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حذف قبض برق و گاز، گامی دیگر 
به سوی دولت الکترونیک

برابری تسهیالت  افزایش 2/5 
اشــتغالزایی مددجویان کمیته 

امداد

آموزش؛ مکمل تجربه برای رفع 
تنگناها در حوزه های تخصصی 

3
3
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3 4

ایالم

بهسازی مسیرهای منتهی به مرز مهران؛ اولویت راهداری کشور 

6 کیلومتر از محور سرابله - ایالم 
چهار خطه شد

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: ۶ کیلومتر از محور سرابله-ایالم برای اربعین چهارخطه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همراه 
میرشفیع، مشاور وزیر راه و شهرسازی و  کاظمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از پروژه  های راه سازی منتهی 

به مرز بین المللی مهران بازدید کردند.
در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه  های راه سازی ...

مرکز جامع سرطان 
در ایالم راه اندازی 

می شود
2

22
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کسب مقام سوم کشوری 
توسط تکواندو کار خردسال 

ایالمی

»محمدرضا اســتوان« در بیست و هفتمین 
دوره رقابت های قهرمانی خردســاالن کشــور 

موفق به دریافت مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم، بیســت 
و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی خردساالن 
کشــور در گروه پسران )پنجشنبه - 28 شهریور( 
با حضور 278 تکواندوکار از 30 اســتان کشور در 

فدراسیون تکواندو برگزار شد.
در ایــن مســابقات »محمدرضا اســتوان« 
تکواندو کار ایالمی در وزن ســوم 30- کیلوگرم 

موفق به کسب مدال برنز این دوره شد.
بیش از 102 داور رسمی رشته تکواندو اعم از 
خانم و آقا در استان ایالم مشغول فعالیت هستند.

6 کیلومتر از محور سرابله  
ایالم چهار خطه شد

مدیــرکل راه و شهرســازی ایــالم گفت: ۶ 
کیلومتر از محور ســرابله-ایالم بــرای اربعین 

چهارخطه شده است.
به گــزارش خبرنگار مهر، معاون ســاخت و 
توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور همراه میرشفیع، مشاور وزیر راه 
و شهرسازی و  کاظمی، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان ایالم از پروژه  های راه سازی منتهی به مرز 

بین المللی مهران بازدید کردند.
در ایــن بازدید، آخریــن وضعیت پروژه  های 
راه ســازی محور حمیل- سرابله-ایالم و ایالم-

مهران مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم  در این 
بازدید گفت: جاده های استان به خصوص محور 
حمیــل ایالم-مهران در قطعات مختلف در حال 
توســعه می باشند و برای اربعین امسال نیز میزان 
قابــل توجهی از این پروژه هــا برای تردد زائرین 

اربعین در حال آماده سازی است.
علی اصغر کاظمی کرد: شش کیلومتر از محور 
ســرابله - ایالم به صورت چهار خطه، پل زیرگذر 
ارغوان، تونل دوم راه کربال برای عبور اضطراری 
و 11 کیلومتر از قطعات  ســه گانه محور ایالم- 
مهران به صورت چهارخطــه برای تردد اربعین 

سال جاری آماده خواهد شد.
وی بــر تزریق اعتبــار  الزم و تامین قیر مورد 
نیاز از طرف  شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور برای تسریع اجرای طرح های 

مذکور تاکید کرد.

درخشــش دوقلوهــای 
دونده ایالمی در مسابقات 

کشوری 

دوقلوهــای دونــده ایالمی در مســابقات 
قهرمانی کشور عناوین برتر را کسب کردند.

به گزارش ایرنا از فدراسیون دو و میدانی، روز 
نخســت از مرحله پایانی بیســت و سومین دوره 
مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 
در بخــش آقایان با انتخاب افــراد برتر به پایان 

رسید.
خلیــل و جلیــل ناصری دونــدگان دوقلوی 
شایســته ایالمــی در ایــن دوره از رقابت های 
کشــوری در ماده پنج هزار متــر موفق به افتخار 

آفرینی و کسب عناوین اول و دوم شدند.
نایــب قهرمانی آســیا و قهرمانی کشــوری 
بخشی از موفقیت های دوقلوهای دونده ایالمی 

است.
100 ورزشکار سازمان یافته فعال در 2 بخش 
مردان و زنان در رشته دو و میدانی زیر نظر هیات 

استان ایالم فعالیت ورزشی دارند.

معاون عمرانی استاندار ایالم از تالش ستاد اربعین استان برای افزایش رفاه زوار اربعین 
حسینی نسبت به سال های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی  در نشست ستاد اربعین که با حضور سردار فتحی 
زاده، معاون هماهنگی ناجا و سردار یاری، فرمانده انتظامی استان، فرماندار مهران و دیگر 
اعضا در پایانه مرزی مهران برگزار شد، گفت: ما زمان کمی تا برگزاری مراسم اربعین داریم 

و در ســتاد ویژه اربعین استان کمیته های مختلف برنامه های خود را ارائه داده اند و بخش 
بسیاری از برنامه ها عملیاتی شده است.وی ادامه داد: در بخش های زیرساختی تا 10 روز 
آینده پروژه هایی که برای اربعین ۹8 برنامه ریزی شده تکمیل می شود تا بتوانیم خدمات 
رفاهی بهتری را نسبت به سال های قبل به زوار ارائه دهیم.کرمی با بیان اینکه تالش شده 
در 2۵ کیلومتر از جاده های منتهی به مرز مهران جداسازی صورت گیرد، افزود: عالوه بر 

جداســازی ورودی و خروجی این پایانه که از اقدامات مهم در این پایانه بوده، ایجاد سایه 
بان ها، افزایش ســرویس های بهداشتی، ایجاد سکوهای استقرار اتوبوس ها و  .. از جمله 
اقدامات دیگر در مرز مهران بوده که انجام شــده است.رئیس ستاد اربعین استان در ادامه 
با عنوان این خبر که 10 هزار متر مربع سایه بان در دستور کار داریم که در حال اجراست، 

اضافه کرد: کنارگذر غربی نیز از جمله دغدغه ها بود که آسفالت آن در حال اجراست.

معاون استاندار خبر داد؛ افزایش رفاه زوار اربعین در مهران

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

ایالم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: تا پایان سال جاری مرکز 
جامع سرطان در ایالم راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان در یکصدوچهارمین جلسه 
طرح تحول نظام ســالمت در ایالم اظهار داشــت: طرح تحول نظام 
ســالمت یکــی از موفق ترین و موثرترین طرحها در حوزه ســالمت 
اســت که عالوه بر کاهش هزینه ها در کشور؛ باعث ارتقاء زیرساختها، 

امکانات و تجهیزات شده است.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایالم جای زیادی برای کار 
و تالش دارد و بر این اســاس همه باید احســاس مسئولیت کرده و در 

هر جایگاهی که هستیم، برای رفع چالشها و مشکالت تالش کنیم.
کریمیان اظهار داشــت: در حال نزدیک شــدن به اربعین حسینی 
هســتیم و در این رابطه با مســئوالن وزارت بهداشت مذاکرات ویژه و 
ارزنده ای انجام داده ایم که خوشــبختانه حاصل آن اعطای اعتبارات 

مربوطه به دانشگاه بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم افزود: در ایام تردد زائران اربعین 
حســینی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم تمام توان و تالش خود را به کار 
خواهد بست تا رضایتمندی زائران اربعین حسینی را در بحث بهداشت 

و درمان تامین کنند.

وی تصریح کرد: مرکز جامع ســرطان یکی از مطالبات دانشگاه و 
مردم شریف استان ایالم است که رایزنی های گسترده ای با مسئوالن 
وزارت بهداشــت داشته ایم و بر اساس نظر مساعد مسئوالن وزارت، تا 

پایان سال جاری به دانشگاه اختصاص خواهد یافت.

مرکز جامع سرطان در ایالم 
راه اندازی می شود

جلسه فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج 
ادارات کل اســتان ایالم در شرکت گاز استان 

ایالم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
ایالم این جلســه به میزبانی شرکت گاز استان  
و با موضوعات بزرگداشــت هفته دفاع مقدس، 
اجرای کمی و کیفی برنامه های ابالغی ســال 
۹8 بسیج در ادارات و نیز برگزاری جلسه شورای 
امر به معروف و نهی از منکر ســازمان بســیج 
کارمندان سپاه اســتان ایالم با حضور جانشین 
فرماندهی سپاه امیرالمومنین )ع( استان ایالم، 
فرمانده حوزه مقاومت بســیج ادارات استان و 

نیز فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کل 
استان برگزار گردید.

عباس شــمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز 
استان ایالم ضمن خیرمقدم به مهمانان گرامی  
و تبریک به مناسبت قرار گرفتن در آستانه هفته 
دفاع مقدس؛ پایمــردی، خلوص نیت و تقوای 
رزمندگان اســالم در دوران دفــاع مقدس که 
با گذشــت از جان و مال و خانــواده خویش به 
حفاظــت از انقالب اســالمی و آرمانهای امام 
راحل)ره( پرداختند هم اکنون به عنوان الگوی 
ســایر نیروهای انقالبی در کشورهای اسالمی 

منطقه تبدیل شده است.

وی با تأکید بــر اجرای امر به معروف و نهی 
از منکــر و توجــه کامل به صیانــت از حقوق 
شــهروندی و رعایت اخالق اســالمی توسط 
کارمندان ادارات، ماهیت اســالمی بودن نظام 
مقدس جمهوری اســالمی بر رعایت عدالت، 

اشاعه معروف و نهی از منکر تأکید دارد.
سرهنگ کریمیان جانشــین فرمانده سپاه 
امیرالمومنین)ع( اســتان ایالم گفت: با توجه به 
اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس قرار گرفته ایم 
لذا در جهت پاسداشت این هفته ضروری است 
هر فرد وطن پرســت نسبت به گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای گرانقدر، جانبازان و ایثارگران 

عزیــز در حد تــوان اقدام نماید و نســبت به 
اشاعه فرهنگ دفاع مقدس و دفاع از ارزشهای 
اسالمی در ادارات و ســازمانهای دولتی تأکید 

نمود.
وی با اشــاره به اینکه وظیفــه ذاتی هر فرد 
مسلمان این است که در جامعه بی تفاوت نباشد 
و به رعایت اخالق اداری و اســالمی در ادارات 
آمر به معروف و ناهی از منکر باشد عنوان نمود 
که ترویج معروفات در ســطح ادارات و صیانت 
از حقوق شــهروندی توسط مدیران باعث بهتر 
شدن محیط کاری برای همکاران و ارباب رجوع 

خواهد شد.

گردهمایی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج
 ادارات کل استان 

به  بهسازی مسیرهای منتهی 
مرز مهران؛ اولویــت راهداری 

کشور 

معاون برنامه ریزی حمل و نقل جاده ای کشــور گفت: 
بهســازی راه ها و توسعه زیر ســاخت های منتهی به پایانه 
مرزی مهران بــه خصوص در ایام باقــی مانده به اربعین 

حسینی اولویت اصلی دولت در حوزه راهداری است. 
به گزارش ایرنا پایانه مــرزی مهران در 8۵ کیلومتری 
مرکز استان ایالم مشــهور به قدمگاه زائران کانون اصلی 

تردد های زیارتی ایران و عراق است. 
خداداد مقبلی   در جریان بازدید از زیرســاخت های پایانه 
مرزی مهران اظهار داشت: تمام دست اندرکاران مرتبط با 
خدمات رســانی به زائران اربعین حسینی، باید تمام تالش 
خود را برای توسعه زیرساخت ها و مسیرهای منتهی به مرز 

مهران در راستای خدمات رسانی به کار گیرند.
وی افــزود: بــا توجه به حذف روادیــد و افزایش حجم 
تــردد زائران، در اربعین امســال تــالش خواهیم کرد تا با 
همکاری تمام دستگاه های مربوطه تا قبل از شروع مراسم 
عظیم اربعین حســینی نسبت به تکمیل عملیات عمرانی و 
راهسازی به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران اقدام 
کنیم. مقبلی یادآور شــد: مرز بین المللی مهران بیشترین 
حجم تردد را در ســال های گذشته به خود اختصاص داده و 
توســعه زیرساخت های این پایانه مهم یکی از اولویت های 
راهداری کشور است تا زائران بتوانند با سهولت تردد کنند.

بــه گزارش ایرنا، معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور رئیس پلیس راه اســتان و مدیرکل اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان از زیرســاخت های اربعین در 

مسیر مهران بازدید کرد.
ایالم و مرز مهران از مهمترین و اصلی ترین کریدورهای 
خروج و ورود زائران عتبات عالیات در طول چند ســال اخیر 
بوده اســت که در ایام اربعیــن حضور میلیونی مردم در این 

منطقه نمود بیشتری دارد.
متناســب با حجم میلیونی تردد زائران در چند سال اخیر  
توسعه و تقویت زیرســاخت های ارتباطی و رفاهی استان 
ایالم  در دستور کار جدی مسئوالن ارشد کشوری و استانی 

قرار گرفته است. 

جانمایی موکب ها در مرزها 
با هماهنگی پلیس باشد

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بر لزوم هماهنگی 
بیــن پلیس و موکب داران در جانمایی این ایســتگاه های 

خدمات دهی تاکید کرد. 
به گزارش ایرنا، ســردار محسن فتحی زاده در نشست 
قرارگاه اربعین در مهــران اظهار داتش: مرز مهران اصلی 
ترین مرز تردد عتبات عالیات اســت و در سال های گذشته 
بیــش از ۶0 درصد تردد زائران را بــه خود اختصاص داده 
اســت.وی تصریح کرد: با توجه به لغــو روادید که موجب 
توسعه عملیات اربعین حسینی خواهد شد مسئولیت ما هم 

افزایش خواهد یافت.
وی افزود: پیش بینی می شود تردد خودروهای شخصی 
در مسیر مهران امسال به مراتب افزایش چشمگیری داشته 
باشــد.فتحی زاده بیان داشــت: باید ایمنی مسیرها را مهیا 
کنیم و مکان هایی مناسب را برای استراحت زائران و پارک 

خودروها مد نظر قرار دهیم.
جانشــین معاون هماهنگ کننده ناجا افزود: برقراری 
امنیت پارکینگ ها باید با برنامه ریزی مناسب صورت گیرد 
تا زائران بتوانند با خیال آســوده از این پارکینگ ها استفاده 
کنند.وی اضافه کرد: با توجه به حضور بی شــمار زائران و 
ورود و خروج آنان از این مرز، باید توجه بیشــتری در بحث 
تکمیل زیرســاخت های استان ایالم صورت گیرد و نیروی 
انتظامی تیم های توانمند خود را در این پایانه مرزی مستقر 
خواهد کرد. سردار فتحی زاده گفت: موکب داران، با نیروی 
انتظامــی در جانمایی ها و ترددها هماهنگی الزم داشــته 
باشــند تا پلیس بتواند بیش از پیش در راستای تامین امنیت 

زائران موفق باشد.
 جانشــین معــاون هماهنگ کننده ناجــا افزود: ایمن 
ســازی مسیر ایالم به مهران بســیار مهم است و مقداری 
از عملیات عمرانی آن باقی مانده اســت که باید با توجه به 
فرصت محدود باقی مانده تا کنگره عظیم اربعین حســینی 
در اولویت قرار گیرد تا هر چه ســریعتر این محور برای تردد 

زائران ایمن شود.

خبر

افزایش تردد در مرز مهران

امسال برخالف سال های قبل قطعا اربعین متفاوتی پیش رو 
خواهیم داشــت چرا که  آمارها نشان می دهند بعد از حذف ویزا 
شــاهد افزایش زوار در مرزهای کشور به خصوص مرز مهران 

در ایام محرم بودیم.
مجتبی کاور – خبرگزاری مهر: برابر آمار ارائه شــده 
از ســوی مســئوالن در دهه اول محرم بیش از 20۴ هزار نفر از 
مرز مهران تردد داشــته اند که نسبت به سال گذشته 118درصد 
افزایش داشــته است و این آمار نشان از استقبال مردم از حذف 
ویزا و شــرکت در مراسم اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت 

ابا عبداهلل الحسین)ع( و یاران با وفایش دارد.
اما ســال گذشــته عدم پذیرش اتوبوس های کاپوتاژ شده، 
عدم تصمیم بموقع در خصوص ارز دولتی )دینار ( برای زائران،  
ترافیک درون شــهری تا پایانه مــرزی مهران، ناهماهنگی در 
خصوص وســایل مورد نیاز مواکب به کشــور عراق، ترافیک 
ســنگین ترانزیت کاال، عــدم تکمیل زیر ســاخت ها در پایانه 
مــرزی مهران و کمبود برخی امکانات دیگر باعث مشــکالت 

فراوانی برای زائران شده بود.
اما امســال بنا به گفته مسئوالن کشوری و استانی مشکالت 
ســال گذشــته مرتفع شــده و مرز مهران آمادگی کامل برای 

استقبال از زائرین برای اربعین دارد.
رئیس قرارگاه اربعین اســتان ایالم گفت: سال گذشته بیش 
از ۶0 درصــد کل ترددهای کشــور در ایام اربعین از طریق مرز 
مهران انجام شــده  و امســال نیز با اقدامات خوب نظام و دولت 
در خصــوص حذف ویزا قطعا شــاهد افزایش تردد زوار در این 

مرز مهم و بین المللی خواهیم بود.
احمد کرمی در گفتگو با مهر اظهار داشــت: اعتبارات اربعین 
سال گذشــته 20 میلیارد تومان  بود ولی خوشبختانه با رایزنی 
و پیگیری اســتاندار ایالم و نمایندگان مردم در مجلس شورای 

اســالمی و نگاه ویژه دولت امســال اعتبارات اربعین استان به 
7۶ میلیارد تومان اعتبار رســیده که از ایــن میزان 7۴ میلیارد 

تومان عمرانی است.
وی افزود: خوشــبختانه تاکنــون ۵۹ میلیــارد تومان این 
اعتبارتخصیــص یافته که در قالب اســناد خزانه یک ســاله و 

دوســاله  و با اولویت پروژه ها در دست اقدام است.
معاون عمرانی استاندار ایالم بیان داشت: با برنامه ریزی های 
انجام شــده  هیچ گونه پروژه جدید در بحث اربعین در اســتان 
تعریف نخواهد شــد مگر بر اساس نیاز، چراکه اولویت و تمرکز 
ستاد اربعین اســتان تکمیل پروژه های تعریف شده قبلی است 

تا اعتبارات هدفمند هزینه شوند.
رئیس قرارگاه اربعین استان ایالم گفت: اگر اعتبارات عمرانی 
اربعین بموقع تخصیص پیدا کنند، پرونده زیر ساختهای اربعین 

در اســتان ایالم در مدت سه سال بسته خواهد شد.
کرمی تصریح کرد: اتصال ایالم به شــبکه ریلی کشــور از 
سمت کرمانشاه در سفر رئیس جمهور به استان اجرایی می شود 
و پیگیر هستیم تا بعد از این مهم شهرستان دهلران نیز از سمت 
اندیمشــک به شبکه ریلی متصل شــود چرا که دو شهرستان 
مهران و دهلران نقطه اســتراتژیک استان برای ترانزیت کاال 
به کشور عراق هســتند و قطعا ایجاد خط ریلی از اندیمشک به 

دهلران ومهران یک ضرورت است.
 در نیمه نخســت سال جاری بیش از دو میلیون و 100 هزار 
زائر از مرز مهران تردد داشــتند که در مقایســه با سال گذشته 

رشد 110درصدی را نشان می دهد.
کرمی با اشــاره به اینکه قرار گاه ویژه اربعین در مرز مهران 
مســتقر شده است، گفت: اربعین امسال پیش بینی می شود آمار 
تردد در مرز مهران بیشتر شود و در این راستا ستاد اربعین استان 
برنامه ریزی الزم را در دســتور کار خود قرار داده  و کمیته های 

زیر مجموعه ســتاد اربعین در استان فعال شده اند.
رئیس قرارگاه اربعین استان از حفاری یک هزار متر تونل در 
مسیر ایالم به مهران خبر داد  و گفت: بعد از اربعین سال گذشته 
در بحث تکمیل زیر ساخت ها در استان اقدمات مناسبی صورت 
گرفته اســت به طوری که ایمن سازی، جداسازی، رنگ آمیزی 
دو هزار کیلومتر جاده در مسیر های منتهی به مرز مهران، ایجاد 
هشــت هزار و ۵00 متر مربع ســایبان در نقطه صفر مرزی و در 

پایانه برکت انجام شده است.
کرمــی اظهار داشــت: با احــداث کنار گذر غربــی و تغییر 
مســیر در ورودی وخروجی های پایانه برکت امسال مشکالت 
ترافیکــی حل خواهد شــد چرا که شــبانه روز بیش از دو هزار 
اتوبوس در پایانه برکت تردد دارند  و در این راســتا نیز افزایش 
و ارتقای روشــنایی پایانه برکت ، نصب سیستم صوتی متمرکز 
در ایــن پایانه برای خدمات دهــی  در مواقع ضروری نیز انجام 
شــده است. معاون عمرانی استاندار ایالم با اشاره به اینکه سال 
گذشــته مشکالتی در بحث کاپو تاژ، ارسال تجهیزات مواکب و 

ترانزیت کاال در مرز مهران به وجود آمد گفت: بر اساس تصمیم 
گیری ســتاد اربعین کشور مرز شلمچه برای تردد  کاپوثاژ، مرز 

خسروی برای ارسال تجهیزات مواکب است.
رئیس قرارگاه اربعین اســتان ایالم گفت: هماهنگی الزم با 
پنج استان معین در راستای خدمات رسانی به زائران و مقدمات 
ســاماندهی مواکب در مسیر پایانه مرزی مهران و پایانه برکت 

صورت گرفته است.

* تمهیدات اندیشیده شده برای برگشت زوار
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: بعد از 
اربعین سال گذشته مشکالت پایانه مرزی مهران مورد بررسی 

و اقداماتی برای حل مشــکالت در دستور کار ما قرار گرفت.
نوراهلل دلخواه در گفتگو با مهر اظهار داشــت: باتوجه به لغو 
ویزا پیش بینی می شــود اربعین امسال  بیشترین ترددها از مرز 

مهران صورت بگیرد.
وی ادامه داد:  یکی از مشــکالتی که زائران در سال گذشته 
با آن مواجه بودند، ترافیک در پایانه برکت بود که خوشــبختانه 
امســال با طراحی مســیرهای جدید در خروجی و ورودی این 

پایانه مشکل  ترافیک مرتفع شده است.
وی افزود: با تمهیدات اندیشــیده شده امسال برای برگشت 
زوار اربعین حســینی از مرز مهران به صورت هارپ )پس کرانه 
( خواهد بود بــه این صورت که از 2۴تا 30مهر ماه  زوار اربعین 
در پایانه برکت به شــهرهای اندیمشــک، همدان و کرمانشاه 
منتقل خواهند شــد و سپس از این سه شهر به شهرهای مقصد 

خود بازخواهند گشت.
دلخواه اظهار داشــت: در کل کشــور بیش از هشــت هزار 
دســتگاه اتوبوس در ایام اربعین حســینی برای جابجایی زوار 
در مرزهای خروجی کشــور به ســمت عراق در نظر گرفته شده 
کــه یک هزار و ۹00 دســتگاه اتوبوس مربــوط به مرز مهران 

خواهد بود.
وی بیان داشت: سال گذشته 370 چشمه سرویس بهداشتی 
در مرز مهران ســاخته شده و امسال کار ساخت و احداث حدود 
۶00 ســرویس بهداشتی در دســتور کار قرار گرفته است که تا 

قبل از اربعین بخش از آنها تکمیل خواهند شــد.
وی گفــت: در بحث تکمیل زیر ســاخت های اربعین در مرز 
مهران  و مســیر های مواصالتی استان که به مرز مهران منتهی 
می شــوند، ۴۵میلیارد تومان  بودجه مصوب شــده که بخش از 

آن تخصیص یافته است.
با توجه به اینکه امســال نیز اســتقبال از مرز مهران افزایش 
خواهد یافت، توجه به زیرساخت های استان و مرز مهران و حل 

مشــکالت سال گذشته نیازمند اعتبارات ملی است.
مســئوالن ملی بایــد هرچه زودتــر در خصوص تخصیص 
اعتبارات برای تکمیل زیرســاخت های بــه مرز مهران کمک 

کنند.
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مدیرکل کمیته امداد ایالم از اختصاص ۴7۵ میلیون ریال برای تهیه و خرید دفترچه برای دانش 
آموزان مددجوی این نهاد در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

 ضیاء رضایی با بیان اینکه این میزان اعتبار صرف خرید 2۴ هزار جلد دفترچه از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان شده است، گفت: این دفترچه ها همزمان با بازگشایی مدارس بین دانش آموزان 
مددجو و نیازمند در مناطق محروم این استان توزیع می شود.وی با اعالم اینکه دفترچه های مذکور 

با همکاری اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهیه شده اند، گفت: کمیته امداد وجه خرید این 
دفترچه ها را که حدود نصف قیمت بازار بوده و با  ارز دولتی تهیه شده اند پرداخت کرده که در این زمینه 
الزم می دانیم  از همکاری و پیگیریهای اداره کل صمت استان سپاسگزاری نماییم. مدیرکل کمیته 
امداد استان ایالم با بیان اینکه هم اکنون بیش از شش هزار  دانش آموز مددجو از حمایتهای کمیته 
امداد برخوردار هســتند، گفت: امسال هدف و برنامه ما این است که همانند سالهای گذشته از محل 

اعتبارات کمیته امداد و کمکهای مردم نیکوکار و مشارکت آحاد  مردم  نسبت به تهیه نوشت افزار و 
پوشاک تحصیلی دانش آموزان نیازمند این استان اقدام نماییم.رضایی در ادامه با عنوان اینکه دانش 
آموزان مددجو و نیازمند برای تهیه همه نیازهای تحصیلی خود با مشــکالت زیادی مواجه هستند 
گفت:از مردم نوعدوست این استان درخواست می شود با مشارکت در پویش عاطفه ها که دهم مهر 

امسال در همه مدارس استان برگزار می شود به کمک این دانش آموزان بشتابند.

4۷۵3 میلیون ریال صرف خرید دفترچه دانش آموزان مددجو شد ضمیمه رایگان 
روزنامه در استان 

ایالم

رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه آموزش های 
تخصصی می تواند مشکالت ســازمانی را در زمینه های مختلف برطرف 
کند، گفت: هدف از آموزش، تقویت و ارتقای کارکنان به ســطحی از دانش 
و مهارت اســت که این مهم منجر به افزایش بهره وری و بازدهی سازمان 

و کاهش مشکالت و تنگناها می شود. 
ســید »سعید موسوی« در جلسه مسئوالن منابع انسانی پاالیشگاه گاز 
ایالم با مدیران موسســات آموزشی اســتان با اشاره به اینکه آموزش یکی 
از روش های تغییر مثبت در ســازمان است، افزود:  پاالیشگاه گاز ایالم به 
مســئله آموزش توجه ویژه ای دارد و از  اســاتید برجسته استانی و کشوری 
با کمک بخش خصوصی  برای آموزش در حوزه های تخصصی اســتفاده  

می کند. 
رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد:مراکز آموزشی 
بخش خصوصی که قصد همکاری با این مجموعه را دارند برای همکاری 

باید از حداقل اســتاندارد های آموزشــی تعریف شده وزارت نفت برخوردار 
باشــند.  رئیس آموزش نیروی انسانی شرکت پاالیش گاز ایالم نیز در این 
جلســه گفت: نقش آموزش در بالندگی و ارتقاء مهارتها و پویایی و چابکی 
ســازمان بر هیچ کس پوشــیده نیست و عدم توجه به این امر سازمان و کار 

گروهی را بنحو قابل توجهی دچار فرسودگی می نماید. 
»جالل قاســمی«به وضعیت پاالیشــگاه از حیث آموزش اشاره کرد و 
افزود: بر اساس مستندات موجود، سرانه آموزشی این شرکت نسبت به سایر 
شــرکت های پاالیشی گاز از کثرت باالیی برخوردار بوده و از نظر مطابقت 

با استانداردهای آموزشی در حد مطلوبی قرار دارد. 
وی با اشــاره به اینکه این شــرکت در طول ســال گذشته بیش از 112 
کالس آموزشــی در زمینه های مختلف برگزار کرده اســت، اظهار داشت: 
برای برگزاری این آموزش ها بیش از 1۵ جلسه با واحدهای مختلف شرکت 

برای شناسایی و نیاز سنجی آموزش های تخصصی انجام شده است. 

وی با بیان اینکه در طول سال گذشته بیش از ۴۶ هزار نفر ساعت آموزش 
برای تمام پرســنل در این واحد صنعتی برگزار شده است،تصریح کرد: در 
نتیجه این آموزش ها شــاهد افزایش مهارت و توان پرسنل، باال رفتن بهره 

وری و کاهش مشکالت در شرکت هستیم.  
در این جلســه که به منظور آشنایی موسسات آموزشی خصوصی استان 
ایالم با فرآیند آموزش پاالیشــگاه گاز ایالم برگزار شــد، نحوه همکاری 
موسســات و لزوم مجوزهای الزم از وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران 
مــورد بحث قرار گرفت و تعدادی از این مدیران ضمن اعالم آمادگی برای 
همکاری، دیدگاه های خود را بــرای ارائه همکاری در زمینه آموزش های 

تخصصی بیان کردند.

آموزش؛ مکمل تجربه برای رفع تنگناها 
در حوزه های تخصصی 

جانشــین ســپاه امیرالمومنین)ع( اســتان ایالم ضمن تشــریح 
برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: 10۹ طرح عمرانی ســازندگی، 
۵۹ طــرح محرومیت زدایی و ۵0 طرح اقتصاد مقاومتی در هفته دفاع 

مقدس امسال افتتاح می شود.
ســرهنگ قدرت اهلل کریمیان جانشین ســپاه امیرالمومنین)ع( 
اســتان ایالم در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در هفته دفاع 
مقدس ســال جاری در قالب ۶0ســرفصل، ۶7۵ ریز برنامه را تبیین 

کردیم که اجرا می شود.

وی ضمن تشــریح ایــن برنامه ها، افزود: اعــزام 2۴ تیم امدادی 
بــه مناطق محروم در این هفته، برگــزاری گفت وگوی ویژه خبری 
فرمانده ســپاه امیرالمومنین)ع( در صدا و سیمای مرکز ایالم، اجرای 

برنامه شــبانه صدا و سیما در جوار شهید گمنام را خواهیم داشت.
جانشین سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم با عنوان اینکه  امسال 
از زبان خود مردم از دفاع مقدس سخن گفته می شود، تصریح کرد: در 

طول این هفته از 300 خانواده شــهید سرکشی می شود.
کریمیان ادامه داد: در اولین روز از مهر نواخته شدن زنگ مقاومت 
به صورت هماهنگ در استان را انجام خواهیم داد. برگزاری اردوهای 
جهادی در مناطق محروم ایالم، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، 
افتتاح 10۹ طرح عمرانی ســازندگی و ۵0 طرح اقتصاد مقاومتی و ۵۹ 

محرومیت زدایی نیز از جمله این برنامه هاست.
وی با اعالم اینکه هفته دفاع مقدس امســال با ســالهای پیشین 
متفاوت اســت، عنوان کرد: بازسازی عملیات محرم از دوم تا چهارم 

مهر در پارک چغاســبز، عطر افشانی مزار شهدای گمنام در چهارمین 
روز از این هفته و برگزاری یادواره شــهدا در سطح پایگاه ها، حوزه ها 

و نواحی نیز در دستور کار است.
جانشین ســپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم در ادامه از تجلیل از 
ایثارگران در ادارات اســتان ایالم خبرداد و گفت: این امر توسط بسیج 

کارمندان انجام می گیرد.
سرکشی از بیماران پیشکســوت را در استان، برگزاری مسابقات 
فرهنگی، برپایی محفل شعر و خاطره گویی، مسابقات ورزشی توسط 
بســیج ورزشــکاران، میقات صالحین در مســجد جامع شهر ایالم، 
فضاســازی در شــهر، دیدار با ائمه جمعه در اســتان، نشست سبک 
زندگی شــهدایی، اجرای برنامه هر کاسب یک دانش آموز برای تهیه 
نوشــت افزار در آستانه بازگشــایی مدارس، رزمایش گردانهای امام 
علی)ع( و برپایی ایســتگاه صلواتی از دیگر برنامه های ســپاه استان 

ایالم در هفته دفاع مقدس است.

3 کشــته در تصادف محور 
ایالم - ایوان

رئیــس پلیــس راه 
تصادف  گفــت:  ایالم 
در محــور ایالم-ایوان 
3 کشــته برجا گذاشته 

است.
ســرهنگ رضا همتــی زاده در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشــت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو 
پژو پارس با یک دســتگاه ســمنددر محور ایالم-

ســراب- ایوان سه نفر کشته شدند.وی بیان داشت: 
کارشناســان پلیس راه ایالم - اســالم آباد با حضور 
در صحنــه تصادف علت تامه را بی احتیاطی از جانب 
راننده ســواری سمند به علت تجاوز به چپ از محور 

راه اعالم کردند .

ستاد گمشدگان بهزیستی 
ایالم در مهران دایر می شود

بهزیســتی  مدیرکل 
اســتان ایالم گفت: ستاد 
گمشدگان بهزیستی از 1۶ 
مهر در مرز مهران جهت 
خدمات رســانی به زائران 

گمشده دایر می شود.
زهرا همتــی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
ایالم اظهار کرد: ســتاد گمشدگان بهزیستی مستقر 
در مــرز مهــران از 1۶ مهر دایــر و در این مکان کار 
ســاماندهی و خدمات رسانی به زائران گمشده انجام 
می شــود. وی افزود: بهزیستی به عنوان عضو ستاد 
اربعین حســینی در کنار سایر دستگاه های اجرایی با 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات الزم خدمات دهی به 
زائران حسینی را انجام خواهد داد.مدیرکل بهزیستی 
ایالم تصریح کرد: همچنیــن در ایام اربعین، پایگاه 
خدمات رســانی به زائــران معلول در مــرز مهران 
راه اندازی شــده و در صورت نیاز ویلچر، عصا و ... در 
اختیار آنان قرار می گیرد.  وی ادامه داد: شــماره تلفن 
123 ســتاد گمشدگان اربعین حسینی در مرز مهران 
آمــاده دریافت گزارش های مربوطه و ارائه کمک به 

مراجعان است.

نیاز فــوری و جدی به اتمام 
مراحل زیر ساختی در مهران

فرمانــده انتظامــی ایالم گفت: تســهیل در تردد 
زائران اربعین حســینی نیازمند عــزم جدی و اتمام زیر 

ساخت های موجود در مهران است.
بــه گزارش خبرنگار مهر، ســردار نورعلی یاری در 
نشســت قرارگاه اربعین در محــل پایانه مرزی مهران 
اظهار داشــت: به رغم کمبود منابع مالــی موجود ، در 
زمینه توسعه زیر ســاخت های موجود  قدم های خوبی 
برداشــته شده اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند 

خدمتگزاری وعزم همگان هستیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه در پایانه مرزی گیت های 
عبور زائران ، نیازمند نصب سایه بان هستند، افزود: باید 
مسئوالن امر در زمینه تجهیز پایانه مرزی مهران تالش 
کافی را انجام دهند. این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره 
به اینکه پروژه پل ســازی و راه ســازی در مسیر زائران 
حســینی)ع(از اوجب واجبات اســت، تصریح کرد: راه 
اندازی گیت عودت زائران غیر مجاز در مهران بســیار 
ضروریست. ســرداریاری با بیان اینکه آماده سازی پد 
هلیکوپتر و فرودگاه قدیم مهران باید در دستور کار باشد، 
گفــت: مدیریت پارکینگ ها در مهران مهم اســت و از 
شــهردار توانمند مهران می خواهیم با بسیج امکانات 
ونیروی انســانی واستفاده از تجربه کارکنان، با توجه به 
حجم تردد بسیار زیاد زائران نسبت به توسعه پارکینگ ها 
اقدام کند. فرمانده انتظامی استان با اشاره به نیازمندی 
پایانه مرزی مهران به چند دستگاه خودروی آب پاش در 
جهت خنک نمودن زائران در پشت گیت های خروجی 
، یادآور شــد: در بحث حمل ونقل عمومی ، باید با تمام 
ظرفیت ممکن نســبت به جابه جائی زائران از مرز بین 
المللی مهران اقدام کرد. سردار نورعلی یاری به زائرانی 
که قصد تردد با وســیله نقلیه شخصی به مهران را دارند 
توصیه کرد، نسبت به رعایت قوانین ومقررات راهنمائی 
ورانندگی وباپرهیز از سرعت وشتاب زدگی سفری ایمن 

را برای خود وخانواده هایشان رقم بزنند.

خبر خبر

تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در ایالم

افزایش 2/5 برابری تسهیالت اشتغالزایی مددجویان 
کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم از 2,۵ برابر شدن 
تسهیالت اشــتغالزایی مددجویان این استان در سال 

جاری خبر داد. 
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ضیاء رضایی 
در نشســت بررســی  وضعیت پرداختی تســهیالت 
خوداشتغال ســهم مددجویان کمیته امداد ایالم که با 
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم 
و مدیران عامل بانکهای این اســتان برگزار شد گفت: 

امســال سهم اشــتغال مددجویان کمیته امداد استان 
ایالم از محل تسهیالت بانکی 8۵7 میلیارد ریال بوده 
که تاکنون 77 درصد آن به بانکهای استان ابالغ شده 

است.
وی افزود: این در حالی اســت که از این میزان تنها 
۴ درصــد آن و بــه تعداد 30۶ مورد توســط بانکها به 
وام گیرندگان پرداخت شــده که انتظار داریم بانکها در 
فرصت باقی مانده نســبت به پرداخت این تسهیالت 

اقدام نمایند.
رضایی تاکید کرد: از آنجایی که یکی از رویکردهای 
اصلی کمیته امداد بحث توانمندســازی خانواده های 
تحت حمایت اســت به این خاطر برای ایجاد اشتغال 
آنان نیازمند همراهی بانک ها هســتیم و بر اســاس 
آمار موجود ایالم یکی از اســتان های کشور است که 
بیشترین جلسات پیگیری اشتغال مددجویان را برگزار 
کرده اســت. وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 33 

درصد اشــتغال ایجاد شده در این استان توسط کمیته 
امداد صورت گرفته اســت گفت: در صورت همکاری 
بانکهای عامل استان این نهاد آمادگی الزم را دارد که 
امســال نیز  نقش بسیار مهمی در زمینه اشتغالزایی در 

این استان داشته باشد.
 مدیرکل کمیته امداد اســتان ایالم به مشــکالت 
اقتصادی قشــر نیازمند و مددجوی این نهاد اشاره کرد 
و گفت: ســال گذشته به همین خاطر و با هدف حمایت 
از قشــر آسیب پذیر اســتان، هشت هزار و ۵00 خانوار 
به جمعیت تحت حمایتی این نهاد در اســتان در قالب 
تبصــره 1۴ اضافه شــد که هدف اصلــی از این اقدام 

توانمندسازی این خانواده هاست.
وی افزود: این در حالی است که آمار جمعیتی تحت 
پوشش این نهاد تا قبل از این 21 هزار خانوار با جمعیت 
۴۴ هزار نفر بوده اســت که اکنون ایــن آمار افزایش 

یافته است.

حذف قبض برق و گاز، گامی دیگر به سوی 
دولت الکترونیک

حذف قبــوض کاغذی در راســتای سیاســت های دولت 
الکترونیک قرار گرفت و قرار اســت بزودی قبوض کاغذی 
برق و گاز حذف شــده و اطالعات به صورت پیامک و ســایر 

درگاه ها به اطالع مشترکان برسد. 
به گــزارش ایرنا، فرآیند حذف قبــوض کاغذی، یکی از 
برنامه های شــرکت های برق و گاز به شــمار می رود که طی 
ماه های گذشته در استان ها به شکل آزمایشی شروع شده 
اســت، در این فرآیند گام های مختلفی پیش بینی شده که 
با اجرای مرحله به مرحله آن، فرآیند را در یک دوره زمانی 

مشخص کامل خواهد شد.
بــا این اقدام، دولــت الکترونیک یــک گام دیگر به جلو 
رفــت، قبض های پیامکی جایگزیــن قبض های کاغذی برق 
و گاز می شــوند، پیامدهای مثبت دیگــری مانند حفظ محیط 
زیســت، جلوگیری از قطع درختان، صرفــه جویی ارزی در 
زمینه کاغذ و ...از دیگر اقدام های اجرایی شــدن این طرح 
ملی اســت اگر چه ممکن اســت در نگاه نخست دیده نشود 

اما بدون تردید تاثیر بسزایی خواهد داشت.
طبــق آمــار موجــود، صدور قبض هــای کاغذی عــالوه بر 
هزینه ساالنه حدود ۱۴۰ میلیارد تومانی، قطع درختانی را 
به همراه دارد که هرکدام حکم ریه های زمین را داشــته و 

نبودشان تنفس زمین را با مشکل مواجه می کند.
جایگزین قبوض کاغذی می تواند پیامک، اپلیکیشن ها و 
اپ های مختلف باشد که هم اطالع رسانی را برای مشترکان 

فراهم می کند و هم مشــاغل جدید ایجاد خواهد کرد.
قبض های کاغذی عالوه بر مشــکالت زیســت محیطی که 
باعث قطع وسیع درختان می شود بعضی مواقع ممکن است 
بموقع به دســت مشترکان نرسد، با پیامکی شدن قبض ها 
می توان قبض را در همان لحظه دریافت و به صورت آنالین 

پرداخت کرد، همچنین با این کار، مشکالت مراجعه به بانک 
و ایســتادن در صف های طوالنی نیز حذف و زمان کمتری از 

مشترک گرفته می شود.
با اطالع رســانی از طریق تلفن همراه و قبض های کاغذی، 
بنرهایی در شهرها قرارداده شد تا همه مردم را از شروع 
طرح آگاه ســازند و گام ها برای حذف قبض برداشته شود، 
مــردم هــم کم کــم از موضــوع مطلع شــده و بــرای حذف 

قبض های خود اقدام کردند.

* صدور قبوض کاغذی برق تا مهر امســال در ایالم حذف 
می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در این 
خصــوص به خبرنگار ایرنا گفــت: طرح حذف قبوض کاغذی 
در راســتای الکترونیکــی شــدن خدمات دولــت و با هدف 
حفاظت محیط زیســت و ارائه خدمات ســریع به مشترکان 

انجام می گیرد.
هــادی شــیرخانی با بیــان اینکه مهــم تریــن اولویت و 
سیاســت این شرکت فراهم کردن امکان دسترسی آسان 
و غیر حضوری مشــتریان به خدمات اســت، افزود: صدور 
قبــوض کاغذی تا مهر امســال برای مشــترکان برق در این 

استان حذف می شود.
اطالعات بیش از ۹۴ درصد مشترکان برای حذف قبوض 
کاغذی جمع آوری شــد. وی با اشاره به اینکه با الکترونیکی 
شــدن قبــوض بــرق در طول ســال صرفه جویــی در بحث 
هزینه های این شــرکت صورت می گیــرد، تاکید کرد: این 
اقــدام که با هدف کاهش مصرف کاغذ به عنوان گامی مهم 
در راســتای تحقق مدیریت ســبز توســط وزارت نیرو اجرا 
شــده در صورت تحقق بســیاری از مشــکالت مشترکان از 
جملــه تحویــل نگرفتن قبض)به دلیل حضور نداشــتن در 

خانه( و نیاز به مراجعه های حضوری برطرف می شود.
شــیرخانی از مشترکان برق در استان خواست در اسرع 
وقت شــماره تلفن همراه مصرف کننده برق و شناســه ۱۳ 
رقمی قبض خود را به یکی از روش های ذیل به این شرکت 

اعالم کنند:
۱. دریافت شماره تلفن همراه مشترکان پس از مراجعه 

ماموران قرائت کنتور به منازل
۲. مراجعه مشــترکان به وبســایت شرکت توزیع نیروی 

برق استان ایالم
شــماره  بــه  ســرقمی   ۱۳ سرشــماره  ارســال   .۳

۳۰۰۰۰۱۵۲۱
۴. مراجعــه حضــوری مشــترکان به شــرکت های توزیع 

نیروی برق در شهرستان ها

همایش »طالب یاران فرهنگ ترافیک« با همکاری 
پلیس راهور، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی 

استان ایالم  برگزار شد.
در این همایش مسووالن ارشد پلیس نیروی انتظامی 
و راهور اســتان ایالم ، مدیران ارشــد ، روحانیون، ائمه 
جمعه سراســر اســتان ایالم  حضور داشتند که هدف از 
برگزاری آن ترویج قانــون گرایی و فرهنگ ترافیکی از 
طریق طالب به جامعه بود، در این همایش محمد نوذری 
با بیان اینکه برای فرهنگ سازی تردد ایمن از روحانیون 
انتظار کمک داریم اظهار داشت: برای دستیابی به جامعه 
توسعه یافته باید از نظم ترافیکی به نظم اجتماعی برسیم 
و برای رســیدن به این هدف ازعلمــا و روحانیون انتظار 

کمک داریم.
 نوذری در همایش طالب، یــاراِن فرهنگ ترافیک 
افــزود: ترافیک اگرچه یک موضوع اجتماعی اســت اما 

حوزه هــای اقتصادی و فرهنگــی را نیز در بر می گیرد به 
گونه ای که ترافیک بیانگر نظم و شــخصیت اجتماعی 
یک جامعه اســت و تاثیر مضاعفــی بر دیدگاه و قضاوت 

افراد مهمان دارد.
وی، بــا بیان اینکه اگر پدیده های کوچک اجتماعی را 
بررســی و مرتفع نکنید، پدیده های بزرگ رخ خواهد داد، 
تاکید کرد: باید در زندگی اجتماعی و سیاســی به گونه ای 

حرکت کنیم که نظم حاکم باشد.
معــاون اســتاندار ایالم به نظریه پنجره شکســته و 
مطابقــت آن بــا موضوع ترافیک پرداخــت و گفت: اگر 
پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به 
شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد با مشاهده بی 
تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری 
خواهد  زد. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته 
می شــود و این احساس بی قانونی و هرج و مرج از خیابان 
به خیابان و از محله ای به محله دیگر گســترش یافته و با 

خود عالئم و پیام هایی را همراه خواهد داشت.
نوذری، رعایت نکردن قوانین را موجب گسســت در 
رفتارهای اجتماعی قلمداد کرد و گفت: قانون شــکنان 
و متخلفان نباید احســاس کنند هر کاری را که بخواهند 

مجازند انجام دهند بدون آنکه کسی مزاحم شان شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به پایین 
آمدن آســتانه تحمل و کاهش گفتگو در بین شهروندان 

و خانواده ها گفت: طالب و روحانیون به واســطه حضور 
مــداوم در جامعه می توانند در زمینه آموزش مهارت های 
حل مسئله، کنترل خشــم، ارتباطات اجتماعی و ترویج 

گفتگو به مسئولین کمک کنند.
معاون اســتاندار ایالم یکی از بزرگترین دشــمنان 
داخلی را معضالت اجتماعی عنوان و خاطرنشان کرد: از 
روحانیون مستقر در نقاط مختلف استان انتظار داریم که 
مســائل اجتماعی را مطرح کنند چرا که طالب می توانند 

در این زمینه گره گشا باشند.

* مرگ بیش از 1۷ هزار نفر بر اثر تصادفات 
جاده ای در کشور

ســردار حمیدی، معاون اجرایی راهنمایی و رانندگی 
ناجا در ادامه همایــش »طالب یاران فرهنگ ترافیک«  
در ایالم اظهار داشــت: تاکنون 17 هــزار و 183 نفر در 
جاده های کشور به علت تصادفات مختلف فوت شده که 

این آمار بسیار دردناک است.
معاون اجرایی راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: متأسفانه 
پرفروش تریــن خودرو تولید داخلی پــر تصادف ترین و 

خسارت آفرین ترین خودروی کشور است.
وی افزود: هر فردی که در اثر سوانح جاده ای جان خود 
را از دســت می دهد بیش از یک میلیارد تومان بر جامعه 

هزینه تحمیل می کند.

همایش »طالب یاران فرهنگ ترافیک« برگزارشد 
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
این چنین با همه درساخته ای یعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
حافظقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه

خبر

وزیر راه و شهرســازی گفت: امسال با تمام ظرفیت در خدمت زائران 
هستیم و هشت هزار اتوبوس برای جابجایی زائران پیش بینی شده است. 
به گزارش ایرنا، محمد اســالمی در بازدید از مسیر ارتباطی دهلران به 
مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در ســتاد مرکزی اربعین برای 
تامین نیاز ناوگان حمل و نقل ریلی ، جاده ای و هوایی تمهیداتی اندیشیده 
شده و برنامه افزایش قطارها، پروازها و اتوبوس ها را در دستور کار داریم.

وی از به کارگیری هشــت هزار دســتگاه اتوبوس برای حمل و نقل 
زائــران اربعین خبر داد و افزود: عالوه بر این تعدادی نیز به صورت ذخیره 
پیش بینی شــده که در صورت نیاز به ناوگان حمل و نقل جاده ای اضافه 

شوند.
وزیر راه و شهرســازی از عدم افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته 

خبــر داد و گفــت: افزایش قیمت نداریم مگر همــان قیمت هایی که به 
صورت قانونی برای اتوبوس ها و راه آهن اضافه شــده و قیمت های اول 

سال مالک است.
اســالمی با اشــاره به توجه به زیرســاخت های جــاده ای و خطوط 
مواصالتی تاکید کرد: با نزدیکی به فصل اربعین با تقاضاهای بیشــتری 
مواجه می شویم، امســال پیش بینی می شود تعداد زائران به سه میلیون 
و ۵00 هزار نفر برســد، لذا به روز کــردن ظرفیت ها و امکانات مطابق به 

افزایش تعداد زائران الزامیست.
وی اضافه کرد: جایی که نیاز اســت باند دوم اضافه یا تعریض انجام 
شود در اســتان های خوزستان و ایالم اقدامات را انجام یا در دست اقدام 

داریم و در این حوزه کارها بخوبی پیش می رود.
وزیر راه و شهرســازی به پایانه ها و محفوظات بهره برداری آنها اشاره 
و تاکیــد کرد: در این پایانه ها امروز مقیــاس، نوع و کیفیت بهره برداری 

فرق کرده و با 2 وضعیت روبه رو هستیم.
اسالمی یادآور شد: برخی پایانه ها قابلیت و آمادگی برای عبور و مرور 

و ترانزیت و تبادالت تجاری دارند و برخی دیگر برای ایام اربعین و خدمت 
به زائران پیش بینی شــده اند و در استان های ایالم و خوزستان ظرفیت 
پایانه ها افزایش داده شــده و تا هفدهم مهر که اولین روز از دوره 10 روزه 

اربعین است، آخرین نیازسنجی صورت گرفته است.
وی با اشاره به برخی کاستی های مرز مهران در سال گذشته یادآور شد: 
به همت اســتاندار ایالم این کاستی ها مرتفع شده و امسال در مرز مهران 
جاده دسترســی به پایانه برکت برای تســهیل در عبور و مرور انجام شده 

و طراحی موکب ها طوری انجام شده که موجب تداخل در تردد نشوند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص محور دهلران به مهران و اندیمشک 
و دو بانده کردن آن گفت: ماده ۵۶ اخذ شده و نیاز است سرمایه گذار وارد 

کار شود و با تضمین دولت بازپرداخت انجام می دهیم.
اســالمی در خصوص اتصال بزرگراه خرم آباد به پل زال و مورموری 
به دهلران و چیالت هم گفت: بررســی های مقدماتی انجام شــده و این 
دو طرح تاثیر خوبی در توســعه استان و شهرستان دارند و امیدواریم این 

اقدامات کمک کنند که شکوفایی در دهلران و استان بیشتر شود.

پیش بینــی 8  هــزار اتوبوس برای 
جابه جایی زائران اربعین 

1۰ هزار مترمربع از اراضی 
ملی دهلران آزادسازی شد

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران 
گفت: با دستور مقام قضایی 10 هزار مترمربع بنای 
غیرمجاز در اراضی ملی دهلران آزادســازی شــده 

است.
نصر اهلل پارســه اظهار داشت: در راستای اجرای 
تبصره 1 ماده ۵۵ قانون حفظ اراضی ملی با سهراب 
زاده رئیــس دادگاه عمومی بخش موســیان ،  30 
مورد بنا و ســاخت ســازهای بدون مجوز از جمله 
دیوارکشی، محوطه ســازی در سطح 10 هزار متر 

مربع در بخش دشت عباس تخریب شدند.
 وی بیان داشــت : پس از دریافت حکم قضائی با 
حضور نماینده رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان 
، همکاری عوامل انتظامی، نیروهای یگان حفاظت 
اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری  این بنای احداثی 

تخریب شد.
پارســه اظهار داشــت: افراد از هرگونه ساخت و 
ســاز غیر مجاز در اراضی ملــی خودداری کنند چرا 
که یگان حفاظت منابع طبیعی شهرســتان دهلران 
برابر قانون با تشکیل پرونده متخلفین را به دستگاه 
قضایی معرفی خواهد کرد.وی افزود : حفاظت بهینه 
از عرصه هــای ملی و برخــورد قاطعانه با متخلفین 
مربوطه، جزء اولویت های نخست این اداره است و با 
متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و متخلفین دراین 
حوزه بشــدت برخورد خواهد شد.پارسه عنوان کرد: 
حفاظت و احیاء عرصه های ملی شهرستان مستلزم 
مشــارکت همه جانبــه و آگاهانه اقشــار مختلف 
مردم و دوســتداران و همیاران طبیعت و همکاری 
دســتگاه های مربوطه در شهرســتان می باشد و از 
مردم انتظار می رود که به محض مشاهده تخریب و 
تصــرف اراضی ملی مراتب را از طریق تلفن رایگان 
امداد جنگل)1۵0۴(یا خط تلفن 3372۴۵۵۹ اطالع 

دهند.

دادگاه و دادسرای موقت در 
مرز مهران راه اندازی می شود

رئیس کل دادگســتری ایالم گفت: در راســتای 
ارائه خدمات بیشــتر به زوار سیدالشهدا در ایام منتهی 
به اربعین حسینی یک شعبه دادسرا و یک شعبه دادگاه 
و همچنین پزشــکی قانونی در پایانه مرزی مهران به 

صورت شبانه روزی مستقر می شوند.
به گــزارش فارس علی دهقانــی گفت: مراجعه 
کنندگان به دادگستری آخرین مرجع و پناهگاه شان 
دستگاه قضایی اســت و باید کرامت انسانی و حقوق 
شــهروندی آنان حفظ شــود. وی بیان داشــت: بی 
احترامی به زائرین حســینی در مرز مهران پذیرفتنی 
نیست، چنانچه موردی مشاهده شود دستگاه قضایی 
با شدت باعاملین برخورد خواهد کرد. دهقانی اضافه 
کرد: دســتگاه قضا تمام سعی خود را کرده که وظایف 
ذاتی خود را بخوبی انجام دهد و در این راستا بی نظمی 

و ناامنی در مرز مهران را قبول نمی کند.

4 بانده کردن محور ایالم - 
مهران تکمیل می شود

وزیر راه و شهرســازی گفت: ۴بانده کردن محور 
ایالم-مهــران قبل از اربعین ســال آینده تکمیل 

می شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی در بازدید 
از پایانه مرزی مهران اظهار داشت: وی بیان داشت: 
توسعه کل زیرساخت های ایالم در دستور کار وزارت 

راه و شهرسازی است.
اسالمی عنوان کرد: 82 کیلومتر از مسیر ایالم-

مهران چهار بانده شــده و تا قبل از اربعین سال آینده 
تکمیل می شود.

 وزیر راه و شهرســازی گفــت: طرح جامع پایانه 
مرزی مهران توسط ســازمان راهداری نیز اجرایی 

می شود.
وی با اشــاره به اینکــه راه های مواصالتی تمام 
مســیرهای ارتباطی به پایانه های مرزی کشور در 
حال بهسازی است که بخش عمده آن برای اربعین 
امســال آماده می شود، گفت: تنها در استان ایالم دو 
هزار کیلومتر خط کشــی در جاده ها صورت گرفته 
اســت. وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال برنامه ما 
برای گسترش فضای پایانه ها در دو بخش رفاهی و 

گیت های خروجی بوده است.
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی از پایانه  
مرزی مهران و بررســی وضعیت تردد زائران بازدید 
کرد.در این سفر وزیر راه ضمن بازدید از پایانه  مرزی 
مهران، درجریــان آخرین وضعیت تردد زائران را از 

این پایانه به کشور عراق قرار گرفت.
همچنین در این ســفر، وزیر راه و شهرســازی 
عالوه بر حضور در پایانه مرزی مهران از محورهای 
ایالم به مهران و ایــالم به حمیل نیز بازدید خواهد 

داشت.

افزایش پروازهای هفتگی 
فــرودگاه ایالم در آســتانه 

اربعین

سرپرســت فرودگاه شــهدای ایالم از افزایش 
پروازهــای هفتگی این فرودگاه در آســتانه اربعین 

خبر داد.
 محمــد جواد یگانه در گفتگــو با خبرنگار مهر از 
افزایــش پروازهای هفتگی این فرودگاه در مســیر 

ایالم »مشهد «ایالم خبر داد.
وی افزود: چهار ســورتی پرواز جدید در مســیر 
ایالم »مشهد« ایالم به پروازهای هفتگی فرودگاه 

شهدای ایالم افزوده شد.
وی تصریح کرد: ایــن پروازها از تاریخ 11مهر، 
روزهای دوشــنبه و جمعه هر هفته توســط شرکت 

هواپیمایی زاگرس انجام می شود.

خبر

فرمانــدار ملکشــاهی گفت: وجــود معارضان 
محلی باعث شــده روند اجرایــی پروژه چهارخطه 

کردن مسیر ملکشاهی به ایالم کند شود. 
محمــد تاســمه در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا 
گفت: پروژه چهار خطه کردن پنج کیلومتر مســیر 
ملکشاهی به ایالم با اعتبار اولیه 230  میلیارد ریال 

در حال احداث است.
وی افزود: این پروژه در 2 فاز به صورت همزمان 
در حال انجام است که اعتبار آن از محل منابع ملی 

و استانی اختصاص یافته است.
فرماندار ملکشــاهی افزود: امســال برای این 

پــروژه ۵0 میلیارد ریال از محــل اعتبارات اربعین 
و تملک دارایی های شهرســتان تخصیص یافته و 

پروژه در دست احداث قرار گرفته است.
تاســمه با بیان اینکه پــروژه چهار خطه کردن 
پنج کیلومتر ورودی شــهرهای ارکواز و دلگشا به 
ســمت ایالم تاکنون 1۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است یادآور شد: وجود معارضین محلی روند 

سرعت پیشرفت این پروژه را کند کرده است.
وی یــادآور شــد: رایزنی هــای متعــددی با 
معارضین محلی صورت گرفته است که در صورت 
حل نهایی این مشــکل پروژه با ســرعت بیشتری 

ادامه خواهد یافت.
وی با اشــاره به نهایی شدن ارتقاء 2۵ کیلومتر 
مسیر ملکشاهی به سمت ایالم از فرعی به اصلی و 
شــریانی و به عنوان مسیر دوم تردد زائرین اربعین 
به مرز مهــران تاکید کرد: این مســیر در آینده به 
عنوان یک راه شــریانی نقش ارزنده ای در توسعه 

ملکشاهی خواهد داشت. 
محــور 10۵ کیلومتری ایالم - ملکشــاهی - 
مهران در چند ســال گذشــته به عنوان راه دوم و 
جایگزین مسیر ایالم - مهران مورد توجه و استفاده 

زائران اربعین حسینی قر ار گرفت
شهرستان ملکشــاهی دارای 100 کیلومتر راه 

فرعی و 70 کیلومتر راه روستایی است.

معارضان محلی؛ مانع سرعت بخشی پروژه راه سازی 
ملکشاهی - ایالم 

چاپ آگهی های ) تبلیغات ، استخدام ، مفقودی و... (
 در روزنامه جام جم استان ایالم 

آدرس : ایالم - خیابان آیت اله طالقانی- خیابان سمندری 

 دفتر سرپرستی روزنامه جام جم در استان ایالم

تلفن : 08433350984  -  09037120854

با تبلیغات کسب و کار خود را رونق ببخشید
جهت چاپ آگهی خود در روزنامه جام جم با ما تماس بگیرید

۸۸ درصد جاده های ایالم، تحت پوشش
 شبکه های تلفن همراه 

مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات ایالم 
گفــت:   88درصــد جاده های ایالم تحت پوشــش 

شبکه های تلفن همراه است.
عباس بیرامی اظهار داشت: استان ایالم در حوزه 
فنــاوری و اطالعات یکی از اســتان های برخوردار 

کشور لحاظ می شود.
وی ادامه داد: در چهار ســال اخیر اســتان ســیر 
صعــودی در این حوزه داشــته و هــم اکنون رتبه 
سیزدهم کشــور را در بحث حوزه فناوری اطالعات 
دارد و در نــوار غربی کشــور به عنوان اســتان اول 

محسوب می شود.
بیرامی افزود: بیش از ۹۴ درصد جمعیت اســتان 
به شــبکه های تلفن همراه دسترسی دارند و با توجه 
به پروژه هایی که در دســت اقدام است با این برنامه 
ریزی تا پایان ســال این میزان پوشــش جمعیتی به 

مراتب بیشتر خواهد شد.
وی عنــوان کرد: بیش از 8۴ درصد روســتاهای 
استان به شــبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت 

متصل است.
مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات ایالم 
تصریــح کــرد: 88 درصد جاده های اســتان تحت 
پوشــش شبکه های تلفن همراه است و در هیچ نقطه 

ای از استان مشکل تلفن ثابت نداریم.
وی ادامه داد: شــاید ظرفیت کنگره عظیم اربعین 
حســینی یکی از دالیلی بوده که توانستیم هر ساله 

خدماتی را به اســتان گسیل کنیم که شاهد رشد این 
حوزه هم بودیم.

* اجرای 1200 کیلومتر فیبرنوری در استان
وی افــزود: در حوزه زیرســاخت های ارتباطی 
عالوه بر شــبکه های رادیویی و کابلی که در استان 
داریم، تمام شــهرهای استان به شــبکه های فیبر 

نوری، شبکه های نسل سه و چهار متصل هستند.

مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات ایالم 
گفت: نزدیک به یک هزار و 200 کیلومتر فیبرنوری 
از طریق سه اســتان کرمانشاه، لرستان و خوزستان 

در استان اجرا شده است.
وی تصریح کرد: ســال گذشته در دو مرز چیالت 
و چنگوله نیز توانســتیم زیرساخت فیبر نوری این دو 
مــرز جدید را به عنوان یک ظرفیــت آماده کنیم، با 
رســمیت پیدا کردن این دو مرز زیرساخت ارتباطی 

آنها نیز آماده است.
وی گفــت: اربعین در فرهنــگ و برنامه های ما 
یک جایگاه بزرگ و جهانی اســت، روز به روز شاهد 
افزایش زائران اباعبداهلل الحسین)ع( و بویژه تردد از 

مرز مهران هستیم.
وی افــزود: زائرینی که از مرز مهران و اســتان 
ایالم تردد خواهند کرد بدون شــک ازخدمات حوزه 
ارتباطات استفاده می کنند امسال نیز مانند سال های 
گذشــته برنامه ریزی های خوبی در این حوزه انجام 

شده است.


