والدت با سعادت ياور مستضعفان ،ضامن بين خلق و خداي سبحان و مهربانترين چهره مشكلگشا ،تجلي رحمت و رأفت خدا ،السلطان ابوالحسن عليبن موسي الرضا سالما ...عليه بر همگان مبارک باد.

8

5

5

حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی:

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

مجلس دهم
در تراز مناسبی قرار ندارد

كانال روزنامه هگمتانه در پیامرسان ایتا @HegmatanehNewspaper

در مرز بین اراضی منابع طبیعی و اراضی مردمی ایجاد میشود

افتتاح  2استخر در هفته دولت

 25کیلومتر کمربند حفاظتی

باید سرانه ورزشی دانشآموزان همدانی به بیش از یک متر برسد

یکشنبه  23تير ماه  11 1398ذیالقعده  14 1440جوالی  2019سال بیست و یکم شماره  8 4295صفحه قیمت 1500 :تومان

برای نخستین بار

نشست شهرداری منطقه سه با هسته مطالبهگری بسیج دانشجویی

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر همدان:

مصرف روزانه یک کیلو کیسه پالستیکی
در واحدهای عرضه میوه و تره بار

2

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شــهر همدان با بیان
اینکه در شــهر همدان در 2مجموعــه عرضه میوه و
ترهبار سرگذر و ســبزه میدان روزانه حدود یک هزار
مشتری فقط به واحدهای صنفی عرضه میوه و ترهبار
مراجعه دارند که اکثر شــهروندان هــم از مغازهداران
تقاضای اســتفاده از کیســه نایلونی دارند ،گفت :در
واحدهای عرضه میوه و تره بار روزانه یک کیلو کیسه
پالستیکی مصرف میشود.
محمــد فامیل متقی در گفتگویی با یادآوری اینکه
اگر به دنبال کاهش مصرف نایلون در شــهر و مغازهها

خبــر همدان

2

پرداخت  6میلیارد
و  400میلیون ریال زکات
از سوی کشاورزان
به کمیته امداد امام(ره)

پیشبینی پرداخت  13میلیارد تومان
زکات تا پایان سال

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

خرید تضمینی  8000تن گندم
پیشبینی خرید بیش از  650هزار تن گندم طی امسال

آبان موعد برگزاری
جشنواره بیست و ششم تئاتر
کودک و نوجوان همدان

همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان

6

اعتبار :

 40میلیارد ریال

نصب دیوارنگاره  59شهید کوی قصابان
6

استخر زیر نظر اداره ورزش و جوانان فعالیت داشته است

تعریض
خیابان سعیدیه

بر دیوار مسجد سید علی طباطبایی نقش میبندد

مرادینور :جشنواره بین المللی تئاتر
کودک و نوجوان برای همدان آورده
فرهنگی ،هنری و گردشگری داشته باشد

غرق شدن داماد
در استخر اللجین

2

5

خبــر همدان

2

هستیم باید شهروندان کیسه پارچهای یا برزنتی برای
خرید همراه داشــته باشــند ،گفــت :میتوان مصرف
روزانه هر واحد صنفی این مراکز را یک کیلوگرم کیسه
پالستیکی(ساک دستی) به طور متوسط عنوان کرد.
وی افزود :این در حالی است که هر مغازهدار روزانه
برای تأمین هر کیلو نایلون در اندازههای متفاوت شاید
بین  15تا  25هزارتومــان هزینه میکند .وی با بیان
اینکــه قب ً
ال از کاغذ کرافت برای تهیه پاکت اســتفاده
میشــد و نقــش مؤثری هم در حفظ محیطزیســت
داشت بیان کرد :البته همدان پاکتسازی نداشت...

2

 10درصد

2

مجری :

منطقه یک شهرداری

4

قطار گردشگری با یک سفر
در هفته به همدان

معرفی قهرمانان جشنواره
روز جهانی شنا در همدان

پیشرفت فیزیکی :

قتل پیرزن همدانی
به خاطر سرقت طال

آغاز سفرهای اقامتی قطار گردشگری همدان از مهرماه

در این ستون
روزانه به یکی از پروژههای
عمرانی  -خدماتی سال جاری
شهرداری همدان میپردازیم

درشهر

19



آگهئ مناقصه عمومئ

نوبت اول

شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از پيشنهاددهندگان دارای صالحيت  ،دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي دوم به مدت  4روزکاري (تا  )98/04/27براي خريد اسناد به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نماييد.
رديف

نام پروژه

برآورد اوليه
(ميليون ريال)

مبلغ تضمين شرکت درمناقصه
(ميليون ريال)

مدت پيمان
(ماه)

رشته و پايه
مورد نياز

فهرست بهاي پايه برآورد اوليه

مبلغ فروش اسناد
(پرداخت درسامانه)

1

محوطه سازي ،فنس کشي و زيباسازي شهرك ها و نواحي صنعتي استان همدان

9900

495

8

 5ابنيه

ابنيه 98

1/000/000

3

احداث شبکه توزيع آب و جمع آوري فاضالب در شهرك صنعتي غذاي بهار

8960

448

5

 5آب

توزيع آب روستايي و فاضالب 98

1/000/000

4

احداث شبکه روشنايي معابر شهرك هاي صنعتي مالير 1و مالير2

8900

445

5

 5نيرو

ابنيه-برق-مکانيک -توزيع آب روستايي 98

1/000/000

5

احداث سر درب شهرك صنعتي مالير2

7250

362

7

 5ابنيه

ابنيه -برق -مکانيک 98

1/000/000

6

اجراي زيرسازي و آسفالت و جدول گذاري معابر شهرك صنعتي اللجين

19850

992

6

 5راه

راه و باند 98

1/000/000

7

اجراي زيرسازي و آسفالت و جدول گذاري معابر شهرك صنعتي بوعلي و لکه گيري معابر و نواحي صنعتي قهاوند و گنبد

11250

562

5

 5راه

راه و باند 98

1/000/000

خالصه شرايط شرکت در مناقصه :
 -1کليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه ســامانه تدارکات الكترونيكي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .
 -2نوع تضمین شرکت در مناقصه :به استثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين
براي معامالت دولتي  ،هيچگونه سند و اوراق ديگري از قبيل چک عادي و بين بانكي و سفته
تاريخ انتشار نوبت اول98/04/23 :

و بابت سپرده شرکت در مناقصه مورد قبول نمي باشد و در صورت عدم رعايت  ،پيشنهاد رد
مي شود.
 -3درصورت واريز نقدي سپرده شرکت در مناقصه  ،حساب به شماره 4001107906376300
بنام خزانه داري کل-تمرکز وجوه ســپرده داخلي شرکت شــهرکها صنعتي استان همدان نزد
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران معرفي مي شود.

تاريخ انتشار نوبت دوم98/04/24 :

يک مرحله اي

2

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت ناحيه صنعتي جوکار(تجديد)

7100

355

4

 5راه

راه و باند 98

1/000/000

نوع
مناقصه

آخرين مهلت
بارگذاري پيشنهادات

98/05/06

تاريخ بازگشايي
پيشنهادات

98/05/07

 -4حضور شــرکت کنندگان در جلسه بازگشــائي پاکات مناقصه با ارائه معرفينامه کتبي ،آزاد
است.
 -5ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
 -6براي کسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  081 – 38235806 – 8امور قراردادها تماس
حاصل فرمائيد .

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان همدان
21141

آگهئ فروش امالک بصورت مزايده  -سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاري نود و يکمین مزايده کتبي سراســري امالک و مســتغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جدول ذيل اعالم مي گردد ،لذا
متقاضيان خريد امالک مي توانند از روز چهارشــنبه مورخ  98/04/19تا پايان روز ســه شــنبه مورخ  98/05/01همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  8الي  17و روز چهارشنبه
مورخ  98/05/02از ســاعت  8الي  10:45صبح ( صرفا در محل بازگشــايي پاکت به شرح توضيحات ذيل ) جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شرکت در مزايده به محل ذيل
مراجعه نمايند.
همچنين به آگهي مي رساند ،اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني  www.ssa-s.irقابل رويت مي باشد.
(( همدان ،میدان بعثت ،ابتداي بلوار بعثت ،ساختمان سبز ،طبقه فوقاني بانک تجارت تلفن تماس 081-38222658-9 :دورنويس)) 081-38220065 :
مالحظات:
 -1اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک رمزدار در وجه ستاد اجرائي فرمان امام (ره) به کد شناسه ملي  14003127610بدون پشت
نويسی به ميزان  5درصد قيمت پايه ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه مورخه های  1398/04/19تا  1398/05/01در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد ،شايان ذکر
است اخذ درخواستهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ  1398/05/02از ساعت  8الي  11صرفا در محل بازگشايي پاکتها صورت مي پذيرد.
 -2نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ( بدون کارمزد ) جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد:
شرايط پرداخت ( گروه )

حصه نقدي ( پيش پرداخت )

زمان تحويل ملک

حصه غيرنقدي ( باقيمانده در اقساط)...

تخفيف پرداخت نقدي

ج

30درصد

 10درصد

 60درصد در اقساط  27ماهه

 16درصد

تبصــره  :1در خصــوص امالک و اراضي که در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشــند ،هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ  10درصــد زمان تحويل ملک به حصه نقدي
( پيش پرداخت ) اضافه خواهد شد.
تبصره  :2پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غيرنقدي ) به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداکثر به مدت سه ماه ( سررسيد اولين قسط ) موجب برخورداري از تخفيف
پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.
 -3رعايت مفاد فرم شرکت در مزايده الزامي مي باشد.
 -4پيشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 -5شايان ذکر است کليه امالک عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قيد گرديده ششدانگ مي باشد ( .متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان،
مساحت کل ششدانگ است ).
 -6بازگشايي پاکتهاي ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ  1398/05/02راس ساعت  11صبح در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
 -7کليه امالک عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملک مورد درخواست الزامي است.
 -8شايان ذکر است مهلت تهيه اوراق شرکت در مزايده صرفا تا ساعت  10:45صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/03/02در محل تعيين شده مي باشد.
 -9وديعه شــرکت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز اداري پس از اعالم نتايج ( پنج شــنبه مورخ  )1398/05/03در محل تعيين شــده با در دســت داشتن اصل
رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.
(( مهلت شرکت در مزايده از روز شنبه مورخ1398/04/09تا ساعت  11روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02مي باشد ))

ليست امالک ( به شرح ذيل ):
رديف

آدرس

شماره پرونده

نوع ملک

کاربري

متراژ عرصه

متراژ اعيان

مبلغ پايه مزايده

شرايط پرداخت

توضيحات

1

همدان ميدان باباطاهر ،قلعه سبزي،خيابان شادي،پشت خوابگاه دانشگاه،قطعه1

406

زمين

مسکوني

639/13

-

1/500/000/000

ج

مورد واگذاري  1/5دانگ مشاع از ششدانگ و  70متر مربع در تعريض قرار دارد

2

همدان ميدان باباطاهر ،قلعه سبزي،خيابان شادي،پشت خوابگاه دانشگاه،قطعه2

407

زمين

مسکوني

553/27

-

1/000/000/000

ج

مورد واگذاري  1/5دانگ مشاع از ششدانگ و  212متر مربع در تعريض قرار دارد

سازمان اموال و امالک ستاد

2

خبــر همدان

یکشنبه  23تير ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4295

یادداشت روز

وقتی در سایه افکار و رفتار
خود زندگی میکنیم

برای نخستین بار

نشست شهرداری منطقه سه با هسته مطالبه گری بسیج دانشجویی

حسین صادقیان

کلمههــا و اصطالحهایی در زندگی روزمره بین
ما مطرح میشــود که گذشــته از اینکه از افکار و
اندیشههای ما سرچشمه میگیرد در رفتار فردی به
خصوص اجتماعی همه ما کارکرد داشته و اثرگذار
اســت مث ً
ال کلمه زرنگ یا نخبه؛ آنچه اکثریت ما
به عنوان معنــی و مفهوم اینگونه کلمات به افراد
و جامعه متبادر میکنیم بســیار متفاوت اســت با
معنایی که اینگونــه کلمهها در مکتب و فرهنگ
غنی و الهی اسالم دارد ،زرنگ در برداشتی عامیانه
یا عمومی کســی اســت که با نگاهی دنیایی انواع
و اقســام امتیازات را برای یک زندگی ظاهرا ً موفق
و پیروزمندانه به ســوی خــود جلب و جذب کند
اما ایــن کلمه در فرهنگ دینی به کســی اطالق
میشود که با نگاهی دنیایی -آخرتی با عمل صالح
بهترین زادوتوشــه مادی و معنــوی را برای انواع
ســعادتمندیها جلب و جــذب نماید .به تعبیری
در نــگاه و افکاری انحرافی امثــال قارون و معاویه
زرنگترین هستند و در مکتبی عمیق امام علی(ع)
و حســین بن علی(ع) که وجود خود را به قیمت
عالی با خدا معامله کردند زرنگترین و نخبهترین
انسانها هســتند .اضافه بفرمایید اصطالحی مثل
فرار مغزها و متناظر مکتبی آن با مفهومی متفاوت
هجرت ،ســؤال این اســت آیا مغز و تیزهوش فرار
میکند؟ اگر کسی مغز اســت باید بماند و بسازد
و اصالح کند نــه اینکه فرار کند .در اکثر موارد به
طور قوی باید گفت مغز بــا مفهومی که در ذهن
ماســت به عنوان فردی ناتوان است که نمیتواند
بســازد و یا حداقل با برنامه صبر پیشــه کند لذا
از حل مســائل فرار میکند امــا هجرت از جایگاه
مکتبی یعنی رفتن به ســوی کمال یابی و شــدن
آن هــم برای جلب رضای الهی در ســایه زندگی
ســعادتمندانه برای تحقق عبودیت و بندگی حول
محور برنامه خداوند برای مهاجر.
اگر مغزی برود که بیشــتر بیامــوزد تا پس از
بازگشت بهتر و بیشــتر خود و جامعه را ساخته و
اصالح کند این پذیرفتنی است نه اینکه به اعتباری
صورت مســأله را پاک کند و خود را پیروز میدان
بداند یا ما او را از نوابغ به حساب آوریم.
بیان و استمرار و طرح اینگونه کلمات ،مفاهیم
و اصطالحات که کم هم نیستند در جاهای مختلف
افــراد را جلو میبرد البته ایــن جلو رفتن همواره
پیشــرفت نیســت و بخشهایی که به درستی و
ماهیتی سازنده جهت و سو داده نمیشوند افرادی
را میســازد که ما بعضــاً در جایگاههای مختلف
حقوقی و حقیقی اجتماع با آنها مواجه میشــویم
و پس از مشاهده و درک نامالیمات بعضاً نمیدانیم
که همین ناهنجاریهای فکری و رفتاری حاصل و
ثمره نوع اندیشــه و عملی است که خود ترجمان
آن در الیههای مختلف از خانواده گرفته تا سطوح
دیگر هستیم .در واقع برگشت افکار و اندیشهها در
اکثر موارد مــا را آزار میدهد یا نانی را میخوریم
که خود پختهایم البته داریم افرادی را که اگرچه با
درصد پایین فریاد هوشیاری برمیآورند ولی «همانا
انســانها در خسران و زیانند مگر کسانی که عمل
صالــح انجام میدهند» که با ایــن وصف در اکثر
موارد بدون تعارف وجه غالب اجتماع نیســتند در
حالی که از بُعد شعاری بدون عمل منطبق بر گفتار
غالباً فریاد وانفســا واحیرتا شــنیده میشود .امید
است زیر ســایه افکار و رفتار منبعث از آموزههای
خالق هستی از مسیر صحیح خود صلحایی تربیت
شــوند که در عرصههــا و الیههای مختلف جامعه
آرامشگر روح و روان باشند.
إنشاءاهلل

خبــــر
پرداخت  6میلیارد و  400میلیون
ریال زکات از سوی کشاورزان به
کمیته امداد امام(ره)

پیشبینی پرداخت  13میلیارد تومان
زکات تا پایان سال

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون توسعه
مشــارکتهای مردمی کمیته امداد امام(ره)
اســتان همدان بابیان اینکه تا پایان امسال
 13میلیارد تومان زکات در اســتان همدان
جمعآوری میشــود از پرداخت  6میلیارد و
 400میلیون ریال زکات از سوی روستاییان به
کمیته امداد امام(ره) خبر داد.
غالمرضا صیــادزاده در گفتگویی با بیان اینکه
در ســه ماه نخســت امســال  41میلیارد و 300
میلیون ریال زکات در اســتان همدان جمعآوری
شده است اظهار کرد :امسال تاکنون  92درصد از
زکات جمعآوری شده سهم محرومان شده و هشت
درصد از زکات جمعآوری شــده نیز در پروژههای
عمرانی هزینه شــده اســت .وی ادامه داد :امسال
روستاییان  6میلیارد و  400میلیون ریال زکات به
کمیته امداد امام(ره)استان پرداخت کردهاند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
امام(ره) استان همدان گفت :پیشبینی میشود تا
پایان امســال  13میلیارد تومان زکات جمعآوری
شــود .وی با بیان اینکه میــزان کفاره روزهخواری
عمد جمع آوری شــده در ایــن مدت  20میلیون
و  810هزار ریال بوده است ،خاطرنشان کرد :یک
میلیــارد و  720میلیون ریال کفــاره روزه خواری
غیرعمد و  360میلیون ریال فطریه سادات نیز در
این سه ماه جمعآوری شده است .صیادزاده یادآور
شد :امسال زکات فطره جمعآوری شده در استان
همدان  27میلیارد و  500میلیون ریال بوده است.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نشست شهرداری
منطقه سه با هسته مطالبهگری بسیج دانشجویی
برای اولین بار به منظور پیروی از منویات رهبر
انقالب و سپردن امور به جوانان برگزار شد.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی
شــهرداری منطقه ســه همدان ،در این نشست که با
حضور حمید بادامی نجات نایب رئیس شورای اسالمی
شــهر همدان ،وحید علیضمیر معاون خدمات شهری
شهردار و محمدرضا فیضی منش سرپرست منطقه سه
شــهرداری و جمعی از دانشجویان هسته مطالبهگری
در فرهنگسرای کسب و کار کوی خضر صورت گرفت،

به تالش مدیریت شــهری در راستای انجام پروژهها و
حل مشکالت شهروندی اشاره شد.
حمید بادامی نجات نایب رئیس شــورای اسالمی
شهر همدان در این نشست به تغییر کاربری کشتارگاه
سابق به فرهنگسرا به عنوان نقطه عطف این فعالیتها
اشاره کرد و آســفالت کوچهها و احیای فضای سبز و
بهبود خدمات شهری را از سایر فعالیتها برشمرد.
در ادامــه فیضــی منش سرپرســت منطقه ســه
شــهرداری همدان توجــه به جوانــان را از مهمترین
اولویتها و سیاستهای مدیریت شهری معرفی کرد و
گفت :سپردن امور به جوانان بنابر فرمایش رهبر معظم

انقالب اســامی از اولویتهای ما در مدیریت شهری
اســت و تمام تالش خود را در رســیدگی به مطالبات
جوانان به کار گرفتهایم.
وی در پاســخ به ســؤال یکی از دانشــجویان
در خصوص پوشــش رودخانه خضــر گفت :مرحله
اول پوشــش رودخانه تا پایان ســال بهره برداری
میشود.
سرپرســت منطقه سه شهرداری همدان در پاسخ
بــه یکی از دانشــجویان که توجه مدیریت شــهری
به حاشیه شــهر را خواستار شــد ،بیان کرد :پروژه
رودخانه فجــر ،خضر ،کوثر ،بوســتان 5/6هکتاری،

بازگشــایی مســیرها و ...از جملــه خدمات در حال
انجام در این مناطق اســت ،این در حالی اســت که
مشــکالت تملک بناها در مسیرها از عوامل اثرگذار
بر سرعت انجام پروژههاست.
فیضــی منش در پایان خاطرنشــان کرد :مجموعه
منطقه ســه با داشــتن کارکنان جوان از نقد آگاهانه،
علمی و سازنده استقبال میکند و حداکثر تالش خود
را برای ارائه کیفیت بهتر خدمات خواهد داشت.
گفتنی اســت بازدید از پروژههای محله با همراهی
مدیر منطقه ســه و دانشــجویان بسیجی پایان بخش
این نشست بود.

بر دیوار مسجد سید علی طباطبایی نقش میبندد

نصب دیوارنگاره  59شهید کوی قصابان

هگمتانه ،گروه خبــر همدان :دیوارنگاره 59
شــهید کوی قصابان بر دیوار مسجد سید علی
طباطبایی این محله ایجاد میشود.
عضو پیشکســوت پایــگاه مقاومت کعبه مســجد
ســید علی طباطبایی محله کوی قصابان در گفتگو با
خبرنگار هگمتانه ،با بیان اینکه دیوارنگاره  59شــهید
کوی قصابان بر روی دیوار مسجد سید علی طباطبایی
این محله ایجاد میشــود گفت :این اقدام در راستای
زنده نگهداشتن یاد و نام شهدای این محله ،ارج نهادن
به مقام شــهیدان و همچنین آشــنایی مردم و نسل
جوان با شهیدان انجام میشود.
محســن صیفی کار با اشــاره به اینکه این طرح بر
روی دیوار مســجد اجرا میشــود عنوان کرد :نام این
طرح آسمانی است که با ترکیب آجر و سنگ در حال
انجام اســت ،این کار در ابعــاد  2.70 × 4.70متر و از
چهار قطعه تشــکیل شــده که دو قطعه سنگی و دو
قطعه آجری و کاشی است.
وی با تأکید بر اینکه کار در مراحل پایانی اســت و
طی چند روز آینده رونمایی خواهد شــد اظهار کرد:
شــهدای این محله از قشرهای مختلف مردم بوده اند

که از سنین مختلف از کودک  5ساله تا جوان  35ساله
در بین آنها وجود دارد.
این رزمنده دفاع مقدس گفت :کار دیوارنگاره تمام
شده و تنها بخش کوچکی مانده که به زودی به اتمام
میرسد و زمان رونمایی آن نیز پنجم مردادماه سالگرد
شهدای مرصاد خواهد بود.
صیفی کار با بیان اینکه در قســمت پایین این کار
اسامی  59شــهید کوی قصابان درج شده است افزود:
قطعه باالیی کار نیز به عنوان «آســمانیها» نامگذاری
شــده که در ابعاد  2.70در  60ســانتیمتر اســت و به
معرفی کوی قصابان و شهدای این محله پرداخته است.
عضو هیأت امنای مســجد کوی قصابان بیان کرد:
قسمت سوم این کار نمای آجری معکوس دو «الاله اال
اهلل» اســت و پیشانی کار نیز آیه شریفه «و ال تحسبن
الذین قتلو فی سبیل اهلل »....نگاشته شده است.
وی با بیان اینکه نورپردازی کار نیز در دســتور کار
اســت تصریح کرد 59 :شــهید کوی قصابان شهدای
پیــش از پیروزی انقالب اســامی تاکنون را شــامل
میشوند و آخرین شهید سید حسین حسینی جانباز
 70درصد بود که سال گذشته شهید شد.

مدیر امور عشایری استان:

نیاز ساالنه دام عشایر همدان به  10هزار تن علوفه
جذب  3500میلیون ریال تسهیالت خرید علوفه برای دام عشایر در استان

هگمتانه ،گــروه خبر همــدان :مدیر امور
عشایری اســتان همدان گفت :نیاز ساالنه دام
عشایر همدان به علوفه  10هزار تن است.
حسین محمدی در گفتگویی با بیان اینکه امسال
در شهرســتان همدان 2هزار میلیون ریال تسهیالت
از صندوق توسعه ملی جذب شده است ،یادآور شد:
با جذب این تســهیالت یکهزار رأس دام پرواری و
10تن به میزان تولید گوشت قرمز استان اضافه شده
است.
وی با بیــان اینکه در کل اســتان 3هزار و 500
میلیون ریال تسهیالت خرید علوفه برای دام عشایر
جذب شده اســت ،ادامه داد :با جذب این تسهیالت
 1750رأس دام پروار شــده  35درصد عشایر استان
از این تسهیالت بهرهمند شدند.
محمدی افزود :در ســالهای گذشــته به دلیل
خشکســالی و نبود مرتــع غنی عشــایر برههای
کوچــک خود را به فروش میرســاندند اما در حال
حاضر با توجه به خرید علوفه ،عشایر به سمت پروار
بنــدی رفته اند و با این اقدام ظرفیت تولید افزایش
یافته است.
وی تصریح کرد :در ســه ماه اول ســال گذشته
تشکلهای عشــایری 4هزار و  300تن علوفه را در
اجرای زنجیره گوشت قرمز خریداری کردند که باعث
افزایش تولید و اشتغال پایدار در منطقه شد.
مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه با
تأمین و تولید علوفه استفاده از مراتع کاهش مییابد،
اظهارکرد :دام عشــایر استان همدان ساالنه  10هزار

تن علوفه نیاز دارد.
وی بــا تأکیــد براینکــه نیــاز عشــایر مرتع و
حمایتهای دولت اســت ،گفت :نیاز اصلی عشــایر
اســتان مرتع است اما ازطرفی باید از فشار به مراتع
کاسته شود.
محمــدی ادامه داد :عشــایر در اقتصاد مقاومتی
کشــور نقش مهمی دارنــد و با کمتریــن امکانات
بیشترین تولید را در جامعه دارند.
مدیر امور عشایری اســتان همدان با بیان اینکه
 90درصد معیشــت عشــایر وابســته به دام است،
خاطرنشــان کرد :باید مشــاغل دیگری برای عشایر
ایجاد کنیم تا فشار به مراتع کم شود.
وی با تأکید براینکه درآمد عشایر باید مورد توجه
قــرار گیرد ،افزود :درآمد ناخالص هر عشــایر ماهانه
یک میلیون و  800هزار تومان است درحالی که باید
با توانمندسازی عشــایر این عدد را به دو میلیون و
 500هزار تومان برسانیم.
وی با اشــاره بــه اینکه  85درصد عشایراســتان
کوچرو هســتند ،اظهار کرد :درحال حاضر بیشــتر
عشایر در روستاها و اراضی کشاورزی ساکن میشوند
چرا که مرتعی وجود ندارد و عشایر تمایل به حضور
در اراضی کشاورزی دارند.
محمدی با اشــاره به اجرای طرح اصالح مدیریت
پرورش دام ســبک عشــایر ،یادآورشــد :این طرح
موفقترین طرح دام عشایر در کشور بوده است که با
هدف اجرای اقتصاد مقاومتی ،حفظ مراتع و مقابله با
کم آبی و تأمین پروتئین اجرا میشود.

صیفیکار با تأکید بر اینکه شــهادت سید حسین
حســینی که از فرماندهان پایگاه مسجد کوی قصابان
بود ،بهانهای برای ایجاد یک دیوارنگاره در مســجد و
این دیوارنگاره شــد افزود :هدف از ایــن کار این بود
که شــهدا از یاد و ذهن مردم پاک نشوند ضمن اینکه
این منطقه مســکونی است و نزدیک بازار شهر است و

دیوارنگاره در معرض دید بیشتری قرار دارد.
صیفیکار با اشــاره به اینکه در بین شهدای کوی
قصابــان کودک پنج ســالهای داریم کــه در بمباران
دوران دفاع مقدس شــهید شده اســت گفت :در بین
شهدا از طیفهای مختلف مردم از جمله معلم ،ارتشی،
سپاهی ،بسیجی ،طلبه و...دیده میشود.

هگمتانه ،گــروه خبر همــدان :رئیس
اتحادیه میوه و تره بار شــهر همدان با بیان
اینکه در شــهر همدان در 2مجموعه عرضه
میوه و ترهبار سرگذر و سبزه میدان روزانه
حدود یک هزار مشــتری فقط به واحدهای
صنفی عرضه میــوه و ترهبار مراجعه دارند
که اکثر شهروندان هم از مغازهداران تقاضای
استفاده از کیســه نایلونی دارند ،گفت :در
واحدهای عرضــه میوه و تره بار روزانه یک
کیلو کیسه پالستیکی مصرف میشود.
محمد فامیل متقــی در گفتگویی با یادآوری
اینکه اگر به دنبال کاهش مصرف نایلون در شهر
و مغازهها هستیم باید شهروندان کیسه پارچهای
یا برزنتی برای خرید همراه داشــته باشند ،گفت:
میتوان مصرف روزانه هر واحد صنفی این مراکز
را یک کیلوگرم کیسه پالستیکی(ساک دستی) به
طور متوسط عنوان کرد.
وی افزود :این در حالی اســت که هر مغازهدار
روزانه برای تأمین هــر کیلو نایلون در اندازههای
متفاوت شــاید بین  15تــا  25هزارتومان هزینه
میکند.
وی بــا بیان اینکه قب ً
ال از کاغــذ کرافت برای
تهیه پاکت اســتفاده میشــد و نقش مؤثری هم
در حفظ محیطزیســت داشــت بیان کرد :البته
همدان پاکتســازی نداشــت ،اکنــون پاکت از
تهران به همدان میرســد و برخی مغازهها مانند
خشــکباریها از پاکــت اســتفاده میکنند .وی
اظهار کرد :رویه اســتفاده از پاکت کاغذی هنوز
در میوهفروشــیهای همدان رایج نیســت اما در
مغازههای بزرگ در تهران پاکت کاغذی استفاده
میشود.
فامیل متقی در پاســخ به این سؤال که برای
رواج اســتفاده از پاکــت کاغــذی در صنف زیر
نظر اتحادیــه چه برنامهای داریــد؟ گفت :صنف
کمیســیون آموزش دارد و میتــوان برای ترویج
فرهنــگ اســتفاده از پاکت کاغــذی در توزیع و
عرضه میوه از آموزش اســتفاده کرد که البته این
امر به مردم هم بســتگی دارد که نایلون کمتری
مصرف کنند.

قطار گردشگری با یک سفر
در هفته به همدان

آغاز سفرهای اقامتی قطار گردشگری
همدان از مهرماه

توجه به نقش اصناف در کاهش مصرف کیسههای پالستیکی

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل حفاظت
محیط زیســت اســتان همدان در نشست هم
اندیشی نقش اصناف در کاهش مصرف پالستیک
که به مناسبت  21تیرماه روز ملی بدون پالستیک
در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
برگزار شــد ،بر توجه به نقش اصناف در کاهش
مصرف کیسههای پالستیکی تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره کل
حفاظت محیط زیست استان همدان ،در این نشست که
با حضور عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف همدان ،جمعی از
رؤسای اتحادیههای صنفی استان و اعضای سازمانهای
مــردم نهاد برگزار شــد ،وضعیت مصرف کیســههای
پالستیکی توسط مردم و نقش اصناف در کاهش مصرف
این کیسهها بررسی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان در
این نشســت خواســتار برگزاری همایش نقش اصناف
در کاهش مصرف پالستیک توســط اصناف و ادارات و
ارگانهای مرتبط شد.
سید عادل عربی گفت :تولید پسماند به شیوه زندگی
جامعه مرتبط است و با توجه به گستردگی و حجم زیاد
اگر پســماند ،روزانه مدیریت نشود چالشهای عدیدهای
به همراه خواهد داشــت .وی ادامــه داد :موضوع مصرف
پالستیک و کیسههای پالستیکی به چالش جهانی تبدیل
شده است به طوری که اکنون تعداد کیسههای پالستیکی
رها شده در آبهای آزاد دنیا با تعداد ماهیهای اقیانوسها
برابــری میکند و در جــای جای طبیعت آثــار وجود
کیسههای پالستیکی را مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه کیسههای پالستیکی بسیار سبک

بــوده و توجیه اقتصادی برای بازیافــت ندارد افزود :این
کیسهها به راحتی در طبیعت پراکنده میشوند و جمع
آوریشــان بسیار سخت اســت لذا زیر نور آفتاب فرایند
تجزیه را آغاز میکنند که ســالیان سال و گاهی تا 400
سال به طول میانجامد .وی گفت :خرد شدن کیسههای
پالســتیکی زیر نور آفتاب باعث تولید ماده ســمی گاز
دی اکســین شده که وارد آبهای زیر زمینی میشود و
آلودگی آبهای زیرزمینی و بیماری زایی برای انسانها و
موجودات زنده را در پی دارد.
وی با بیــان اینکه در بســیاری از کشــورها مصرف
کیسههای پالستیکی محدودیت دارد و مستلزم پرداخت
هزینه و مالیات است افزود :در تعدادی از کشورها نیز مصرف
کیسههایپالستیکیممنوعشدهاست.
وی آگاهــی مردم را قــدم بزرگی در کاهش مصرف
کیســههای پالســتیکی دانســت و گفت :جایگزینی
کیســههای پارچهای و بادوام برای خریدهای روزانه راه
حل مناسبی است و یکی از منابع مهم انتشار کیسههای
پالســتیکی بازار و اصناف است که امیدواریم بتوانیم در
استان همدان نقش اصناف در کاهش مصرف کیسههای
پالستیکی را پر رنگتر ببینیم .عربی خواستار برگزاری
همایش مشترک اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط با
تولید و مصرف کیسههای پالستیکی شد.
اهور عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان همدان نیز
گفت :آگاهی دادن به مردم درباره خطرات کیســههای
ت از مصرف کنندگان کیسهها
پالستیکی و دریافت مالیا 
و نیز تصویب قوانین بازدارنده تولید و مصرف کیسههای
پالســتیکی در مجلس با همکاری نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی میتواند راهگشا باشد.

مرادینور :جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برای همدان آورده فرهنگی ،هنری و گردشگری داشته باشد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :بیست و ششمین
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
آبان امسال برگزار میشود.
به گــزارش هگمتانه به نقل از روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان ،سرپرست
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان گفت :بیست
و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
همدان  ١٩تا  ٢٥آبــان هم زمان با هفته وحدت برگزار
خواهد شــد.در نشست مشترک دبیر بیست و ششمین
دوره جشــنواره بیــن المللی تئاتر کــودک و نوجوان با

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر همدان:

مصرف روزانه یک کیلو کیسه
پالستیکی در واحدهای عرضه
میوه و تره بار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تأکید کرد:

آبان موعد برگزاری جشنواره بیست و ششم تئاتر کودک و نوجوان همدان
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،علی
مرادینور بیان کرد :تالش میکنیم جشنواره امسال در
همه بخشها متفاوتتر از دورههای گذشته برگزار شود.
وی گفت :انتظار مردم ،هنرمندان و مسؤوالن همدان
از دبیرخانه جشنواره این است که جشنواره بین المللی
تئاتر کودک و نوجوان ،این کودک  ٢٦ســاله که حاصل
اندیشه ،تفکر و ایده مردم همدان است ،برای دیار تاریخ،
فرهنــگ و تمدن آورده فرهنگی ،هنری و گردشــگری
داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه این جشنواره باید در سال رونق

خبــر

تولید با توجه به گام دوم انقالب اســامی در باورپذیری
جوانــان و تقویت روحیــه و امیدآفرینــی در جوانان و
نوجوانان تأثیر مثبت داشته باشد ،گفت :در همین راستا
امسال هنرمندان جوان و اعضای انجمن هنرهای نمایشی
همدان در همه کمیتهها حضور پررنگی خواهند داشت
و در اصل جشنواره توسط هنرمندان برگزار خواهد شد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
همدان توجه به کیفیت نمایشهای راه یافته به جشنواره،
ارتقاء کیفیت اجراها ،توجه به تدبیر و خالقیت و مشارکت
مردم در برگزاری جشــنواره را از ارکان اساسی جشنواره

امسال برشمرد.
ی به روز
مرادینور خاطرنشان کرد :استفاده از ابزارها 
اطالعرســانی در فضای مجازی و الکترونیکی در زمینه
تبلیغات ،تعریف بستههای فرهنگی ،معنوی و اجتماعی
و اشــاعه فرهنگ غنی و سبک زندگی اسالمی ایرانی در
راستای تحکیم بنیان خانواده از دیگر موارد مهمی است
که در این دوره جشنواره مورد توجه قرار میگیرد.
وی همچنین تصریح کرد :ایجاد فضایی شاد همراه با
ن در شهر همدان و همه شهرهای استان از
برگزاری جش 
دیگر برنامههای دوره بیست و ششم است.

هگمتانه ،گــروه خبر همــدان :معاون
گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان همدان با
بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده قطار
گردشگری برای نخســتین بار در همدان و
ششمین بار در غرب کشور راهاندازی شد،
گفت :قرار است قطار گردشگری در هر هفته
یک سفر به همدان داشته باشد.
علــی خاکســار در گفتگویی با بیــان اینکه در
راستای جذب بیشتر گردشــگران ،جمعه گذشته
نخستین قطار گردشگری همدان با  180مسافر از
تهران وارد همدان شــد ،اظهار کرد :زیرساختهای
ارتباطی نظیر راهآهن ،فرودگاه و آزادراه میتواند در
معرفی ظرفیتهای گردشــگری همدان تأثیرگذار
باشــد که با راهانــدازی قطار همــدان -تهران و به
عکس در اواخر سال  97و پیگیریهای انجام شده
با راه آهن جمهوری اسالمی قطار گردشگری برای
نخستین بار در همدان و ششمین بار در غرب کشور
راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه در این ســفر یک روزه بخش
اعظــم مســافران از گنجنامه و تعــدادی نیز از
غارعلیصدر بازدید کردنــد ،افزود :با توجه به بُعد
مســافتی همدان و تهران ،در طول سال میتوان
شاهد ورود گردشــگران تهران به همدان بود که
این امر خروج همدان از فصلی بودن گردشــگری
را نوید میدهد.
معاون گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری اســتان همدان با بیان
اینکه مسافران در ساعت پایانی سفر خود به همدان
از دیگر جاذبههای تاریخی شهرستان بازدید کردند،
یادآور شــد :طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و
استقبال مردم قرار است این قطار هفتهای یک سفر
به همدان داشته باشــد اما با توجه به هزینه باالی
اقامــت این ایام در همدان ،ســفرهای اقامتی قطار
گردشگری از مهرماه آغاز خواهد شد.
خاکســار با بیان اینکه بازدید از مالیر و ســایر
شهرســتانهای همدان در دســتور کار این قطار
گردشگری قرار دارد ،عنوان کرد :عملکرد تأسیسات
گردشگری ،مدیران و کارکنان جاذبههای گردشگری
و مراکــز خدماتــی و عرضهکنندگان ســوغات و
صنایعدستی میتواند به موفقیت این طرح و تداوم
سفر به همدان کمک کند.

ایران و جهان

یکشنبه  23تير ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4295

اخبار کوتاه
مصوبه دولت برای حذف
 3دهک باالی درآمدی
از فهرست یارانهبگیران

هیأت وزیران به پیشــنهاد ســازمان برنامه و
بودجه کشور ،آییننامه اجرایی قانون بودجه سال
 98کل کشــور در خصوص هدفمندی یارانهها را
تصویب کرد .بر اساس این آییننامه ،دولت موظف
اســت با اســتفاده از تمام بانکهای اطالعاتی در
اختیار ،نســبت به شناســایی و حذف سه دهک
باالی درآمدی از فهرست یاران ه بگیران اقدام کند.
همچنین یارانه آرد صنف و صنعت ،حذف و منابع
حاصل از آن به خریــد تضمینی گندم اختصاص
مییابد.

کشف و ضبط بزرگترین باند
قاچاق اسلحه توسط سربازان
گمنام امام زمان(عج)

با عملیات شــبانه روزی و اشــرافیت اطالعاتی
و امنیتی چند هفتــهای ،بزرگتریــن باند قاچاق
سالحهای ممنوعه توسط سربازان گمنام امام زمان
(عج) گلستان متالشی شد .در این عملیات سربازان
گمنام امام زمان (عج)  ١٩١قبضه سالح غیرمجاز
کشف کردند و در همین زمینه چهار نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضایی داده شدند.

کمبود  25هزار پزشک
متخصص در کشور

وزارت بهداشــت اعــام کــرد :در حال حاضر
در تمام بیمارســتانهای کشــور  37هزار پزشک
متخصــص و فوقتخصص داریم که باید این تعداد
به  62هزار نفر برســد تا بتوانیم به شــاخص 0.8
برســیم .در حال حاضر بیشترین کمبود نیروهای
تخصصی پزشکی در رشتههایی مانند رادیولوژی،
پاتولــوژی و جراحی اعصاب ،بهویژه در شــهرهای
کوچک وجود دارد.

قیمت لوازم خانگی تا آخر
تابستان تغییر میکند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:
قیمت کاالهای لوازم خانگی بعد از نوروز  98حدود
 10تا  20درصد گران شــد .با توجــه به افزایش
قیمت لوازم خانگی در ماههای نخســت امسال و
کاهش قدرت خرید مردم به نظر میرسد که قیمت
کاالها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.

کدخدایی:

شورای نگهبان پیشنهادات را میپذیرد
اما باجخواهی را خیر

انعکاس

نخستین جلسه رســیدگی به پرونده قتل «میترا استاد» همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار
سابق تهران ،صبح شنبه  22تیر  1398در دادگاه کیفری تهران.

ادعای حذف گزارش انتخابات  88از سایت شورای نگهبان مضحک است

هگمتانه ،گــروه ایران و جهان :عباســعلی
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته
در ابتدای نشســت خبری خود از نسخه جدید
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان رونمایی کرد.
کدخدایــی در ابتدای نشســت خبــری خود طی
ســخنانی اظهار کرد :الزم است سالروز تشکیل شورای
نگهبــان را تبریک بگویــم و در این راســتا نیز امروز
گزارشی کوتاه از عملکرد این شورا ارائه خواهم کرد.
وی ادامه داد :در مجموع  8مصوبه از ســوی دولت و
مجلس به دست ما رسیده است که عدم مغایرت آنها با
شرع و مقدس اعالم شد.
کدخدایــی بیان کرد :طرح اصــاح مواد یک و 10
قانون نحوه فعالیت احزاب هنوز ابهاماتی وجود دارد که
اعضای شورای نگهبان اعالم کردند پس از رفع ابهام در
خصوص آن نظر خواهند داد.
* شــورای نگهبان ورود کســی را تضمین
نمیکند
وی دربــاره اظهار نظر برخی اصالح طلبان مبنی بر
اینکــه در صورت تأیید  80درصــدی ژنرالهایمان در
انتخابات شــرکت میکنیم ،تصریح کرد :مالک شورای
نگهبان اجرای قانون اســت .شورای نگهبان ورود کسی
را تضمین نمیکند و برای کســی نیز فرش قرمز پهن
نمیکند.
ســخنگوی شورای نگهبان در پاســخ سوالی درباره
پیشنهاد اخیر خود مبنی بر تشکیل نهاد ملی به منظور
نظارت بر شوراها و ویژگیهای آن نیز گفت :ویژگیهای
آن به قانون مربوط اســت ولی مهم اســت که در حال
حاضر نهادی وجود ندارد و تجربه نشــان داده واگذاری
آن به مجلس ،موفق نبوده اســت .از جهت قانونی نهاد
قانونی میتواند تشکیل شود.
* مدارکی درباره ادعاهای انتخاباتی به شورا
ارسال نشده است
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص
اظهارات مجمع نمایندگان استان اصفهان مبنی بر اعمال
نفوذ یکی از مدیران شهرســتان در انتخاب نمایندگان
اســتان گفت :این روزها عدهای مدام اعالم میکنند که
مدارکی را برای شــورای نگهبان ارســال کردند اما این
مدارک کجا رفته اســت ما نمیدانیم .اگر مطلبی برسد
طبق روال معمول مورد بررسی قرار میدهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عدهای
از نمایندگان برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفتند
در دوره گذشته نیز این اتفاق وجود داشته است ،گفت:

شماره آگهي22375 :

به اطالع مي رساند نوبت اول آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مربوط به
اداره ثبت اســناد و امالک منطقه کبودرآهنگ به شماره م الف  65به نام متقاضی

محمد بهرامی فرزند کتابعلی مي بايست در تاريخ  1397/04/22به چاپ مي رسید
کــه به دلیل جا ماندن از چاپ نوبت اول در مورخ  1398/04/23و نوبت دوم آن در

شماره آگهي22374 :

اصالحيه هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخ  1398/05/06به چاپ مي رسد.

3

در این خصوص اعالم نظر نمیکنــم ،به یاد نمیآورم.
دوره گذشته در شورای نگهبان حضور نداشتم.
* ادعای حذف گزارش انتخابات  88از سایت
شورای نگهبان مضحک است
کدخدایی در پاســخ به سوال دیگری در مورد طرح
ادعــا در مورد انتخابات ســال  88و آمــار و ارقام این
انتخابات در آســتانه انتخابات سال  98گفت :نسبت به
این ادعای مضحک باید گفت که این ادعاها قابل پاسخ
نیســت از این حرفهای بیپایه و اســاس است ،اگر ما
بخواهیم وقتمان را برای پاسخ به این حرفها اختصاص
دهیم به کارهای دیگر ما نمیرســیم ،توضیحات روابط
عمومی کافی بود.
وی تأکید کرد :نظر شورای نگهبان نظر قاطع ،پایانی
و ختم کالم اســت ،اگر نســبت به آن موضوع ،مطلبی
وجود دارد آقایان اسناد و مدارکشان را ارائه دهند.
* احراز هویتها الکترونیکی انجام میشود
کدخدایی همچنیــن در مورد انتخابات الکترونیکی
نیز گفت :احراز هویتها الکترونیکی خواهد بود در بقیه
موارد هم تا هر جایی که بتوانیم با وزارت کشور به توافق
برسیم انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری
مبنی اینکه واکنش شــما به احتمال ســاخت فیلم در
مورد شــورای نگهبان چه خواهد بود ،اظهار کرد :االن
هم در مورد شورای نگهبان فیلم میسازند؛ همین اتهام
و ادعاهایی که مطرح میشود بدتر از فیلم است هر چه
میخواهند فیلم بسازند .مردم با مشارکت در انتخابات
پاسخ محکمی به این یاوه گوییها خواهند داد.
وی در خصــوص ادعــای یکی از نماینــدگان ادوار
مجلس در مــورد خرید رأی معتــادان گفت :خرید و
فروش رأی جرم اســت و به قوه قضاییه ارجاع میشود
و قوه قضاییه بررســی میکند اما اینکه هر کسی در هر
موردی از خودش حرف بزند حرف دیگری است.
کدخدایی در پاســخ به ســوال دیگــری در مورد
انتخاب یکــی از نمایندگان به عنــوان عضو حقوقدان
شــورای نگهبان که فــرد اصولگراســت و تأثیر آن در
تأیید صالحیت چهرههای اصالحطلب گفت :ما فارغ از
پاسخگویی هستیم ،چون این موضوع از اختیارات رئیس
قوه قضائیه است و نهایتاً مجلس تصمیم میگیرد .قطعاً
هر کسی که به شورای نگهبان راه مییابد فارغ از سالیق
و نظرات شــخصیاش اعمال نظر میکند و در تصمیم
گیریها مشارکت خواهد داشت.
وی ادامه داد :شورای نگهبان در بررسی صالحیتها،

اصالحيه هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

به اطالع مي رساند نوبت اول آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مربوط به
اداره ثبت اســناد و امالک منطقه کبودرآهنگ به شماره م الف  63به نام متقاضی
محمد بهرامی فرزند کتابعلی مي بايست در تاريخ  1397/04/22به چاپ مي رسید
کــه به دلیل جا ماندن از چاپ نوبت اول در مورخ  1398/04/23و نوبت دوم آن در
مورخ  1398/05/06به چاپ مي رسد.

اجــرای قانون و اجرای مواد قانــون انتخابات را مدنظر
دارد .مفاسد اقتصادی ،اخالقی و ضدیت با حاکمیت سه
محور کلی اســت که در عموم قوانین انتخاباتی وجود
دارد ،مالک شورای نگهبان نیز هست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد
ادعای اخیر محمود صادقی گفت :به ایشــان گفتم اگر
مدارکی دارد ارائه کند ما بررسی میکنیم .اما وقتی در
رسانهها مطرح میشود اهداف دیگری دارند االن هم به
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم ،ایشان
مدارک خود را ارائه کند.
* گوش شنوایی برای باجخواهان نداریم
ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه عدهای اعالم کردند باید با شورای نگهبان برای
تأیید صالحیتها وارد البی شویم ،گفت :گوش ما برای
شنیدن راهکارها و پیشنهادات باز است و فرقی نمیکند
که این پیشــنهادات از چه گروه و جناحی باشد .رفت
و آمدهــا از قدیم وجود داشــته االن هم وجود دارد اما
نسبت به باج خواهی و زیاده خواهی و البیها گوشهای
ما ناشنوا خواهد بود .مالک شورای نگهبان قانون است.
کدخدایی یادآور شد :بنده در جلسه فراکسیون امید
نیز به ایشــان گفتم مدارک خــود را ارائه دهید از آن
جلســه مدت زیادی گذشته است هنوز مدارک خود را
ارائه ندادند معلوم است که اهداف دیگری دارند.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد موافقتنامه اوراسیا
اظهار کــرد :این موافقتنامه میتوانــد کمک زیادی به
شــرایط اقتصادی موجود کند .این کشورها ،کشورهای
مؤثر هستند وزیر نیرو مسؤول پیگیری این موافقتنامه
است و گفت که اثرات خوبی دارد.
عضو شورای نگهبان در مورد مذاکرات مجدد پیرامون
برجام اظهار کرد :برجام یک موافقتنامه بوده اســت که
امضا شده است و اگر بخواهد تغییری در آن ایجاد شود
باید همه اطراف قضیه نســبت به آن نظر داشته باشند.
آمریکاییها مثل همیشه بدعهدی کردند و توافقات خود
را نقض کردند ما فقط باید بر اجرایی شدن برجام اصرار
داریم و راهکار دیگری پیشبینی نمیشود.
وی در مورد مهلت مجلس برای انتخاب حقوقدانان
شــورای نگهبان گفت :مهلت قانونی  26تیر ماه اســت
و باید این هفته مجلس حقوقدانان شــورای نگهبان را
تعیین تکلیف کند.

بهمنی نماینده مجلس:

وجود بیش از  500هزار میلیارد ویژهخواری اقتصادی در ایران
کلنگزنی پروژه جدید به صالح نیست

هگمتانــه ،گروه ایران و جهــان :نماینده
مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس
شورای اسالمی گفت :اکنون بیش از  500هزار
میلیارد تومان ویژهخــواری اقتصادی و فرار
مالیاتی در کشور وجود دارد.
محمود بهمنی صبح دیروز در شورای گفتگوی
دولت و بخشی خصوصی که در اتاق بازرگانی البرز
برگزار شــد ،با تأکید بر ضرورت از بین بردن ریشه
و زمینــه ویژهخواری گفت :اکنــون بیش از 500
هــزار میلیارد تومان ویژهخــواری اقتصادی و فرار
مالیاتی در کشور وجود دارد.
نماینده مردم ســاوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه باید دو یا
ســه نرخی بودن اقتصاد حذف شــود ،اظهار کرد:
بســیاری از فسادهای اقتصادی موجود نتیجه عدم
یکسان سازی نرخها است.
وی اذعــان کرد :پیش از این روزانه دو میلیون و
 610هزار بشکه نفت صادر میشد ،سپس این رقم
به یک میلیون و  500بشکه در روز کاهش یافت و
اکنون به  500بشــکه در روز رسیده است و بودجه
کشور باید بر این اساس تنظیم شود.
به گفتــه بهمنی ،نقدینگــی واحدهای تولیدی
اشــتغال ،عرضه بیشــتر کاال و کاهش قیمتها در

بازار را به دنبال دارد و اگر ســاختار اقتصادی کشور
ســالها پیش اصالح میشد اکنون شــاهد فراهم
شدن شــرایطی برای کاهش وابســتگی اقتصاد به
نفت بودیم.
وی با تأکید بر لزوم کاهش هزینهها بر اســاس
درآمدهای موجــود ،بیان کــرد :تأکید مجلس بر
ارائه الیحهای از ســوی ســازمان برنامه و بودجه
برای کنترل هزینهها و درآمدها اســت که باید از
صندوق توســعه ملی رقمی دریافت و اوراق خزانه
نیز منتشر شود.
نماینده مردم ســاوجبالغ ،نظرآبــاد و طالقان
در مجلس شــورای اســامی بخش خصوصی را
نیازمنــد تقویت برشــمرد و مطرح کــرد :کنترل
بیشــتر حوزه واردات و صادرات ضروری اســت
تا به موجب این امر مشــکالت ایــن حوزه نیز تا
حدودی مرتفع شــود؛ راهکار نجات کشور توسعه
صادرات است.
وی با اشاره به شــرایط دشوار بخش دولتی و با
تأکید بر اینکه کلنگزنی پروژههای جدید به صالح
کشور نیســت ،افزود :باید از ایجاد واحدهای جدید
خودداری کنیم؛ طرحها باید بر اســاس اولویت اجرا
شــوند و نباید کمک به پروژهها بــه صورت قطره
چکانی صورت گیرد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره  139860326002000150هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
کبودرآهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد بهرامي فرزند کتابعلي بشــماره شناســنامه  3790صادره از ساوه در ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي ديم
به مســاحت  165022مترمربع پالک  237اصلي واقع در بخش  4همدان محرز گرديده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شــود .در صورتي
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول * 1398/04/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم * 1398/05/06 :رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره آگهي - 22367 :شماره مالف65 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  139860326002000147هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد بهرامي فرزند کتابعلي بشماره شناسنامه  3790صادره از در ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي ديم به مساحت  131048/50مترمربع پالک
فرعي از  237اصلي واقع در بخش  4همدان روستاي ساري بالغ محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول * 1398/04/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم * 1398/05/06 :رئیس ثبت اسناد و امالک

برابر راي شماره  98/503مورخ  98/04/11هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زيبا الماسي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  632صادره از در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  194/75مترمربع در قسمتي از پالک
 66اصلي واقع در اسدآباد بلوار 22بهمن کوچه شمسي بهروز خريداري با واسطه از مالک رسمي آقايان محسن بكائي و حاج فرامرز سبزه و حسن گنجي محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول * 1398/04/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم * 1398/05/07 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
شماره آگهي - 22371 :شماره مالف241 :

شماره آگهي - 22366 :شماره مالف63 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي تغییرات شرکت باربان گستر ماد شرکت سهامي خاص

به شماره ثبت  89و شناسه ملي  10820005380به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/02/28و باستناد نامه  75/ 10231مورخ 98/03/17اداره کل راهداري
و حمل و نقل جاده اي استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد - 1 :آقاي کامران گلپايگاني به شماره ملي  3873895242به سمت بازرس اصلي و آقاي جالل آيينه چي به شماره ملي
 3873470731به ســمت بازرس علي البدل براي يک ســال مالي انتخاب گرديدند - 2 .اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند :آقاي محمد عسليان شماره
ملي  3872167121آقاي علي صيفي کار شماره ملي  3874201661آقاي محمد جعفري شماره ملي 3874613356
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري رزن ()528725

برابر راي شماره  98/534مورخ  98/04/16هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي مرادي فرزند علي محمد بشــماره شناســنامه  2244صادره از کنگاوردر ششــدانگ يک قطعه زمين زراعي آبي به مساحت 25595/75
مترمربع در قسمتي از پالک  36اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پير شمس الدين خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي نصر اله خليلي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود .در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول * 1398/04/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم * 1398/05/07 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
شماره آگهي - 22372 :شماره مالف250 :

- 22363

آگهي تغییرات شرکت باربان گستر ماد شرکت سهامي خاص

به شــماره ثبت  89و شناســه ملي  10820005380به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/02/28و باســتناد نامه  75/ 10231مورخ 98/03/17اداره کل راهداري و حمل و
نقل جاده اي اســتان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شــد - 1 :ســمت اعضا هيات مديره به قرار ذيل تعيين گرديد :آقاي محمد جعفري به شماره ملي  3874613356به سمت مديرعامل
و عضو هيئت مديره آقاي محمد عســليان به شــماره ملي  3872167121به ســمت رئيس هيئت مديره آقاي علي صيفي کار به شماره ملي  3874201661به سمت نايب رئيس هيئت
مديره  -2کليه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبيل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمي و مكاتبات اداري با امضاء آقاي محمد عسليان (رئيس هيئت مديره) و آقاي محمد
جعفري (مديرعامل) مشترکاً و با مهر شرکت مي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري رزن ()528724

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره  98/536مورخ  98/04/16هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي مرادي فرزند علي محمد بشــماره شناســنامه  2244صادره از کنگاوردر ششدانگ يک قطعه زمين زراعي آبي به مساحت
 62754/55مترمربع در قسمتي از پالک  36اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پير شمس الدين خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي نصر اله خليلي محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود .در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول * 1398/04/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم * 1398/05/07 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

- 22362

آگهي تغییرات شرکت مسکن کارکنان شبکه بهداشت رزن شرکت تعاوني

به شــماره ثبت  112و شناســه ملي  10820006625به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/12/09وتاييديه شماره  4878مورخ 1397/12/11اداره تعاون کارورفاه اجتماعي
شهرســتان رزن تصميمات ذيل اتخاذ شــد 1- :سمت اعضاء هيئت مديره به قرارذيل تعيين گرديد :آقاي سيد مجيد حسيني خواه باکدملي  3991769522به سمت رئيس هيات مديره
آقاي مهدي توکلي مژده باکدملي  3991190923به ســمت نايب رئيس هيات مديره آقاي اصغر حيدري فجر باکدملي  3990294581به ســمت منشــي وعضو هيئت مديره آقاي علي
شــعباني باکدملي  4030989314به ســمت عضواصلي هيات مديره خانم معصومه عباسي همداني باکدملي  4723130624به ســمت عضواصلي هيات مديره  2-آقاي کريم بختياري
باکدملي به سمت مديرعامل تعاوني(خارج ازهيات مديره) انتخاب گرديد3- .کليه قرارداد ها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي ار قبيل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضاي آقاي کريم
بختياري( مدير عامل ) باتفاق سيد مجيد حسيني خواه( رئيس هيات مديره ) ودر غياب وي ،با امضاي آقاي مهدي توکلي مژده( نايب رئيس هيات مديره) ممهوربه مهر تعاوني معتبرمي
باشد و اوراق عادي و نامه ها با امضاي مدير عامل همراه با مهر تعاوني معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري رزن ()528723
- 22361

آگهي تغییرات شرکت مسکن کارکنان شبکه بهداشت رزن شرکت تعاوني

به شــماره ثبت  112و شناســه ملي  10820006625به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/10/29وتاييديه شماره  4878مورخ 1397/12/11اداره
تعاون کارورفاه اجتماعي شهرســتان رزن تصميمات ذيل اتخاذ شــد 1- :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقايان ســيد مجيد حسيني خواه با کد ملي  3991769522و
مهدي توکلي مژده با کدملي  3991190923و خانم معصومه عباســي همداني با کدملي  4723130624و آقايان اصغر حيدري فجر با کدملي  3990294581و علي شــعباني با کدملي
 4030989314هرپنج نفر به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره و آقايان عيوض امجدي با کدملي  3991217783و محسن شريفي با کدملي  3990762036و يحيي عمادزاده با کدملي
 3990293176هرســه به ســمت اعضاي علي البدل هيئت مديره 2- .آقايان ابوالقاسم احمدي يمن با کدملي  3991006405و قبادعلي رضايي با کدملي  3991339064به ترتيب به
سمت بازرسين اصلي وعلي البدل تعاوني براي مدت يكسال مالي انتخاب گرديدند 3- .گزارش عملكرد و صورت هاي مالي منتهي به 29/12/1396به تصويب مجمع رسيد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري رزن ()528722
- 22360

شماره آگهي - 22373 :شماره مالف252 :

دادنامه

دادنامه شــماره -3/739:تاريخ -1397/12/05:کالســه پرونده -97/1350:مرجع رسيدگي :شعبه  3هيات تشخيص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان همدان -خواهان :ابوذر
اســدي به نشــاني استان همدان شهرستان همدان خيابان شهدا جوالن  12متري فاضل مجتمع علقمه طبقه  3واحد  - 20خواننده :عليرضا جعفري نشاني استان همدان شهرستان
همدان بلوار بديع الزمان روبروي درمانگاه بيماريهاي خاص  -خواسته :حقوق معوقه /اضافه کاري /عيدي و پاداش /سنوات خدمت /حق بيمه -گردش کار :حسب سوابق پرونده خواهان
در تاريخ  1397/09/27دادخواستي به خواسته حقوق و مزاياي قانوني را عليه آقاي عليرضا جعفري (مجهول المكان) تهيه و تنظيم به اين اداره ارائه نمود که پس از ثبت به شماره
 8/22328و طي مراحل قانوني و درج آگهي دعوت نامه از خوانده در روزنامه کثيراالنتشار در جلسه دوم رسيدگي ،تحت رسيدگي قرار دارد.
راي هيئت -حكم :در خصوص دادخواســت آقاي ابوذر اســدي به طرفيت آقاي عليرضا جعفري و به خواســتههاي حقوق معوقه اضافه کاري عيدي و پاداش حق ســنوات و بيمه اين
هيئت پس از استماع اظهارات خواهان و ضمن بررسي اوراق و محتويات پرونده منجمله گزارش تحقيق مثبوت به شماره  8/29590مورخ  1397/12/04عليرغم عدم حضور خوانده
مستندا به ماده  58آيين دادرسي کار ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي اصدار راي مي نمايد .اين هيئت با احراز رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مواد  2و  3قانون کار بر حسب
گزارش مذکور از تاريخ 1394/02/31لغايت  1394/06/20با ساعات کار قانوني نسبت به مطالبات خواهان به شرح ذيل آقاي عليرضا جعفري را مكلف مي نمايد -1 :مستندا به ماده
 37قانون کار و مصوبات شــوراي عالي کار مبلغ 31/883/630ريال ســي و يک ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و ششصد و سي ريال بابت حقوق معوقه شامل حقوق پايه حق
مسكن و بن  -2-مستندا به ماده واحده مصوب  70/12/6مجلس شوراي اسالمي مبلغ  4/450/216ريال (چهار ميليون و چهارصد و پنجاه هزار و دويست و شانزده ريال)بابت عيدي
و پاداش -3 -مستندا و تبصره  1ماده  41قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مبلغ 2/225/108ريال(دو ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و يكصد و هشت ريال) بابت حق سنوات
و جمعا به مبلغ 38/558/954ريال ( سي و هشت ميليون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و پنجاه و چهار ريال ) در وجه آقاي ابوذر اسدي پرداخت نمايد و در راستاي اجراي
ماده  148قانون کار و مطابق قوانين و مقررات تامين اجتماعي و ساير ضوابط و مقررات مرتبط نسبت به ارسال ليست بيمه خواهان به شرح مذکور نزد سازمان تأمين اجتماعي اقدام
نمايــد .ضمنا اضافه کاري خواهان براي هيئت محرز نگرديد .اين رأي به اســتناد ماده  159قانون کار ظرف مــدت  15روز از تاريخ ابالغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در هيئت
حل اختالف مي باشــد و در صورت عدم اعتراض هر يک از طرفين و قطعي و الزم االجرا شــدن راي ،راي مزبور با اســتناد تبصره  2ماده  16قانون تشــكيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ براي اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ براي افراد خارج از کشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
شماره آگهي - 22370 :شماره مالف130 :

4

شهرستان

یکشنبه  23تير ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4295

اخبار پلیس

قتل پیرزن همدانی
به خاطر سرقت طال

مــردی که دســت و پای زن  82ســاله را
برای ســرقت طال بسته و وی را به قتل رسانده
بود توســط مأموران کالنتری  19شهر همدان
بازداشت شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان همدان بیان
کرد :ســاعت  22روز جمعه خبر کشــف جسد
پیرزن  82ســاله در منزل مســکونی به مرکز
فوریتهای پلیسی  110اطالع رسانی شد.
ســرهنگ جمشــید باقری افزود :مأموران
کالنتری  19فرهنگیــان در محل حضور یافته
و با جســد دست و پا بسته در گوشه آشپزخانه
منزل مسکونی مواجه شدند همچنین وضعیت
آشفته مقتول به همراه آثار بر روی بدن گویای
سرقت طالهای وی بود.
وی اضافه کرد :مأمــوران این موضوع را به
بازپرس کشیک دادسرای همدان اطالع داده که
پس از آن تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی
به همراه واحد تجســس کالنتری به بررســی
تخصصی محل برای کشف راز قتل پرداختند.
فرمانده انتظامی همدان ادامه داد :مأموران
در ادامه تحقیقات به یکی از بســتگان مقتول
مشکوک شــده و وی را که در منزل پدرش در
همســایگی این پیرزن قرار داشت شناسایی و
بازداشت کردند.
ســرهنگ باقری بیان کــرد :متهمه پس از
بازداشت اعتراف کرد که احتمال دارد این قتل
توســط همسرش رخ داده باشــد؛ چرا که چند
ساعت پس از وقوع این موضوع همسرش با وی
تماس گرفته و عنوان میکند پیرزن را دســت
و پا بســته در منزل رها کرده و از او میخواهد
با مراجعه به منزل وی جویای احوال او شود.
وی افــزود :متهمــه ،موضوع را بــه پدر و
بــرادرش اطــاع داده و از آنهــا میخواهد به
منزل این پیــرزن مراجعه کنند که آنها پس از
حضور در محل با جســد این زن مواجه شــده
و موضوع را به مرکز فوریتهای پلیســی 110
اطالع میدهند.
فرمانده انتظامی همدان گفت :با مشــخص
شــدن هویت قاتل ،تالشها برای دســتگیری
وی ادامه مییابد تا اینکه در یکی از محلههای
حاشیه شهر مأموران او را شناسایی میکنند.
* بلعیدن مواد مخدر
ســرهنگ باقری گفت :متهم کــه از خرده
فروشــان مواد مخدر اســت پیش از بازداشت
توســط پلیس اقدام بــه بلعیــدن موادمخدر
میکند که بیدرنگ توســط پلیس به اورژانس
بیمارستان منتقل میشود.
وی افــزود :پس از بهبود وضعیت جســمی
قاتل دوبــاره او را به کالنتری منتقل کرده و او
در بازجوییها اعتراف کرد که حوالی ساعت یک
بامداد به منزل این پیرزن مراجعه کرده و پس
از گشودن در توسط مقتول ،وی اقدام به سرقت
طالها و بستن دست و پای او میکند.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان ادامه
داد :مأمــوران در بازرســی از منــزل قاتــل
مقداری طالهای مســروقه به همراه مقادیری
موادمخدر هروئین کشــف کردنــد همچنین
جســد برای تعیین علت مرگ تحویل پزشکی
قانونی داده شد.
ســرهنگ باقری اظهار کرد :متهم  43ساله
دارای یک فقره سابقه سرقت و چند فقره سابقه
زندان به علت خرید و فروش مواد مخدر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان:

کشف  16کیلوگرم تریاک
در همدان

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان
همدان از کشــف  16کیلوگــرم تریاک با لفافه
و دستگیری یک قاچاقچی در همدان خبر داد.
ســرهنگ هادی قزوینه گفت :با تالشهای
اطالعاتــی چند ماهــه پلیس مبــارزه با مواد
مخدر اســتان همدان بر روی یک باند قاچاق
و توزیــع مواد مخدر فرد قاچاقچی که اقدام به
انتقال مواد مخدر از اســتانهای غربی کشور
بــه اســتانهای مرکزی میکرد شناســایی و
مشخص شد قاچاقچی موصوف به تازگی اقدام
به انتقال مواد مخدر کرده است.
ســرهنگ قزوینه بیان کــرد :در یک اقدام
ســریع عملیاتی خودروی سواری قاچاقچی در
ورودی شــهر همدان شناســایی و متوقف و از
داخل آن 16 ،کیلو گرم تریاک با لفافه کشف و
راننده دستگیر شد.

راهاندازی نظام ارجاع الکترونیک سالمت در اسدآباد

هگمتانــه ،گروه شهرســتان :سرپرســت
دانشکده علوم پزشــکی شهرستان اسدآباد از
راهاندازی نظام ارجاع الکترونیک ســامت در
شهرستان اسدآباد خبر داد.
فرید یوســفی از عمل وارنیــش فلورایدتراپی روی
دندانهــای  12هــزار دانشآموز اســدآباد خبر داد
و اظهــار کرد :ایــن اقدام برای دانشآمــوزان مقاطع
پیشدبستانی ،دبستانی و پایه هفتم شهرستان اسدآباد
به همت معاونت بهداشتی انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه وارنیــش فلوراید تراپی در
ســال تحصیلــی  97-98در دو مرحله انجام شــد و

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس خدمات پرستاری
و مامایی بیمارســتان غرضی مالیــر با بیان اینکه نیاز
مبرم به رادیولوژیســت داریم ،گفت :دانشــگاه علوم
پزشکی در جذب رادیولوژیست همکاری کند.
محسن نوروزی در حاشیه مراسم بازدید خبرنگاران
از بیمارستان غرضی مالیر با بیان اینکه در سال  97با
پیگیــری مدیریت درمان تأمین اجتماعی همدان انبار
دارویی در بیمارســتان غرضی مالیر بــه بهرهبرداری
رســید ،اظهار کرد :با راهاندازی ایــن مرکز تاکنون از
لحاظ دارویی کمبودی احساس نشده است.
وی بیان کرد :با اختصاص بودجه مناسب برای انبار
دارویی ،دپوی دارویــی خوبی صورت گرفته که حتی
درمانگاه تأمین اجتماعی نهاوند و تویسرکان را پوشش
میدهد.
رئیس خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان غرضی
مالیر به جذب متخصص زنان در ســال  97اشاره کرد
و گفت :در این ســال وضعیت بیمارستان از فعالیت دو
متخصص زنان به پنج متخصص تغییر یافت.
وی با بیان اینکه زایشــگاه بیمارســتان به خوبی
بازسازی شــده و در حال حاضر شرایط بهرهبرداری را
دارد ،خاطرنشان کرد :اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان
طی روزهای آینده به مناســبت هفته تأمین اجتماعی
افتتاح میشود.
نوروزی با اشاره به جذب یک ماما در سال گذشته
برای بیمارســتان بیان کرد :با جذب متخصص زنان و
ماما و نیز بازســازی صورت گرفتــه در بخش زایمان
بیمارســتان امیدواریم امسال شــاهد تعداد بیشتری
زایمان باشیم.
* ثبت  1600زایمان طی ســال گذشــته در
بیمارستان غرضی مالیر
وی از ثبت یکهزار و  600زایمان در سال گذشته
در بیمارســتان غرضی خبــر داد و گفت :از این تعداد
بیش از  850زایمــان یعنی  65درصد زایمان طبیعی
بوده است.
رئیس خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان غرضی
مالیر با بیان اینکه راهاندازی اتاقهای «الدیآر» طبق
اســتانداردهای روز به منظور حمایت روحی از مادران
باردار مورد توجه قرار گرفت ،خاطرنشــان کرد :مرکز
زایمان در آب نیز در بیمارســتان ایجاد شده و آماده
بهرهبرداری در هفته تأمین اجتماعی است.
وی تصریح کرد :هر اتــاق «الدیآر» طبق قانون

بیش از  12دانشآموز مشمول این طرح شدند ،گفت:
خوشبختانه امسال به همت خانم هوشمندی؛ مسوول
واحد بهداشــت دهان و دندان معاونت بهداشــتی در
مرحلــه دوم عالوه بــر دانشآموزان مقطع دبســتان،
پیشدبســتانیها و پایه هفتمیها به این طرح اضافه
شــدند و درصد پوشش در این برنامه تا  95درصد نیز
رسید.
سرپرســت دانشــکده علوم پزشــکی شهرســتان
اسدآباد از راهاندازی نظام ارجاع الکترونیک سالمت در
شهرستان اســدآباد خبر داد و افزود :خوشبختانه این
مهم با تالش همکاران عملیاتی شد.

کمبود رادیولوژیست در بیمارستان غرضی مالیر

 400زایمان را پوشش میدهد و در حال حاضر امکان
پوشش دو هزار زایمان وجود دارد.
* کمبود رادیولوژیست در بیمارستان غرضی
مالیر
نوروزی با بیــان اینکه ســالهای  96و  97چهار
متخصص زنان در بیمارستان جذب شد و کمبودی در
این زمینه نداریم ،گفت :نیاز به جذب رادیولوژیســت،
ارتوپد و متخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان
داریم.
وی با اشاره به اینکه جذب رادیولوژیست به سادگی
میسر نیســت و نیاز به حمایت دانشگاه علوم پزشکی
دارد ،افزود :متخصصــان تازهکار نمیتوانند برای خود
مطبی راهاندازی کننــد یا در بخش خصوصی فعالیت
کننــد بلکه بایــد در مراکز دولتــی و زیرنظر وزارت
بهداشت فعالیت داشته باشند.
رئیس خدمات پرســتاری بیمارستان غرضی مالیر
با بیان اینکه تعهد این متخصصان به وزارت بهداشــت
بلندمدت و معموالً  8تا  12ســال اســت و به همین
دلیل به ســادگی امکان جذب آنها نیســت ،گفت :با
وجود اینکه پنج متخصص رادیولوژیست در شهر مالیر
وجــود دارد اجازه فعالیت آنها در بیمارســتان غرضی
داده نمیشود.
وی با اشــاره به اینکه در بیمارستان غرضی مالیر
بهروزترین دســتگاه ســی تی اســکن وجود دارد اما

مدیر جهاد کشاورزی بهار:

آغاز برداشت کلزا از مزارع شهرستان بهار

هگمتانــه ،گروه شهرســتان :مدیر جهاد
کشاورزی شهرســتان بهار از آغاز برداشت
کلزا از مزارع شهرستان بهار خبر داد و گفت:
امسال حدود  142هکتار از اراضی زراعی این
شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است.
هوشنگ کرمی گفت :امسال حدود  142هکتار
از اراضــی زراعی این شهرســتان به کشــت کلزا
اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال 560
تن کلزا از مزارع شهرستان بهار برداشت شود ،گفت:
در حال حاضر سه دستگاه کمباین با هد مخصوص
برداشــت کلزا ،در حال برداشــت این محصول در
شهرستان بهار است.
کرمی افزود :برداشــت امسال در مقایسه با سال

وی بیان کرد :در نظام ارجاع الکترونیکی ،بیمارانی
که با دفترچههای روســتایی به مراکز خدمات جامع
ســامت مراجعه میکنند ،برای ارجاع به متخصص،
دیگر نیــازی به نوبتگیــری از روش قبل و حضوری
ندارند.
یوسفی با اشاره به اینکه در ارجاع الکترونیک ،نوبت
از طریق ســامانه ارجاع گرفته و بــا ارائه کد پیگیری
بــه بیمار ،زمان مراجعه به تخصــص مورد نیاز اطالع
داده میشــود ،گفت :این طرح از صــرف هزینههای
اضافی و اتالف وقت مراجعه کننده به طور چشمگیری
میکاهد.

گذشــته حــدود  15درصد
بیشــتر خواهد بــود و دلیل
آن اســتفاده از ارقام مناسب
منطقه و اصالح شده هیبرید
است.
مدیــر جهاد کشــاورزی
شهرستان بهار گفت :در سال
جاری بــا اقدامــات حمایتی
دولت در اجرای برنامه خرید
محصوالت کشاورزی به ازای
هــر کیلوگرم محصــول با دو
درصــد ناخالصی و  10درصد
رطوبت  34هزار و  400ریال

پرداخت خواهد شد.
وی افزود :شهرستان بهار به علت خاک حاصلخیز
از جمله مناطق مستعد برای کشت دانههای روغنی
از جمله ســویا و کلزا اســت و کاشت کلزا به دلیل
حاصلخیز بودن اراضی کشــاورزی شهرستان بهار و
ســودآوری این محصول نسبت به سایر محصوالت
موجب رغبت کشــاورزان برای زیر کشت بردن این
محصول شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بهار گفت:
دانههــای روغنی در بحث تأمیــن روغن خوراکی،
کنجالــه دام و طیور و پایداری تولید غالت بســیار
نقش آفرین اســت و کلزا در تنــاوب با گندم و جو
کشت شده و ســبب پایداری کشت این محصوالت
میشود.

نمیتوان رادیولوژیســت به کار گرفت ،افزود :در حال
حاضر در این بیمارستان یک رادیولوژیست به صورت
نیمهوقت فعال بوده که او نیز در صدد انتقال به شــهر
اراک است.
* دانشــگاه علــوم پزشــکی در جــذب
رادیولوژیست همکاری کند
نوروزی با بیان اینکه یک دســتگاه سی تی اسکن
و دو دستگاه ســونوگرافی بهروز در بیمارستان غرضی
فعال اســت اما با نبود رادیولوژیســت مجبور هستیم
بیماران را با آمبوالنس به شــهر بــرده و در مطبها
اقدامات درمانی برای آنها انجام شــود ،گفت :از طریق
فرمانــداری ،نماینــدگان مالیــر در مجلــس و دیگر
مســؤوالن برای جذب رادیولوژیست اقدام کردهایم اما
عدم همکاری از جمله معضالت اصلی است.
وی با اشــاره به اینکه فع ً
ال دســتگاه «امآرآی» از
لحاظ سطحبندی به بیمارستان مالیر تعلق نمیگیرد،
افــزود :تجهیزات هایتک براســاس تعــداد جمعیت
اختصاص داده میشود.
رئیس خدمات پرستاری بیمارستان غرضی مالیر با
بیان اینکه  145تخت فعال در بیمارستان فعال است
و تقریباً بیش از  40درصد از تختهای بســتری شهر
را این مرکز درمانی پوشش میدهد ،خاطرنشان کرد:
ارائه خدمات مناسب ،ارتقای سطح هتلینگ و افزایش
رضایتمندی از خدمــات باعث مراجعه تعداد باالیی از

وی خاطرنشــان کرد :اگر دارنــدگان دفترچههای
روستایی به صورت مستقیم و بدون رعایت نظام ارجاع
به کلینیکهــای تخصصی مراجعه کنند ،ضمن اتالف
وقت آنها برای انتظار ،هزینه ویزیتشــان نیز به صورت
آزاد محاسبه خواهد شد.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد
بــه برگزاری پنجمیــن دوره انتخابات ســازمان نظام
پرســتاری شهرستان اسدآباد همزمان با سراسر کشور
اشاره کرد و افزود 21 :داوطلب گروههای پرستاری در
این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه شهرســتان در
حال رقابت بودند.

بیماران به این بیمارستان شده است.
وی با اشــاره به اینکه تبصرههایــی برای قانون در
اســتانهای دیگر لحاظ شــده که اجازه داده میشود
پزشــکان خــارج از وقــت ادارای با مراکــز درمانی
خصوصی همکاری داشــته باشند اما متأسفانه تاکنون
علوم پزشکی همدان این امکان را فراهم نکرده است،
گفت :ایــن اتفاق به ضرر مردم اســت و باید تدبیری
اندیشیده شود.
نوروزی با بیان اینکه روزانه یکهزار و  500بیمار به
درمانگاه بیمارستان غرضی مراجعه میکنند و داروی
رایــگان در اختیار آنها قرار میگیرد و تزریقات رایگان
نیــز انجام میشــود ،افزود :در حال حاضــر داروخانه
بیمارستان  70درصد داروهای فارماکوپه را داراست.
وی با تأکید بــر کمبود متخصص در رشــتههای
رادیولوژیســت ،ارتوپد ،نورولوژی و مغــز و اعصاب و
لزوم همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی در جذب این
متخصصــان گفت :امســال یک متخصــص اطفال به
بیمارستان اضافه شده است.
رئیس خدمات پرســتاری بیمارستان غرضی مالیر
از فعال بودن پنج دســتگاه آمبوالنس در بیمارســتان
غرضــی خبر داد و افزود :با افزایــش مراجعات به این
مرکز درمانی ضریب اشــغال تخت بیمارستان در سال
گذشته پنج درصد افزایش داشت.
وی بــا بیــان اینکه اقدامــات صــورت گرفته در
بیمارستان غرضی طبق استانداردهای بینالمللی است
و به همین دلیل از بیمارستانهای استانهای مختلف
برای الگوبرداری به این مرکز مراجعه میکنند ،گفت:
ســاختمان خیرساز بیمارستان در سه طبقه و دو هزار
متر بنا ســاخته شده که شــامل نمازخانه ،پنج واحد
برای اسکان همراهان و بیماران(همراهسرا) و دو طبقه
ساختمان اداری است.
نــوروزی تأکید کــرد :با افتتاح ســاختمان جدید
ادارای ساختمان فعلی به بخش بستری اضافه میشود.
رئیس بهبود کیفیت بیمارســتان غرضی مالیر نیز
با بیان اینکه  26پزشــک عمومی و  21متخصص در
بیمارستان غرضی فعال اســت ،گفت :رضایتمندی از
خدمات باالســت و این میزان در بخش بستری به 80
درصد و در بخش درمانگاهی به  86درصد میرسد.
داود کشاورز بیان کرد :بیمارستان غرضی مالیر در
حوزه اعتباربخشی سال  94نامزد بیمارستان درجه 2
و سال  95نامزد بیمارستان درجه یک شد.

مدیر میراث فرهنگی نهاوند خبر داد

کاوش مجدد در معبد الئودیسه آغاز میشود

گــروه
هگمتانــه،
شهرســتان :مدیر میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری نهاوند گفت:
تا چنــد روز دیگر با اخذ
مجوز فــاز دوم فصل اول
کاوش مجدد از سر گرفته
میشود.
محسن جانجان در خصوص
کاوش در منطقــه دوخواهران
نهاوند اظهار کرد :کاوش معبد
الئودیسه فع ً
ال به علت داشتن
معارضاتی متوقف است که اگر
مشــکل برطرف شــود ادامه مییابد و در غیر این
صورت به فصل آینده موکول میشود.
وی با اشــاره به اینکه طبق برنامه پژوهشــکده
باستانشناســی کشــور صدور مجوزهــای کاوش
مشخص اســت ،افزود :صدور این مجوزها یکماهه
است که هرقدر در توان بود ،انجام میشود وگرنه به
فصل بعد موکول میشود.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
نهاونــد اضافه کرد :مهدی رهبر (سرپرســت گروه
کاوش معبد الئودیســه) برای کاوش محوطهای در
حاشیه شهر نهاوند برنامه دارد که این هم مربوط به
دوره سلوکی است و میتواند زوایای تاریخی دوران
ســلوکی در نهاوند و ارتباط آن با معبد الئودیسه را
مشخص کند.

وی یادآور شــد :تاکنون در منطقه دوخواهران
کشفی صورت نگرفته اســت ،اما برای ادامه کاوش
تپه باید مجوز صادر شــود تا کاوش شروع شود که
چند روز دیگر با اخذ مجوز فاز دوم فصل اول کاوش
مجدد از سر گرفته میشود.
وی در خصوص ثبت جهانی ســرابهای نهاوند
نیز با بیان اینکه سرابهای نهاوند ثبت ملی هستند،
افزود :پیشنهاد نماینده مردم نهاوند در مجلس ثبت
جهانی همه سرابها در قالب «مجموعه سرابهای
نهاوند» است که در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه این پیشــنهاد راه طوالنی برای
تحقق دارد ،گفت :از اســتان همدان هنوز اثری به
ثبت جهانی نرسیده و این مسئله پروتکل و مقرراتی
دارد که باید طی شود.

معرفی بیش از  175واحد مسکونی خسارتدیده به بانکهای عامل

هگمتانه ،گروه رویداد :رئیس ســتاد معین
بازسازی شهرستان فامنین گفت :تاکنون 175
واحد احداثی و  42واحد تعمیری به بانکهای
عامل معرفی شــده و از ایــن تعداد  92واحد
احداثــی و  42واحد تعمیــری موفق به عقد
قرارداد شدهاند.
خســروی با اشاره به بازدید ســیدمجید شماعی
فرمانــدار شهرســتان فامنین از مناطق ســیلزده
روستایی ،عنوان کرد :ســتاد معین بازسازی مناطق

ســیلزده بنیاد مسکن انقالب اسالمی بالفاصله پس
از وقوع ســیل در شهرســتان فامنین مستقر شده و
اهتمام ما در رفع مشکالت و دغدغههای مردم عزیز
این شهرستان است.
وی افزود :بر این اســاس دو هزار واحد مسکونی
توسط کارشناســان این مجموعه ،مورد ارزیابی قرار
گرفته که  594واحد خســارتدیده اعالم شــده و
نسبت به تشکیل پرونده برای متقاضیان آنها اقدام
شده است.

اختالس در آتشنشانی مالیر

هگمتانه ،گروه شهرســتان :دادســتان
عمومی و انقالب شهرســتان مالیر از کشف
اختــاس در ســازمان آتش نشــانی این
شهرســتان خبر داد و گفت :سه متهم در
رابطه با این پرونده شناسایی و تفهیم اتهام
شــدهاند و دالیل کافی نیــز وجود دارد و
تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
سعید احمدیفر با بیان اینکه در حال حاضر این
افراد با قرار موقت در بازداشت به سر میبرند ،افزود:
شهردار مالیر همکاری خوبی در این باره داشته و
گزارش را سریعاً به دادستانی ارسال کرده است.
یکی از اعضای شــورای اسالمی شهر مالیر نیز
در این رابطه با اشاره به کشف باند فساد مالی در
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مالیر گفت:
مسأله فساد مالی در ســازمان آتشنشانی حدود
سه سال پیش اتفاق افتاده که امروز اتهامات ثابت
شده و متهمان نیز آن را قبول کردهاند.
اکبر هاشــمی با بیان اینکه از فساد مالی آتش
نشانی نمیتوان به عنوان اختالس نام برد ،عنوان
کــرد :این امر یک سوءاســتفاده مالــی بوده و از
شبکههای نظارتی قابل پیگیری است.
وی خاطرنشــان کــرد :در بحــث مالــی از
حقوقهایــی که در نظام مالی وجود داشــته ،به
صورت اشــتباه یا عمدی به نفع شخصی برداشت
شــده و تا کنون حدود  200میلیون تومان آن به
حساب شهرداری بازگشته است.
این عضو شــورای اسالمی شــهر مالیر با بیان
اینکه متهمان به صورت موقت روانه زندان شدهاند،
خاطرنشــان کرد :اسناد در حال بررسی است و به
زودی نتیجه پرونده اطالعرسانی میشود.

نخستین مسکن آسیبدیده
مددجویان بهزیستی نهاوند
بازسازی شد

هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر بهزیستی
نهاوند گفــت :اولین مســکن مددجویان
بهزیستی شهرستان نهاوند که در اثر سیل
فروردین امســال دچار آسیبدیدگی شده
بود توسط بسیج سازندگی نهاوند بازسازی
و تحویل داده شد.
علیمحمد محمــدی اظهار کــرد :به منظور
تعمیر و بازســازی منازل مددجویان زیر پوشش
بهزیســتی این شهرســتان تفاهمنامهای با سپاه
ناحیه نهاوند به امضا رســید که بر اســاس آن تا
پایان تابستان  30واحد بازسازی و تعمیر میشود.
مدیــر بهزیســتی نهاوند افــزود :همچنین بر
اساس این تفاهمنامه یک واحد مسکونی در شهر
گیان که در اثر ســیل تخریب شــده بود مجددا ً
احداث و تحویل مددجو قرار خواهد گرفت.

دستگیری عامل مزاحمت در
فضای مجازی

رئیس ستاد معین بازسازی شهرستان فامنین:

رئیس ســتاد معین بازســازی شهرستان فامنین
تصریــح کــرد 18 :واحد شــهری احداثــی و 416
واحد روســتایی احداثی مورد ارزیابــی قرار گرفته،
کما اینکه 10واحد شــهری تعمیــری و  146واحد
روســتایی تعمیری نیز توسط کارشناسان ما ارزیابی
شده است.
خســروی با تأکید بر اینکــه تاکنون  175واحد
احداثــی و  42واحــد تعمیری بــه بانکهای عامل
معرفی شــدهاند ،گفت :خوشبختانه از این تعداد 92

خبــر

واحد احداثــی و  42واحد تعمیــری موفق به عقد
قرارداد شدهاند.
وی در پایــان اظهار کرد :تاکنــون  26واحد،
 650میلیــون ریــال بــه عنوان کمــک بالعوض
دریافت کرد هاند و آواربرداری بیشــتر واحدها نیز
به اتمام رسیده اســت ،همچنین  10واحد نسبت
بــه اجرای فونداســیون و دیوارچینی ســازه خود
اقدام کرد هاند.

رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات
فرماندهــی انتظامی همدان گفــت :فردی که در
فضــای مجازی تلگــرام اقدام به ارســال تصاویر
مستهجن برای یکی از بستگان کرده بود دستگیر
و با حکم قاضی روانه زندان شد.
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد بیان کرد :بانویی
با در دست داشتن شکوائیهای به پلیس فتا مرکز
همدان مراجعه کرد و از مزاحمت اینترنتی فردی
ناشناس خبر داد.
وی اضافــه کرد :پــس از تشــکیل پرونده ،با
اقدامهای فنی و کارشناســان پلیــس فتا عامل
مزاحمت شناسایی ،دســتگیر و مشخص شد که
این فرد برای زن برادر همســر سابق خود ایجاد
مزاحمت میکرد.
رئیس پلیــس فتا همدان توضیح داد :این فرد
در بازجوییها مدعی شد که با همسر سابق خود
زندگی خوبی داشــتند اما دخالتهای زن داداش
همســرش موجب بــروز اختالف بیــن آنها و در
نهایت طالق شد .سرهنگ ســرخوش نهاد ادامه
داد :ایــن فرد برای انتقام جویــی ،اقدام به ایجاد
یک پروفایل و ارسال پیامها و تصاویر مستهجن و
مبتذل برای این زن میکند.

خبــر همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت:
مجلس ما در تراز مناسبی قرار ندارد.
حمیدرضــا حاجیبابایــی عصر جمعــه در دوره
آموزشــی و تشــکیالتی حیات طیبه در جمع فعاالن
دانشجویی دانشــگاههای آزاد اسالمی سراسر کشور با
اشــاره به وجود تفکر لیبرالی اظهار کرد :این تفکر در
برخی دوران به خاطر تقویت فضای معنوی چون دفاع
مقدس قدرت ظهور و بروز نیافت.
وی با بیان اینکه بعــد از دوران دفاع مقدس تفکر
لیبرالی آرام آرام در کشــور ریشــه دوانــد گفت :این
تفکر معتقد است هرکس قدرت بیشتری داشته باشد
برداشت بیشتری هم خواهد داشت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اســامی اضافه کرد :در هشــت ســال دفاع مقدس
ارزشهای انقالبی ،اقتصاد لیبرال را به گروگان گرفته
بود و قدرت مانور به آن نمیداد اما امروز همین تفکر
ارزشهای ما را به گروگان گرفته است.
وی با اشــاره به اینکــه اقتصاد لیبــرال هر کاری
میخواهد انجام میدهد آن وقــت باید خط ارزشها
و ارزشمداران پاســخگوی جامعه باشــند گفت :یکی
شهید داده و دیگری در حال ریاست است.
*اقتصاد لیبرال هیچ اعتقادی به عدالت ندارد
حاجیبابایــی با بیــان اینکه اقتصــاد لیبرال هیچ
اعتقادی به عدالت نــدارد ،اقتصاد لیبرالی را در تضاد
 100درصدی با دین ،رهبری و انقالب دانست و تأکید
کرد :لیبرالها بــا پولهایی که به جیب میزنند علیه
دین تبلیغ میکنند تا افکار خود را به کرسی بنشانند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش فناوری انهدام
پهپاد آمریکایی را نمونهای از دانش انقالبی دانســت و
با بیان اینکه تربیتشدگان مکتب الهی برای ارزشها
جان میدهنــد گفت :اگر امروز وقتی خبر از این داده
میشــود که ناوهای آمریکایــی در خلیج فارس صف
کشیدهاند اما مردم ایران نه تنها وحشت نمیکنند که
به آن میخندند این نماد انقالبیگری است.
وی در ادامه گرانی برخی اقالم و هجوم برای خرید
آن به خاطر این کمبود را نماد تفکر لیبرالی دانســت
و ادامــه داد :این موضوع به خاطر آن اســت که مردم
اعتمادی به اقتصاد ندارند چون این لیبرالی اســت اما
به امنیت اعتماد دارند چون انقالبی است.
*دُز انقالبیگری مجلس پایین است
نماینده مــردم همدان و فامنین در مجلس با بیان
اینکه مجلس نماد انقالبیگری اســت اما ُدز آن پایین
اســت گفت :اگر مجلس در رأس امور قرار گیرد ،قوه
قضاییه و مجریه در مسیر صحیح خود قرار میگیرند.
وی اظهار کرد :در قانون اساســی عنوان شــده که
مجلس میتواند رئیس جمهور را برکنار و وزرا را عزل
کند و در تمام امور تحقیق و تفحص داشــته باشد اما
نمیتوان مجلس را منحل کرد.
حاجیبابایی ادامه داد :حال ســؤال اینجاســت که

حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی:

مجلس دهم در تراز مناسبی قرار ندارد
حقوقها باید متناسب پرداخت شود

نمایندگان ما در رأس امور هستند یا خیر؟ باید اعتراف
کرد که این مجلس ما در تراز مناسبی قرار ندارد.
وی در ادامه با اشــاره به وجــود  5میلیون کارمند
شــاغل و بازنشسته کشوری و لشکری در کشور گفت:
دولت اعالم کرد به طــور میانگین  20درصد افزایش
حقوق در نظر میگیرد که این مصداق بیعدالتی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود :در
حالی که پیشنهاد شد همه افزایش  400هزار تومانی
داشــته باشــند در نهایت تا  10درصد نیز در اختیار
دولت قرار گرفت که به درستی اعمال نمیشود.
وی ادامــه داد :در ابتدا مجلس به آن رأی نداد که
بعد با پیگیری رأی آورد ،قانون که به دولت ابالغ شد،
بند  158به آن اضافه شد ،ولی مشخص نیست از کجا
آمده که همه اختیارات را به دولت داده است.
حاجیبابایــی گفــت :بعــدا ً معلوم شــد برخی از
دســتگاهها با بخشــنامه معاون اول از قانون مجلس

اســتثنا شدهاند ،هر جای دســتگاه دولتی که حقوقی
پرداخت شــود حاال زیاد یا کم ،زیر نظر دولت اســت
چون مجلس بر اجرای قوانین نظارت دارد و ســکوت
آن به معنای تأیید عملکرد دولت است.
وی افــزود :افزایش حقوق بــرای برخی  400هزار
تومان بود و برای بعضی دیگر  5میلیون تومان ،مجلس
هــم تأیید کرده که فردی  63میلیــون تومان حقوق
دریافت کرده و اگر نیست ،باید مجلس مطرح کند.
نماینده مــردم همدان و فامنین در مجلس با بیان
اینکه مجلس باید بر عهــده بگیرد افزایش  5میلیون
تومانی را تأیید کرده یا خیــر؟ تصریح کرد :البته این
حرف من بدان معنا نیســت که همه حقوق یکســان
دریافت کنند اما حقوقها باید متناسب پرداخت شود.
وی گفــت :رئیس مجلس بخشــی از تخلف دولت
را مطرح کــرد ،معاون اول رئیس جمهــور نمیتواند
بخشــنامه دهد که قانون مجلس برای  9دستگاه قابل

در مرز بین اراضی منابع طبیعی و اراضی مردمی ایجاد میشود

 25کیلومتر کمربند حفاظتی

هگمتانه ،گروه رویداد :امسال  25کیلومتر
کمربنــد حفاظتی در مرز بیــن اراضی منابع
طبیعی و اراضی مردمی در استان همدان ایجاد
میشود.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالعرسانی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان،
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی
استان همدان روز شنبه در گفتگویی بیان کرد :طرح
ایجاد کمربند حفاظتی یکی از برنامهها و اولویتهای
اساسی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اســت که با هــدف حفظ و حراســت از عرصههای
طبیعی اجرا میشود.
به گفته رضا الوندی ،تا سالهای گذشته کمربند
حفاظتــی به صورت فیزیکی با ایجاد کانال و قطعات
فیزیکی اجرا میشد اما از سال گذشته به صورت نوار
سبز ،با کاشــت نهال با گونههای با قابلیت اقتصادی
ایجاد میشود.
وی ادامــه داد :گونههای گیاهــی که در کمربند
حفاظتی کشت میشود ،سازگار با اقلیم هر منطقه و
گونههای صنعتی ،دارویی ،خوراکی و مثمر اقتصادی
هستند.
معــاون حفاظت و امــور اراضی منابــع طبیعی
همــدان گفت :طرح احــداث کمربند حفاظتی مانع
توســعه اراضی کشاورزی و باغی اشخاص حقیقی به
سمت عرصههای ملی و منابع طبیعی میشود.
الوندی یادآوری کرد :ســال گذشته این طرح در
 25کیلومتــر از عرصههای ملی و منابع طبیعی اجرا
شد و امسال نیز این کار در مساحت  25کیلومتر در
دستور کار منابع طبیعی قرار دارد.
گفتنی است حدود  50درصد مساحت همدان را
اراضی ملی تشکیل میدهند
*پیــام تبریک مدیرکل منابــع طبیعی و
آبخیزداری اســتان همدان به مناسبت ثبت
جنگلهای هیرکانی در فهرست میراث طبیعی
یونسکو
اســفندیار خزائــی مدیــرکل منابــع طبیعی و
آبخیزداری اســتان همدان به مناسبت ثبت جهانی
جنگلهــای هیرکانی در چهل و ســومین اجالس
کمیته میراث جهانی یونســکو در باکو پیام تبریک
صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
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"جنگل شاهکار خلقت است "
بی گمان پاسداشــت میــراث تاریخی و طبیعی
این مرز و بوم کهن و انتقال آن به نســلهای آینده
افتخاری بس بزرگ و از وظایف همگانی است.
ثبت جنگلهــای هیرکانی در فهرســت میراث
طبیعی یونســکو ،نه تنها یک رویــداد بزرگ و مهم
برای ما ایرانیان و عالقه مندان به سرســبزی میهن
اسالمی اســت ،بلکه نقطه عطف وآغاز فصلی جدید
برای فعاالن حوزه منابع طبیعی و محیط زیســت و
تمامی دستاندرکاران و دوســتداران طبیعت برای
پاسداشت از این گنجینه ارزشمند جهانی است.
چهاردهم تیرماه سال جاری شاهد تحقق آرمانی
بــزرگ در عرصه مدیریت پایدار جنگلهای کشــور
بودیم که حاصل زحمات و تالشهای چندین ســاله
متخصصان و دلســوزان حوزه منابعطبیعی ،محیط
زیســت ،میراث فرهنگی،کمیســیون ملی یونسکو،
دانشــگاهها و انجمنهای علمــی و نهادهای مدنی
اســت .باتبریک این رویداد و مغتنم شــمردن این
فرصت ،ثبــت جنگلهای باســتانی هیرکانی را در
فهرست میراث جهانی یونسکو به ملت شریف ایران و
همه همکاران سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور و ادارات کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری
استانها صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
قطعــاً تحقق این مهــم در راســتای عزم جدی
مســؤولین خدوم و پر تالش نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران در نیل به مدیریــت پایدار جنگل به
ویژه حفاظت از جنگلهای هیرکانی نشــان از حضور
و مشارکت فعال کشورمان در مجامع بینالمللی دارد.
ثبت جنگلهای هیرکانی در فهرســت یونسکو،
نه تنها یک رویداد بــزرگ و مهم برای ما ایرانیان و
عالقه مندان به طبیعت و سرســبزی میهن اسالمی
اســت ،بلکه نقطه عطف و آغاز فصلــی جدید برای
تمامی حافظان انفال ،دســتاندرکاران و دوستداران
طبیعت برای پاسداشت این گنجینه ارزشمند جهانی
میباشد.
جنگلهــای هیرکانی که بازمانده دوران ســوم
زمینشناســی و عصر یخبندان است با داشتن 150
گونــه درختی و بوتهای بومی 296،گونه پرنده و 98
گونه پستاندار واجد ارزشهای منحصر به فرد زیست
محیطی و زیســتی و شــاخصهای مدیریت پایدار

اجرا نیست.
حاجیبابایی انقالب اســامی را به کشتی پرقدرتی
تشبیه کرد که شــتابان در حال حرکت است و گفت:
متأســفانه در این کشــتی افرادی هم هستند که در
اتاقی نشســتهاند و هر کاری دلشان میخواهد انجام
میدهند.
وی بــا بیان اینکــه این حرف به معنــای ایراد از
کشــتی نیســت افزود :همه باید تصمیم بگیرند افراد
پرخور را فرمانده و مدیر نکنند ،کسانی باید مدیریت
را در دســت بگیرند که بفهمند پول نداشــتن برای
خرید پنیر یعنی چه؟
نماینده مــردم همدان و فامنین در مجلس با بیان
اینکه بندی در قانون ششــم توسعه داریم که برمبنای
آن تمام مســؤوالن قبل از پذیرفتن مســؤولیت باید
فهرست اموال خود را ارائه دهند تصریح کرد :مدیران
در این چهل سال باید پاسخ گوی این باشند که اموال

خود را چگونه به دست آوردهاند.
وی با تأکید بر اینکه مردم فساد را تحمل نمیکنند
اضافــه کرد :برخــی از مدیــران حاضر نیســتند در
ســختترین دوران اقتصادی کشور وضعیت را تحمل
کنند که حقوق باال نگیرند.
حاجیبابایــی گفــت :هر مدیری که در کشــور از
جیبش پول میریزد حتماً به یک شیر وصل است ،باید
بگویم این فرد قابل اعتماد نیســت ،هرکس میخواهد
باشد پس باید با او برخورد شود.
وی افزود :برای شفافســازی حقــوق نمایندگان
مجلس هم اقدامات خوبی انجام شده و در کمیسیون
در حال اصالح است.
*مبنای حفظ انقالب تحقق عدالت است
وی با اشــاره به اینکه مبنــای حفظ انقالب تحقق
عدالت اســت افزود :بعد از اعتراض نســبت به حقوق
نجومیبگیــران آنها ما را متهم به پوپولیســتی بودن
کردند ،اگر هم حرف نزنیم به سکوت متهم میشویم.
حاجیبابایی با اشاره به اینکه دو سال طول کشید
دولــت و مجلس را قانع کردیم درآمد کشــور از محل
هدفمندی یارانههــا  31هزار میلیارد تومان نیســت
گفــت :تالش شــد درآمدهای دولــت از محل قانون
هدفمندی یارانهها به  140هزار میلیارد تومان رســید
و به خزانه واریز شد.
*حقوق کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی از
محل درآمد قانون هدفمندی یارانهها چهار برابر
شده است
وی بــا بیان اینکه حقوق کمیتــه امداد امام(ره) و
بهزیســتی از محل درآمد قانــون هدفمندی یارانهها
چهار برابر شده است افزود 6 :هزار میلیارد برای بیمه
کشاورزان و  4هزار و  400میلیارد برای بیمارستانها
اختصاص یافت و بســیاری از اقشار از این محل بیمه
شدند.
رئیس فراکســیون والیی مجلس گفــت :امروز در
مسؤولیتها با این مشــکل مواجهیم که افراد نظرات
و دیدگاههای خود را به روشنی مطرح نمیکنند برای
مثــال حرفهایی که نماینــدگان در مجلس میزنند
متفاوت از حرفهایی اســت که در مســجد محل زده
میشود.
وی با بیان اینکه دانشــجو نباید سربازی احزاب را
کند افزود :دانشــجویان باید حرف ناب بزنند و کمک
کنند عناصر نامطلوب از قطار نظام پیاده شوند.
حاجیبابایی ضمن اینکه از دانشــجویان خواســت
مطالبات خود را در چارچوب انقالب از دولت ،مجلس
و قوه قضاییــه پیگیری کنند گفت :اگر دانشــجویان
یکپارچه وارد میدان شــوند و اجرای قانون را پیگیری
کنند ،بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ما در این مجلس در اقلیت
هستیم تصریح کرد :وقتی وزیری را استیضاح میکنیم
و رأی نمیآورد ،آخر سر هم  163نماینده از او تقدیر
میکنند چکار میتوانیم کنیم؟

خبــر

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

خرید تضمینی
 8000تن گندم

پیشبینی خرید بیش از  650هزار تن
گندم طی امسال

هگمتانــه ،گــروه خبر همــدان :مدیر
سازمان تعاون روســتایی استان همدان از
خرید تضمینی بیش از  8هزار تن گندم در
روزهای آغازین این طرح توسط مدیر شبکه
تعاونیهای روستایی استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی
تعاون روســتایی همدان ،طی روزهای اولیه طرح
خریــد تضمینی گندم در اســتان همدان  8هزار
و  320تن گندم توســط شــبکه تعاون روستایی
استان خریداری شده است.
وی تصریــح کرد :در شهرســتان رزن  3هزار
و  640تــن ،کبودراهنگ یک هــزار و  750تن،
فامنیــن یک هــزار و  590تن ،بهــار  665تن،
اسدآباد  405تن ،همدان  200تن ،مالیر  40تن
و تویسرکان  30تن گندم خریداری شده است.
عباسی با بیان اینکه از  43مرکز خرید تضمینی
گندم شــبکه تعاون روستایی ،کبودراهنگ و رزن
هر کدام با  9مرکز خرید دارای بیشــترین تعداد
مراکز خرید هستند ،گفت :فامنین  5مرکز خرید؛
همدان ،اســدآباد و بهار  ،4تویسرکان و مالیر ،3
نهاوند و اتحادیه تعاون روســتایی اســتان نیز هر
کدام دارای یک مرکز خرید هستند.
مدیر سازمان تعاون روســتایی استان همدان
با اشــاره به اینکه میزان خریــد تضمینی گندم
در ســال گذشــته  628هزار تن بود ،اضافه کرد:
پیشبینی میشــود بیش از  650هزار تن گندم
در سال جاری در استان تولید و  566هزار تن به
صورت تضمینی خریداری شود.
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جنگل است.
ثبــت ملی این جنگلها به عنوان یک ثروت ملی
و گنجینه ارزشــمند جهانی ،مســؤولیت همگان را
به حفاظت و حراســت عملی از این میراث گرانقدر
دو چندان میکند،که نمــود عینی آن اجرای طرح
توقف بهرهبرداری و اعمال سیاســتها و برنامههای
حفاظتی و حمایتی از ســوی دولت محترم در پاسخ
بــه مطالبات به حق کارشناســی و فنــی ،از اوایل
شکلگیری فرایندثبت جنگلهای هیرکانی میباشد.
اینجانب ضمن تبریک ثبــت جهانی جنگلهای
هیرکانی در چهل و سومین اجالس یونسکو به عنوان
دومین اثر میراث طبیعــی ایران ،به مردم فرهیخته
و طبیعت دوســت اســتان ،از تالشهای شایســته
دســتگاههای ذیربط صمیمانه تقدیر و تشکر نموده
و امیدواریم انشــاءاهلل روند ثبت آثار با ارزش کشور
در فهرست میراث جهانی تداوم داشته باشد و شاهد
تقویت ســاختارهای صنعت گردشــگری و طبیعت
گردی درکشور باشــیم و ازکلیه متخصصان و عالقه
مندان به حوزه جنگل و منابع طبیعی از بخشهای
مختلف دولتی و غیر دولتی،دانشگاهی و تحقیقاتی،
انجمنهــا و نهادهای مدنی دعــوت مینمایم تمام
مساعدت خود را جهت حمایت جدی از امر حفاظت
جنگلها و مراتع و این سرمایه ملی و میراث جهانی
به عمل آورده و ما را در ادامه این مسیر و مسؤولیت
خطیر بیش از پیش مورد حمایت و عنایت خود قرار
دهند".

غذا خوردن را همراه با کارهاي ديگر مثل مطالعه و تماشاي تلويزيون انجام ندهيد
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ورزش

یکشنبه  23تير ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4295
حاجیبابایی نماینده مردم همدان:

خبــر

غرق شدن داماد
در استخر اللجین

استخر زیر نظر اداره ورزش و
جوانان فعالیت داشته است

هگمتانه ،گــروه ورزش :مرد جوانی در
یکی از استخرهای شهر اللجین غرق شد
و تالشها برای احیای وی بی نتیجه ماند.
بامداد شنبه یک مورد غرق شدگی به مرکز
فوریتهای پیش بیمارســتانی اســتان همدان
گزارش شد و در پی آن یک دستگاه آمبوالنس
در محل حضور یافت.
در ایــن اتفــاق مــرد جوانــی در یکی از
اســتخرهای شهر اللجین غرق شــده بود و به
علت گذشت مدتی از مرگ این فرد ،اقدامهای
اولیه برای احیای جوان یاد شده بینتیجه ماند.
وقتی نیروهــای اورژانس بــه محل حادثه
رســیدند فرد هیچ گونه عالئم حیاتی نداشت و
تالش برای احیا نیز بینتیجه ماند.
در همیــن خصــوص رئیس هیــأت غریق
نجات اســتان و مســؤول حقوقی اداره ورزش
و جوانان همدان با بیان اینکه اماکن ورزشــی
باید از ســاعت  24به بعد تعطیل باشند اما این
واحد فعالیت داشته است ،گفت :در این رخداد
ســه نفر وارد استخر میشــوند که با مدیر این
مجموعه رفاقت داشتهاند.
ســیروس ســوریان با بیان اینکــه به نظر
میرســد افرادی که وارد اســتخر شدهاند ماده
مخدر مصرف کرده و حال خود نبودهاند ،گفت:
علت اینکــه چگونه حادثه رخ داده مشــخص
نیست و موضوع در دست پیگیری است.
ســوریان با بیان اینکه یک نفر از این افراد
غرق شده اســت ،گفت :مدیر اســتخر باید به
دادگاه مراجعه کند و پاسخگوی این اتفاق باشد.
وی گفت :اســتخر زیر نظــر اداره ورزش و
جوانان فعالیت داشته است.

خبــر

هیأتهای ورزشی مشکل مالی دارند
هگمتانه ،گروه ورزش :نماینده مردم همدان
در مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه
هیأتهای ورزشی اســتان همدان با مشکالت
مالی دســتوپنجه نرم میکنند ،گفت :باید با
اتحاد و همدلی پیش رفت.
حمیدرضــا حاجی بابایی با اشــاره به پروژههای
ورزشــی نیمهتمام اســتان همدان اظهــار کرد :از
زمانی که در برنامه ششــم توسعه و در قانون بودجه
اســتفاده از  24صدم درصد ارزش افزوده در ورزش
تصویب شد تحول و تحرک خوبی در ورزش صورت
گرفت.

پاس باید حمایت شود

وی افزود :در حال حاضر چهار اســتخر ورزشی در
همدان آماده بهرهبرداری اســت و در ورزش اســتان
قدمهای خوبی برداشــته شــده به طوری که از نظر
زیرساختهای ورزشی مشکلی نداریم.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه دغدغه اصلی وضعیت هیأتهای ورزشــی
اســت ،گفت :هیأتهای ورزشــی با مشــکالت مالی
دســتوپنجه نرم میکنند و هیأتهای ورزشی استان
همدان باید با اتحاد و همدلی پیش بروند.
حاجــی بابایــی خاطرنشــان کــرد :بایــد تمام
هیأتهای ورزشی اســتان همدان را تقویت کنیم و

در کشور مطرح باشیم.
وی با اشــاره به رشــته کشــتی بیان کرد :کشتی
برای همدان چهره ویژهای دارد و باید ســعی کنیم از
تمام داشــتههایمان در کشور استفاده کنیم کمااینکه
با مدیریــت جدید فصل تازهای در کشــتی اســتان
ایجادشده و باید در سال  98یکبار دیگر کشتی استان
را در کشور مطرح کنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی
عنوان کرد :همانطور که اتحاد و همدلی به کشــتی
اســتان بازگشته باید تمام هیأتهای ورزشی استان با
اتحاد و همدلی در کشور خوش بدرخشند.

صعود کوهنوردان راه و شهرسازی
همدان به ارتفاعات الوند
حاجی بابایی با اشــاره به وضعیــت پاس و خرید
امتیاز برای این تیم با بیان اینکه به یک پاس مردمی با
پشتوانه قدرتمند استان فکر میکنیم ،گفت :در اینکه
دوســتان بتوانند سهمیه لیگ دســته اول خریداری
کنند یا در لیگ دسته دوم ادامه دهند مهم این است
که یک تیم در قد و قامت پاس بسازیم.
وی افــزود :فصل گذشــته تیم شایســته و خوبی
داشــتیم و اگر پیروزیها زودتر شــروع میشد و در
هفتههای آخر هم ادامه پیدا میکرد میتوانســتیم به
لیگ یک صعود کنیم اما به هر شــکلی که باشــد در
فصل پیش رو از پاس حمایت خواهیم کرد.

معرفی قهرمانان جشنواره روز جهانی شنا در همدان
هگمتانه ،گروه ورزش :قهرمانان جشــنواره
بزرگ روز جهانی شــنا با معرفی نفرات برتر در
استخر الله همدان معرفی شدند.
جشنواره بزرگ روز جهانی شنا با حضور  135شناگر
از استخرهای مختلف همدان و در مواد مختلف برگزار
شــد .در این رقابتها و در ماده  33متر قورباغه زیر 10
سال پوریا غفاری و امیرحسین طاهری هر دو از استخر
الله به ترتیب اول و دوم شدند و امیرمحمد قهرمانی از
شهدای غواص سوم شد.
در  33متر قورباغه  11تا  12سال رهام سخاییان تیم
واترپلو همدان قهرمان شد ،رادین اویسی از شهرستان
نهاوند دوم و ســروش شفیعی از تیم مدرسه شنا عنوان
سوم را کسب کرد و در  66متر قورباغه  13تا  14سال
علیرضا حیدری از تیم هیأت شــنا عنــوان قهرمانی را
کسب کرد ،سهیل گودرزی از مدرسه شنا دوم و عرشیا
آقا محمدی از تیم واترپلو مقام سوم را کسب کرد.
در  66متر قورباغه  15تا  17سال ،حسین موسیوند
از شهرستان تویسرکان بر سکوی نخست ایستاد ،عرفان
جوانمردی از تیم هیأت شــنا دوم و سروش صدری از
تیم شرکت نفت در جایگاه ســوم قرار گرفت و در 33

متر آزاد رده سنی زیر  10سال محمدطاها خزایی ،طاها
سوری و محمد بیاتی هر سه از تویسرکان به ترتیب اول
تا سوم شدند.
در ماده  66متر آزاد رده ســنی  11تا  12ســال نیز
مهراد محمدیان از مدرسه شنا قهرمان شد ،علیرضا یاری
از تیم هیأت شــنا دوم و رهام سخاییان از تیم واترپلو بر
سکوی سوم قرار گرفت و در همین ماده در رده سنی 13
تا  14سال مانی پاک صفات از تیم مدرسه شنا ،سروش
بهشاد از تیم واترپلو و عرشیا آقا محمدی دیگر شناگر تیم
واترپلو به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین در  66متر آزاد رده ســنی  15تا  17سال
آروین عبدا ...بیگی از تیم واترپلو ،ســپهر گودرزی از تیم
هیأت شنا و محمدحسین کیهانی از تیم هیأت شنا اول
تا سوم شدند و در ماده  33متر کرال پشت زیر  10سال
محمدحسین رحمانپور از تیم هیأت شنا اول شد ،شاهین
مرادی از تیم شــرکت نفــت دوم و محمد بیاتی از تیم
تویسرکان بر سکوی سوم قرار گرفت.
در ماده  33متر کرال پشت زیر  11تا  12سال مهراد
محمدیان از تیم مدرسه شنا قهرمان شد ،علی بختیاری
از تویسرکان بر جایگاه دوم قرار گرفت و معین گمار از

درخشش امیدهای همدان در
انتخابی کشتی کشور

مدرسه شنا سوم شد و در رده سنی  13تا  14سال نیز
ســهیل گودرزی از تیم مدرسه شنا قهرمان شد ،متین
حسینی و محراب فخری هر دو از تیم واترپلو به ترتیب
دوم و سوم شدند.
در  66متر کرال پشــت  15تا  17ســال نیز آروین
عبدا ...بیگی از تیم واترپلو ،آرین ســماوات از تیم هیأت
شنا و حسین موسیوند از تیم تویسرکان به ترتیب اول
تا سوم شــدند و در ماده  33متر پروانه  11تا  12سال
ســروش شــفیعی و علی یاری از تیم هیأت شنا اول و

دوم شدند و بهداد بیگلری از تیم تویسرکان سوم شدند.
در مــاده  33متر پروانه  13تا  14ســال مانی پاک
صفات از تیم مدرسه شنا قهرمان شد ،مهدی گودرزی
از تیم هیأت شنا بر سکوی دوم ایستاد و سروش بهشاد
از تیم واترپلو بر سکوی سوم قرار گرفت و در رده  15تا
 17سال سپهر گودرزی از تیم هیأت شنا قهرمان شد،
محمدحسین کیهانی از هیأت شنا دوم و متین سروی
از تیم رزن بر جایگه سوم قرار گرفت.
به نفرات برتر این رقابتها لوح قهرمانی اعطا شد.

همدان قهرمان دو ومیدانی پسران کشور شد
هگمتانه ،گروه ورزش :تیــم همدان عنوان
قهرمانی مسابقات دو ومیدانی قهرمانی جوانان
کشور را کسب کرد.
در این رقابتها که به میزبانی خرم آباد برگزار شد،
تیم همدان با کسب سه نشان طال ،سه نقره و یک برنز
عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در بخــش انفــرادی این مســابقات و در ماده 10
کیلومتر پیاده روی آرمین شاه ملکی از همدان با ثبت
زمــان  43دقیقه و  57ثانیــه و  63صدم ثانیه رکورد
ملی را ارتقا داد.
علیرضا بختیــاری دیگر دونده همدان در این ماده
بــا ثبت زمان  44دقیقــه و  37ثانیه و  48صدم ثانیه

هگمتانه ،گــروه ورزش :به مناســبت
هفته عفاف و حجــاب و دهه کرامت گروه
کوهنوردی راه و شهرســازی استان همدان
با اقدامی منسجم به ارتفاعات دره سوخته
صعود کردند.
مســؤول گــروه کوهنــوردی اداره کل راه و
شهرســازی اســتان گفت :برنامه صعود جمعی از
کارکنان ایــن اداره کل به مناســبت هفته عفاف
و حجاب و دهه کرامت به ارتفاعات دره ســوخته
صورت گرفت .جالل جلیلی افزود :تیم کوهنوردی
ایــن اداره کل متشــکل از  24نفــر از همکاران
ایــن اداره کل موفــق به صعــود ارتفاعات زیبای
دره ســوخته شــدند .وی ادامه داد :دره ســوخته
یکی از طبیعتهای زیبا و بینظیر روســتای دره
مرادبیگ اســت و این روســتا بزرگترین دره کوه
الوند همدان به شــمار میآید .جلیلی یادآورشد :از
دیگر جاذبههای کوهنوردی روستای دره مرادبیگ
میتوان به چشــمه ملک ،چشــمه فرشــه و دره
گوساله اشاره کرد .گفتنی است ،برنامه کوهنوردی
به مناســبتهای مختلف توسط کارکنان پر انرژی
اداره کل راه و شهرسازی همدان انجام میشود.

دوم شد.
در مــاده  1500متر نیز ســید امیر زمــان پور از
همدان به طال دســت یافت ،در پنج هــزار متر پوریا
وطن نــواز و مهدی صدری هر دو از همدان به ترتیب
طال و نقره گرفتند.
همچنین در ماده  10هــزار متر پوریا وطن نواز و

محمدرضا جهانگردی از همدان به نشــانهای نقره و
برنز رسیدند.
مراســم اختتامیه و اهدای نشــان به ورزشکاران و
تیمهای شــرکت کننده با حضور هاشم صیامی دبیر
کل فدراسیون دو ومیدانی برگزار شد.

هگمتانه ،گروه ورزش :منتخبان کشتی همدان
در رقابتهای انتخابی تیم ملی امید کشور با کسب
سه عنوان خوش درخشیدند.
رقابتهای انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد امید
با حضور بهترینهای اســتانهای کشور در سالن
شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و تیم منتخب
همدان به سه عنوان ارزشمند دست یافت.
در پیکارهای وزن  97کیلوگرم دانیال شریعتی
از همدان توانست مقابل میثم عبدی از توابع تهران
با نتیجه قاطع  10بر صفر به پیروزی دست یافته و
عنوان قهرمانی این وزن را کسب کند.
در وزن  74کیلوگرم نیز جمال خدابنده لو دیگر
کشتیگیر همدانی مقابل نیما اشفاقی از مازندران
چهار بر دو شکست خورد و عنوان نایب قهرمانی را
به دست آورد .همچنین در وزن  70کیلوگرم سجاد
چهاردولی بر ســکوی سوم مشترک ایستاد .سعید
ابراهیمی نایب قهرمان جهان در سال  2007باکو
سرمربی تیم کشتی امیدهای استان همدان در این
رقابتها را برعهده داشت .این رقابتها برای حضور
در مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد.

ایران و جهان
ذوالقدر با اشاره به تأثیر مشکالت اقتصادی در رکورد طالق در سال :97

از هر  1000ازدواج  318مورد به طالق ختم شد

هگمتانــه ،گروه ایران و جهان :ســخنگوی
کمیســیون فرهنگی مجلس گفت :مشــکالت
اقتصادی و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در
سال  97باعث شکسته شدن رکورد
طالق شد.
ســیده فاطمه ذوالقدر در گفتگویی،
بــا انتقاد از اینکه رکورد طالق در ســال
 97شکســته شــد ،گفت :بر اساس نظر
کارشناسان مقایسه تعداد طالقهای ثبت
شــده و ازدواجها بیانگر این است که در
کنار هر  1000ازدواج  318مورد طالق
رخ داده است.
* مشکالت اقتصادی عامل بروز
اغلب طالقها در سال 97
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی افزود :به طور قطع بخش
عمده اختالفات خانوادگی به ویژه طالق

در سال  97ریشــه در بحرانهای اقتصادی دارد زیرا
قیمت مســکن ،اجاره بها و اقالم اساسی به یکباره سر
به فلک کشید و سالمت روان خانوادهها را درگیر کرد
که در نهایت افزایش اختالفات در برخی خانوادهها را
در پی داشت.
وی ادامــه داد :در واقع افزایش سرســامآور قیمت
مســکن و اجاره بها ،مشــکالت اقتصادی و بیکاری از
مهمترین دالیل رکورد طالق در ســال  97اســت و
 97از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه ســال خوبی برای
معیشت مردم نبود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شــورای اســامی یادآور شد :در
سال  97شاهد خروج شــرکتهای خارجی از کشور،
ورشکستگی برخی شــرکتها و کارخانهها در نهایت

تعدیل نیرو و افزایش بیکاری بودیم؛ بنابراین مســلم
است که در چنین شــرایطی با شکستن رکورد طالق
و افزایش اختالفات خانوادگی در کشور مواجه باشیم.
* طالق میتواند زمینهســاز سایر آسیبها
باشد
ذوالقدر با بیــان اینکه طالق میتواند زمینهســاز
سایر آسیبها باشد ،تصریح کرد :دولت باید برای حل
مشــکالت اقتصادی و همچنین کنترل قیمت سرسام
آور اجاره بها و مسکن سریعتر چارهاندیشی کند.
عضــو فراکســیون زنــان مجلــس آموزشهــای
مهارتهــای زندگی را یکی از راهکارهای مؤثر کاهش
طالق دانســت و گفت :اجرای آمــوزش طرحهایی در
زمینه کاهش طالق آموزشهای حین ازدواج در برخی
اســتانها کاهش آمار طالق را به دنبال داشت و این
بیانگر این است که باید آموزشهای قبل،
حین و بعد از ازدواج جدی گرفته شود.
* اعتیاد عامل مؤثر معضل طالق/
از هر چهــار ازدواج یکی به طالق
میانجامد
وی با تأکید بر اینکه آموزشهای قبل،
حین و بعد از ازدواج باید اجباری شــود،
ادامه داد :ارائه آموزشهای الزم در کنار
توجه به رفع مشــکالت اقتصادی مردم
میتواند کاهش طالق را در پی داشــته
باشد .البته خدمات مشــاورهای نیز باید
تحت پوشش بیمه قرار گیرند ،آموزشها
باید به صــورت تدریجی انجام شــود و
مهارت آموزی نباید کمرنگ شود.

والدت هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و
واليت حضرت امام رضا (عليه السالم) تبريک و تهنيت باد.

سردار کمالی خبر داد

مهلت اجرای قانون کسر خدمت ایثارگری تنها تا سال 1401
هگمتانه ،گروه ایران و جهــان :رئیس اداره
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
به تشریح جزئیات قانون کسر خدمت سربازی و
نحوه اعمال آن پرداخت.
سردار موسی کمالی اظهار کرد :در رابطه با سؤاالت
مربوط به کســر خدمت ایثارگران اعالم میشود که به
ازای هر ماه جبهه یا هر درصد جانبازی 12 ،روز از مدت
خدمت هر سرباز کم میشود.
وی افــزود :مهلت اجرای این قانون تا ســال 1401
اســت و به احتمال زیاد ،بعد از این ســال ،این قانون
متوقف میشود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مســلح تصریح کرد :افرادی که از سال  59تا تاریخ 27
مــرداد  67در مناطق جنگی بودند صد درصد ســابقه
آنها برای کســر خدمت محاسبه میشــود ،اما آنهایی
کــه از تاریخ  27مرداد  67یعنی پایان جنگ در برخی
از شهرهای استانهای کردســتان ،آذربایجان غربی و

کرمانشــاه همچنان در این مناطق حضور داشتند 80
درصد سابقه یشان محاسبه میشود.
سردار کمالی تصریح کرد :این قانون تنها برای یک
فرزند از یک خانواده اســت یعنی اگر برادر یک ســرباز
مدتی از این کسری استفاده کرده باشد ،آن سرباز دیگر
نمیتواند از این قانون برای کسر خدمتش استفاده کند.
ســردار کمالی اظهار کرد :البته فرزندان دوقلو یا
ســهقلو میتوانند این قانون را بین خودشان تقسیم
کنند ،یعنی اگر یک برادر نصفی از مدت زمان کســر
خدمت پدرش را اســتفاده کرده باشد ،برادر دوقلوی
دیگــر میتواند نصف دیگــر را برای کســر خدمت
استفاده کند.
وی ادامه داد :مالک برای اعمال کســر خدمت برای
ســربازان تنها حضور در جبهه آن هم در زمان جنگ و
همچنین حضور در مناطق جنگی است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح تأکید کرد :البته سابقه حضور در بعضی مناطق

کردستان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه تا سال  75قابل
قبول است ولی همان طور که گفته شد تنها  80درصد
حضور محاسبه میشــود و البته این مورد هم فقط در
مورد یگانهای رزمی و امور رزمی است.
ســردار کمالی در پایان خاطرنشــان کرد :ذکر این
نکته ضروری اســت که فقط جانبازی بنیاد شهید قابل
محاسبه برای کسر خدمت است.
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فضای مجازی

یکشنبه  23تير ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4295

صرافیها هم وارد بازی بیت کوین شدند!

هگمتانه ،گروه فضای مجازی :اگرچه مسووالن،
اســتخراج بیتکوین را با استفاده از برق صنعتی
غیرقانونی میدانند ،اما فروش دستگاههای ماینر
یا اســتخراجکننده ارزهای دیجیتال اکنون در
وبگاههای برخط ،بعض ًا با ضمانتهای چندماهه در
حال انجام است!
به گزارش ایســنا ،در حالی که بــا افزایش نرخ ارز،
نگاههــا برای ســرمایهگذاری به خریــد و فروش دالر
متمرکز شد ،ولی با توجه به نوسانات غیرقابل پیشبینی
آن ،ایــن حوزه بــه یکی از بخشهای پرریســک برای
سرمایهگذاری تبدیل شده اســت .در این شرایط یکی
راههایی که افراد برای حفظ ســرمایه به آن روی آورده
اند ،اســتفاده از بیتکوینها اســت .بیتکوین نوعی از
پول الکترونیکی است و به منظور امنیت بیشتر ،حذف
واســطهها و ناشناس بودن طراحی شده و با استفاده از
فنــاوری بالکچین ،به کاربران امــکان پرداخت امن و
ذخیره پول را بدون نیاز به ثبتنام یا استفاده از بانکها
و سازمانهای واسطه میدهد.
بــا وجود این ،ارزهای دیجیتــال که در حال حاضر

بیتکوین معروفترین و باارزشترین آنهاست ،هنوز به
درســتی شناخته نشده اند .برخی کشورها بیتکوین را
به رســمیت شناخته و برایش قابلیتهایی که پول دارد
را متصور میشــوند ،اما برخی دیگر بیتکوین را کاالی
ســرمایهای میدانند و مشخصات پول را برای آن لحاظ
نمیکنند .از طرفی استفاده از بیتکوین در کشورهایی
مانند ترکیه ،برزیل و کلمبیا در مقایسه با سایر کشورها
رواج بیشتری دارد.
از طرفی در ایران اگرچه هنوز مشــروعیت ارزهای
دیجیتالــی و در صدر آنها بیتکویــن از طرف بانک
مرکزی و مســؤوالن مربوطه در کشور به اثبات نرسیده
است ،اما برخی ادعا میکنند که وزارت صنعت استخراج
بیتکوین را به عنوان یک صنعت پذیرفته و از طرفی در
حالی که ممنوعیت قطعی هم در زمینه عدم استفاده از
آنها اعالم نشده ،برخی از صرافیها و سایتهای آنالین
به خرید و فروش این ارزها اقدام میکنند.
امــا یکی از اخباری که این روزها بیش از همیشــه
شنیده میشــود ،تالش برای استخراج بیتکوین است.
درواقع به نظر میرســد افرادی که بهترین روش برای
حفــظ ســرمایه و ســودآوری را ســرمایهگذاری روی
بیتکوین میدانند ،دیگر تنها به خرید و فروش این ارز
دیجیتالی اکتفا نکرده و خودشــان به استخراج آن روی
آورده اند .البته این موضوع واکنش مسؤوالن در صنعت
انرژی را برانگیخته اســت ،زیرا آنان معتقدند استخراج
بیتکوین توسط دســتگاههایی که به آنها ماینر گفته
میشود ،برق زیادی میطلبد.
فروشگاههایی که ماینر میفروشند
اینها همه در حالی اســت کــه صرف نظر از میزان
مهارت مورد نیاز برای اســتخراج بیتکوین ،تعدادی از
سایتهای عرضه کننده دســتگاههای ماینر ،به عرضه
این دستگاهها مشغولند و عدهای بسته به اینکه از برق
خانگی ،کشــاورزی یا صنعتی استفاده میکنند ،مزرعه

استخراج ارز راه انداخته اند!
بــرای آگاهی از نحوه خرید دســتگاههای ماینر که
از آنهــا برای اســتخراج ارزهای دیجیتــال و به ویژه
بیتکوین اســتفاده میشــود ،با چند فروشگاه آنالین
تمــاس گرفتیــم .در تماس با یکی از این ســایتهای
خرید و فروش ،اپراتوری که پاسخگو بود ،درباره اینکه
این دستگاهها چطور کار میکنند ،اینگونه توضیح داد:
"ابتدا باید یک کیف پول برای خود درست کنید و این
دســتگاه را به یک استخر برای نیرو گرفتن وصل کنید.
زمانی که دســتگاه به برق متصل میشود ،شروع به کار
و استخراج بیتکوین میکند و درآمد روزانهای که این
اســتخراج به دالر ایجاد میکند ،به کیف پول شما وارد
میشود".
او درباره قیمت این دســتگاهها و ضمانت آنها هم
توضیح داد" :قیمت ماینرها از  12میلیون تومان شروع
میشود و بسته به قدرت استخراج و درآمد ،هزینههای
متفاوتی دارند .برای خرید این دستگاهها هم الزم است
پیشخرید انجام داد و تحویل آن هم یک ماهه اســت.
ما دســتگاهها را گارانتی نمیکنیم ،چون این دستگاهها
گارانتی چین را دارند و به دلیل نداشــتن نمایندگی در
ایران ،گارانتیشان فایدهای ندارد ،اما تعمیرات آنها را
انجام میدهیم".
این اپراتور توضیــح داد که "در حال حاضر بهترین
دســتگاه روزانه  9دالر درآمد دارد و بعد از حدود شش
ماه ،هزینهای که برای دســتگاه صرف شــده به مالک
آن بازمیگردد .البتــه هزینه بیتکوین مثل دالر باال و
پایین میشــود و اگر ارزش بیتکوین باال برود ،درآمد
دستگاهها هم افزایش مییابد".
اپراتور ســایت فــروش ماینر که بــه گفته خودش
تجربهای ســه ســاله در ایــن حــوزه دارد ،میگوید:
"اســتخراج بیتکوین از طرف وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نوعی صنعت شــناخته شده و این دستگاهها از

گمرک وارد کشــور شده و قانونی هســتند و اینکه با
خرید یک ماینر چه ســودی نصیب افراد میشــود هم
به دســتگاهی که توان استخراج بیشتری داشته باشد
و البتــه ارزش بیتکوین بســتگی دارد ".موضوع دیگر
هــم خرید و فــروش بیتکوین اســت و اینکه چطور
با اســتخراج بیتکویــن میتــوان درآمدزایی کرد که
فروشــنده این دستگاهها در پاســخ به این سوال گفت:
"بعضی صرافیها هســتند که بیتکویــن را به دالر یا
ریال تبدیل میکنند".
استخراج بیتکوین :صنعت یا کار غیرقانونی؟
امــا یکی از نکات جالب هم این اســت که غالباً این
ســایتهای خرید و فروش ،نماد اعتمــاد الکترونیکی
هــم دارند که نشــان میدهد کــه وزارت صنعت این
فروشگاههای اینترنتی را تأیید کرده است .این در حالی
اســت که این روزها و در پی افزایــش مصرف برق که
مســؤوالن آن را نتیجه ایجاد مزارع استخراج بیتکوین
میدانند ،زمزمههای غیرقانونی بودن این فرآیند شنیده
میشود.
یکی از موضوعاتی که شاید کسانی که قدم به عرصه
تجارت بیتکوین گذاشــتهاند ،به آن توجهی نداشتند،
این اســت کــه بیتکوینها بیشتــر از ارزهایی مانند
دالر نیازمند ریســکپذیری در خرید و فروش هستند
و کاهش چند هزار دالری ارزش بیتکوین در یک روز
همین موضوع را نشان میدهد.
با وجود این ،به نظر میرسد هنوز هم تصمیم قطعی
برای اینکه چه برخوردی با خرید و فروش بیتکوین یا
اســتخراج این ارز دیجیتالی شود ،گرفته نشده و همین
موضوع حاکی از انفعال در این زمینه است .در شرایطی
کــه با توجه به اهمیت موضوع و اشــتراکی که در بین
زمینههــای مختلف این حوزه وجــود دارد که نیازمند
رگوالتوری مشارکتی است ،همچنان متقاضیان ورود به
این حوزه در بالتکلیفی هستند.

بررسی راهکارهای صیانت و ابعاد حقوقی حریم خصوصی در فضای مجازی
هگمتانه ،گــروه فضای مجــازی :تعریف حریم
خصوصی ،راهکارهــای صیانت و ابعاد حقوقی آن در
فضای مجازی در بیست و یکمین نشست نقد و اندیشه
حقوقدانان بررسی شد.
به نقل از مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،بیســت و یکمین جلسه نقد و
اندیشه با موضوع «جایگاه حریم خصوصی در فضای مجازی»
با حضور کامبیز نوروزی ،حقوقدان و مدرس رســانه؛ نعمت
احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه و علی صابری ،حقوقدان و
عضو سابق شورای شهر تهران در سالن الغدیر وزارت ارتباطات
برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،احســان محمدی روزنامه نگار و
فعال فضای مجازی به عنوان مجری جلســه سوالی درباره
تعریف حریم خصوصی و حدود آن مطرح کرد که علی صابری
حقوقدان و عضو ســابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
حریم خصوصی را باید محصول دوران مدرن بدانیم ،پاســخ
داد :این مفهومی که از حریم خصوصی در نظر داریم ،ماقبل
مدرنیته وجود نداشــته و اگر هم وجود داشته به این شکل
مورد حمایت قانون نبوده است.
وی با اشاره به اینکه حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم
وجــود دارد ،افزود :این مفهوم ماننــد تمام مفاهیم دیگر در
دنیا دچار دگردیســیهای مختلف شــده و به تعداد جوامع
دنیــا ،نگاههای متفاوتی درباره آن وجود دارد و حدود و ثغور
مشخصی ندارد و در جغرافیا و فرهنگهای مختلف متفاوت
است.
*حریم خصوصی مفهومی گنگ و مبهم نیست
کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس رسانه درباره تعریف و
حدود حریم خصوصی با بیان اینکه این مفهوم گنگ و مبهم
نیست ،تأکید کرد :اگر تعریف آن کمی مبهم جلوه میکند به
این دلیل است که این مفاهیم در ادراک ما مفاهیم جدیدی
اســت چرا که من معتقدم حقوق ،محصول تجربه اجتماعی
است و متأســفانه آموزش و فرهنگ حقوقی حاکم بر ایران
تجربه اجتماعی را نادیده میگیرد.
وی با اشاره به اینکه حقوق وقتی فهمیده میشود که به
تجربه اجتماعی منجر شود،
نوروزی قدمت مباحث مربوط به حریم خصوصی را کمتر
از دو دهه در ایران عنوان کرد و گفت :مفهوم حریم خصوصی
دارای تعریف اجماعی است و به بخشی از زندگی فرد اطالق
میشــود که به صورت عرف یک فرد متعارف مایل نیســت
دیگران به آن وارد شوند که دو واژه کلیدی عرف و متعارف در
این تعریف وجود دارد.
وی افزود :به طور مثال خالفــکاران یا افراد بی بند و بار
انسانهای متعارف حساب نمیشوند و مفهوم عرف هم نیز به
معنی تأثیر عناصر فرهنگی ،اقلیمی ،اخالقی و مذهبی است
کــه از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت
است.
ایــن حقوقــدان با این تعریــف به مصداقهــای حریم
خصوصی نیز اشــاره کرد و گفت :به طور مثال میزان درآمد
و محل سکونت که میتواند خانه دائمی یا موقت باشد حریم
خصوصی افراد است.
*افراد خاص حریم خصوصی کوچکتری نسبت به
دیگران دارند
وی به تفــاوت حریم خصوصی افــراد در این مصداقها
اشــاره کرد و افزود :افرادی که به دلیل انتخاب مســتقیم یا
غیر مستقیم و رســمی یا غیر رسمی جامعه به منزلتهای
باالیی رسیده اند که به آنها افراد خاص گفته میشود ،حریم
خصوصی کوچکتری نســبت به دیگــران دارند مث ً
ال رئیس
جمهور و نمایندگان مجلس و شــورای شــهر که به صورت
مســتقیم انتخاب میشوند و افرادی که به سلبریتی مشهور
هستند به صورت غیر رسمی و عرفی انتخاب شدند.
نــوروزی تصریح کرد :به دلیل اینکــه جامعه به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم این افراد را انتخاب و به آنان منزلت
داده است حق دارد در جریان مسائلی از آنان قرار بگیرد مثال
اگر وزیری زمینی یا ویالیی را خریداری کند جامعه میتواند
از او سوال کند؛ یا میزان حقوق عضو شورای شهر یا مجلس
یا مبلغی که یک فوتبالیست دریافت میکند حریم خصوصی
این افراد نیست.
وی ادامه داد :چهره افراد معمولی حریم خصوصی است اما
چهره افراد مشهور ،حریم خصوصی نیست و این یک قاعده
کلی در این حوزه است.
*فهم حقوقی ما از فضای مجازی بســیار ضعیف

است
این مدرس رسانه با اشاره به اینکه در این دو دهه امکانی
مانند فضای مجازی ایجاد شده است ،تأکید کرد :این فضا در
ایران و به خصوص از طرف دستگاههای حاکمیتی به درستی
فهمیده نشده و فهم حقوقی ما نیز از این حوزه بسیار ضعیف
است.
وی افــزود :تعریفی که ما از حریم خصوصی میدهیم در
محیطهای مختلف یکسان اما در مصداقها به دلیل تفاوت در
عرف متفاوت است ،حتی در کشوری مانند ایران ما عرفهای
محلی داریم به طوری که شــرایط عرفی در تهران یا شیراز
ممکن است با شهرهای دیگر متفاوت باشد.
*امروزه فناوری بر حریم خصوصی تأثیر گذاشته
است
نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این
نشست با اشاره به اینکه مفهوم حریم خصوصی ثابت مانده
است ،تأکید کرد :امروزه تکنولوژی بر حریم خصوصی تأثیر
گذاشــته اســت که به این بخش توجه بیشتری باید داشته
باشیم.
وی افزود :امروزه یک تلفن همراه چنان توانســته حریم
خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد که تجربه  8 ،7هزار ســاله
نتوانسته این تأثیر را داشته باشد و من به همین دلیل حریم
خصوصی را به قبل و بعد از استیو جابز (بنیانگذار اپل) تقسیم
میکنم.
احمدی با اشاره به اینکه عرف سازنده حقوق است ،تصریح
کــرد :عرف اعمال و رفتــاری را در جامعه نهادینه میکند و
قانونگذار این رفتار را تبدیل به قانون میکند.
وی افزود :به دلیل غلبه تکنولوژی یکی از جاهایی که نیاز
به قانون داریم در حوزه فضای مجازی و حریم خصوصی است.
صابری نیز در بخش دیگری از این نشســت با اشــاره به
اینکه تکنولوژی به راحتی قابل نقل و انتقال است ،تأکید کرد:
فرهنگ اینگونه نیست و به راحتی نمیتوان آن را منتقل کرد.
وی با ذکر مثالی درباره تأثیر تکنولوژی بر حریم خصوصی،
افزود :به طور مثال اگر فردی عکسی را از آلبوم دوست خود
که در حال نشان دادن آن است برداشته باشد این به شکلی
مصداق سرقت محسوب میشــود اما آیا حکم فردی که از
رایانه فردی عکسهای وی را برای خود ایمیل کند ســرقت
تلقی میشود؟
*با قوانین  50سال گذشته نمیتوان در این حوزه
نظر داد
این حقوقدان با اشاره به اظهار نظرهای مختلف از طرف
افراد مســوول و غیر مسوول در این حوزه گفت :این افراد به
دلیل نشــناختن فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی ،بر
اساس قانون  50سال گذشته اظهار نظر میکنند ،در صورتی
که فقط اگر به  5سال گذشته نگاه کنیم میتوانیم تغییرات
عمدهای را در این حوزه ببینیم که نیاز به آگاهی و دانش در
این حوزه دارد.
وی به مزایایی که تکنولوژی در اختیار انســان قرار داده
است اشاره کرد و افزود :تکنولوژی باید در زندگی ما باشد اما
اینکه چگونه از آن استفاده کنیم مسئله است و اگر مشکالتی
دارد در عین حال نکات مثبت هم دارد.
*در فضای مجازی نباید به صورت سلبی عمل کرد
این عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه سخنان خود
پیشــنهاداتی را برای بهبود وضعیت حال حاضر ارائه کرد و
گفت :در حوزه فرهنگی و برای آموزش مردم نباید به صورت
ســلبی عمل کرد و مردم را از این پدیده ترساند بلکه باید با
دادن آگاهی به آنها اجازه دهیم که خودشــان بتوانند داوری

کنند و به تشخیص درست برسند.
وی با عنوان اینکه در این حوزه خال قانونی نداریم ،افزود:
البته شــاید برخی قوانین ما در حوزه فضای مجازی نیاز به
تطبیق با شــرایط جدیــد را دارد و پلیس فتا ،قوه قضاییه و
مجلس باید در این موضوع گفت و گو کنند.
صابــری با اشــاره به اتفاقی کــه برای مســافر یکی از
شرکتهای اینترنتی حمل و نقل در موضوع حجاب رخ داد،
تصریح کرد :هیجانی به وجود آمد و صدا و ســیما به سمت
دیگر قضیه پرداخت و فضای مجازی نیز به نوع دیگر موضع
گرفت اما مسئله به دلیل اینکه به صورت جدی و ریشهای حل
نشد به همان صورت باقی ماند.
*با الگوی کالسیک حقوقی نمیتوانیم به موضوع
فضای مجازی بپردازیم
نوروزی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه من نسبت به
تأثیر دانش بر الگوی رفتاری تشکیک دارم ،گفت :حقوق امری
تجربی است و ساختار واقعی موجود است که تأثیر بیشتری بر
الگوی رفتاری جامعه میگذارد.
وی با اشــاره به اینکه سرعت «نوشــدگی» روبه افزایش
اســت ،افزود :تکنولوژی جدید و اینترنت ،دنیا را تغییر داده
اســت و این فضا به شــدت ســیال و بی ثبات است ،به این
معنی که به صورت مداوم در حال تغییر تکنولوژی اســت و
کارکردهای تازه به دســت میآورد ،در حالی که حقوق برای
امر ثابت نوشته میشود و با مدل کالسیک حقوقی نمیتوانیم
به حل مسایل بپردازیم.
این حقوقدان مقابله مستقیم قدرت را یکی از مشکالت
فضای مجازی بیان کرد و گفت :فیلترینگ طنز اســت و به
صورت کامل شکســت خورده اســت و مداخله اینچنینی و
نامتناســب با موضوع ،کارکردهای این فضا را دچار اختالل
میکند.
*پیام رســانها در دنیا به عنوان رســانه مطرح
نیستند
وی شدت فشارها بر روی رسانههای رسمی را یکی دیگر
از نارساییهای این حوزه عنوان کرد و افزود :در هیچ کجای
دنیا پیام رسانها به صورتی که در ایران کارکرد رسانهای دارند
مطرح نیســتند چرا که صدا و سیما از فعالیت حرفهای خود
فاصله گرفته و روزنامهها هم در این سالها درگیر مشکالت
اقتصادی هســتند و به همین دلیل پیام رســانها کارکرد
رسانهای پیدا کردند.
نوروزی به مصداقهای حریم خصوصی در فضای مجازی
پرداخت و با اشاره به اینکه صفحات عمومی در پیام رسانها
اطالعات خود را به عموم افراد ارائه میکنند ،تأکید کرد :هر
تصویر و یا مطلبی که در صفحات پیام رســانهای مختلف
منتشــر شود شامل حال حریم خصوصی نیست و زمانی که
فرد گزینه عمومی( )publicرا انتخاب کرده دیگران امکان
دیدن و برداشتن مطالب و تصاویر را دارند.
وی افزود :اگر فرد گزینه خصوصی( )privateرا انتخاب
کرده باشد و فقط به افرادی اجازه دسترسی به اطالعات خود را
داده باشد ،آن افراد نمیتوانند بدون اجازه وی مطالب و تصاویر
او را منتشــر و یا بازنشــر کنند و این حوزه حریم خصوصی
فرد تلقی میشــود .این مدرس رسانه به تشکیل گروهها در
شبکههای اجتماعی اشاره کرد و گفت :مطالب گروههایی که
عضویت در آن از طریق مدیر گروه انجام میشود شامل حریم
خصوصی است ،اما گروههایی که به وسیله ارسال لینک امکان
عضویت دارنــد حریم خصوصی ندارند و میتوان مطالب آن
را منتشر کرد.
*همین بهتر که قانون خاصی برای حریم خصوصی

وجود ندارد
وی پخش عکسهای خصوصی یکی از کاندیداهای خانم
نمایندگی مجلس را مصداق نقض حریم خصوصی وی دانست
و افــزود :در ایران قانون خاصی برای حریم خصوصی نداریم،
البته بهتر که قانونی در این زمینه وجود ندارد چون اگر وجود
داشت وضعیت بدتر میشد و با همین قوانین و عرف موجود
میتوانیم مسائل را حل کنیم.
*نقض حریم خصوصی همچون میکروبی در جامعه
نعمت احمدی نیز در ادامه این نشســت با انتقاد از نقض
حریم خصوصــی در فضای مجازی که به مانند میکروبی به
جان جامعه افتاده است ،تصریح کرد :صاحبان قدرت از فضای
مجازی به ضرر آزادیهای فردی و حریم خصوصی از طریق
روشهای مجرمانه استفاده میشود و باید برای آن راه حلی
پیدا کرد.
وی با اشــاره به بندهای مربوط به حقوق مردم در قانون
اساسی ،افزود :اگر بندهای مربوط به این قوانین در کشور اجرا
شود از خیلی از کشورها در این حوزه جلوتر هستیم.
نوروزی نیز در درباره حاشیههای ایجاد شده برای برخی از
سلبریتیها در حوزه حریم خصوصی آنها ،با اشاره به اینکه در
موضوع رامبد جوان و آزاده نامداری تفاوت ظریفی وجود دارد،
گفت :حریم خصوصی ســلبریتیها از مردم عادی کوچکتر
است و در برخی از موارد که نمیتوان به حریم خصوصی افراد
ورود کرد به محدوده ســلبریتیها میتوان وارد شد و از آنان
پاسخ خواست یا مواضع آنها را رد یا تأیید کرد.
وی افــزود :در موضــوع رامبد جوان ،وی ســوژه خود را
در فضای مجازی عرضــه کرد و دیگر نمیتوان به آن حریم
خصوصی فرد اطالق کرد در صورتی که در مورد آزاده نامداری
دیگران بدون اجازه وارد حریم خصوصی او شدند و تصاویر وی
را منتشر کردند و این نقض حریم خصوصی فرد است.
این حقوقدان تصریح کرد :عرف ما نیز نمیپذیرد فردی
در گوشهای کمین کند و به صورت پنهانی از فرد مشهوری
تصویری تهیه کند و در عرف روزنامه نگاری نیز این موضوع
پسندیده نیست ،البته زمانی مانند موضوع واترگیت ،اگر نفع
عمومی در این کار نهفته باشد اشکالی ندارد.
وی با انتقــاد از تصاویر نمایندگان مجلس در حالتهای
نامناسب که توسط عکاسان منتشر شده است ،افزود :واقعیت
این است که آنها نیز انسان هستند و امکان خستگی و خواب
دارند و اینکه فقط با یک لحظه و یک عکس قضاوت شــوند
درست نیست .این استاد رسانه به تفکیک تفاوت حضور افراد
مشــهور در فضاهای عمومی اشــاره کرد و گفت :اگر فرد به
عنوان یک فرد در جامعه حضور داشته باشد و در حال انجام
امور شخصی خود باشــد چهره او حریم خصوصی است ،اما
اگر برای فعالیت اجتماعی و در معرض نمایش گذاشتن خود
در مکانهایی مانند مسابقات ورزشی و میتینگهای سیاسی
حضور یابد چهره او حریم خصوصی نیست و این قاعده برای
غیر روزنامه نگاران نیز حاکم است.
وی افزود :اگر فردی کار مجرمانهای هم انجام داده باشد
حتی پلیس هم نمیتواند تصویر او را منتشــر کند چرا که با
انتشار این عکس تمام اعضای خانواده این فرد تحت تأثیر این
کار قرار میگیرند.
*جامعه ایران در حال طی مسیر طبیعی توسعه در
همه ابعاد است
نوروزی با اشــاره به روند توســعه در بخشهای مختلف
کشور ،گفت :برای نخستین بار از  150سال گذشته که دولت
مدرن در ایران شکل گرفته ،در حال طی مسیر طبیعی روند
توسعه در بخشهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
هستیم و هر اتفاق طبیعی مانند زایمان طبیعی درد ناک است
و ما در حال طی این دوران دردناک هستیم.
وی افزود :این چالشهایی کــه هم اکنون درباره فضای
مجازی در جامعه مدنی با ســاخت قدرت وجود دارد کامال
طبیعی است و باید این تجربهها را داشته باشیم تا به مقصد
برسیم.
*حریم خصوصی از طرف صاحبان قدرت درمعرض
آسیب است
نعمت احمدی در پایان ســخنان خود با اشاره به موارد
قانونی حمایت از حریم خصوصی گفت :باید با کســانی که
توســط قدرت و نفوذ خود به حریم خصوصی دیگران تعدی
میکننــد مقابله کرد تا این موضوع حل شــود .وی به رفتار
دستگاههای حاکمیتی در این حوزه اشاره کرد و افزود :حریم
خصوصی از طرف صاحبان قدرت در معرض آســیب است و
متأسفانه در این آسیب در حال نهادینه شدن است.

7

خبــر

هکرها به کدام بخشهای دولتی
بیشتر حمله میکنند؟

هگمتانــه ،گروه فضای مجازی :بر اســاس
گزارشهای منتشر شده در سال  2018میالدی،
هکرها و مجرمان ســایبری تمایل بیشــتری
برای دسترسی به اطالعات تجاری و اقتصادی
کشورهای مختلف و ســرقت دادههای مذکور
داشته اند.
در ســالهای اخیر که حمالت سایبری به شدت
رشد کرده است ،مؤسســههای تحقیقاتی و تحلیلی
بسیاری در جهان هشدار داده بودند که سال ،2018
ســال حمالت ســایبری و بدافزاری به سازمانهای
بــزرگ ،شــرکتها و نهادهای دولتــی در جهان نام
خواهد گرفت؛ چراکه تعداد سرقتهای اطالعاتی در
این سال به اوج خود خواهد رسید.
از طرفی دیگر این کارشناسان امنیتی بارها خطاب
به تمامی شرکتهای فعال در زمینههای مختلف در
جهان هشدار داده بودند که به ارتقای امنیت سایبری
زیرساختها و سرورهای مربوط به خود اقدام کنند تا
اطالعات محرمانه و فوق ســری خود را در برابر نفوذ
هکرها و مجرمان سایبری مصون نگه دارند.
بر اساس نمودار زیر ،به وضوح میتوان دریافت که
هکرها بیشتر به کدام بخشهای جامعه تمایل دارند
تا به اطالعات محرمانه و ارزشمند آنها نفوذ پیدا کرده
و به سرقت ببرند:
1 .بخــش تجارت و شــرکتهای فعال اقتصادی:
 45.9درصد
(مثل استارتاپ ها ،شرکتهای دولتی ،نیمه دولتی
و خصوصی و دانش بنیان)
 .2بخش پزشکی ،درمان و سالمت 29.2 :درصد
(مثــل بیمارســتانها ،کلینیکهــای درمانــی،
درمانگاهها ،پژوهشکدههای تحقیقاتی و پزشکی)
 .3بخش مالی و بانکداری 10.9 :درصد
(بانکها ،مؤسســات مالی و اعتبــاری ،بنگاههای
اقتصادی و صرافیها)
 .4بخش دولت و اطالعات نظامی 8 :درصد
(وزارت خانههــای دولت ،ســازمانهای امنیتی و
دولتی ،ارتش و ســایر مؤسسات و نهادهای وابسته به
نیروهای نظامی)

نتایج تحقیقات و نظرسنجیهای صورت گرفته در
نیمه دوم سال گذشته حاکی از آن است که بسیاری
از صاحبان شــرکتها و کارخانههای فعال در مناطق
مختلــف جهان اذعان کردهانــد حداقل یک بار مورد
حمله باج افزاری و ســایبری هکرها قرار گرفتهاند .بر
اساس این تحقیقات ،نیمی از آنها مجبور به پرداخت
مبالغ و پولهای هنگفتی به هکرها شــدهاند و نیمی
دیگر نیــز به خاطر عدم پرداخت وجه به آنها ،تمامی
اطالعات ارزشمند و حیاتی خود را از دست دادهاند.
بر اساس گزارش وب سایت ،visualcapitalist
بد افزارها ،بــاج افزارها و حمالت  DDOSاز جمله
تهدیدهای امنیتی بودند که در ســالهای گذشــته
کاربــران را در معرض خطر حمالت ســایبری قرار
دادهاند و موجب لو رفتن اطالعات شخصی و محرمانه
آنها شــده اســت .طبق آمار ،حمالت ســایبری در
ســالهای اخیر به اوج خود رسیده و حاال خبر اینکه
قرار اســت در سالهای آتی اوضاع از اینکه هست هم
نابسامانتر شود ،بسیار نگران کننده به نظر میرسد.
در ســال گذشــته میالدی باج افــزار ،بدافزار و
ویروسهــای رایانهای بســیاری در سراســر جهان،
اطالعــات محرمانه ،خصوصی و مالــی میلیونها نفر
را به ســرقت بردند و میلیاردها دالر به شــرکتهای
مربوطه و دولتها خسارت وارد کردهاند.
حملــه ســایبری توســط بدافــزار واناکــرای
( )WannaCryبه طــور قطع یکی از مهلکترین
حمالتی اســت که در طول ســالهای اخیر صورت
گرفته است.
همانطور که در اخبار گذشــته اشاره شده است،
ســاالنه شرکتها و ســازمانهای دولتی و خصوصی
بزرگی در سراسر جهان متحمل خسارات و آسیبهای
جبران ناپذیری میشــوند که از جمله مهمترین آنها
میتوان به حمله سایبری به شرکت مالی اکوئیفاکس
در آمریکا ،ســازمان بهداشت و سالمت در انگلستان،
وزارتهای دفاع و امور خارجه بســیاری از کشورها،
شرکت حسابرســی دیلویت ( )Deloitteدر آمریکا
اشاره کرد.

سهم محصوالت مختلف
در درآمدزایی غولهای فناوری

هگمتانه ،گــروه فضای
مجازی :محصوالت و خدمات
مختلفی از سوی بزرگترین
شــرکتهای فعال در حوزه
فناوری ارائه میشود که هر
کدام با اســتقبال متفاوتی
در جهان روبه رو میشــوند
و بدیــن ترتیــب میــزان
درآمدزایی آنها نیز متفاوت
خواهد بود.
بسیاری از شرکتهای توسعه
دهنده محصوالت فناوری بخش
بزرگی از درآمدهــای خود را از
محصوالت معروف و محبوب خود به دست میآورند
و ســایر خدمات و محصوالت آنها ســهم کوچکی در
افزایش درآمدزایی و سودآوری آنها دارند.
طبق اعــام وبــگاه  ،visualcapitalistاین
گــزارش که به میــزان درآمد و ســهم محصوالت
مختلف توسعه داده شده توســط غولهای فناوری
در جهان همچون اپل ،آلفابت (شرکت مادر گوگل)،
مایکروســافت ،آمازون و فیس بــوک میپردازد ،بر
اســاس اطالعات و آمارهای مربوط به ســال 2016
و  2017میالدی اســت که به گفته کارشناســان و
تحلیلگــران ،با گذشــت زمان همچنــان اطالعات
آماری نشــان میدهد که سهم هر یک از محصوالت
در افزایــش درآمدهای حاصل از توســعه و فروش
شــرکتهای مذکور تغییر چندانی نداشــته است و
تقریباً ثابت باقی مانده است.
در زیر به سهم هر یک از محصوالت و سرویسهای
ارائه شده توسط بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه
فنــاوری در جهان در میزان درآمد و ســودآوری آنها
خواهیم پرداخت:
اپل
گوشیهای هوشمند آیفون 63 :درصد
تبلتهای آیپد 10 :درصد
لپ تاپهای مک بوک 11 :درصد
سرویس و خدمات 11 :درصد
سایر محصوالت 5 :درصد
آلفابت (شرکت مادر گوگل)
تبلیغات در پلتفــرم یوتیوب و :Google Ads

 88درصد
ســایر محصوالت شامل سیســتم عامل اندروید،
گوشیهای هوشمند پیکسل و فروشگاه برخط گوگل
پلی استور 11 :درصد
ســایر محصــوالت همچــون Verily، nest،
 capital G، Google fiberو 1 :Colico
درصد
مایکروسافت
برنامههای مایکروسافت آفیس 28 :درصد
سرورهای سیســتم عامل ویندوز و مایکروسافت
آژور 22 :درصد
کنسولهای بازی ایکس باکس 11 :درصد
سیستم عامل ویندوز 9 :درصد
تبلیغــات در پلتفرمهای بینــگ و Microsoft
 7 :advertisingدرصد
محصوالت مایکروسافت سرفیس 5 :درصد
سایر 18 :درصد
آمازون
فروشگاه آنالین و اینترنتی محصوالت در آمازون:
 72درصد
رسانههای مبتنی بر پلتفرم آمازون 18 :درصد
آمازون وب سرویس 9 :درصد
سایر 1 :درصد
فیس بوک
تبلیغات در پلتفرم فیس بوک 97 :درصد
سایر 3 :درصد

نرخهای اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا)
توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.

روزنامه فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي صبح استان همدان
صاحب امتياز :شهرداري همدان
مدير مسؤول :عليرضا معتمدزاده
سردبير :سيدحامد تروهيد
زير نظر شوراي نويسندگان
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مسیر

گسترش تفکّر والیت
اهلبیت(ع)

هگمتانه ،گروه فرهنگــی :عمر مبارک
امام رضا (سالما...علیه) تقریب ًا پنجاه و پنج
سال بوده است  -یعنی از سال  148که سال
الســام) است
شــهادت امام صادق (علیه ّ
تا ســال  - 203تمام زندگی این بزرگوار با
هم ه این عظمتها و عمقها و ابعاد گوناگونی
که میشود برای آن ذکر کرد و تصویر کرد،
در همین مدّ ت عمر نسبت ًا کوتاه انجام شده
است .از این مدّ ت پنجاه و پنج سال ،نزدیک
به بیست سال  -تقریب ًا نوزده سال  -مدّ ت
امامت این بزرگوار اســت؛ ا ّما همین مدّ ت
کوتاه را که مالحظه میکنید ،تأثیری که در
واقع ّیت دنیای اسالم گذاشت و به گسترش و
حقیقى اسالم و پیوستن
عمقی که به معنای
ِ
الســام) و آشنا شدن با
به اهلبیت (علیهم ّ
مکتب این بزرگواران انجامید ،یک داستان
عجیبی است ،یک دریای عمیقی است.
آن وقتــی که حضرت به امامت رســیدند،
دوســتان و نزدیــکان و عالقهمندان حضرت
علىبنموســی در ایــن فضا
میگفتنــد کــهّ :
چــه کار میتواند انجام بدهــد  -این فضای
اختناق هارونی که در روایت دارد که
شــد ت
ّ
ِ
هارون ت ُ
میگفتندَ :و َس ُ
ــر َد ما؛ خون
ــیف
َ
َقط ُ
میچکد از شمشــیر هــارون  -این جوان در
این شــرایط ،در ادامــه جهاد امامان شــیعه
مســؤولیت عظیمــی کــه برعهــد هاش
و در
ّ
اول امامت
اســت ،میخواهد چه بکنــد؟ این ِ
السالم) است.
الر ضا (علیه ّ
علىبنموســی ّ
ّ
بعد از این نوزده ســال یا بیســت ســال که
الرضا
علىبنموسی ّ
پایان دوران امامت و شهادت ّ
اســت ،وقتی شــما نگاه میکنید ،میبینید که
همــان تف ّکر والیــت اهلبیت و پیوســتگی به
خانــدان پیغمبر آنچنان گسترشــی در دنیای
اســام پیدا کرده که دســتگاه ظالم و دیکتاتور
عبــاس از مواجهه با آن عاجز اســت؛ این را
بنی ّ
الرضا انجام داده.
علىبنموسی ّ
ّ
بیانات رهبر معظم انقالب

در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
1392/06/26
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دالر
یورو
پوند
یوان
لیر ترکیه

125,940
145,000
158,720
18,350
22,080

سال بیست و یکم

شماره 4295

بس
گر ز خار و خاره سازد تر و بالین رغیب
نگ
مشک
خوشفتادآنخال ینربرخر ینرغیب
هم
نس
چو ربگ ارغوان رب صفحه رین رغیب

نج
ای هک رد ز یر زلفت جای چندین آشناست
م ینماید عکس میرد رنگ روی هم وشت

گف
تمای شام رغیبان طره شبرنگ تو

گفت حافظ آشنایان رد مقام حیرتند

حافظ

رد سحرگااهن حذر کن چون بنالد این رغیب
مسک
دور نبود گر دنیشن خسته و ین رغیب

عکس روز

به مناسبت سالروز والدت امام رضا(ع)

38
16

36
15
38
17

وضعيت آب و هوا

هرکس چیزی ندارد تا کفاره گناهان خود
سازد ،بسیار بر محمد و آل او صلوات
بفرستد؛ چراکه صلوات گناهان را به
شدت نابود میکند.

خاهن رپوردی هچ اتب آرد غم چندین رغیب

خفته رب سنجاب شاهی انزنینی را هچ غم

تـــومــــان

وبگاهwww.hegmataneh-news.ir :

تلفن دفتر روزنامه:
081-38282940
نمابر تحريريه:
081-38262700
پيامگير صوتي:
081-38251058
سامانه پيامك:
3000 1818 26 2700
تلفن سازمان آگهيها081-38254040 -09189020120 :
تلفن سازمان شهرستانها:
081 - 38265236

گف
تمای سلطان خوبان رحم کن رب این رغیب
گف
تم
گف
ن
ش مگذر زما ی ت معذورم بدا ر

4,204,000
قيمـت هر گرم طال
43,880,000
قيمت تمام سكه
23,020,000
قيمت نيم سكه
14,020,000
قيمت ربع سكه
قيمت سكه يك گرمي دولتي 9 , 8 1 0 , 0 0 0

امام رضا(ع) فرمود:

مسک
گفت رد دنبال دل ره گم کند ین رغیب

36
14
37
16

37
15

37
16

بهار

38
17

39
16

خانه لطفعلیان تنها موزه شهر مالیر

سیره امام رضا(ع)؛ الگوی تعامل فرهنگی در جهان اسالم

هگمتانــه ،گروه فرهنگــی :یازدهم
ذیقعده ســالروز میالد امــام رضا(ع)
هشتمین پیشوای شــیعیان است ،امام
همامی کــه با رأفــت و منش خویش
توانســت الگوی تعامل در جهان اسالم
شود و با استدالل قرآنی و تکیه بر اصول
فقه اسالمی در مناظرهها به پاسخگویی
به شــبههها پرداختند و دانشمندان و
بزرگان را به تحسین واداشتند.
هشــتمین امام شــیعیان در  11ذیقعده
 148هجری در مدینه دیده به جهان گشود.
این امام بزرگوار فرزند امام موســی کاظم(ع)
و نجمه خاتون بود« .صابر ،زکی ،ولی ،فاضل،
وفی ،صدیق ،رضی ،سراج اهلل ،نورالهدی ،قرة
عین المؤمنین ،مکیده الملحدین ،کفوالملک،
کافی الخلق ،رب الســریر و رئــاب التدبیر»
از جملــه لقبهای آن امام همام محســوب
میشــود و از کنیههای آن بزرگوار میتوان
ابوالحسن ،ابوالحسن ثانی و ابوعلی را نام برد.
«عالم آل محمد» لقب دیگر ایشان است که
نمایانگــر علم و دانش بی پایان او به شــمار
میرود.
امام رضــا(ع) تا پیش از هجــرت به مرو
در مدینه ســکونت داشت و در آنجا در کنار
آرامگاه پاک رسول خدا(ص) و اجداد بزرگوار
خویش به هدایت مردم و تبیین معارف دینی
میپرداخت .با اینکه ایشــان بیشتر سالهای
عمر خود را در مدینه گذرانده بود در سراسر
مملکت اســامی پیروان بسیاری داشت که
گوش به فرمان اوامر امام(ع) بودند.
مدت امامت هشتمین امام شیعیان(ع) را
میتوان به ســه بخش جداگانه تقسیم کرد.
امامت آن حضرت در ســالهای نخســت با
زمامــداری هارون الرشــید خلیفه عباســی
همزمــان بود کــه کوشــشهای فراوانی در
تحریــک او به منظــور قتل امــام(ع) انجام
میشــد تا آنجا که در نهایت خلیفه عباسی
تصمیم بر قتل ایشان گرفت اما فرصت نیافت
نقشه خویش را عملی سازد.

پس از وفــات هارون فرزنــدش امین به
خالفت رســید .در این زمــان به علت مرگ
هــارون ضعف و تزلــزل بر حکومت ســایه
افکنده بود و فســاد امین باعث شــد که او و
دســتگاه حکومت از توجه بــه فعالیتهای
امــام(ع) بازماند کــه میتوان ایــن دوره را
دوران آرامــش نامید .پنج ســال آخر امامت
آن بزرگــوار همزمان با خالفــت مأمون بود.
علویان با اســتفاده از فرصت دودســتگی در
خالفت ،هــر یک به شــکلهای مختلف در
پنهان و آشــکار ،خواهان براندازی حکومت
عباســی بودند؛ از ایــن رو مأمون در صدد بر
آمــد تا موجبات برخورد بــا علویان را ایجاد
کنــد .او تصمیم گرفت تــا خالفت را به امام
رضا(ع) پیشــنهاد دهد و خــود از خالفت به
نفع امام(ع) کنارهگیری کند .بدیهی اســت
برای مأمون آســان بود در مقام والیتعهدی
بدون این که فردی آگاه شــود ،امام رضا(ع)
را از میان بردارد تا حکومت به صورت شرعی
و قانونی به او بازگردد .مامون میاندیشید اگر
امام(ع) خالفت را نپذیرد ایشــان را به اجبار
ولیعهد خــودکند که خالفت و حکومت وی
در میان مردم و شیعیان توجیهشود.
مأمون برای عملی کردن برنامههای خود،
چند تن از مأمــوران مخصوص خویش را به
مدینه ،نزد هشــتمین پیشــوای شیعیان(ع)
فرستاد تا ایشان را به اجبار به طرف خراسان
روانه کند .مأمــون احتمال میداد که ممکن
است شــیعیان با مشــاهده امام(ع) در میان
خود به شــور و هیجان آینــد و مانع حرکت

آن بزرگوار شوند و بخواهند آن حضرت را نزد
خود نگه دارند که در این صورت مشکلهای
حکومــت چند برابــر میشــد .بنابراین امام
رضا(ع) را از مســیر بصــره ،اهواز و فارس به
طرف مرو حرکت دادند.
مأمــون هنگام ورود امــام رضا(ع) به مرو
از ایشــان استقبال شایانی کرد و در مجلسی
که همه ارکان حکومت حضور داشت ،گفت:
«همه بدانند من در آل عباس و آل علی (ع)
هیــچ فردی را بهتر و صاحــب حقتر به امر
خالفت از علی بن موســی رضا (ع) ندیدم».
پس از آن به حضرت رو کرد و گفت« :تصمیم
گرفتهام که خود را از خالفت خلع کنم و آن
را به شما واگذار نمایم ».حضرت فرمود« :اگر
خالفت را خدا برای تو قرار داده جایز نیست
که به دیگری ببخشی و اگر خالفت از آن تو
نیســت ،تو چه اختیاری داری که به دیگری
تفویض نمایی».
امام رضــا(ع) در گفت وگویــی با مأمون
دربــاره والیتعهــدی فرمودنــد« :همانــا
هفت مناظره از جمله مهمترین این مناظرهها به شــمار میرود که
والیتعهــدی هیچ امتیــازی را بر من نیفزود .شــیخ صدوق ،در کتاب «عیون اخبار الرضــا» آورده و همینطور عالمه
هنگامــی که من در مدینه بــودم فرمان من مجلسی نیز در جلد  49بحار االنوار از کتاب عیون نقل کرده و در کتاب
در شــرق و غرب نافذ بود و اگر از کوچههای مسند االمام الرضا نیز نقل شده است.
شــهر مدینه عبور میکــردم ،عزیرتر از من
این مناظرهها عبارتند از مناظره با جاثلیق (عالم بزرگ مســیحی)،
کسی نبود .مردم پیوســته حاجاتشان را نزد مناظره با رأس الجالوت (پیشوای بزرگ یهودیان) ،مناظره با هربز اکبر،
من میآوردند و کســی نبود کــه بتوانم نیاز مناظره با عمران صابی ،مناظره با ســلیمان مروزی ،مناظره با علی بن
او را بــرآورده ســازم مگر اینکه ایــن کار را محمد بن جهم و مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره
خصوصیات اخالقی ،زهد و تقوای آن حضرت به گونهای بود که حتی
انجام میدادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ
خویش ،به من مینگریستند».
دشــمنان خویش را نیز شــیفته و مجذوب خود میکرد .یکی از یاران
مأمون که پیوسته شــاهد شور و اشتیاق امام(ع) در این باره میگوید« :هیچ گاه ندیدم که امام رضا(ع) در سخن
مردم نســبت به امام(ع) و اعتبار بیهمتای بر فردی جفا ورزد و نیز ندیدم که ســخن فردی را پیش از تمام شدن
ایشــان بود ،برای خدشــه دار کــردن این قطع کند .هرگز نیازمندی را که میتوانست نیازش را برآورده سازد ،رد
قداســت و اعتبار تالش فراوانــی میکرد .از نمیکرد در حضور دیگری پایش را دراز نمیکرد .بسیار روزه میگرفت
جمله کارهایی که برای رسیدن به این هدف و کار خیر و انفاق پنهان بســیار داشــت و بیشتر در شبها مخفیانه به
انجام داد تشکیل جلســههای مناظره میان فقرا کمک میکرد».
امــام رضا(ع) و دانشــمندان علوم مختلف از
ســرانجام هشتمین امام شیعیان در  30صفر 203هجری با دسیسه
سراسر دنیا بود تا شاید بتوانند آن امام همام مامون مســموم شد و به شهادت رسید .پیکر مطهر آن امام همام را در
را از نظر علمی شکست دهند و وجهه علمی شهر مقدس مشــهد به خاک ســپردند که اینک آرامگاه با شکوه امام
ایشان را زیر سوال ببرند.
رضا(ع) در این دیار مأمن امنی برای عاشقان خاندان اهل بیت(ع) است.

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

برو شتر را ببند و بر خدا توکل کن
در قرآن مجید آمده اســت :هرکس بر خدا توکل کند این
برای او کافی اســت همانا خداوند به ثمررساننده امر خویش
است.
حضرت امام محمد باقر علیهالســام فرموده است :هرکس
بر خدا توکل کند مغلوب نمیشــود و هرکه از گناه به خداوند
پناه ببرد شکست نمیخورد.
حکایــت :روزی یکی از اعــراب برای رفــع حاجتی نزد
پیامبر(ص) آمد ،حضرت از او سؤال کرد :شترت را چه کردی؟
اعرابــی جواب داد :جلو در آن را باز گذاشــتم و بر خدا توکل
کردم! رسول اعظم اســام(ص) فرمود :برو هرچه زودتر او را
ببند و بر خدا توکل کن.
نکته :توکل بــه خدا به معنای بیبرنامگــی و تدبیر امور
نیست با فکر و اندیشه حرکت کن در عین حال وقتی تصمیم
گرفتی بر خدا توکل کن.
مرده باید بود پیش حکم حق
تا نیابد زخم از رب الفلق

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

ميالد سراسر نور حضرت علي ابن
موسي الرضا (عليه السالم) مبارک باد.

افتتاح  2استخر در هفته دولت
باید سرانه ورزشی دانشآموزان همدانی به بیش از یک متر برسد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل آموزش
و پرورش استان همدان گفت :همزمان با هفته
ش و پرورش
دولت  2استخر در دو ناحیه آموز 
همدان افتتاح خواهد شد.
محمد پورداود ظهر شنبه در جمع مربیان تربیتی
بدنی با تقدیر از تالش دبیران ورزش اســتان همدان
اظهار کرد :اگر ورزش بهصورت مســتمر انجام شود
آثار بسیار خوبی در جامعه دارد.
وی افــزود :کمــک به فرد در جریــان اجتماعی
شــدن ،پر کردن اوقات فراغت ،کاهش افســردگی،
اضطراب و ســامت جســمانی و کاهش هزینههای
درمان از جمله این آثار است.

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان همدان با
اشــاره به ســند تحول بنیادیــن آموزشوپرورش
گفت :پیرامون ورزش و ســامت در ســند تحول
بنیادین اقدامات خوبــی از جمله برگزاری المپیاد
درون مدرســه و حیات پویا در مدارس انجامشده
است.
پورداود بابیان اینکه در مدرســه محوری که
از اولویتهای وزارت آموز ش و پرورش اســت
نمیتــوان نقش دبیــران تربیتبدنــی را انکار
کــرد ،گفت :اقدامــات خوبی در زمینه ســرانه
ورزشــی در اســتان همدان صورت گرفته و 9
استخر در اســتان همدان که به بخش خصوصی

واگذار شــده بود دوباره وارد چرخه آموز ش و
پرورش شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان عنوان
کــرد :همچنین در هفته دولت  2اســتخر دیگر در
ناحیه یــک و دو آموزش و پــرورش همدان افتتاح
خواهیم کرد.
پورداود بابیان اینکه  40درصد از مدارس اســتان
همدان در زمینه حیات پویا فعالیت میکنند ،گفت:
سرانه ورزشــی دانشآموزان همدانی  35سانتیمتر
اســت که باید آن را به باالی یک متر برســانیم اما
در حال حاضر در زیرســاخت ورزشی دچار مشکل
هستیم.

روابط عمومی
شرکت توزیع
نیروی برق استان
همدان
17157

آگهئ مناقصه
شــهرداری همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري کليه امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش
غربی منطقه دو برای مدت شش ماه و بيست و پنج روز ازتاريخ  98/5/5لغايت  98/11/30با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي
اقدام نمايد :
 -1مبلغ ســپرده تضمين شــرکت درمناقصه مذکور براســاس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانكي
مي باشــد ضمنا" حســاب شماره  100785561712نزد بانک شهر شــعبه خواجه رشيد کد 317به نام شهرداری همدان
جهت واريز اعالم مي گردد.
 -2متقاضيان می توانند از تاريخ  98/4/23لغايت  98/5/2جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان سيما،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری همدان واقع در ميدان رسالت  ،بلوار واليت  ،روبروی کالنتری  15مراجعه نمايند .
 -3متقاضيــان می توانند پيشــنهادات خود را از تاريخ نشــراين اگهی تا پايان وقت اداري مــورخ  98/5/2تحويل دبيرخانه
شهرداری همدان به آدرس ميدان آرامگاه بوعلی  ،نمايند.
 -4مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد .
 -5کليه هزينه های نشر آگهی و ديگر هزينه های دولتی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -6زمان قرائت پيشنهادها روز پنج شنبه مورخ  98/5/3ساعت  10صبح در محل شهرداری همدان خواهد بود.
 -7شهرداری همدان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
 -8شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان سيما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
همدان می باشد .
 -9ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 -10ارائه تائيديه صالحيت کاری معتبر در زمينه فضای ســبز يا امور باغبانی از اداره کار و امور اجتماعی جهت شــرکت در
مناقصه الزامی می باشد.
-11جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های  38214926 -38214925تماس حاصل نمايند.

شماره مالف593 :

رديف

نام
پروژه

مبلـغ برآورد اوليه به
ريال ( قيمت پايه )

محل تامين
اعتبار

مبلغ تضمين سپرده
(ريال )

1

امورکاشت و نگهداری فضای
سبز بخش غربی منطقه دو

5/072/185/790

شهرداری همدان

500/000/000

شهرداری همدان

آگهئ مزايده عمومئ  -نوبت اول به تاريخ 98 /04 /16
ســازمان سیما ،منظر و فضاي سبز شهري شــهرداري مالير در نظر دارد به استناد بند  9مصوبه شــماره 98/02/17-29
هيئت مديره ســازمان و مجوز شــماره 298ش/5/م مورخه  98/03/05شوراي محترم اسالمي شــهر پارکينگ هاي عمومي سيفيه و کوثر
را از طريق نشــر آگهي مزايده به اشــخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت عمومي واگذار نمايد .لذا متقاضيان مي توانند پيشــنهاد خود
را حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشــنبه  98/05/02به همراه  5درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد (به حســاب ســيباي شماره
 4150145665000بانک ملي به نام سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه معتبر بانكي به همراه مدارک
شناســايي معتبر (جهت اشخاص حقيقي کپي تمام صفحات شناســنامه و کارت ملي و اشخاص حقوقي کپي آگهي تاسيس و اساسنامه به
همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضا قرارداد و شــرايط عمومي ارســال نمايند و همچنين جهت کســب اطالعات بيشتر ميتوانند با شماره
مستقيم  081-32283528-9تماس حاصل نمايند.
قیمت پايه و مشخصات پارکینگ ها و شرايط شرکت در مزايده:
 -1قيمت پايه اجاره پارکينگ محوطه درياچه سيفيه برابر نقشه پيوست به مساحت تقريبي  11/000متر مربع و حدود  446واحد پارکينگ
خودرو و  100واحد پارکينگ موتورسيكلت و قيمت ماهيانه 100/000/000ريال و  300/000/000ريال پيش پرداخت.
 -2قيمت پايه اجاره پارکينگ محوطه درياچه کوثر برابر نقشــه پيوســت به مساحت تقريبي  5/700متر مربع و حدود  340واحد پارکينگ
خودرو و قيمت ماهيانه 100/000/000ريال و  300/000/000ريال پيش پرداخت.
 -3مدت اجاره پارکينگ ها از تاريخ انعقاد قرارداد يكسال شمسي مي باشد.
 -4مهلت اخذ و تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه  98/05/02مي باشد و سازمان در رد يا قبول هر يک از
پيشنهادات مختار است.
 -5تاريخ بازگشايي پاکات در مورخه  98/05/03راس ساعت  10صبح در اداره حراست شهرداري مي باشد.
 -6چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد و واريز پيش پرداخت و اجاره دو ماهه ظرف مدت  7روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع سازمان
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت و نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 -7پس از مشخص شدن برنده مزايده و واريز وجه ،سپرده نفرات بعدي مستقر خواهد شد.
 -8به پيشنهادات مخدوش ،نامفهوم ،مشروط و فاقد سپرده يا ضمانت نامه بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزينه نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -10مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايي مي باشد.
 -11برنده مزايده مي بايست مبلغ اجاره دو ماه آخر قرارداد را در ابتداي قرارداد به حساب سازمان واريز نمايد.
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حسين بابايي  -شهردار مالير

