
جناب آقاى كريم برنوسى معاون جناب آقاى كريم برنوسى معاون 
محترم سياسى امنيتى و اجتماعى محترم سياسى امنيتى و اجتماعى 

فرماندارى تويسركانفرماندارى تويسركان
 و  و 

سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى 
معاونت محترم عمرانى و برنامه  معاونت محترم عمرانى و برنامه  

ريزى فرماندارى تويسركانريزى فرماندارى تويسركان
انتصاب شايسته شما بزرگواران را انتصاب شايسته شما بزرگواران را 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و برايتان عزت، سربلندى و توفيق روز صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و برايتان عزت، سربلندى و توفيق روز 
افزون در راستاى خدمت به مردم شريفافزون در راستاى خدمت به مردم شريف

 شهرستان تويسركان را آرزومنديم. شهرستان تويسركان را آرزومنديم.
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شماره 568
5000تومان
برق نداي تويسال شانزدهم نيروى  توزيع  شركت  برق مديرعامل  نيروى  توزيع  شركت  مديرعامل 

پروژه  هفت  كلنگ زنى  از  همدان  پروژه استان  هفت  كلنگ زنى  از  همدان  استان 
برق رسانى و تأمين روشنايى معابر با اعتبار برق رسانى و تأمين روشنايى معابر با اعتبار 

44 ميليارد تومان در تويسركان خبر داد. ميليارد تومان در تويسركان خبر داد.
روشنايى  تأمين  و  برق رسانى  پروژه هاى  روشنايى   تأمين  و  برق رسانى  پروژه هاى   
حضور  با  تويسركان  شهرستان  حضور معابر  با  تويسركان  شهرستان  معابر 
محمدمهدى مفتح نماينده مردم تويسركان محمدمهدى مفتح نماينده مردم تويسركان 

شيرزاد  اسالمى،  شوراى  مجلس  شيرزاد در  اسالمى،  شوراى  مجلس  در 
جمشيدى مديرعامل شركت توزيع نيروى جمشيدى مديرعامل شركت توزيع نيروى 
حسينى  سيدرسول  همدان،  استان  حسينى برق  سيدرسول  همدان،  استان  برق 
فرماندار و رضا جليلوند مدير توزيع برق فرماندار و رضا جليلوند مدير توزيع برق 

تويسركان كلنگ زنى شد.تويسركان كلنگ زنى شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان 
توفيقات  به  اشاره  با  آئين  اين  در  توفيقات همدان  به  اشاره  با  آئين  اين  در  همدان 

طى  داشت:  اظهار  اخير  ماه  طى   داشت:  اظهار  اخير  ماه   66 در  در شركت  شركت 
آمده  وجود  به  خوبى  تحركات  مدت  آمده اين  وجود  به  خوبى  تحركات  مدت  اين 
كه نتيجه آن كسب رتبه توسط اين شركت كه نتيجه آن كسب رتبه توسط اين شركت 
جشنواره  قبيل  از  مختلف  حوزه هاى  جشنواره در  قبيل  از  مختلف  حوزه هاى  در 
شبكه  تاب آورى  بهبود  رجايى،  شبكه شهيد  تاب آورى  بهبود  رجايى،  شهيد 
نماز،  فرهنگ  ترويج  و  توسعه  نماز، توزيع،  فرهنگ  ترويج  و  توسعه  توزيع، 

بسيج و... بوده است.بسيج و... بوده است.

شيرزاد جمشيدى با اشاره به عبور موفق از شيرزاد جمشيدى با اشاره به عبور موفق از 
پيك بار تابستان امسال گفت: بدون اعمال پيك بار تابستان امسال گفت: بدون اعمال 
با  مصرف  افزايش  كمترين  با  و  با خاموشى  مصرف  افزايش  كمترين  با  و  خاموشى 
موفقيت از پيك بار استان عبور كرديم كه موفقيت از پيك بار استان عبور كرديم كه 
مجموعه  در  همكاران  همت  با  مهم  مجموعه اين  در  همكاران  همت  با  مهم  اين 

توزيع نيروى برق استان انجام شد.توزيع نيروى برق استان انجام شد.
ادامه در صفحه ادامه در صفحه 44

كلنگ زنى 7 پروژه برق رسانى و تأمين روشنايى معابر در تويسركان با اعتبار 4 ميليارد تومان 

برگ زرينى از اقدامات 
اوقاف و امور خيريه شهرستان 

تويسركان
 ساختمان شركت دخانيات 
تويسركان ثبت ملى شد 22

مرغداران 50 درصد نهاده ها 
را آزاد تهيه مى كنند

3
ن

3
ن 

4

تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف كننده، 
درصد تغيير قيمت ها در مهرماه امسال را نسبت به ماه مشابه سال 
درصد   41.4 را   1399 ماه  مهر  نقطه اى  تورم  نرخ  همان  يا  قبل 

نشان مى دهد.
احسان  قلم  به  يادداشتى  در  ايران  روزنامه  «تابناك»،  گزارش  به 
كه  معنى  اين  به  است:  آورده  اقتصادى  پژوهشگر  سلطانى 
خانوارهاى كشور به طور ميانگين 41.4 درصد بيشتر از مهر 1398 
براى خريد يك «مجموعه كاالها و خدمات يكسان» هزينه كرده اند 
قبل نيز  تورم ماه  با  در مقايسه  مهر ماه  تورم نقطه اى  و اين نرخ 
7 درصد افزايش داشته است. البته در يك بررسى دقيق تر به نظر 
مى رسد كه اين نرخ براى بخش كاالها باالتر از رقم اعالمى مركز 
آمار باشد، چراكه نيمى از سبد نرخ تورم را كاالها تشكيل مى دهند 
نرخ  كه  گفت  مى توان  دليل  چند  به  و  خدمات؛  را  ديگر  نيمى  و 

تورم قابل لمس براى مردم اكنون در رقم باالترى قرار دارد.
وقتى نرخ دالر در مهرماه امسال نسبت به مهر 1398 حدود 150 
درصد افزايش داشته است، نمى توان تناسب ميان قيمت كاالهاى 
مصرفى مردم و نرخ دالر را ناديده گرفت. هرچند كه نرخ تورم 
بخش خدمات، آن را در سبد نرخ تورم به نسبت تعديل مى كند. 
و  مى دهيم  قرار  آمار  مركز  گزارش  را  بررسى  مالك  حال  اين  با 
تورم  نرخ  روى  كه  داده  رخ  اتفاق  سه  امسال  كلى،  نگاه  يك  در 

اثر داشته است.
بخش ها  همه  شده  تمام  قيمت  روى  كه  است  دالر  نرخ  نخست 
اعم از واردات، كاالهاى ساخت داخل، تأمين مواد اوليه توليد و 
كاالهاى واسطه اى اثر داشته است. موضوع دوم، حذف ارز دولتى 
براى برخى بخش ها مانند نهاده هاى دامى و اقالم كااليى نظير كره 
است. اتفاق سوم، روشن شدن موتور تورم در بخش خدمات و 
سرعت گرفتن آن است كه در نهايت روى نرخ تورم اثر مى گذارد.

قيمت  تورم،  نرخ  روى  ديگر  مؤثر  عامل  اتفاق،  سه  اين  كنار  در 
مسكن بوده است كه بيش از دو برابر نسبت به سال قبل شده و اين 
موضوع هزينه مسكن را بيش از دو برابر باال برده است و مى توان 
گفت كه تورم دارايى ها مثل مسكن عامل چهارم محسوب مى شود.
اما  داشته  نقش  تورم  در  نيز  نقدينگى  حجم  كه  معتقدند  برخى 
كنونى  روند  اگر  و  است  دالر  نرخ  همان  اصلى  كانال  و  عامل 

ادامه دار باشد، در ماه هاى آتى و تا پايان سال جارى نيز شاهد اين 
وضعيت تورمى خواهيم بود. ضمن آنكه در برخى بخش ها نظير 
تقاضا،  بخش  در  ضعيف  قيمتى  كشش  قدرت  سبب  به  پوشاك 
شاهد سركوب قيمتى بوده ايم و احتماالً با اتمام موجودى كاالها، 
تورم  آن  تبع  به  و  بخش ها  اين  در  قيمت  افزايش  شاهد  بزودى 

خواهيم بود.
در اين ميان يك عامل ديگر نيز روى نرخ تورم فزاينده مؤثر بوده 
و  مبادله اى  هزينه هاى  كه  هاست  تحريم  هم  آن  بود.  خواهد  و 
واردات را افزايش و ميزان ارز در دسترس را كاهش داده است. 
نامزد  بايدن،  جو  نفع  به  امريكا  انتخابات  از  پيش بينى ها  اكنون 
دموكرات انتخابات امريكاست و اگر اين اتفاق بيفتد يك عامل 
مهم از اقتصاد ايران حذف خواهد شد كه روى روابط خارجى 

ايران و در نهايت نرخ تورم مؤثر واقع مى شود.
اين عامل «ترامپ هراسى» است كه برخى محتكران و سوداگران 
آن  بايد  دولت  كه  مسأله اى  حال  اين  با  زده اند.  دامن  آن  به  نيز 
و  امريكا  جمهورى  رئيس  تغيير  با  -چه  باشد  داشته  نظر  در  را 
چه با انتخاب مجدد «دونالد ترامپ» - اين است كه در موقعيت 
جنگى كه االن كشور ما با آن دست به گريبان است، مكانيسم بازار 
پاسخگو نيست و نتيجه اين اعتماد چيزى جز افزايش احتكار دالر 
و كاال و در نهايت نرخ تورم نخواهد بود. در ماه هاى اخير حتى 
كشورهاى توسعه يافته مانند امريكا و انگليس نيز به سبب شيوع 
ويروس كرونا تا اندازه اى از اين سيستم دور شده اند و به سمت 

تزريق منابع مالى به اقتصاد و افزايش دخالت ها رفته اند.
درگير  كه  ايران  اقتصاد  حاضر  حال  جنگى  شرايط  به  برسد  چه 
دولت  كه  است  نياز  لذا  هست.  نيز  كرونا  ويروس  شيوع  مسأله 
با اقتدار بيشترى به كنترل و سختگيرى اقتصادى بپردازد و درك 
بهترى از شرايط موجود داشته باشد. اكنون زمان اعتماد به مكانيسم 
بازار يا تسليم در برابر فشار ذينفعان اين مكانيسم نيست. دولت 
بايد با قاطعيت بيشترى با محتكران دالر و كاال و قاچاقچيان كاال 
ارزى  تراز  و  آمار  مركز  ملى  حساب هاى  كند.  برخورد  كشور  از 
بانك مركزى و ساير آمار ملى كشور نشان مى دهد كه در سال 98 
حدود 50 ميليارد دالر به صورت كاال از كشور خارج شده و ارز 

آن برنگشته است.

دولت بايد با مواردى اين چنين برخورد كند و قوه قضائيه و قوه 
مقننه نيز نبايد در اين شرايط دولت را تنها بگذارند. در غير اين 
جريان  اين  تداوم  با  و  داشت  خواهد  ادامه  فزاينده  تورم  صورت 

آينده خوبى در انتظار كشور نخواهد بود.
بر  بتوانيم  كه  نيست  نرمال  شرايط  در  كشور  كه  نكنيم  فراموش 
اساس قاعده نرمال بازى كنيم. دولت، بانك مركزى، وقوه مقننه 

و قضائيه مى توانند در كنار هم راهى را براى مديريت شرايط در 
هر سناريوى احتمالى «بايدن يا ترامپ» طراحى و اجرا كنند تا اين 

نرخ تورم فزاينده و ويرانگر پايدار نباشد.

چهار عامل مؤثر بر تورم ايران

روابط عمومى شهردارى تويسركانروابط عمومى شهردارى تويسركان

جناب آقاى كريم برنوسى معاون جناب آقاى كريم برنوسى معاون 
محترم سياسى امنيتى و اجتماعى محترم سياسى امنيتى و اجتماعى 

فرماندارى تويسركان و فرماندارى تويسركان و 
سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى 
معاونت محترم عمرانى و برنامه معاونت محترم عمرانى و برنامه 
ريزى فرماندارى تويسركانريزى فرماندارى تويسركان

انتصاب شايسته شما بزرگواران را تبريك انتصاب شايسته شما بزرگواران را تبريك 
عرض نموده و موفقيت روزافزونتان را  عرض نموده و موفقيت روزافزونتان را  

منان  خداوند  از  تويسركان  شهرستان  شريف  مردم  به  بيشتر  هرچه  رسانى  خدمت  راستاى  منان در  خداوند  از  تويسركان  شهرستان  شريف  مردم  به  بيشتر  هرچه  رسانى  خدمت  راستاى  در 
خواستاريم.خواستاريم.

جناب آقاى كريم برنوسى معاون محترم سياسى امنيتى و اجتماعى فرماندارى جناب آقاى كريم برنوسى معاون محترم سياسى امنيتى و اجتماعى فرماندارى 
تويسركان و تويسركان و 

سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى معاونت محترم عمرانى و برنامه ريزى فرماندارى سركار خانم فاطمه صلح ميرزايى معاونت محترم عمرانى و برنامه ريزى فرماندارى 
تويسركانتويسركان

شايستگى   و  لياقت  كارآمدى،  تعهد،  بيانگر  كه  بزرگواران  شما  شايسته  شايستگى  انتصاب  و  لياقت  كارآمدى،  تعهد،  بيانگر  كه  بزرگواران  شما  شايسته  انتصاب 
هاي  بر جسته تان  در صحنه هاي  خدمت صادقانه است را تبريك عرض نموده ؛ هاي  بر جسته تان  در صحنه هاي  خدمت صادقانه است را تبريك عرض نموده ؛ 

موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريمموفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم
روابط عمومى آب و فاضالب شهرستان تويسركانروابط عمومى آب و فاضالب شهرستان تويسركان

رئيس ستاد مقابله با كروناى شهرستان تويسركانرئيس ستاد مقابله با كروناى شهرستان تويسركانمركز فنى و حرفه اى برادران شهيد مفتح شهرستان تويسركانمركز فنى و حرفه اى برادران شهيد مفتح شهرستان تويسركان
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مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان از 
شركت 624 نفر روز اعضاى جوانان و گروه هاى 
هنرى داوطلب در طرح آمران سالمت خبر داد.

على سنجربگى با اشاره به اينكه امروز چهارمين 
عنوان  بود،  سالمت  آمران  طرح  اجراى  روز 
بر  توصيه  و  بهداشتى  توصيه هاى  ارائه  كرد: 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و ترغيب استفاده 
نيز  و  شلوغ  و  پرتردد  محل هاى  در  ماسك  از 

گروه هاى  و  مجازى  فضاى  ظرفيت  از  استفاده 
هم  از  نفر  هزار   100 به  بخشى  آگاهى  هنرى، 

استانى ها را درپى داشته است.
وى با بيان اينكه اگر حتى از آلوده شدن تعداد 
محدودى از مردم استان همدان پيشگيرى كرده 
طى  گفت:  است،  شده  انجام  بزرگى  كار  باشيم 
مدت 4 روز ابتداى اجراى طرح امران سالمت 
و  شلوغ  محل هاى  در  حضور  با  طرح  فعاالن 

موجود  ظرفيت  حداكثر  از  استفاده  و  پرتردد 
خدمت رسانى  و  مردم  كردن  هوشيار  به  نسبت 

به آنها اقدام كرده اند.
سنجربگى گفت: در اين مدت 624 نفر روز از 
آمران سالمت در قالب 297 نفر روز از خواهران 
استانى ها  هم  به  برادران  از  روز  نفر   327 و 

خدمت رسانى كرده اند.
اجراى  راستاى  در  سالمت  آمران  افزود:  وى 
طرح مذكور تعداد هفت هزار و 99 عدد ماسك 
بين افرادى كه ماسك نداشتند توزيع كرده و آنها 
طريقه  و  كرده  ترغيب  ماسك  از  استفاده  به  را 

استفاده از ماسك را به آنها آموزش داده اند.
همدان  استان  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
اضافه كرد: افزون بر اينكه اعضاى طرح آمران 
ترمينال ها،  پاساژها،  در  حضور  با  سالمت 
اتوبوس  ايستگاه هاى  و  شلوغ  خيابان هاى 
مقدار 44  و  كرده  ارائه  را  بهداشتى  توصيه هاى 
مورد  راستا  همين  در  نيز  ضدعفونى  مواد  ليتر 

استفاده قرار گرفته است
وى گفت: طرح آمران سالمت از پنجم آبانماه با 
هدف آگاه سازى و حساس سازى مردم نسبت 
به عواقب عدم استفاده از ماسك شروع شده و 

تا 15 آبانماه ادامه خواهد داشت.

فرماندار تويسركان در شوراى ادارى شهرستان اظهار داشت: در فرماندار تويسركان در شوراى ادارى شهرستان اظهار داشت: در 
كشور  غرب  در  شهرستان  اولين  تويسركان  شهرستان  كشور   غرب  در  شهرستان  اولين  تويسركان  شهرستان  سال سال 9898 
بود كه براى انزجار از منافقين و حمايت از اقتدار ملى تجمع بود كه براى انزجار از منافقين و حمايت از اقتدار ملى تجمع 

كردند.كردند.
رسول حسينى با بيان اينكه با هر اداره اى كه قصور در سخت رسول حسينى با بيان اينكه با هر اداره اى كه قصور در سخت 
گفت:  شود،  مى  برخورد  باشد،  داشته  افزارى  نرم  و  گفت: افزارى  شود،  مى  برخورد  باشد،  داشته  افزارى  نرم  و  افزارى 
با  را  ها  مأموريت  و  ها  مرخصى  ادارات  روساى  و  با مسئوالن  را  ها  مأموريت  و  ها  مرخصى  ادارات  روساى  و  مسئوالن 

فرماندارى هماهنگ كنند.فرماندارى هماهنگ كنند.
ولى  كنيم  مى  حمايت  مديران  از  قد  تمام  اگر  افزود:  ولى وى  كنيم  مى  حمايت  مديران  از  قد  تمام  اگر  افزود:  وى 

حمايتمان بايد از ارباب رجوع بيشتر باشدحمايتمان بايد از ارباب رجوع بيشتر باشد
رجوع  ارباب  با  كارمندان  و  مديران  برخورد  اينكه  بر  رجوع حسينى  ارباب  با  كارمندان  و  مديران  برخورد  اينكه  بر  حسينى 
بايد محترمانه باشد، گفت: اگر ارباب رجوعى از اداره اى گاليه بايد محترمانه باشد، گفت: اگر ارباب رجوعى از اداره اى گاليه 
مبتنى بر حقى داشته باشد و به فرماندارى بيايد با ارباب رجوع مبتنى بر حقى داشته باشد و به فرماندارى بيايد با ارباب رجوع 
به اداره شما مى آيم و بوق و كرنا هم مى كنم و اصحاب رسانه به اداره شما مى آيم و بوق و كرنا هم مى كنم و اصحاب رسانه 

هم ميآورم.هم ميآورم.
وى با ابراز تأسف از اينكه حجم كار در شهرستان تويسركان به وى با ابراز تأسف از اينكه حجم كار در شهرستان تويسركان به 
فرماندارى ختم مى شود، گفت:  اگر شاهد كم كارى از ادارات فرماندارى ختم مى شود، گفت:  اگر شاهد كم كارى از ادارات 

باشم ابا از كسى ندارم و با مديران خاطى برخورد مى كنم.باشم ابا از كسى ندارم و با مديران خاطى برخورد مى كنم.
فرماندار تويسركان افزود: مديران ابتدا امورات و كارهايى كه در فرماندار تويسركان افزود: مديران ابتدا امورات و كارهايى كه در 
حد بخشداران و معاونان است را از طرق آنان پيگيرى نمايند و حد بخشداران و معاونان است را از طرق آنان پيگيرى نمايند و 

اگر نشد بعد به فرماندار ارجاع داده شود.اگر نشد بعد به فرماندار ارجاع داده شود.
حسينى اظهار داشت: امروز ساخت و ساز غيراصولى در شهر حسينى اظهار داشت: امروز ساخت و ساز غيراصولى در شهر 

تويسركان كوالك كرده است.تويسركان كوالك كرده است.
وى با تأكيد بر اينكه مديران دنبال جذب اعتبارات كالن باشند وى با تأكيد بر اينكه مديران دنبال جذب اعتبارات كالن باشند 
و به اعتبارات خرد شهرستانى توجه نكنند، گفت:  متأسفانه در و به اعتبارات خرد شهرستانى توجه نكنند، گفت:  متأسفانه در 

شهرستان تويسركان به حواشى زياد پرداخته مى شود.شهرستان تويسركان به حواشى زياد پرداخته مى شود.
به  امر  حوزه  در  شهرستان  امروز  افزود:  تويسركان  به فرماندار  امر  حوزه  در  شهرستان  امروز  افزود:  تويسركان  فرماندار 
بين  در  فرماندار  اول  رتبه  دوم،  رتبه  منكر  از  نهى  و  بين معروف  در  فرماندار  اول  رتبه  دوم،  رتبه  منكر  از  نهى  و  معروف 
تسهيالت  جذب  كسب  در  دوم  رتبه  و  استان  تسهيالت فرمانداران  جذب  كسب  در  دوم  رتبه  و  استان  فرمانداران 

روستايى را داشته است.روستايى را داشته است.
وى با اشاره به فرهنگ سازى صورت گرفته در سطح شهرستان وى با اشاره به فرهنگ سازى صورت گرفته در سطح شهرستان 
ماسك  از  مردم  درصد  ماسك   از  مردم  درصد   8585 بر  بالغ  تويسركان  شهر  در  بر گفت:  بالغ  تويسركان  شهر  در  گفت: 

استفاده مى كنند.استفاده مى كنند.
وضعيت  شهرستان  سطح  در  كرونا  وضعيت  افزود:  وضعيت حسينى  شهرستان  سطح  در  كرونا  وضعيت  افزود:  حسينى 
فاصله  رعايت  كنند،  توجه  بايد  بيشتر  مردم  نيست،  فاصله مناسبى  رعايت  كنند،  توجه  بايد  بيشتر  مردم  نيست،  مناسبى 
هاى  مراسم  در  حضور  عدم  و  ماسك  از  استفاده  هاى اجتماعى،  مراسم  در  حضور  عدم  و  ماسك  از  استفاده  اجتماعى، 

مختلف را رعايت كنيد.مختلف را رعايت كنيد.
تبديل  شهر  به  تويسركان  كه  تبديل   شهر  به  تويسركان  كه   13181318 سال  از  كرد:  تصريح  سال وى  از  كرد:  تصريح  وى 
شده، هنوز فرماندارى، دادسرا دوربين مداربسته نداشته است، شده، هنوز فرماندارى، دادسرا دوربين مداربسته نداشته است، 
ادارات مسئول حفاظت از اداره از نظر امنيتى و زيستى هستندادارات مسئول حفاظت از اداره از نظر امنيتى و زيستى هستند

اگر كار ارباب رجوعى در اداره اى بماند و به ما 
مراجعه كند با اصحاب رسانه به آنجا مى رويم

صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  اداره  رييس 
دستى تويسركان  گفت: در اجراى ماده واحده قانون 
تاريخى  فرهنگى  اثر   1352 مصوب  ملى  آثار  ثبت 
شركت دخانيات تويسركان در فهرست ميراث صنعتى 

ثبت شد .
اسحاق تركاشوند گفت:  اين اثر فرهنگى تاريخى در 
شهر تويسركان جنب ميدان مفتح به شماره 328235 

در فهرست آثار ملى ثبت گرديد .

 ساختمان شركت دخانيات تويسركان ثبت 
ملى شد

و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  فرهنگى  ميراث  معاونت  سرپرست   
صنايع دستى استان همدان گفت: مرمت هاى اضطرارى عمارت جنانى در سال 

جارى با تخصيص 250 ميليون تومان اعتبار در حال انجام است.
سيده مريم مختارى موسوى گفت: مرمت هاى اضطرارى عمارت جنانى در سال 

جارى با تخصيص 250 ميليون تومان اعتبار در حال انجام است.
وى افزود: اين عمارت به مرمت قابل توجهى نياز دارد و مرمت كامل عمارت 

جنانى شهر همدان يك ميليارد تومان هزينه اوليه نياز دارد.
مختارى موسوى گفت: اين بنا پيش از ثبت ملى شدن آسيب هاى زيادى ديده 
بود و از زمانى كه عمارت جنانى در فهرست آثار ملى ايران ثبت شد، حضور 
يگان ميراث فرهنگى در بنا فعال شده و اجازه ندادند آسيب ها بيشتر شود و 
بود،  شده  وارد  بنا  به  امسال  ابتداى  كه  تخريب هايى  براى  حفاظتى  اقدامات 

صورت گرفت تا آسيب هاى بيشترى به سازه وارد نشود.
و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  فرهنگى  ميراث  معاونت  سرپرست 
ميراث  با  بنا  مالك  حاضر  حال  در  اينكه  بابيان  همدان  استان  دستى  صنايع 
مشاركت  به  منوط  بنا  مرمت  كار  ادامه  گفت:  دارد؛  خوبى  همكارى  فرهنگى 

مالى مالك و اعتبار اداره ميراث فرهنگى است.
لزوم احياى ظرفيت هاى مردمى 

براى ايجاد نشاط در جامعه
 مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان اينكه احياى ظرفيت هاى مردمى 
جديدى  الگوهاى  بايد  گفت:  است،  ضرورى  جامعه  در  نشاط  ايجاد  براى 

متناسب با شرايط موجود براى مردم معرفى كنيم.
حجت االسالم محمد هادى نظيرى عصر يكشنبه در جلسه آغاز به كار ستاد 
مردمى كرونا در استان همدان كه در امام جمعه همدان برگزار شد، با بيان اينكه 
سخنان مقام معظم رهبرى در ستاد ملى كرونا روح تازه اى در بين مسئوالن و 
مديريت كشور دميد، اظهار كرد: در راستاى لبيك به دستورات اخير مقام معظم 
رهبرى شبكه تبليغ استان، هيئت هاى مذهبى و ديگر تشكل هاى دينى در ابعاد 

مختلف در كميته هاى ستاد مردمى نقش آفرينى خواهند كرد.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با تاكيد بر نقش روحانيت در ترويج 
فرهنگ رعايت مسائل بهداشتى، عنوان كرد: يكى از مبلغان در روستايى در 
شهرستان اسدآباد توانست مانع از برگزارى چهار مجلس عروسى شود كه اين 

امر نشان دهنده نقش مهم روحانيت در بين مردم است.
جامعه  در  نشاط  ايجاد  براى  مردمى  ظرفيت هاى  احياى  اينكه  بيان  با  وى 
كه  طور  همان  نيايش  و  دعا  تضرع،  بحث  از  نبايد  گفت:  است،  ضرورى 

حضرت آقا فرمودند غافل شويم.
حجت االسالم نظيرى افزود: در اين زمينه بايد الگوهاى جديدى را متناسب با 
شرايط موجود براى مردم معرفى كنيم و بهترين كار نيز تفسير فرمايشات رهبر 

معظم انقالب در اين رابطه است.
امام جمعه همدان نيز با بيان اينكه پس از فرمايشات رهبر معظم انقالب در 
ستاد ملى كرونا همه ما موظف هستيم به فرمان رهبرى لبيك بگوييم، گفت: 

شرايط فعلى ويروس كرونا نسبت به قبل پيچيده تر شده است.
رنگ  كم  مردمى  فعاليت هاى  اينكه  بابيان  موثقى  شعبانى  اهللا  حبيب  اهللا  آيت 
شده در حالى كه نيازمندى به كمك هاى مردمى در جامعه بيشتر شده است؛ 
افزود: بايد ستاد مردمى كرونا در استان همدان بار ديگر تشكيل شود و در كنار 
ستاد استانى به مقابله با اين ويروس منحوس و ريشه كن كردن آن كمك كند.
وى با تاكيد بر اينكه همكارى بسيج، قرارگاه خاتم و ساير گروه هاى مردمى 
بايد به صورت فراگير ادامه پيدا كند، گفت: بايد با نيازسنجى دقيق وارد ميدان 

عمل شد.

پيش بينى 250 ميليون اعتبار 
براى مرمت «عمارت جنانى» 

در همدان

شركت شركت 624624نفر روز از اعضاى جوانان هالل احمر نفر روز از اعضاى جوانان هالل احمر 
همدان درطرح آمران سالمتهمدان درطرح آمران سالمت

اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون   
راه اندازى  از  همدان  استاندارى 
«كوريجان»  راه آهن  بارى  ايستگاه 

در ماه آينده خبر داد.
از  بازديد  در  مجاهد  پور  ظاهر 
كوريجان  آهن  راه  بارى  ايستگاه 
راه  آينده  ماه  ايستگاه  اين  گفت: 

اندازى خواهد شد.
پور مجاهد عنوان كرد: با توجه به 
تالش و پيگيرى هاى انجام شده در 
استان همدان ايستگاه بارى راه آهن 
راه اندازى  آينده  ماه  در  كوريجان 

خواهد شد.
كمك  ايستگاه  اين  گفت:  وى 
استان  اقتصادى  حوزه  به  بزرگى 
مبادله  در  سهولت  براى  همدان 
توسعه  در  مى تواند  و  كاالست 
استان همدان نقش بسيار تأثيرگذار 

داشته باشد.
از  ديگرى  بخش  در  همچنين  وى 
كارخانه  احياى  از  خود  سخنان 
خبر  قهاوند  جاده  در  همدان  آرد 
دولت،  عزم  دنبال  به  گفت:  و  داد 
تالش  و  استاندار  پيگيرى هاى 
مديران شهرستانى براى رفع موانع 
اين  احياى  و  توليدى  واحدهاى 
جهش  تحقق  راستاى  در  واحدها 
آرد  كارخانه  مشكالت  توليد، 
با  قهاوند)  جاده  در  (واقع  همدان 
و  شده  رفع  جديد  گذارى  سرمايه 
حداكثر تا يك ماه آينده راه اندازى 

خواهد شد.
كرد:  تاكيد  ادامه  در  پورمجاهد 
ماه  تا  حداكثر  مهم،  پروژه  دو  اين 
آينده راه اندازى و آماده بهره بردارى 

خواهند شد.

راه اندازى ايستگاه بارى راه آهن 
«كوريجان» در ماه آينده

 فرماندار تويسركان در ستاد كروناى شهرستان 
مساجد،  امناى  هئيت  داشت:  اظهار  تويسركان 

روحانيون و مداحان هم بايد پاى كار بيايند.
رسول حسينى با بيان اينكه تبليغات اسالمى در 
شهرستان ضعيف عمل مى كند و اين قابل قبول 
تشكيل  كه  هايى  تيم  گزارش  از  گفت:  نيست، 
شده راضى نيستم، آخر وقت ادارى تيم ها بايد 
گزارش را به معاون سياسى اجتماعى ارائه دهند.

خسته  درمان  و  بهداشت  پرسنل  اينكه  بر  وى 
ناخواه  يا  خواه  را  ادارات  از  تعدادى  اند،  شده 
بايد به حداقل برسانيم، اشاره كرد و افزود: من 
براى خودم متأسفم و متأثرم در شهرستانى كار 
قدمى  باشد،  آرامستانش  وضعيت  اين  كه  كنم 
درست  مانع  هزار  برداريم  خواهيم  مى  كه  هم 
اگر  بدهند،  ادامه  نداريم  مشكل  اگر  شود.  مى 
مشكل هست تا فكرى كنيم، ما كه اعتبار برايش 
گذاشتيم، به عنوان موافقت نامه مبادلش كرديم، 

چهار كارشناس دستگاه اجرايى هم نظر دادند.
به  منتهى  هاى  خيابان  انسداد  افزود:   وى 
اعمال  بايد  محدوديت  شود،  انجام  آرامستان 

شود.
فرماندار تويسركان  اظهار داشت: من كجا گفته 
ام براى شخصى كه فوت كرده مجوز برگزارى 
بدون  و  غلط  هاى  سايت  از  دهم،  مى  مراسم 

و  بوق  هر  در  برداريد،  دست  رفرنس  و  مرجع 
مهم  برايم  من  بدمند  خواهند  مى  كه  كرونايى 
اصل  دنبال  به  و  نپردازيد  ها  حاشيه  به  نيست، 

مطلب باشيد.
ما  هاى  بانك  وضعيت  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
گروههاى  گفت:  نيست،  مطلوب  شهرستان  در 
شغلى 2، 3 و 4 از پنجم تا يازدهم آبان ماه بايد 
تعطيل شوند، بعد از آن هم جلسه مى گذاريم 
اگر وضعيت شهرستان بهبود داشت باز و در غير 
براى  درآمدها  دارد،  ادامه  تعطيلى  صورت  اين 

سالمتى مردم است.
مراكز  خريد،  مراكز  پاساژها،  فزود:  حسينى 
متبركه و زيارتگاه ها ، مساجد و مصلى، قنادى با 
فروش شيرينى تر، آب ميوه فروشى ها و بستنى 
فروشى ها، مراكز طبخ و تهيه غذا، آرايشگاههاى 
مردانه، نمايشگاه هاى اتومبيل, فرش فروشى ها 
ها،  فروشى  بازى  اسباب  ها،  فروشى  موكت  و 
خرده فروشى ها، بازارهاى موقت و روز بازارها 
ديجيتال  چاپ  ها،  اطالعيه  چاپ  خدمات    ،
سالنهاى  سرپوشيده،  ها،استخرهاى  اعالميه  و 
ورزشى غير هوازى بخشى دولتى و خصوصى، 
موزه ها، تاالرهاى پذيرايى، كافه ها و قهوه خانه 
ها، دانشگاهها، مدارس شبانه روزى و غير شبانه 
روزى، حوزه هاى علميه، دانشكده هاى فنى و 

عالى  آموزش  مراكز  آموزشى،  مركز  اى،  حرفه 
تعطيل هستند.

وى تصريح كرد: در ادارات همكاران باالى 50 
بچه  داراى  هاى  خانم  باردار،  هاى  خانم  سال، 
هاى زير 6 سال، كارمندانى كه بيمارى زمينه اى 

دارند دوركارى شوند.
فرماندار تويسركان با بيان اينكه شركت ها كارها 
را با رعايت پروتكل هاى بهداشتى انجام دهند 
گفت:  نيايد،  پيش  كارگران  براى  مشكلى  تا 
كردن  باز  از  باشند  تعطيل  بايد  كه  نيز  اصنافى 
مغازه خوددارى كنند و در صورتى كه اصناف 

رعايت نكنند پلمپ مى شوند.
وى تصريح كرد: هرچند ديرتر از همه شهرستان 
مداوامت  و  استمرار  ولى  شديم  گرفتار  ها 
آلودگى در شهرستان متأسفانه از همه شهرهاى 

استان بيشتر است.
وى خواستار تالش و بازرسى ها مكرر شد و 
آماده  غيرمترقبه  حوادث  براى  شهرداران  گفت: 
باشند و مستمراً ضدعفونى معابر را مدنظر داشته 

باشيد.
فرماندار تويسركان افزود: سه چهار اداره درگير 
شدند و عن قريب بايد تعطيلشان كنيم، پروتكل 
هاى بهداشتى را رعايت نماييد تا گرفتار نشويم.

چند چند 
لحظهلحظه

 با  با 
اينترنتاينترنت

واريز 27 هزار ميليارد تومان به «حساب 
خاص» رئيس جمهور

عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:  تنها در سال 98 بالغ بر 27 هزار 
ميليارد تومان به حساب خاص رئيس جمهور از فروش فرآورده هاى نفتى واريز شده 

كه 120 ميليارد تومان از اين محل به دانشكده شهيد بهشتى اختصاص يافت.
حسينى در گفت وگو با فارس با اشاره به اصل 53 قانون اساسى، اظهار داشت: تمامى 
درآمدهاى كشور و ساير دريافت ها بايد به حساب خزانه كل كشور واريز و هزينه ها 
بر اساس ميزان وصولى از حساب خزانه پرداخت شود اين اصل يكى از اصول مترقى 
قانون اساسى است كه متاسفانه در روند اجرايى كشور به فراموشى سپرده شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با بيان اينكه امروز شاهد آن هستيم كه 
خزانه كل كشور نسبت به دريافت ها سهم كمترى به خود اختصاص داده است، گفت 
:در دولت آقاى روحانى روند گذشته ادامه يافته و به جاى يك خزانه سه خزانه ايجاد 

شده است.
* سه خزانه دولت روحانى به جاى يك خزانه!

مشاور رئيس ديوان محاسبات كل كشور به تشريح انواع خزانه ها پرداخت و عنوان 
كرد: نخستين خزانه، خزانه كل كشور بوده كه مديريت آن با وزارت امور اقتصادى و 
دارايى است و درآمدهاى عمومى و ساير دريافتهاى قانون بودجه را شامل مى شود و 

پرداخت ها نيز شامل حقوق و دستمزد و ساير موارد است.
وى به دومين خزانه ايجاد شده پرداخت و يادآور شد:  در دو سال اخير خزانه اى به 
نام سازمان هدفمندى يارانه ها ايجاد شده است. اگر به تبصره 14 قانون بودجه مراجعه 
شود حدود 300 هزار ميليارد تومان به حساب اين سازمان واريز و سپس بر اساس 
دستور رئيس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه ها و نيز براى يارانه نقدى پرداخت 

مى شود.
اين نماينده سابق مجلس افزود: عالوه بر اين دو خزانه روند برداشت ها از صندوق 

توسعه ملى براى مباحث مختلف در دولت يازدهم شدت بيشترى گرفته است.
حسينى به خزانه سوم اشاره كرد و اظهارداشت: اين خزانه با نظر رئيس جمهور در 
وزارت نفت ايجاد شده كه صرفًا به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقيم رئيس 

جمهور اختصاص دارد.
وى ادامه داد: يكى از اين برداشت ها همان 120 ميليارد تومان متعلق به خريد ساختمان 

دانشكده فناورى هاى نوين دانشگاه شهيد بهشتى است.
* واريز 27 هزار ميليارد تومان به «حساب خاص» رئيس جمهور

مشاور رئيس ديوان محاسبات كشور با طرح اين سوال كه اساسًا اين خزانه سوم از 
منظور  چه  به  ها  پرداخت  و  شده  واريز  آن  به  منابع  ميزان  چه  و  تشكيل  زمانى  چه 
و چه موضوعات و افرادى بوده است، تصريح كرد: تنها در سال 98 از محل مازاد 
فروش داخلى فرآورده هاى نفتى كه در اختيار وزارت نفت است به اين حساب 27 
هزار ميليارد تومان واريز شده و شماره حساب 2501 خزانه نزد بانك مركزى متعلق 

به اين موضوع است.
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس اين مسئله را يكى از مفسده هاى قانون 
بودجه دانست و افزود: اميدواريم رابطه نفت و دولت اصالح شود. بسيارى از منابع 
نفتى در حساب هاى خاص واريز مى شود كه بايد شفاف شده و دست اندازى به آن 

متوقف شود. 
به گزارش فارس، 30 تيرماه با دستور رئيس جمهور 120 ميليارد تومان از محل منابع 
صندوق توسعه ملى كه براى مقابله با كرونا در نظر گرفته شده، براى خريد ساختمان 
دانشكده فناورى هاى نوين دانشگاه شهيد بهشتى تخصيص يافت كه در 6 مرداد ماه 

اين محل اين تخصيص اصالح و به حساب خاص رئيس جمهور تغيير كرد.
و  منابع  و  خاص  حساب  نبودن  شفاف  و  تناقضات  از  گزارشى  رابطه  اين  در 

پرداخت هاى آن منتشر شد.

مركز آمار: روند نزولى بارورى در كشور
روند نزولى بارورى در كشورمركز آمار ايران اعالم كرد: تعداد والدت هاى ثبت شده 
در سال 1398 درحالى به يك ميليون و 196 هزار و 135 والدت كاهش يافت كه اين 

آمار كمترين ميزان والدت در 8 سال گذشته است.
به گزارش  تابناك به نقل از مركز آمار ايران، الگوى سنى بارورى نشان دهنده كاهش 
ميزان بارورى كل در همه سنين از جمله گروه هاى سنى 20-24 و 25-29 و 34-30 
ساله در سال 1398 است. اين تغيير بيانگر كاهش بارورى به ويژه در ميان گروه سنى 
جوان است كه به نوبه خود سهم بسزايى در كاهش ميزان بارورى كشور داشته است.
ميزان بارورى كل ايران در سال هاى 1390 تا 1398 افت و خيزهايى را تجربه نموده 
است. اين شاخص در نيمه اول دهه 1390 با شيب ماليمى رو به افزايش گذاشته به 
گونه اى كه از 1.75 فرزند در سال 1390 به حدود 2.07 فرزند در سال 1396 رسيده 
است. سپس اين شاخص رو به كاهش گذاشته و در سال 1398 به ميزان 1.8 فرزند 

كاهش يافته است.
سال  در  شده  ثبت  والدت هاى  تعداد  كشور  احوال  ثبت  سازمان  داده هاى  اساس  بر 
1390 برابر يك ميليون و 382 هزار و 118 تولد بوده كه در سال 1395 به يك ميليون 
و 528 هزار و 53 تولد افزايش يافته است اما تعداد والدت در كل كشور از سال 1395 
تا 1398 روند كاهشى داشته و در سال 1398 تعداد مواليد به يك ميليون و 196 هزار 

و 135 والدت كاهش يافته است.
جمله  از  سنين  همه  در  كل  بارورى  ميزان  كاهش  دهنده  نشان  بارورى  سنى  الگوى 
گروه هاى سنى 20-24 و 25-29 و 30-34 ساله در سال 1398 است. اين تغيير بيانگر 
كاهش بارورى به ويژه در ميان گروه سنى جوان است كه به نوبه خود سهم بسزايى 

در كاهش ميزان بارورى كشور داشته است.

وضعيت بانك هاى ما در شهرستان مطلوب نيست

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره به 
پيشرفت 63 درصدى آبرسانى به همدان، گفت: پروژه 
 30 امسال  و  بوده  انجام  حال  در  همدان  به  آبرسانى 
ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه اختصاص داده شده 

است.  
مهندس منصور ستوده ،با تأكيد بر اينكه پروژه 
تومان  ميليارد   800 نيازمند  همدان  به  آبرسانى 
اعتبار است، بيان كرد: امسال 30 ميليارد تومان 
در  و  شده  داده  اختصاص  پروژه  اين  به  اعتبار 
براى  بيشترى  اعتبارات  تا  هستيم  پيگيرى  حال 

اين پروژه بگيريم.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان از 
بارش 8.5 ميلى مترى باران در سال آبى جارى 
خبر داد و گفت: در سال آبى جارى 8.5 ميليمتر 
در  اين  رسيده  ثبت  به  همدان  استان  در  بارش 
حاليست كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان 
بارش 2.5 ميليمتر بوده و براى اينكه بدانيم پاييز 
امسال از نظر وضعيت بارش ها چطور خواهد 
بود، منتظر پيش بينى سازمان هواشناسى هستيم.

وى اظهار كرد: در حال حاضر حجم سد اكباتان 
از  درصد   47 معادل  مترمكعب  ميليون   15.8
مخزن سد آب دارد كه 1000 ليتر درثانيه براى 

مصرف شرب شهر همدان استفاده مى شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان در ادامه 
تصريح كرد: سد آبشينه دو ميليون مترمكعب آب دارد 
كه در مواقع اضطرارى براى مصارف آب شرب شهر 

همدان استفاده خواهد شد.
سد  مخزن  حجم  از  درصد   65 اينكه  بيان  با  ستوده 
فعًال  سو  شيرين  سد  شد:  يادآور  است،  پر  شيرين سو 
براى  حاضر  حال  در  و  ندارد  شرب  براى  مصرفى 

مباحث گردشگرى استفاده مى شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان با اشاره به اينكه 
سد كالن مالير داراى 41 ميليون مترمكعب آب است، 
اظهار كرد: 92 درصد از حجم مخزن سد كالن مالير 
مى گيريم  امسال  كه  اعتباراتى  با  اميدواريم  و  است  پر 

بتوانيم خط آبرسانى به مالير را كامل كنيم.
وى با بيان اينكه تصفيه خانه آب شرب شهر مالير نيز 
امسال  بهمن   22 تا  كرد:  خاطرنشان  است،  شده  كامل 
بخشى از آب شرب شهر مالير را از طريق اين سد و 
تصفيه خانه تأمين خواهيم كرد و مابقى در سال آينده با 

تكميل خط انتقال انجام خواهد گرفت.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره 
تمام  تويسركان  سرابى  سد  از  آبرسانى  خط  اينكه  به 
ميليون   5.8 تويسركان  سرابى  سد  افزود:  است،  شده 
تا 70  موقت 60  طور  به  فعًال  كه  دارد  آب  مترمكعب 
ليتر در ثانيه براى مصرف شرب شهر تويسركان استفاده 

مى شود.
وى با بيان اينكه تصفيه خانه سد سرابى تويسركان 65 
 DAF درصد پيشرفت فيزيكى دارد، ادامه داد: سيستم

اين پروژه از طريق خريد خارجى توسط سرمايه گذار 
را  سيستم  اين  سريعتر  هرچه  اميدواريم  و  شده  انجام 
خانه  تصفيه  باقيمانده  درصد  و 35  نمايند  كشور  وارد 
را تكميل كنند تا آب شرب كل شهر تويسركان تأمين 

شود.
ستوده با اشاره به اينكه 17 درصد از حجم مخزن سد 
شنجور رزن آب دارد، بيان كرد: سد نعمت آباد نيز در 
حال حاضر دو ميليون مترمكعب آب دارد كه فقط براى 

مصارف كشاورزى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
و  پر  از  همدان  استان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
در  غيرمجاز  چاه  حلقه   380 نمودن  المنفعه  مسلوب 
 380 جارى  سال  در  گفت:  و  داد  خبر  همدان  استان 
حلقه چاه غيرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده كه باعث 

صرفه جويى 12,5ميليون مترمكعبى آب شده است.
وى گفت: از سال 93 تا كنون 4410 حلقه چاه غيرمجاز 
در استان پلمب شده كه صرفه جويى285 ميليون متر 

مكعبى را به دنبال داشته است.
بر  نظارت  و  كنترل  راستاى  در  گفت:  درپايان  ستوده 
برداشت هاى منابع آب زيرزمينى توسط چاههاى مجاز 
نيز تاكنون تعداد 5100 دستگاه كنتور هوشمند آب و 
و  شرب  كشاورزى،  چاههاى  روى  بر  حجمى  و  برق 

صنعتى نصب گرديده است.

آبرسانى به همدان نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار است
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هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
چهارشنبه، 7 آبان 1399 ،  11 ربيع االول 1441 ،  28 اكتبر 2020 ، شماره 568، سال شانزدهم

ثبت 4اثر ميراث فرهنگى همدان در 
فهرست آثارملى ابالغ كرد.

سيد  به  مونسان  على اصغر  نامه  در 
همدان   استاندار  شاهرخى   سعيد 
آمده است: «در اجراى قانون راجع 
آبان  مصوب  ملى  آثار  حفظ  به 
نظام  و  ملى  شوراى  مجلس   1309
نامه اجرايى آن مصوب 1311 هيات 
وزرا و بند ششم از ماده سوم قانون 
فرهنگى  ميراث  سازمان  اساسنامه 
مجلس   1367 مصوب  كشور 
شوراى اسالمى، ماده 22 آيين نامه 
كشور  فرهنگى  ميراث  از  حفاظت 
مصوب 1381 شوراى امنيت كشور 
مديريت  نامه  آيين  دوم  فصل  و 
از  حمايت  و  نظارت  ساماندهى 
فرهنگى  اموال  دارندگان  و  مالكان 
تاريخى منقول مجاز مصوب 1384 
4اثر  ثبت  مراتب  وزيران،  هيات 

از  پس  تاريخى  فرهنگى  منقول 
فهرست  در  الزم  قانونى  تشريفات 
اعالم  كه  رسيده  ثبت  به  ملى  آثار 

ميگردد.»
آثار  «اين  افزود:  نامه  اين  در  او 
قيصريه»  مسجد  بناى  «سنگ  شامل 
به شماره 1602، «سينى پايه سفالى 
زيرزمينى  شهر  از  مكشوفه  مرصع» 
«طاس   ،1603 شماره  به  سامن 
شهر  از  مكشوفه  دار»  كتيبه  مسى 
 ،1604 شماره  به  سامن  زيرزمينى 
«مهرمنقوش عقيق» مكشوفه از شهر 

زيرزمينى سامن به شماره است.»
پايتخت  عنوان  به  همدان  استان 
داراى  زمين  ايران  تمدن  و  تاريخ 
بيش از يك هزار و 800 اثر تاريخى 
از  بيش  كه  است  گردشگرى  و 
يكهزار مورد از آنها ثبت ملى شده 

اند

ثبت 4 اثر ميراث فرهنگى 
همدان در فهرست آثارملى

مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
از ساخت و افتتاح دو پروژه ورزشى به 
ارزش 12 ميليارد و 583 ميليون ريال 

در روستاهاى اين استان خبر داد.
در  چهارشنبه  شامگاه  سيفى  حميد   
توسعه  اينكه  بابيان  خبرنگاران  جمع 
مناطق  در  ورزشى  زيرساخت هاى 
شده  ريزى  برنامه  همدان  مختلف 
جامعه  آحاد  بهره مندى  گفت:  است، 
مهم ترين  از  يكى  ورزشى  امكانات  از 
جوانان  و  ورزش  وزارت  برنامه هاى 
است كه در استان همدان اين مهم در 

حال پيگيرى و اجرا است.
چند  حاضر  حال  در  اينكه  بابيان  وى 
پروژه بزرگ ورزشى در استان همدان 
پروژه  گفت:  است،  بهره بردارى  آماده 
از  كند  ينكى  روستاى  ورزشى  سالن 
توابع بخش جوكار مالير از جمله اين 

پروژه ها است.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
مساحت  به  پروژه  اين  كرد:  عنوان 
ورزشى  سالن  داراى  مترمربع   926
ورزش هاى  انجام  براى  چندمنظوره 
و  بهداشتى  سرويس  رختكن،  توپى، 

اتاق مديريت است.

ورزشى  سالن  پروژه  گفت:  وى 
هشت  صرف  با  كند  ينكى  روستاى 
از  اعتبار  ريال  ميليون   538 و  ميليارد 
ساخته شده  استانى  اعتبارات  محل 

است.
وى گفت: زمين چمن مصنوعى قروه 
يك  حدود  مساحتى  كه  نيز  درگزين 
هزار مترمربع را شامل مى شود با اعتبار 

چهار ميليارد ريال ساخته شده است.
سيفى گفت: اميدواريم اعتبار موردنياز 
براى تكميل پروژه هاى ورزشى تأمين 

كنيم.

ساخت دو پروژه ورزشى با صرف 12.5 
ميليارد اعتبار در روستاهاى همدان

مخدر  مواد  قاچاق  باند  يك  كشف   - همدان 
و  مالير  در  سارق  دستگيرى 3  تويسركان،  در 
كشف 6 فقره انواع سرقت در اسدآباد عناوين 

اخبار انتظامى همدان است.
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس  مهر، 
همدان از كشف چهار كيلوگرم هروئين توسط 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  كاركنان 
شهرستان  در  ضربتى  عمليات  يك  در  همدان 

تويسركان خبر داد.
پى  در  گفت:  حاجيلويى  تقى  محمد  سرهنگ 
مبارزه  پليس  عملياتى  و  اطالعاتى  تالش هاى 
باند  يك  همدان  استان  انتظامى  مخدر  مواد  با 
قاچاق مواد مخدر كه قصد انتقال مواد مخدر 
به شهرستان تويسركان را داشتند شناسايى شد.

وى افزود: با هوشمندى مأموران پليس مبارزه 
با مواد مخدر استان و در يك اقدام عملياتى و 
به موقع با همكارى مأموران انتظامى شهرستان 
تويسركان خودروى سوارى متهمان در ورودى 

اين شهرستان شناسايى و متوقف شد.

از  بازرسى  در  كرد:  بيان  حاجيلويى  سرهنگ 
و  كشف  هروئين  گرم  كيلو  چهار  خودرو  اين 
يك متهم دستگير و با تشكيل پرونده تحويل 

مرجع قضائى شد.
دستگيرى  از  مالير  شهرستان  انتظامى  دستگيرى فرمانده  از  مالير  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
اين  در  مسروقه  اموال  كشف  و  سارق  اين سه  در  مسروقه  اموال  كشف  و  سارق  سه 

شهرستان خبر داد.شهرستان خبر داد.
دنبال  به  گفت:  سلگى  باقر  محمد  دنبال سرهنگ  به  گفت:  سلگى  باقر  محمد  سرهنگ 
وقوع انواع سرقت در شهرستان مالير، بررسى وقوع انواع سرقت در شهرستان مالير، بررسى 
موضوع در دستور كار مأموران اين شهرستان موضوع در دستور كار مأموران اين شهرستان 

قرار گرفت.قرار گرفت.
دقيق  اطالعاتى  اقدامات  انجام  با  افزود:  دقيق وى  اطالعاتى  اقدامات  انجام  با  افزود:  وى 
در  سارق  در   سارق   22 مأموران،  روزى  شبانه  تالش  مأموران، و  روزى  شبانه  تالش  و 
كه  شدند  دستگير  و  شناسايى  خصوص  كه اين  شدند  دستگير  و  شناسايى  خصوص  اين 
مسروقه  اموال  آنان،  مخفيگاه  از  بازرسى  مسروقه در  اموال  آنان،  مخفيگاه  از  بازرسى  در 
شامل يك جفت پالك مربوط به يك دستگاه شامل يك جفت پالك مربوط به يك دستگاه 
خودروى وانت، خودروى وانت، 2222 سانت مواد مخدر شيشه و  سانت مواد مخدر شيشه و 
يك دستگاه موتور سيكلت هندا يك دستگاه موتور سيكلت هندا 125125 سى سى  سى سى 

پالك مخدوش كشف شد.پالك مخدوش كشف شد.

سرهنگ سلگى بيان كرد: متهمان در تحقيقات سرهنگ سلگى بيان كرد: متهمان در تحقيقات 
از  مختلفى  سرقت هاى  به  تخصصى،  و  از فنى  مختلفى  سرقت هاى  به  تخصصى،  و  فنى 
 ، ،125125 هندا  سيكلت  موتور  دستگاه  يك  هندا جمله  سيكلت  موتور  دستگاه  يك  جمله 
انواع  فلش،  عدد  انواع   فلش،  عدد   66 دوچرخه،  دستگاه  دوچرخه، يك  دستگاه  يك 
آچار آالت، كاله كاسكت، يك دستگاه دوربين آچار آالت، كاله كاسكت، يك دستگاه دوربين 
عكاسى، تعدادى مدارك هويتى اعتراف كردند.عكاسى، تعدادى مدارك هويتى اعتراف كردند.
وى افزود: در مأموريت ديگر و در يك اقدام وى افزود: در مأموريت ديگر و در يك اقدام 
تحت  سارق  يك  اختفاى  محل  تحت غافلگيرانه  سارق  يك  اختفاى  محل  غافلگيرانه 
در  كه  شد  دستگير  نامبرده  و  شناسايى  در تعقيب  كه  شد  دستگير  نامبرده  و  شناسايى  تعقيب 
عدد  عدد    6868 سرقت  به  تخصصى  سرقت بازجويى هاى  به  تخصصى  بازجويى هاى 
زنى،  قلم  چكش  عدد  زنى،   قلم  چكش  عدد   55 زنى،  قلم  قلم  زنى، انواع  قلم  قلم  انواع 
شيرآالت، انواع آچار آالت و ظروف مسى به شيرآالت، انواع آچار آالت و ظروف مسى به 

ارزش ارزش 250250 ميليون ريال اعتراف كرد. ميليون ريال اعتراف كرد.
وى عنوان كرد: در بررسى هاى صورت گرفته وى عنوان كرد: در بررسى هاى صورت گرفته 
متعددى  سوابق  داراى  سارقان  شد  متعددى مشخص  سوابق  داراى  سارقان  شد  مشخص 
مخدر  مواد  فروش  و  خريد  سرقت،  جمله  مخدر از  مواد  فروش  و  خريد  سرقت،  جمله  از 
تشكيل  با  متهم  سه  هر  كه  بودند  درگيرى  تشكيل و  با  متهم  سه  هر  كه  بودند  درگيرى  و 

پرونده تحويل مرجع قضائى شدند.پرونده تحويل مرجع قضائى شدند.

يك باند قاچاق مواد مخدر در تويسركان شناسايى و 
متالشى شد

ارائه خدمات غيرحضورى در كتابخانه ارائه خدمات غيرحضورى در كتابخانه 
مركزى همدانمركزى همدان

تعطيلى  ايام  در  تعطيلى همدان  ايام  در  همدان  مركزى  كتابخانه  گفت:  همدان  مركزى  كتابخانه  سرپرست  مركزى   كتابخانه  گفت:  همدان  مركزى  كتابخانه  سرپرست   
كتابخانه هاى عمومى به دليل شيوع بيمارى كرونا به صورت غير حضورى خدمات ارائه كتابخانه هاى عمومى به دليل شيوع بيمارى كرونا به صورت غير حضورى خدمات ارائه 

مى دهد.مى دهد.
براى  فعلى  شرايط  در  اينكه  بيان  با  خبرنگاران  جمع  در  شنبه  سه  صبح  فضلعلى  براى طاهره  فعلى  شرايط  در  اينكه  بيان  با  خبرنگاران  جمع  در  شنبه  سه  صبح  فضلعلى  طاهره 
جلوگيرى از شيوع بيمارى كرونا خانه ماندن و قطع زنجيره انسانى بهترين راهكار موجود جلوگيرى از شيوع بيمارى كرونا خانه ماندن و قطع زنجيره انسانى بهترين راهكار موجود 
است، اظهار كرد: به همين دليل كتابخانه عمومى مركزى همدان شرايطى را فراهم كرده كه است، اظهار كرد: به همين دليل كتابخانه عمومى مركزى همدان شرايطى را فراهم كرده كه 

افراد بتوانند در خانه بمانند و به مطالعه بپردازند.افراد بتوانند در خانه بمانند و به مطالعه بپردازند.
وى افزود: در حال حاضر درخواست رزرو كتاب، تمديد و امانت كتاب به صورت غير وى افزود: در حال حاضر درخواست رزرو كتاب، تمديد و امانت كتاب به صورت غير 
حضورى امكان پذير است و اعضاى كتابخانه هاى مى توانند از اين شرايط استفاده كنند، حضورى امكان پذير است و اعضاى كتابخانه هاى مى توانند از اين شرايط استفاده كنند، 

حتى افرادى كه هنوز عضو نشده اند نيز مى توانند پس از عضويت، كتاب امانت بگيرند.حتى افرادى كه هنوز عضو نشده اند نيز مى توانند پس از عضويت، كتاب امانت بگيرند.
سرپرست كتابخانه مركزى همدان با بيان اينكه استفاده از خدمات غير حضورى به دو شيوه سرپرست كتابخانه مركزى همدان با بيان اينكه استفاده از خدمات غير حضورى به دو شيوه 
 /  / httphttp: / /: / /wwwwww..samanplsamanpl..irir ممكن است ، اضافه كرد: افراد مى توانند با مراجعه به ممكن است ، اضافه كرد: افراد مى توانند با مراجعه به
بخش جستجو و انتخاب كتابخانه مركزى همدان درخواست خود را براى رزرو كتاب ثبت بخش جستجو و انتخاب كتابخانه مركزى همدان درخواست خود را براى رزرو كتاب ثبت 

كنند و منتظر تماس كتابدار باشند تا از چگونگى دريافت كتاب خود اطالع يابند.كنند و منتظر تماس كتابدار باشند تا از چگونگى دريافت كتاب خود اطالع يابند.
فضلعلى ادامه داد: همچنين افراد مى توانند با شماره فضلعلى ادامه داد: همچنين افراد مى توانند با شماره 3267201832672018 تماس گرفته و درخواست  تماس گرفته و درخواست 

خود را ارائه دهند.خود را ارائه دهند.
وى اضافه كرد: افراد براى دريافت مقاله از پايگاه نورمگز نيز با مراجعه به وبالگ كتابخانه وى اضافه كرد: افراد براى دريافت مقاله از پايگاه نورمگز نيز با مراجعه به وبالگ كتابخانه 
مركزى به آدرس مركزى به آدرس httphttp://://centrallibcentrallib..blogblog..irir/ درخواست و ايميل خود را ثبت كنند تا / درخواست و ايميل خود را ثبت كنند تا 

مقاله براى آنها ارسال شود.مقاله براى آنها ارسال شود.

مصوبه محدوده بافت تاريخى شوراى شهر  
همدان در راستاى احقاق حقوق عامه مردم است

 سيد مسعود عسگريان در پنجاه و دومين جلسه صحن شورا، افزود: با توجه به مصوبه 
شوراى شهر در خصوص محدوده بافت تاريخى همدان، دادستان همدان نيز طى نامه اى 
مهر تاييدى بر مصوبه شورا گذاشته است و در اين نامه با تاكيد به مديريت اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اعالم كرده است كه اين اداره بايد مردم را از 

بالتكليفى خارج كند.
وى  با بيان اينكه حقوق بسيارى از شهروندان در محدوده بافت تاريخى شهر تضييع مى شد 
و مصوبه شورا در اين زمينه در راستاى احقاق حقوق عامه مردم است، يادآور شد: اقدام 
دادستان همدان كه در تمامى موارد حوزه مديريت شهرى در راستاى احقاق حقوق عامه 
مردم وارد شده و اجازه تضييع حقوق شهروندى را نمى دهد، بسيار ارزشمند است و جاى 

تقدير و تشكر دارد.
محدوده  خصوص  در  شهردارى  پيشنهادى  نقشه  تدوين  كرد:  اضافه  همچنين  عسگريان 
بافت تاريخى شهر در مراحل پايانى است و طبق وعده شهردار تا هفته آينده براى ارسال 
به كميسيون ماده 5 تحويل استاندارى خواهد شد كه پس از تاييد طرح پيشنهادى به وزير 

ميراث فرهنگى ارائه شود.
استان  مسكن  تامين  شوراى  در  همچنين  داد:  ادامه  همدان   شهر  اسالمى  شوراى  رئيس 
درصدى  تخفيف 50  منظور  به  همدان  شهردارى  و  شهر  شوراى  همراهى  و  همكارى  از 

پروانه هاى ساختمانى و مسكن ملى قدردانى شد.
عسگريان با اشاره به اينكه شهردارى همدان در صدور پروانه ساختمانى در حوزه مسكن 
ملى همراهى خوبى با دولت داشته است، اضافه كرد: شهردارى اعالم آمادگى مى كند كه 
پروانه ساختمانى براى متقاضيان ثبت نام مسكن ملى را بنابر درخواست راه و شهرسازى 

صادر كند.
* مولوى: ضوابط طرح تفصيلى مصوب شهر همدان، مالك عمل ماست 

طرح  ضوابط  اينكه  بيان  با  جلسه  اين  در  هم  همدان  شهر  اسالمى  شوراى  رئيس  نايب 
بافت  محدوده  خصوص  در  شورا  مصوبه  گفت:  ماست،  عمل  مالك   ، مصوب  تفصيلى 
تاريخى همدان با تاكيد بر ضوابط و مقررات قانونى بوده است چرا كه طرح تفصيلى شهر 
همدان مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى كشور است كه مرجع نهايى طرح هاى 

توسعه شهرى در ايران است .
ابراهيم مولوى با بيان اينكه ما اعضاى شوراى شهر، نمايندگان همه مردم در پارلمان شهرى 
هستيم نه ارگان خاصى، افزود: ما وظيفه داريم از حقوق حقه همه مردم شهر همدان دفاع 
كنيم و متاسفانه در رينگ اول و دوم شهر در محدوده بافت تاريخى به دليل دخالت نظرات 
شخصى در حق مردم اجحاف مى شد كه  شوراى شهر همدان در جايگاه قانونى خود از 
حقوق حقه مردم دفاع كرده و مالك عمل در محدوده بافت تاريخى را ضوابط و مقررات 
طرح تفصيلى مصوب شهر اعالم كرد و دادستان همدان نيز با ارسال نامه به ميراث فرهنگى 

و گردشگرى استان به اين مصوبه و حقوق شهروندان بزرگوار همدانى صحه گذاشت.
سلماسى: جانمايى مناسب نقش كليدى در  بلند مرتبه سازى دارد

به  اشاره  با  شورا  صحن  جلسه  دستور  از  پيش  نطق  در  نيز  همدان  شهر  شوراى  عضو 
درخواست شهروندان براى صدور مجوز بلندمرتبه سازى در شهر، گفت: اگر بپذيريم بلند 
مرتبه سازى با تنوع كاربرى از نيازهاى شهرى همدان است؛ توجه به توپوگرافى، جهت 
شيب زمين و كريدور طبيعى هواى مطلوب شهر در جانمايى اين سازه ها نقش كليدى و 

اثرگذارى را ايفا مى كند. 
بلند  براى   شهرى  جامع   طرح  در  پهنه بندى  پيش بينى  كرد:  اضافه  سلماسى  رضوان 
مرتبه سازى با توجه به ضوابط موجود و قواعد شهرسازى مى تواند براى مسائل مهم در 
احداث اين سازه ها از جمله ارتفاع و سايه اندازى، معضالت احتمالى ترافيكى، فضاى سبز 
مورد نياز، طراحى و تعريف فضاهاى ضرورى، تناسب طراحى با بافت، حفظ نظم در خط 

آسمان راه حل علمى داشته باشد.
سلماسى با بيان اينكه با توجه به مطالعات صورت گرفته در ضوابط بلند مرتبه سازى در 
شهر همدان، پيشنهاد پهنه بندى مناسب جهت جانمايى برج ها و سازه هاى بلند در شمال 
جغرافيايى شهر مى تواند با موارد مذكور سازگار باشد، اظهار كرد:  اين گزينه با به حداقل 
رساندن معضالت اجتماعى، شهرسازى، ترافيكى، زيست محيطى و اقتصادى مى تواند در 

تحقق توسعه پايدار شهرى تاثيرگذار باشد. 
اين عضو شوراى شهر همدان اضافه كرد: از اين رو انتظار مى رود در مجموعه مديريت 
حداقل  به  و  شهروندان  آسايش  ايجاد  راستاى  در  شده  ذكر  موارد  به  توجه  شهرى  كالن 
رساندن آسيب هاى احتمالى جبران ناپذير ، ضمن مكاتبه با مشاور طرح جامع درخواست 

مجدد بهره گيرى از پهنه بنددر تدوين در دستور كار قرار گيرد.
سلماسى در پايان سخنانش افزود: پيشنهاد مى شود مجوز بلند مرتبه سازى ها بعد از تصويب 

طرح جامع و بر اساس ضوابط پيشنهادى آن صادر شود.

و  طبيعى  منابع  كل  اداره  آبخيزدارى  معاون 
هزار   30 امسال  گفت:  همدان  استان  آبخيزدارى 
هكتار عمليات آبخيزدارى در استان اجرا مى شود.

اداره  آبخيزدارى  معاون  آرتيمانى،  مهدى  محمد   
از  همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  كل 
اعتبار  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   16 تخصيص 
از محل صندوق توسعه ملى براى اجراى طرح هاى 
گفت:  و  داد  خبر  استان  وآبخواندارى  آبخيزدارى 
اين  با  آبخيزدارى  عمليات  هكتار  هزار   30 امسال 

اعتبار اجرا خواهد شد.
آرتيمانى اظهاركرد: امسال 700 ميليارد تومان اعتبار 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى به  طرحهاى 
اين  از  كه  شده  داده  كشوراختصاص  آبخيزدارى 

استان  به  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   16 ميزان 
همدان اختصاص يافته است.

او با بيان اينكه 17طرح آبخيزدارى در استان همدان 
بند هاى  عمليات   17 كرد:  بيان  است،  شده  اجرا 
بيولوژيكى  عمليات  رسوب،  كنترل  و  رسوبگير 
و  سيل  كنترل  هدف  با  حفاظتى  عمليات  و 
فرسايش، رسوب و افزايش توليد علوفه در تمامى 

شهرستان هاى استان همدان اجرا شده است.
و  طبيعى  منابع  كل  اداره  آبخيزدارى  معاون 
هزار   140 از  داد:  ادامه  همدان  استان  آبخيزدارى 
هزار   30 امسال   كشور  آبخيزدارى  طرح  هكتار 

هكتار در استان ما كار مى شود.
آبخيزدارى  هاى  طرح  اينكه  بر  تأكيد  با  آرتيمانى 

استان تاكنون 60 درصد پيشرفت اجرايى دارد، بيان 
كرد: با اجراى اين طرح ها 8 ميليون و 100 هزار 

متر مكعب كنترل رواناب خواهيم داشت.
در  ها  طرح  اين  اجراى  با  همچنين  داد:  ادامه  او 
به  آب  مكعب  متر  هزار   400 و  ميليون   2 استان، 

سفره هاى زير زمينى نفود مى كند.
آرتيمانى با اشاره به اينكه در 300 هزار هكتار جاى 
كار در زمينه آبخيزدارى وجود دارد، يادآور شد: تا 
 670 وسعت  به  استان  آبخيز  حوزه   150 در  كنون 
هكتار  هزار   270 در  و  شده  مطالعه  هكتار  هزار 

اجرائى شده است.

طرح آمران سالمت از طرح آمران سالمت از 55 تا  تا 1515 آبان ماه در شهرستان انجام  آبان ماه در شهرستان انجام 
مى شود.مى شود.

سالمت  آمران  طرح  افتتاح  مراسم  در  تويسركان  سالمت فرماندار  آمران  طرح  افتتاح  مراسم  در  تويسركان  فرماندار 
حال  در  كرونا  ويروس  اينكه  بر  تأكيد  با  شهرستان  حال در  در  كرونا  ويروس  اينكه  بر  تأكيد  با  شهرستان  در 
حاضر واكسن، درمان و داروى قطعى ندارد، اظهار داشت: حاضر واكسن، درمان و داروى قطعى ندارد، اظهار داشت: 
تنها راه در حال حاضر حساس كردن مردم براى پيشگيرى تنها راه در حال حاضر حساس كردن مردم براى پيشگيرى 

است.است.
رسول حسينى افزود: بايد با حساس سازى مردم با اجراى رسول حسينى افزود: بايد با حساس سازى مردم با اجراى 
سه شرط فاصله گذارى اجتماعى، شستشوى مكرر دست سه شرط فاصله گذارى اجتماعى، شستشوى مكرر دست 

ها و استفاده از ماسك زنجيره را قطع كنيم.ها و استفاده از ماسك زنجيره را قطع كنيم.
سازى  حساس  كه  احمر  هالل  جمعيت  از  تشكر  با  سازى وى  حساس  كه  احمر  هالل  جمعيت  از  تشكر  با  وى 
مردم را در دستور كار خود قرار داده، گفت: رسانه ها نيز مردم را در دستور كار خود قرار داده، گفت: رسانه ها نيز 

سالمت  آن  نتيجه  تا  كنند  كمك  مردم  سازى  حساس  سالمت در  آن  نتيجه  تا  كنند  كمك  مردم  سازى  حساس  در 
خود مردم شود.خود مردم شود.

حسينى بر اينكه ما دوست نداريم، كسبه، بازار و اصناف را حسينى بر اينكه ما دوست نداريم، كسبه، بازار و اصناف را 
تعطيل كنيم، گفت: ولى كسب و كار براى سالمتى است، تعطيل كنيم، گفت: ولى كسب و كار براى سالمتى است، 

وقتى سالمتى نباشد درآمد زياد مفهومى ندارد.وقتى سالمتى نباشد درآمد زياد مفهومى ندارد.
فرماندار تويسركان تصريح كرد: اكنون شاهد تعطيلى بازار فرماندار تويسركان تصريح كرد: اكنون شاهد تعطيلى بازار 
هستيم و اين روند تا زمانى كه به ما اعالم كردند به عنوان هستيم و اين روند تا زمانى كه به ما اعالم كردند به عنوان 

شهرستان قرمز هستيم ادامه دارد.شهرستان قرمز هستيم ادامه دارد.
و  صبح  در  شهرستان  سطح  در  زنى  گشت  افزود:  و وى  صبح  در  شهرستان  سطح  در  زنى  گشت  افزود:  وى 
مراعات  اصناف  كه  صورتى  در  و  دارد  ادامه  مراعات بعدازظهر  اصناف  كه  صورتى  در  و  دارد  ادامه  بعدازظهر 

نكنند مجبوريم پلمپ كنيم. نكنند مجبوريم پلمپ كنيم. 
در  نيز  تويسركان  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  در رئيس  نيز  تويسركان  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  رئيس 

در  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  به  اشاره  با  مراسم  در اين  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  به  اشاره  با  مراسم  اين 
ديدار با رييس جمهورى و مسئوالن بهداشتى و درمانى، بر ديدار با رييس جمهورى و مسئوالن بهداشتى و درمانى، بر 
تعامل دستگاههاى متولى، شيوههاى پيشگيرى، بهرهگيرى تعامل دستگاههاى متولى، شيوههاى پيشگيرى، بهرهگيرى 
حضور  و  اجرايى  دستگاههاى  ظرفيتهاى  از  حضور حداكثرى  و  اجرايى  دستگاههاى  ظرفيتهاى  از  حداكثرى 
اين  كنترل  براى  مومن  و  مخلص  داوطلب،  اين نيروهاى  كنترل  براى  مومن  و  مخلص  داوطلب،  نيروهاى 
ويروس گفت: طرح آمران سالمت توسط سازمان جوانان ويروس گفت: طرح آمران سالمت توسط سازمان جوانان 

جمعيت هالل احمر در سراسر كشور راه اندازى شد.جمعيت هالل احمر در سراسر كشور راه اندازى شد.
سازمان  رئيس  تاكيد  با  طرح  اين  اينكه  بر  عزيزى  سازمان رضا  رئيس  تاكيد  با  طرح  اين  اينكه  بر  عزيزى  رضا 
جوانان در خصوص همكارى و مشاركت اعضاى جوانان جوانان در خصوص همكارى و مشاركت اعضاى جوانان 
اجرا  كرونا  اپيدمى  با  مبارزه  امر  به  كمك  خصوص  اجرا در  كرونا  اپيدمى  با  مبارزه  امر  به  كمك  خصوص  در 

با  سالمت  آمران  طرح  گفت:  و  كرد  اشاره  شود  با مى  سالمت  آمران  طرح  گفت:  و  كرد  اشاره  شود  مى 
ابالغ بخشنامه استانى با مشاركت كانون هاى چهارگانه ابالغ بخشنامه استانى با مشاركت كانون هاى چهارگانه 
جوانان، دانشجويى، طالب و روستايى انجام مى شود.جوانان، دانشجويى، طالب و روستايى انجام مى شود.

وى از راه اندازى وى از راه اندازى 22پايگاه ثابت در ميدان امام و ميدان پايگاه ثابت در ميدان امام و ميدان 
فرشيد و يك تيم سيار در سطح شهرستان خبر داد و فرشيد و يك تيم سيار در سطح شهرستان خبر داد و 
كرامت  حفظ  با  لسانى  تذكر  ها  پايگاه  اين  در  كرامت گفت:  حفظ  با  لسانى  تذكر  ها  پايگاه  اين  در  گفت: 
انسانى به افرادى كه ماسك نزده باشند و پروتكل ها را انسانى به افرادى كه ماسك نزده باشند و پروتكل ها را 

رعايت نكنند داده مى شود.رعايت نكنند داده مى شود.
عزيزى تصريح كرد: اين طرح از عزيزى تصريح كرد: اين طرح از 55 لغايت  لغايت 1515 آبان ماه  آبان ماه 

در سطح شهرستان اجرا مى شود. در سطح شهرستان اجرا مى شود. 
وى از  فعاليت تيم سحاب نيز در فروشگاه هاى بزرگ، وى از  فعاليت تيم سحاب نيز در فروشگاه هاى بزرگ، 
ورودى ترمينال  مسافربرى، ميادين شهر و ساير مكان ورودى ترمينال  مسافربرى، ميادين شهر و ساير مكان 
هاى پر رفت و آمد برپا خبر داد و افزود: در هر پايگاه هاى پر رفت و آمد برپا خبر داد و افزود: در هر پايگاه 
تيم هاى تيم هاى 33 نفره آموزش ديده ثابت و سيار (سحاب)  نفره آموزش ديده ثابت و سيار (سحاب) 
مند  عالقه  داوطلبان  و  داوطلب  امدادگر  نيروهاى  مند و  عالقه  داوطلبان  و  داوطلب  امدادگر  نيروهاى  و 

حضور خواهند داشت.حضور خواهند داشت.
ترويج  همگانى،  هاى  آموزش  توسعه  كرد:  عنوان  ترويج وى  همگانى،  هاى  آموزش  توسعه  كرد:  عنوان  وى 
مشاركت  جلب  مبناى  بر  بيمارى  از  پيشگيرى  مشاركت فرهنگ  جلب  مبناى  بر  بيمارى  از  پيشگيرى  فرهنگ 
پذير  آسيب  قشر  از  درمانى  بهداشتى  حمايت  و  پذير مدنى  آسيب  قشر  از  درمانى  بهداشتى  حمايت  و  مدنى 
از  كشور  سراسر  در  كرونا  ويروس  با  مواجه  در  از جامعه  كشور  سراسر  در  كرونا  ويروس  با  مواجه  در  جامعه 

اهداف اجراى طرح آمران سالمت است.اهداف اجراى طرح آمران سالمت است.
عزيزى افزود: استفاده ازظرفيت بخش خصوصى و سمن عزيزى افزود: استفاده ازظرفيت بخش خصوصى و سمن 
ها در فروش ماسك سه اليه و بهداشتى با نرخ دولتى در ها در فروش ماسك سه اليه و بهداشتى با نرخ دولتى در 
جانبى  هاى  برنامه  از  طرح  كنار  در  شهر،  اصلى  جانبى ميادين  هاى  برنامه  از  طرح  كنار  در  شهر،  اصلى  ميادين 

مى باشد.مى باشد.

رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر همدان و رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر همدان و 
و  شهردارى  اجتماعى  فرهنگى  معاونت  و رئيس  شهردارى  اجتماعى  فرهنگى  معاونت  رئيس 
كانون  مديركل  دفتر  در  حضور  ضمن  كانون همراهان  مديركل  دفتر  در  حضور  ضمن  همراهان 
مختلف  مناطق  در  كانون  فعاليت هاى  به  مختلف راجع  مناطق  در  كانون  فعاليت هاى  به  راجع 
شهر و مشكالت مركز استيجارى شماره شهر و مشكالت مركز استيجارى شماره 55 كانون  كانون 

به گفت و گو نشستند.به گفت و گو نشستند.
 اكبر كاووسى رئيس كميسيون فرهنگى شوراى  اكبر كاووسى رئيس كميسيون فرهنگى شوراى 
سازمان  رئيس  وجدى هويدا  روح اهللا  و  سازمان شهر  رئيس  وجدى هويدا  روح اهللا  و  شهر 
دفتر  در  شهردارى،  ورزشى  اجتماعى  دفتر فرهنگى،  در  شهردارى،  ورزشى  اجتماعى  فرهنگى، 
مدير كل كانون حضور يافتند و پيرامون پاره اى مدير كل كانون حضور يافتند و پيرامون پاره اى 

از مسائل فرهنگى به تبادل نظر پرداختند.از مسائل فرهنگى به تبادل نظر پرداختند.
در اين ديدار اكبر كاووسى ضمن تشكر از بهناز در اين ديدار اكبر كاووسى ضمن تشكر از بهناز 
ضرابى زاده به جهت فعاليت ها و تالش در زمينه ضرابى زاده به جهت فعاليت ها و تالش در زمينه 
رشد و پرورش كودكان و نوجوانان، خدمت به رشد و پرورش كودكان و نوجوانان، خدمت به 
و  كرد  تلقى  نعمت  يك  را  جامعه  از  قشر  و اين  كرد  تلقى  نعمت  يك  را  جامعه  از  قشر  اين 
بيان داشت، بايد آموزش «چگونه فكر كردن» را بيان داشت، بايد آموزش «چگونه فكر كردن» را 
هاى  انسان  تا  بياموزيم  نوجوانان  و  كودكان  هاى به  انسان  تا  بياموزيم  نوجوانان  و  كودكان  به 

خالقى را به جامعه تحويل دهيم.خالقى را به جامعه تحويل دهيم.
كميسيون  اولويت هاى  از  يكى  كميسيون   كاووسى  اولويت هاى  از  يكى    كاووسى 
را  همدان  شهردارى  و  شهر  شوراى  را فرهنگى  همدان  شهردارى  و  شهر  شوراى  فرهنگى 

گفت:  و  كرد  عنوان  خالق  شهروندانى  گفت: رشد  و  كرد  عنوان  خالق  شهروندانى  رشد 
شهروند خالق، نتيجه تربيت و پرورش كودكان شهروند خالق، نتيجه تربيت و پرورش كودكان 
شهر  عنوان  به  ما  لذا  است؛  خالق  نوجوانان  شهر و  عنوان  به  ما  لذا  است؛  خالق  نوجوانان  و 
دوستدار كودك، از در اختيار قرار دادن امكانات دوستدار كودك، از در اختيار قرار دادن امكانات 

خود به كانون دريغ نخواهيم كرد.خود به كانون دريغ نخواهيم كرد.
اين  برگزارى  از  نيز  ضرابى زاده  بهناز  ادامه  اين در  برگزارى  از  نيز  ضرابى زاده  بهناز  ادامه  در 
حاضران  دغدغه  و  كرد  خرسندى  ابراز  حاضران جلسه،  دغدغه  و  كرد  خرسندى  ابراز  جلسه، 
باعث  را  نوجوانان  و  كودكان  آينده  به  باعث نسبت  را  نوجوانان  و  كودكان  آينده  به  نسبت 
به  ما  اگر  گفت:  و  دانست  خرسندى  و  به افتخار  ما  اگر  گفت:  و  دانست  خرسندى  و  افتخار 
عنوان متوليان امور كودكان و نوجوانان از تربيت عنوان متوليان امور كودكان و نوجوانان از تربيت 
با  آينده  در  قطعًا  شويم  غافل  آنها  پرورش  با و  آينده  در  قطعًا  شويم  غافل  آنها  پرورش  و 
خالقيت  و  انگيزه  بدون  مسئوالنى  و  خالقيت انسان ها  و  انگيزه  بدون  مسئوالنى  و  انسان ها 

روبه رو خواهيم بود.روبه رو خواهيم بود.
تربيت  به  بايد  امروز  همين  از  داشت:  بيان  تربيت وى  به  بايد  امروز  همين  از  داشت:  بيان  وى 
شهروند  را  آنها  و  توجه  كودكان  روان  و  شهروند روح  را  آنها  و  توجه  كودكان  روان  و  روح 

درجه يك به حساب آوريم.درجه يك به حساب آوريم.
ضرابى زاده كمبود اعتبار را يكى از موانع پيش ضرابى زاده كمبود اعتبار را يكى از موانع پيش 
روى كانون استان برشمرد و بيان كرد: كانون بايد روى كانون استان برشمرد و بيان كرد: كانون بايد 
در جهت پيشرفت رسالت خود، از توان ادارات در جهت پيشرفت رسالت خود، از توان ادارات 

و ارگان هاى ديگر بهره ببرد.و ارگان هاى ديگر بهره ببرد.

فرهنگى  مركز  فعلى  محل  به  هم چنين  فرهنگى وى  مركز  فعلى  محل  به  هم چنين  وى 
هنرى شماره هنرى شماره 55 همدان اشاره كرد و گفت: مكان  همدان اشاره كرد و گفت: مكان 
مناسب  بودن  واستيجارى  فضا  سبب  به  مناسب كنونى  بودن  واستيجارى  فضا  سبب  به  كنونى 
پيگيرى هاى  با  لذا  نيست،  نوجوانان  و  پيگيرى هاى كودكان  با  لذا  نيست،  نوجوانان  و  كودكان 
سازمان  رئيس  مساعدت  و  همكارى  و  سازمان مستمر  رئيس  مساعدت  و  همكارى  و  مستمر 
فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان مكان مناسبى فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان مكان مناسبى 
با  اميدواريم  كه  شده  پيشنهاد  منظور  اين  با براى  اميدواريم  كه  شده  پيشنهاد  منظور  اين  براى 
موافقت اعضا كميسيون فرهنگى شوراى شهر در موافقت اعضا كميسيون فرهنگى شوراى شهر در 
مكان  نقل  محل  اين  به  بتوانيم  نزديك  مكان آينده اى  نقل  محل  اين  به  بتوانيم  نزديك  آينده اى 

كنيم.كنيم.
سپس ميهمانان، ضمن بازديد از خودرو فرسوده سپس ميهمانان، ضمن بازديد از خودرو فرسوده 
كتابخانه سيار شهرى همدان، قول مساعد دادند كتابخانه سيار شهرى همدان، قول مساعد دادند 
نيز  اتوبوسى  گذاشتن  اختيار  در  به  نسبت  نيز كه  اتوبوسى  گذاشتن  اختيار  در  به  نسبت  كه 

جهت كتابخانه سيار كانون تالش كنند.جهت كتابخانه سيار كانون تالش كنند.
مديركل  همراه  به  شهردارى  مسئوالن  پايان  مديركل در  همراه  به  شهردارى  مسئوالن  پايان  در 
از  بازديد  و  كوثر  كوى  در  حضور  با  از كانون،  بازديد  و  كوثر  كوى  در  حضور  با  كانون، 
فرهنگسراى در حال اتمام، نسبت به تحويل آن فرهنگسراى در حال اتمام، نسبت به تحويل آن 
به كانون پرورش فكرى در دو هفته آينده ابراز به كانون پرورش فكرى در دو هفته آينده ابراز 

تمايل كردند.تمايل كردند.

مرغداران 50 درصد نهاده ها را 
آزاد تهيه مى كنند

همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  طيور  امور  مدير 
نداريم،  استان  كمبود جوجه ريزى در  تأكيد بر اينكه  با 
به  مربوط  مى شود،  بازار  وارد  امروز  كه  مرغى  گفت: 
جوجه ريزى 40 روز قبل است و در ماه هاى گذشته هم 

كمبود جوجه ريزى نداشتيم.
و  ميليون  دو  ماهانه  اينكه  بيان  با   ، قراگوزلو  عليرضا   
200 هزار قطعه جوجه ريزى در استان همدان صورت 
مى گيرد، اظهار كرد: در شهريور امسال دو ميليون و 176 
هزار قطعه جوجه ريزى در سطح استان صورت گرفته 

كه 16 درصد افزايش داشته است.
به  مربوط  مرغ  قيمت  موضوع  اينكه  به  اشاره  با  وى 
ميزان  كرد:  تصريح  است،  كشورى  بلكه  نيست  استان 
استان  نياز  جوابگوى  تنها  نه  شهريورماه  جوجه ريزى 
اينكه  ضمن  است  نياز  بر  مازاد  درصد   15 بلكه  بوده 
گپ  مرداد  دوم  نيمه  در  فقط  نبوده  كم  جوجه ريزى 

داشتيم.
اين مقام مسئول يادآور شد: باال رفتن قيمت مرغ مربوط 
تمام  قيمت  بحث  بلكه  نبوده  جوجه ريزى ها  كمبود  به 
اسيدهاى  واكسن،  دارو،  قيمت  طوريكه  به  است  شده 
آمينه، ذرت و سويا و تجهيزات بسيار باال رفته و تمام 
شده  تمام  قيمت  بر  تأثيرگذار  آيتم هاى  از  موارد  اين 

است.
نهاده  سويا  و  ذرت  فقط  اينكه  بر  تأكيد  با  قراگوزلو 
محسوب نمى شود، ادامه داد: ما فقط شايد در حدود 50 
درصد نهاده ها را به مرغداران داده باشيم و بقيه را بايد 

به صورت آزاد تهيه كنند.
وى با بيان اينكه امروز مرغداران ما در فضاى پرريسك 
توليد مى كنند، افزود: در بازار شب عيد كه شيوع كرونا 
رخ داد، بسيارى از مرغداران ورشكست شدند و برخى 

هنوز به چرخه توليد بازنگشتند.
همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  طيور  امور  مدير 
بانك  و  صمت  سازمان  اينكه  بر  تأكيد  با  پايان  در 
مركزى نهاده هاى مرغداران را تأمين كنند، اظهار كرد: 
آنها  خواسته  اما  هستند  كار  به  آماده  ما  توليدكنندگان 

نهاده هاست.
تغييرات  تاسيس،  تغييرات   تاسيس،  آگهىآگهى      10321391032139 شناسه آگهى  شناسه آگهى  

شركت توليدى نمك پگاه ماليرشركت توليدى نمك پگاه مالير
سهامى  شركت  مالير  پگاه  نمك  توليدى  شركت  تغييرات  سهامى آگهى  شركت  مالير  پگاه  نمك  توليدى  شركت  تغييرات  آگهى 
خاص به شماره ثبت خاص به شماره ثبت 703703 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082003267810820032678 به استناد  به استناد 
شركت  اصلى  مركز  شركت   اصلى  مركز   13981398//1212//2828 مورخ  مديره  هيئت  مورخ صورتجلسه  مديره  هيئت  صورتجلسه 
همدان،  استان  آدرس:  به  همدان  ثبتى  واحد  به  مالير  ثبتى  واحد  همدان، از  استان  آدرس:  به  همدان  ثبتى  واحد  به  مالير  ثبتى  واحد  از 
محله  گنبد،  روستا  گنبد،  دهستان  مركزى،  بخش  همدان،  محله شهرستان  گنبد،  روستا  گنبد،  دهستان  مركزى،  بخش  همدان،  شهرستان 
ناحيه صنعتى، خيابان چهارم، بلوار صنعت، پالك ناحيه صنعتى، خيابان چهارم، بلوار صنعت، پالك 00 ، طبقه همكف،  ، طبقه همكف، 
در  در    13991399//0707//2929 تاريخ  در  و  يافت  انتقال  تاريخ   در  و  يافت  انتقال   65161166866516116686 كدپستى كدپستى 
اين اداره تحت شماره اين اداره تحت شماره 1435514355 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082003267810820032678 به ثبت  به ثبت 
ثبت  اداره  همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  ثبت اداره  اداره  همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  رسيد.  رسيد.  

شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (10321391032139))

تغييرات  تاسيس،  تغييرات   تاسيس،  آگهىآگهى    10321381032138 شناسه آگهى  شناسه آگهى  
شركت  اميد آوران سبز هكمتانشركت  اميد آوران سبز هكمتان

سهامى  شركت  هكمتان  سبز  آوران  اميد  شركت  تغييرات  سهامى آگهى  شركت  هكمتان  سبز  آوران  اميد  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به  استناد   به  ملى 1082011184510820111845  شناسه  و  ملى   شناسه  و  ثبت 215215  شماره  به  ثبت خاص  شماره  به  خاص 
  13991399//0404//0202 مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  مورخ صورتجلسه  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
با  پندار  سامان  حسابرسى  موسسه  با   پندار  سامان  حسابرسى  موسسه   11-  : شد  اتخاذ  ذيل  -تصميمات   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
فرامرز  آقاى  و  اصلى  بازرس  سمت  به  فرامرز   آقاى  و  اصلى  بازرس  سمت  به  ملى 1010052506910100525069  ملى شناسه  شناسه 
شماسايى به شماره ملى شماسايى به شماره ملى 00401492180040149218 به سمت بازرس على البدل  به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . -براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . -22 ترازنامه و حساب سود و  ترازنامه و حساب سود و 

زيان شركت منتهى به سال زيان شركت منتهى به سال 13981398//1212//2929مورد تصويب قرار گرفت .مورد تصويب قرار گرفت .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجارى فامنين (و موسسات غيرتجارى فامنين (10321381032138))

تغييرات  تاسيس،  آگهى  تغييرات    تاسيس،  آگهى    10321371032137 شناسه آگهى  شناسه آگهى  
شركت سراو گستر اكباتانشركت سراو گستر اكباتان

به  خاص  سهامى  شركت  اكباتان  گستر  سراو  شركت  تغييرات  به آگهى  خاص  سهامى  شركت  اكباتان  گستر  سراو  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت شماره ثبت 98569856 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082009612010820096120 به استناد صورتجلسه  به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ مجمع عمومى فوق العاده مورخ 2727//0707//13991399 تصميمات ذيل اتخاذ  تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : شركت بعلت عدم فعاليت منحل گرديد و خانم فاطمه كريمى شد : شركت بعلت عدم فعاليت منحل گرديد و خانم فاطمه كريمى 
انتخاب  انتخاب    38740397653874039765 ملى  شماره  به  تصفيه  مدير  سمت  به  ملى عظيم  شماره  به  تصفيه  مدير  سمت  به  عظيم 
  1818 جانبازان  خيابان  همدان  شهر  همدان  استان  تصفيه  محل  جانبازان ونشانى  خيابان  همدان  شهر  همدان  استان  تصفيه  محل  ونشانى 
مترى سلحشور - كوچه سعادت - سمت راست - درب دوم پالك مترى سلحشور - كوچه سعادت - سمت راست - درب دوم پالك 

6060 با كدپستى  با كدپستى 65187863176518786317 تعيين گرديد. تعيين گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجارى همدان (و موسسات غيرتجارى همدان (10321371032137))

مديركل كانون استان همدان از استقرار كتابخانه شماره مديركل كانون استان همدان از استقرار كتابخانه شماره 55 كانون همدان كانون همدان
 در محل جديد خبر داد در محل جديد خبر داد

30هزار هكتار عمليات آبخيزدارى در استان همدان اجرائى مى شود

تنها راه در حال حاضر حساس كردن مردم براى پيشگيرى از كرونا استتنها راه در حال حاضر حساس كردن مردم براى پيشگيرى از كرونا است



هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
صاحب امتياز و مدير مسئول: مهدى نجيمى 09188512931

معاون سردبير: شكوفه توحيدى 09183502460
مدير اجرايى: بهناز نجيمى 09189112706

دفتر تويسركان: ابتداى خيابان حافظ شرقى  تلفكس  34940449 و  تلفن 34943439
دفتر همدان: خيابان بوعلى، روبروى برج آريان، كوچه ميخك ، دفتر نداى توى    

nedayetoy.ir :تلفكس: 38270673                                                   پرتال خبرى نداى توى
صفحه آرايى: نداى توى       ليتوگرافى و چاپ: پيام رسانه

چاپ و انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب نظر است و الزامًا ديدگاه نشريه نيست
neday_toy@yahoo.com https://telegram.me/nedaytoy نداي توي

چهارشنبه
7 آبان 1399 

 11 ربيع االول 1441 
 28 اكتبر 2020 

شماره 568
5000تومان
سال شانزدهم

برگ زرينى از اقدامات اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركانبرگ زرينى از اقدامات اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان
* تهيه سه پك جهيزيه توسط شوراى خيريه اوقاف * تهيه سه پك جهيزيه توسط شوراى خيريه اوقاف 

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول
اسالمى  شوراى  مجلس  در  تويسركان  مردم  نماينده  از  قدردانى  ضمن  اسالمى وى  شوراى  مجلس  در  تويسركان  مردم  نماينده  از  قدردانى  ضمن  وى 
و فرماندار تويسركان با اشاره به كلنگ زنى هفت پروژه برق در تويسركان و فرماندار تويسركان با اشاره به كلنگ زنى هفت پروژه برق در تويسركان 
ساير  از  نمايندگى  به  تويسركان  كمربندى  معابر  روشنايى  پروژه  ساير افزود:  از  نمايندگى  به  تويسركان  كمربندى  معابر  روشنايى  پروژه  افزود: 
پروژه ها كلنگ زنى مى شود كه زمان اجراى اين پروژه يك هفته است و ساير پروژه ها كلنگ زنى مى شود كه زمان اجراى اين پروژه يك هفته است و ساير 

پروژه ها نيز تا دوم آذر ماه افتتاح خواهد مى شود.پروژه ها نيز تا دوم آذر ماه افتتاح خواهد مى شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با اشاره به تخصيص مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با اشاره به تخصيص 44  
ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاى كلنگ زنى شده عنوان كرد: در اين پروژه ها، ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاى كلنگ زنى شده عنوان كرد: در اين پروژه ها، 
برق رسانى به مسير اصلى چاه هاى آب روستاى فريازان به طول برق رسانى به مسير اصلى چاه هاى آب روستاى فريازان به طول 44 كيلومتر  كيلومتر 
روستاى  باغات  آب  چاه هاى  به  برق رسانى  تومان،  ميليون  روستاى   باغات  آب  چاه هاى  به  برق رسانى  تومان،  ميليون  اعتبار 800800  با  اعتبار و  با  و 
به  برق رسانى  و  تومان  ميليون  به   برق رسانى  و  تومان  ميليون  اعتبار 300300  با  كيلومتر  اعتبار   با  كيلومتر  طول 1,51,5  به  طول سگاوى  به  سگاوى 
باغات روستاى رودآور به طول باغات روستاى رودآور به طول 3,43,4 كيلومتر و نصب ترانس با اعتبار كيلومتر و نصب ترانس با اعتبار700700  

ميليون تومان عملياتى مى شود.ميليون تومان عملياتى مى شود.
دو  و  كيلومتر  دو   و  كيلومتر   1,51,5 طول  به  گنبد  منطقه  باغات  به  برق رسانى  ادامه  در  طول وى  به  گنبد  منطقه  باغات  به  برق رسانى  ادامه  در  وى 
دستگاه ترانس با اعتبار دستگاه ترانس با اعتبار 400400 ميليون تومان، برق رسانى به باغات محله پايين  ميليون تومان، برق رسانى به باغات محله پايين 
سركان به طول سركان به طول 350350 متر و نصب يك دستگاه ترانس با اعتبار  متر و نصب يك دستگاه ترانس با اعتبار 300300 ميليون  ميليون 
تومان، احداث شبكه روشنايى كنارگذر شهر تويسركان با اعتبار تومان، احداث شبكه روشنايى كنارگذر شهر تويسركان با اعتبار 400400 ميليون  ميليون 
روستايى تويسركان با  روشنايى معابر  روستايى تويسركان با تومان و اصالح و بهينه سازى شبكه  روشنايى معابر  تومان و اصالح و بهينه سازى شبكه 

اعتبار يك ميليارد تومان را از ديگر پروژه ها برشمرد.اعتبار يك ميليارد تومان را از ديگر پروژه ها برشمرد.
تومان  ميليارد  تومان   ميليارد   22 شده،  عنوان  پروژه هاى  بر  عالوه   شد:  يادآور  شده، جمشيدى  عنوان  پروژه هاى  بر  عالوه   شد:  يادآور  جمشيدى 

برق  توزيع  شبكه  پروژه هاى  ساير  به  شركت  داخلى  اعتبارات  محل  از  برق نيز  توزيع  شبكه  پروژه هاى  ساير  به  شركت  داخلى  اعتبارات  محل  از  نيز 
شهرستان تويسركان تخصيص يافته است كه بخش عمده اى از اين اعتبار شهرستان تويسركان تخصيص يافته است كه بخش عمده اى از اين اعتبار 
براى جايگزينى شبكه سيمى به كابل خودنگهدار در روستاها و حاشيه شهر براى جايگزينى شبكه سيمى به كابل خودنگهدار در روستاها و حاشيه شهر 

تويسركان اختصاص يافته است.تويسركان اختصاص يافته است.
وى در ادامه با اشاره به منابع تخصيص يافته براى اجراى اين پروژه ها گفت: وى در ادامه با اشاره به منابع تخصيص يافته براى اجراى اين پروژه ها گفت: 
هزينه اصالح و بهينه سازى و جابه جايى شبكه توزيع برق هزينه اصالح و بهينه سازى و جابه جايى شبكه توزيع برق 2525 روستا از محل  روستا از محل 
اعتبارات تملك دارايى و از محل اعتبارات بند «د» و پروژه هاى توسعه شبكه اعتبارات تملك دارايى و از محل اعتبارات بند «د» و پروژه هاى توسعه شبكه 
برق شهرى و روستايى تويسركان تأمين مى شود كه اميد است تمام پروژه ها برق شهرى و روستايى تويسركان تأمين مى شود كه اميد است تمام پروژه ها 

تا پايان آبان ماه به مرحله عملياتى برسند.تا پايان آبان ماه به مرحله عملياتى برسند.
* يكى از مهمترين ضروريات و پيش نيازهاى توسعه در هر منطقه، برق * يكى از مهمترين ضروريات و پيش نيازهاى توسعه در هر منطقه، برق 

استاست
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى نيز در ادامه با اشاره به نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى نيز در ادامه با اشاره به 
زيرساخت مناسب صنعت برق در شهرستان تويسركان اظهار داشت: يكى از زيرساخت مناسب صنعت برق در شهرستان تويسركان اظهار داشت: يكى از 
مهمترين ضروريات و پيش نيازهاى توسعه در هر منطقه نيروى برق است مهمترين ضروريات و پيش نيازهاى توسعه در هر منطقه نيروى برق است 

كه بايد به شكل مناسبى تأمين شود.كه بايد به شكل مناسبى تأمين شود.
آن  تبع  به  و  صنعت  رشد  و  متناسب  توسعه  بر  تأكيد  با  مفتح  آن محمدمهدى  تبع  به  و  صنعت  رشد  و  متناسب  توسعه  بر  تأكيد  با  مفتح  محمدمهدى 
كارآفرينى افزود: الزمه اين امر توجه به ساختارهاى صنعت برق است كه كارآفرينى افزود: الزمه اين امر توجه به ساختارهاى صنعت برق است كه 
انصافا بستر جذب و استفاده از اعتبارات در شركت توزيع نيروى برق در انصافا بستر جذب و استفاده از اعتبارات در شركت توزيع نيروى برق در 

استان و شهرستان تويسركان نيز فراهم است.استان و شهرستان تويسركان نيز فراهم است.
وى با اشاره به جذب اعتبار خارج از اعتبارات جارى و داخلى شركت توزيع وى با اشاره به جذب اعتبار خارج از اعتبارات جارى و داخلى شركت توزيع 

برق گفت: در اين پروژه ها برق گفت: در اين پروژه ها 22  
اعتبارات  از  تومان  اعتبارات ميليارد  از  تومان  ميليارد 
برق  توزيع  شركت  برق داخلى  توزيع  شركت  داخلى 
ميليارد  ميليارد    44 و  شده  و استفاده  شده  استفاده 
تومان با پيگيرى هاى صورت تومان با پيگيرى هاى صورت 
گرفته از وزارت نيرو جذب گرفته از وزارت نيرو جذب 
شد كه اين امر نشان از توجه شد كه اين امر نشان از توجه 
براى  زيرساخت ها  رشد  براى به  زيرساخت ها  رشد  به 
شهرستان  در  صنعت  شهرستان توسعه  در  صنعت  توسعه 

دارد.دارد.
شهرستان  مردم  شهرستان نماينده  مردم  نماينده 
مجلس  در  مجلس تويسركان  در  تويسركان 
از  تقدير  با  اسالمى  از شوراى  تقدير  با  اسالمى  شوراى 
آمادگى  و  سريع  آمادگى پاسخگويى  و  سريع  پاسخگويى 
در  استان  برق  توزيع  در كامل  استان  برق  توزيع  كامل 
گفت:  مردم  مشكالت  گفت: رفع  مردم  مشكالت  رفع 
وقت  اسرع  در  وقت پاسخگويى  اسرع  در  پاسخگويى 
مجموعه  اين  قوت  نقاط  مجموعه از  اين  قوت  نقاط  از 
در  كه  شاخص هايى  و  در است  كه  شاخص هايى  و  است 
مديريت  توسط  زمينه  مديريت اين  توسط  زمينه  اين 
توزيع برق تويسركان كسب توزيع برق تويسركان كسب 
و  باال  جايگاه  از  نشان  و شده  باال  جايگاه  از  نشان  شده 
در  مديريت  اين  در مناسب  مديريت  اين  مناسب 

صنعت برق استان دارد.صنعت برق استان دارد.
برق رسانى  اينكه  بيان  با  برق رسانى وى  اينكه  بيان  با  وى 
به يك مسير به معناى گرفتن به يك مسير به معناى گرفتن 
ما  افزود:  نيست،  ما انشعاب  افزود:  نيست،  انشعاب 
فراهم  را  زيرساخت ها  فراهم تنها  را  زيرساخت ها  تنها 
گرفتن  براى  و  گرفتن مى كنيم  براى  و  مى كنيم 

انشعاب بايد تمام مسائل كارشناسى و مجوزهاى قانونى كسب شود.انشعاب بايد تمام مسائل كارشناسى و مجوزهاى قانونى كسب شود.
فرماندار تويسركان نيز در ادامه ضمن قدردانى از نماينده مردم تويسركان در فرماندار تويسركان نيز در ادامه ضمن قدردانى از نماينده مردم تويسركان در 
مجلس و شركت توزيع نيروى برق استان همدان در مورد پروژه هاى افتتاح مجلس و شركت توزيع نيروى برق استان همدان در مورد پروژه هاى افتتاح 
  66 تخصيص  با  گفت:  تويسركان  شهرستان  در  نيرو  وزارت  مجموعه  تخصيص شده  با  گفت:  تويسركان  شهرستان  در  نيرو  وزارت  مجموعه  شده 
ميليارد تومان به پروژه هاى صنعت برق و ميليارد تومان به پروژه هاى صنعت برق و 44 ميليارد تومان به پروژه هاى آب  ميليارد تومان به پروژه هاى آب 
شهرستان  در  تومان  ميليارد  شهرستان   در  تومان  ميليارد  به 1010  پروژه ها  اين  مجموع  اعتبار  فاضالب،  به و  پروژه ها  اين  مجموع  اعتبار  فاضالب،  و 

تويسركان مى رسد.تويسركان مى رسد.
رسول حسينى همچنين با بيان اينكه هم اكنون تمام معابر شهرى و روستايى رسول حسينى همچنين با بيان اينكه هم اكنون تمام معابر شهرى و روستايى 
شهرستان روشنايى دارد، از زحمات مجموعه مديريت توزيع برق استان در شهرستان روشنايى دارد، از زحمات مجموعه مديريت توزيع برق استان در 

خدمت رسانى به مردم قدردانى كرد.خدمت رسانى به مردم قدردانى كرد.
مدير توزيع برق شهرستان تويسركان نيز در حاشيه اين مراسم در گفت مدير توزيع برق شهرستان تويسركان نيز در حاشيه اين مراسم در گفت 
مديريت  توسط  مطالبات  وصول  برتر  رتبه  كسب  از  ما  خبرنگار  با  مديريت گو  توسط  مطالبات  وصول  برتر  رتبه  كسب  از  ما  خبرنگار  با  گو 
برق  نيروى  توزيع  مديريت  گفت:  و  داد  خبر  تويسركان  برق  برق توزيع  نيروى  توزيع  مديريت  گفت:  و  داد  خبر  تويسركان  برق  توزيع 
تويسركان  در تويسركان  در 1212 ماهه منتهى به مهر ماه  ماهه منتهى به مهر ماه 13991399 با كسب  با كسب 105105 درصد در  درصد در 

شاخص وصول مطالبات به رتبه اول در استان دست يافت.شاخص وصول مطالبات به رتبه اول در استان دست يافت.
رضا جليلوند اظهار داشت: ميانگين اين شاخص در شركت توزيع نيروى رضا جليلوند اظهار داشت: ميانگين اين شاخص در شركت توزيع نيروى 

برق استان همدان برق استان همدان 100100 درصد است. درصد است.
وى با اشاره به كلنگ زنى پروژه هاى اين روز گفت:  نقطه قوت پروژه وى با اشاره به كلنگ زنى پروژه هاى اين روز گفت:  نقطه قوت پروژه 
هاى كلنگ زنى شده در اين روز اين است كه در طول يك ماه به بهره هاى كلنگ زنى شده در اين روز اين است كه در طول يك ماه به بهره 

بردارى مى رسند.بردارى مى رسند.
جليلوند با بيان اينكه از ابتداى سال نيز جليلوند با بيان اينكه از ابتداى سال نيز 5 ميليارد تومان جذب شده است،  ميليارد تومان جذب شده است، 

گفت: پيش بينى مى كنيم تا پايان سال به گفت: پيش بينى مى كنيم تا پايان سال به 1010 ميليارد تومان برسد. ميليارد تومان برسد.
حال  در  را  شهرستان  برق  مشتركان  تعداد  شهرستان  برق  توزيع  حال مدير  در  را  شهرستان  برق  مشتركان  تعداد  شهرستان  برق  توزيع  مدير 
حاضر حاضر 5454هزار مشترك عنوان كرد و گفت: بحث هوشمند كردن چاههاى، هزار مشترك عنوان كرد و گفت: بحث هوشمند كردن چاههاى، 
چاههاى  با  ساعته  چاههاى   با  ساعته   2020 داد  قرار  بعد  به  داد   قرار  بعد  به   8989 سال  از  اينكه  به  توجه  سال با  از  اينكه  به  توجه  با 
كشاورزى مى بندند كه كشاورزى مى بندند كه 4 ساعت به صورت اتوماتيك از راه دور در پيك  ساعت به صورت اتوماتيك از راه دور در پيك 
بار خاموش مى شود و در عوض بار خاموش مى شود و در عوض 2020 ساعت مابقى به صورت رايگان  ساعت مابقى به صورت رايگان 

است، اجرا مى شود.است، اجرا مى شود.
جليلوند تصريح كرد: تمام كنتورهاى ديماندى ما هوشمند شده اند.جليلوند تصريح كرد: تمام كنتورهاى ديماندى ما هوشمند شده اند.

شده  نامگذارى  وقف  دهه  عنوان  به  3آبان  تا  مهر   24 از 
است.

  رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان در 
نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه هاى اين دهه 
روحانيون  و  وقف  عرصه  فعاالن  از  تقدير  داشت:  اظهار 
طرح هجرت كه فعاليت خوبى داشتند، تقدير از زحمات 
7ساله امام جمعه، تقدير از فعاالن جهادى مسجد رضوى، 
تقدير از تالش همكاران اداره به مناسبت اين دهه و تقدير 
از هيأت امناى برتر بقاع متبركه از جمله اين برنامه هاست.
  مهدى محمدظاهرى به اجراى نيات واقفان خير انديش 
 15 نيات  اجراى  در  گفت:  و  كرد  اشاره  سال  ابتداى  از 
دينى،  علوم  مدارس  زمينه  در  تومان  هزار  و 500  ميليون 
خوانى،  روضه  مذهبى،  نيات  زمينه  در  تومان  ميليون   54
مساجد،  در  تومان  ميليون  خوانى،  45  تعزيه  و  عزادارى 
75 ميليون تومان در امور خيريه ، 6 ميليون تومان نيات 
و  متبركه  بقاع  در  تومان  ميليون  متبركه 3  بقاع  اجتماعى، 
44 ميليون تومان در زمينه حفظ و نگهدارى از موقوفات 

هزينه شده است.
 وى افزود: از درآمد بقاع متبركه نيز 135 ميليون تومان در 
فصل عمرانى بقاع، مديريتى و فرهنگى هزينه شده است

  محمدظاهرى تصريح كرد: از محل درآمد روستاى نجفيه 
موقوفه ميرزا محمد نيز كه وقف مالير است مبلغ 5 ميليون 

تومان به مالير داده شده است.
 90 ارزش  به  معيشتى  كمك  بسته   300 توزيع  از  وى    
ميليون تومان بين فقرا از محل موقوفات خبر داد و  گفت: 
78 بسته لوازم التحرير با هزينه 15 ميليون تومان نيز براى 

مهرماه بين دانش آموزان بى بضاعت توزيع شده است.
 رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان برگزارى 
فعاليت  ديگر  از  را  شهرستان  سطح  در  قرآنى  مسابقات 

و  كرد  عنوان  سال  ابتداى  از  اداره  اين  : هاى  گفت
نفرات برتر به استان اعالم شد كه در مسابقات 

در  دعاخوانى  اول  رتبه  جهانى  سميه  استانى 
دوم  رتبه  آقاماليى  فائزه  خواهران،  بخش 

رتبه  بيات  فرشته  و  ترتيل  قرائت  رشته 
خود  به  را  كريم  قرآن  كل  حفظ  اول 

اختصاص دادند.
 وى افزود: همچنين در راستاى 

 52 واقفين  امينانه  اجراى 
خريد  جهت  تومان  ميليون 

مسجد  صوتى  سيستم 
هزينه  اميرالمؤمنين 

شده است.
به  اشاره  با  محمدظاهرى 

برگزارى آزمون حفظ 5 جز قرآن در 
شهرستان گفت: 20 نفر برتر به استان معرفى 

شدند.
 محمدظاهرى از هزينه كرد 9 ميليون تومانى تهيه نان فقرا 
در دهه وقف از محل اجراى امينيانه نيات خبر داد و افزود: 
از ابتداى سال در مجموع 15 ميليون تومان در اين زمينه 

هزينه شده است.
نفر   5 از  متشكل  اوقاف  خيريه  شوراى  تشكيل  از  وى   
و  رابطه  ايجاد  توانمندى  كه  افرادى  افزود:  و  داد  خبر 

اين  در  توانند  مى  دارند،  را  خيريه  هاى  كمك  دريافت 
شورا همكارى داشته باشند.

 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان تهيه 
سه پك جهيزيه براى افراد بى بضاعت را از جمله فعاليت 
هاى شوراى خيريه عنوان كرد و افزود: با توجه به شرايط 
فعلى اقتصادى در صورت همراهى شهروندان گرامى 
نيازمند  جامعه  به  بيشتر  خدمات  توان  مى 

رسانيد.
 20 اخذ  از  محمدظاهرى   
از  مالكيت  سند  مورد 
ابتداى سال خبر داد و گفت: 
159 مورد سند اجاره موقوفات 
نيز  سند  مورد   2 و  تمديد  نيز 

تنظيم شده است.
تا  سال  ابتداى  از  كرد:  تصريح  وى   
كنون به بيش از 120 مورد از استعالمات 

پاسخ داده شده است. 
 محمدظاهرى با بيان اينكه در سطح شهرستان 
اين  گفت:  داريم،  منفعتى  موقوفه  مورد   125

تعداد بجز مساجد و حسينيه ها است.
نامه  وقف  مورد  دو  امسال  اينكه  به  اشاره  با  وى   
وقف  نياز  مهمترين  گفت:  است  شده  اوقاف  تحويل 
حوزه  در  وقف  جامعه  فعلى  موجود  شرايط  به  توجه  با 
بهداشت و درمان و وضعيت معيشتى و در مجموع امور 
خيريه است كه بتوان در هر زمانى با توجه به شرايط نياز 

جامعه هزينه شود.

كلنگ زنى كلنگ زنى 77 پروژه برق رسانى و تأمين روشنايى معابر  پروژه برق رسانى و تأمين روشنايى معابر در تويسركاندر تويسركان با اعتبار  با اعتبار 44 ميليارد تومان  ميليارد تومان 
** كسب رتبه برتر وصول مطالبات توسط مديريت توزيع برق تويسركان** كسب رتبه برتر وصول مطالبات توسط مديريت توزيع برق تويسركان
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