
فضای کرمانشاه با کاشت 70 هزار بوته گل 
بهاری می شود

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: نزدیک به 70 هزار گلدان و درختچه از گونه های 
مختلف گیاهی برای زیباسازی شهر در فصل بهار و استقبال از نوروز تدارک دیده شده است.

فرامرز رحمتی زاده در نشســت خبری با اصحاب رســانه  که در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشــاه برگزار شــد، اظهار داشــت: با تغییر نام سازمان پارک ها به سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهرداری، 

رویکردهای این سازمان نیز تغییراتی کرده و به سمت زیباسازی و زیباشناختی گرایش پیدا کرده است.....

توسعه زیرساخت 
گردشگری ۲۲ منطقه 

تفریحی در ایالم 

11 سوگواره یاس نبوی
 در همدان

 برگزار می شود

ایجاد کارخانه بازیافت 
مواد سمی در الیگودرز 

صحت ندارد 

شهربازی فعالی نداریم
 که پلمب باشد

تشکیل گشت های 
ویژه پایش مصرف 
گاز در ادارات ایالم

تاسیس دادگاه عمومی در بخش خاوه دلفان 

میزان مرگ و میر کودکان کردستانی 
از متوسط کشوری  کمتر 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میزان مرگ و 
میر کودکان در کردستان را کمتر از متوسط کشوری 

و جهانی عنوان کرد.
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استان های 

غربی

مدیرکل استاندارد ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون پس از بازرسی و بازدید 
کارشناسان اداره کل از واحدهای تولیدی و سطح بازار  115 مورد کاالی غیر استاندارد 
شناسایی و به دلیل مغایرت با استانداردهای ملی، نداشتن نشان استاندارد و عدم کیفیت 
توقیف و جمع آوری شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان ایالم، 
مهناز همتی افزود: بیشترین کاالی شناسایی شده در بازرسی ها شامل:  قند، شکر، 
عرقیجات، بلوک های پلی استایرن سقفی، موزاییک، گاز تک شعله، چراغ خودرو 
و فیلتر هوا بوده اند. وی در ادامه گفت: هموطنان عزیر توجه داشته باشند عالمت 
استاندارد بدون کد ده رقمی رهگیری استاندارد قابل اطمینان نمی باشد و در خصوص 
کاالهایی که دارای عالمت استاندارد می باشند و از نظر شکل ظاهری یا کیفیت دارای 
مشکل می باشند احتمال جعل عالمت استاندارد وجود دارد. لذا جهت سنجش اصالت 
عالمت استاندارد می توان کد ده رقمی را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود. 
همتی در پایان با اشاره به اینکه، در بوفه مدارس نیز مواد خوراکی " مشمول استاندارد 
اجباری" به فروش می رسد، افزود: از ابتدای سال تحصیلی 98، کارشناسان این اداره 

کل اقدام به بازرسی بوفه مدارس نمودند و  به منظور افزایش این کنترل ها در بوفه های 
مدارس از دانش آموزان مشتاق به همکاری با اداره کل استاندارد استان، به عنوان 

دوستار و بازرس استاندارد در مدارس همکاری کنند.

جمع آوری115 کاالی غیراستاندارد در ایالم، از ابتدای سال تا کنون

ــتان  ــواز و اس ــتان اه ــرق شهرس ــع ب ــرکتهای توزی ــکاری ش ــه هم ــم نام  تفاه
ــی و درجهــت گســترش همــکاری  ــژه و مل ــه طرحهــای وی لرســتان باتوجــه ب
ــه گــزارش  ــا ب ــه امضــاء رســید. بن و باهــدف پیشــرفت و توســعه دو شــرکت ب

ــل  ــتان ، مدیرعام ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم رواب
ــه  ــم نام ــن تفاه ــت : ای ــار داش ــا ، اظه ــدون خودنی ــتان فری ــرق اس ــرکت ب ش
شــامل توســعه همــکاری در جهــت تدویــن و پیــاده ســازی برنامه هــای 
رویــت پذیــری، کنتــرل بــار و مدیریــت مصــرف و اســتفاده از تجهیــزات نویــن 

ــد. ــده می باش ــع نش ــرژی توزی ــی ها و ان ــش خاموش ــت کاه در جه
ــای دو  ــم اندازه ــق چش ــردی و تحق ــای راهب ــن برنامه ه ــت: تدوی ــا گف خودنی
شــرکت و ارتقــاء ســطح همــکاری و هماهنگــی در مدیریــت بحــران و پدافنــد 

ــد. ــه می باش ــم نام ــات تفاه ــر موضوع ــل از دیگ غیرعام
ــه  ــت: ک ــار داش ــان اظه ــی در پای ــط عموم ــر رواب ــر دفت ــا مدی ــعید دولتش س
ــعه  ــرفت و توس ــدف پیش ــا ه ــال و ب ــه 5 س ــم نام ــرای تفاه ــان اج ــدت زم م
دو شــرکت بــا اســتفاده از قابلیت هــا و ظرفیت هــای مشــترک موجــود و 
ــه  ــات هرچ ــه خدم ــات در ارائ ــادل تجربی ــش و تب ــاء ســطح دان ــن ارتق همچنی
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرکت ق ــردو ش ــد ه ــورد تاکی ــوع م ــاب رج ــه ارب ــر ب بهت

تفاهم نامه همکاری شرکت های توزیع برق اهواز و استان لرستان
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رئیس سازمان سرمایه گذاری مشارکت های شهرداری کرمانشاه:
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2روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
توسعه و ایجاد زیرساخت گردشگری ۲۲ منطقه تفریحی در ایالم

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایالم از توسعه 
و ایجاد زیرساخت گردشگری ۲۲ منطقه تفریحی در 9 ماه سال جاری در 
استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
توسعه  امسال   9 در  گفت:  زاده  شنبه  عبدالمالک  ایالم،  دستی  صنایع  و 

برق رسانی،  دسترسی،  راه  شامل  استان  گردشگری  مناطق  زیرساخت های 
آب رسانی در مناطقی  نظیرغار زینگان، قلعه کنجانچم در شهرستان مهران، 
بدره،  شهرستان  جاده الالر  دسترسی  راه  کافرین،  تنگه  ایوان،  کنگیر  سد 
مجتمع گردشگری سد دویرج، آبگرم دهلران شهرستان دهلران و روستای 

هدف گردشگری زنجیره علیا و …. انجام شد. وی با بیان اینکه با اجرای 
طرح های بهسازی و ترمیم زیرساخت های مناطق نمونه گردشگری، تحولی در 
مناطق نمونه گردشگری ایالم ایجاد می شود، افزود: بهره  گیری از ظرفیت های 

گردشگری یکی از راهکارهای مهم توسعه استان ایالم است.

استاندار کرمانشاه:
حوزه   در  کاذب  تورم 
خوراکی ها به گردشگری 

لطمه زده است
 

بازوند،اســتاندار کرمانشاه ۲8 دی در نشست شورای 
برنامه ریزی استان که با حضور احمد صفری نماینده 
مردم کرمانشاه در مجلس، حاتمی معاون اقتصادی 
استاندار، ساالری معاون عمرانی استاندار، خسروی 
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری و مدیران ادارات 
و دســتگاه های اجرایی اســتان برگزار شــد؛ اظهار 
داشت: متاسفانه در حوزه خوراکی ها شاهد یک تورم 
5۶ درصــدی بوده ایم که این امر به اقتصاد اســتان 
لطمه زده اســت.وی افزود: متاســفانه نرخ خدمات 
رســتوران ها و هتل های کرمانشاه نسبت به همدان 
حداقل ۲5 درصد گران تر است و برخی سفره خانه ها 
و رســتوران ها گاه برای هر پرس غــذا فاکتورهای 

عجیبی صادر می کنند.
اســتاندار کرمانشــاه تاکید کرد: تداوم این وضعیت 
می توانــد آســیب های جبران ناپذیــری به صنعت 
گردشــگری و رویداد کرمانشاه ۲0۲0 وارد کند  زیرا 

گردشگر به دنبال دریافت خدمات ارزان تر است.
وی بــا انتقاد جــدی از وجود یک گرانــی کاذب در 
بخش میوه و تره بار استان اظهار داشت: در این شهر 
وانت بارهــا، گوجه فرنگــی را کیلویی ۳800 تومان 
می فروشــند ولی همین گوجه را مغــازه دار کیلویی 
8 هزار تومان می فروشــد . چنین موارد مشــابهی در 
برخی اقالم دیگر نیز به چشم می خورد. نماینده عالی 
اســتان با تاکید بر اینکه تداوم چنین وضعیتی برای 
مدیریت ارشد استان قابل قبول نیست؛ اظهار داشت: 
ســازمان تعزیرات، بازرسی سازمان صمت و میراث 
فرهنگی بایــد با واحدهایی که با افزایش غیرقانونی 
قیمت ها موجب باالرفتن نرخ تورم شده اند با جدیت 

و حساسیت تمام برخورد کند.

خبــر

نداریم  فعالی  شهربازی 
که پلمب باشد

مشـارکت های  سـرمایه گذاری  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری کرمانشـاه از فعالیـت عملیـات عمرانـی 

شـهربازی فانفـار خبـر داد.
وحید شامبیاتی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی 
الملل شهرداری کرمانشاه در خصوص  بین  امور  و 
اظهار  پلمب شهربازی های کرمانشاه  اخبار  تکذیب 
که  دارد  شهربازی   ۲ کرمانشاه  کالنشهر  داشت: 
قانونی  به سر می برند و مراحل  تعطیلی  هر دو در 

سرمایه گذاری آنها در حال اجراست.
مراحل  طی  با  فانفار  شهربازی  افزود:  وی 
اجرای  حال  در  سرمایه گذار  جذب  جهت  قانونی 
می شود  پیش بینی  و  است  عمرانی  عملیات های 
درصدی   80 تا   70 برداری  بهره  به   99 نوروز  در 
خواهد رسید.وی ادامه داد: شهربازی دیگر کرمانشاه 
به دلیل بدهی مستاجر قبلی به شهرداری و توقیف 
واگذاری  جهت  دادگاه  نهایی  حکم  منتظر  وسایل 
به سرمایه گذار است و انتظار می رود در دهه فجر 
امسال رسما فعالیت عمرانی شهربازی لب آب آغاز 
لب آب  شهربازی  طرح  کل  افزود:  شود.شامبیاتی 
آن یک سال  فاز  هر  که  فاز طراحی شده  در سه 
فاز  هر  اتمام  از  بعد  که  دارد  نیاز  اجرا  برای  زمان 
رئیس  می شود.  میسر  شهروندان  برای  بهره وری 
شهرداری  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
فضای  در  منتشر شده  اخبار  به  اشاره  با  کرمانشاه 
استاندارد  اداره  کارشناس  نظر  اعالم  و  مجازی 
نداریم  فعالی  شهربازی  کرمانشاه  شهر  در  افزود: 
که به دلیل غیراستاندارد بودن وسایل پلمب باشد و 
احتماال کارشناس مذکور از شهربازی شهر دیگری 
بازدید کرده است.وی در پایان با تکذیب شایعات در 
این خصوص گفت: انتطار می رود رسانه ها با در نظر 
گرفتن همه جهات اخبار را منتشر نمایند تا از انتشار 

شایعات جلوگیری شود.

خبــر

آماده باش معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه برای برفروبی 
 معـاون خدمات شـهری شـهرداری کرمانشـاه از آماده بـاش کامل 

نیروهـای شـهرداری جهـت انجام عملیـات برف روبـی خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـهرداری کرمانشـاه خسـرو عیسـاییان 
در گفتگـو بـا خبرنـگاران اظهـار داشـت: بیـش از 1500 نفـر از 
پرسـنل شـهرداری بـا توجـه بـه پیش بینی سـازمان هواشناسـی در 
بـارش بـرف بـه حالـت آماده بـاش درآمده انـد و تـا پایـان بـارش و 

حـل مشـکالت شـهری در آمـاده بـاش کامـل خواهنـد ماند.
وی ادامـه داد: 1۲ دسـتگاه خـوردرو سـنگین تیغـه بـرف روب و ۲0 
دسـتگاه گریـدر در حـال حاضـر در حـال انجـام خدمت رسـانی به 
همشـهریان در سـطح شـهر هسـتند و ۳0 دسـتگاه کمپرسـی بـا 
شـن و نمـک بارگیـری شـده و در صـورت نیاز مـورد اسـتفاده قرار 
خواهنـد گرفـت. معـاون خدمـات شـهری شـهرداری بـا اشـاره به 
سـایت های برف روبـی افـزود: 8سـایت ثابـت برف روبـی در سـطح 

مناطـق هشـتگانه احـداث شـده و سـعی شـده سـایت های سـیار 
دیگـری در معابـری کـه شـیب دار هسـتند فعال باشـند. 

وی بـا مناسـب دانسـتن وضعیـت تـردد در سـطح شـهر افـزود: 
مشـکل عبـور مـرور خاصـی در شـهر گـزارش نشـده و مخـازن 
دپوی شـن و نمک در شـهر آماده شـده تا در صورت بروز مشـکل 

از آنهـا اسـتفاده گـردد.
عیسـاییان افـزود: بـا توجه بـه حجم بـاالی بارش  بـرف در مناطق 
۴و8، از شـهروندان تقاضـا داریـم از تـردد غیرضـروری خـودداری 
نحـو  بـه  توسـط مجموعـه شـهرداری  تـا خدمت رسـانی  نماینـد 

احسـن و سـریع تر انجـام پذیـرد.
وی در پایان از شـهروندان خواسـت در صورت مشـاهده مشـکل در 
سـطح شـهر با سـامانه 1۳7 و یا شـماره تماس های ۳7۲9۲900 و 

۳7۲9۳100 تمـاس حاصل نمایند.

استاندار کرمانشاه افزایش ۳1 کشته در تصادفات درون 
غیرقابل  را  گذشته  سال  به  نسبت  کرمانشاه  شهری 
پذیرش دانست و گفت: شورای ترافیک و دستگاه های 
مربوطه چه کار می کنند که این میزان افزایش کشته  در 
تصادفات داشته ایم. هوشنگ بازوند در جلسه کمیسیون 
ایمنی راه ها که ۲ بهمن برگزار شد، با اشاره به اینکه 

نفری   ۳1 افزایش  امسال  ابتدای  از 
شهری  درون  تصادفات  کشته های 
اظهار  ایم،  داشته  کرمانشاه  در  را 
کرد: این موضوع حتما نیاز به آسیب 
شود  مشخص  باید  و  دارد  شناسی 
قصور از سمت چه بخشی بوده است.

اگر  شد:  یادآور  کرمانشاه  استاندار 
شورای ترافیک استان برنامه کاهش 
را  شهری  درون  سوانح  کشته های 
داده و  به شهرداری و شورای شهر 
آنها اجرا نکردند الزم است با هر دو 
بخش به صورت جدی برخورد شود و 
متخلفان شهرداری به دادگاه تخلفات 
به  شهر  شورای  متخلفان  و  اداری 
مالی  منابع  استدالل کمبود  بروند.  اختالف  هیات حل 
نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه 
هیچگونه مالحظه ای در برخورد با افراد متخلف در این 
زمینه نداریم، خاطرنشان کرد: فرد متخلف حتی اگر دبیر 
شورای ترافیک هم باشد با او برخورد می شود.وی با رد 

برخی توجیهات که در زمینه باال رفتن تصادف منجر به 
فوت شهری مطرح است، گفت: نمی توانیم کشته شدن 
افراد را به گردن لبو و پرتقال فروش دور میدان بیندازیم 
و بگوییم تصادفات مربوط به مشکل ترافیکی است که 
به  مربوط  کشته ها  از  بسیاری  زیرا  کردند،  ایجاد  آنها 
بلوارهای اصلی شهر است. استاندار کرمانشاه نصب نرده 
در وسط بلوارهای پرحادثه را ضروری دانست و اضافه 
کرد: این توجیه که گاهی مردم از روی نرده های بلوار 
عبور می کنند پذیرفتنی نیست، زیرا تعداد این افراد بسیار 
کم است و به عالوه این در تمام کشورهای پیشرفته 
دنیا نیز انجام می شود. بازوند به شورای ترافیک استان 
مهلت ۴8 ساعته داد تا برنامه خود برای جلوگیری از 
افزایش کشته های تصادفات درون شهری برای دو ماه 
پایانی سال را ارائه و به دستگاه های مربوطه ابالغ کنند 
و افزود: این برنامه  باید به دستگاه هایی مانند شهرداری، 
پلیس راهنمایی و رانندگی، فرمانداری و … ابالغ شود، 
افزایش  هیچ  اسفند  و  بهمن  پایان  در  که  گونه ای  به 
کشته ای نداشته باشیم. وی تاکید کرد: به عالوه باید 
آمار  افزایش  بر  ظرف مدت 10 روز تمام عوامل موثر 

کشته ها با میزان سهم هریک مشخص شود تا بتوانیم 
برخورد الزم را با متخلفین انجام دهیم.

وضعیت  اصالح  لزوم  بر  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
و  کرد  تاکید  شهر  سطح  مکانیزه  پیاده  عابر  پل های 
ادامه داد: حتما در این بخش کمبودهایی داریم که آمار 

کشته های درون شهری باال می رود.
بازوند درباره وضعیت تصادفات برون شهری نیز گفت: 
از  باالیی  آمار  که  کامیاران  به  کرمانشاه  محور  درباره 
کشته ها را به خود اختصاص می دهد نامه ای به امضای 
من با ضمیمه آمار برای وزیر راه و شهرسازی ارسال 
و  ایشان  قول های معاونین  تمام  شوند  متوجه  تا  شود 
چه  نشده،  عملیاتی  مسیر  این  برای  که  وعده هایی 

نتیجه ای داشته است.
وی اظهار کرد: باید پیشنهادی در شورای تامین استان 
مطرح شود که تا پایان تعطیالت نوروزی هر خودرویی 
که بیش از 1۴0 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد، 
تامین  برای  داد،  قول  کرمانشاه  استاندار  شود.  متوقف 
نیز 100  راهور  پلیس  بنزین خودروهای گشت  هزینه 

میلیون تومان اختصاص یابد.

انتقاد استاندار کرمانشاه از افزایش کشته های تصادفات درون شهری 



بر  دامپزشـکی  نظارت 
همدان آبزیـان 
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توســعه زیرســاخت 
ــگری ۲۲ منطقه  گردش

ــالم  ــی در ای تفریح

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان ایالم از توسـعه و ایجاد زیرسـاخت 
گردشـگری ۲۲ منطقـه تفریحـی در 9 مـاه سـال 

جـاری در اسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی ایـالم، 
عبدالمالـک شـنبه زاده گفت: در 9 امسـال توسـعه 
زیرسـاخت های مناطق گردشـگری استان شامل 
راه دسترسـی، برق رسـانی، آب رسـانی در مناطقی  
نظیرغـار زینـگان، قلعـه کنجانچم در شهرسـتان 
مهـران، سـد کنگیـر ایـوان، تنگـه کافریـن، راه 
دسترسـی جـاده الالر شهرسـتان بـدره، مجتمـع 
گردشـگری سـد دویرج، آبگرم دهلران شهرستان 
دهلـران و روسـتای هـدف گردشـگری زنجیـره 
علیـا و …. انجـام شـد. وی با بیان اینکـه با اجرای 
طرح هـای بهسـازی و ترمیـم زیرسـاخت های 
مناطـق نمونـه گردشـگری، تحولـی در مناطـق 
نمونـه گردشـگری ایـالم ایجـاد می شـود، افزود: 
بهـره  گیـری از ظرفیت هـای گردشـگری یکـی 
از راهکارهـای مهـم توسـعه اسـتان ایـالم اسـت.

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان ایـالم بـا اشـاره بـه اینکه توسـعه و 
تکمیـل زیرسـاخت ها در محورهـای گردشـگری 
یکـی از مهم تریـن برنامه های این اداره کل اسـت، 
تصریـح کـرد: حمایـت موثـر از سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی در مناطـق نمونـه گردشـگری 
بـر اسـاس طـرح جامـع مصـوب منطقـه از دیگر 
برنامه هـا در راسـتای توسـعه زیرسـاخت های 
بخش گردشـگری اسـتان محسـوب می شـود.
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مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم از تشـکیل گشـت های 
ویـژه پایـش مصـرف گاز در ادارات ایـالم خبـر داد.

گاز  شـرکت  داشـت:  اظهـار  اللهـی  شـمس  عبـاس 
اسـتان ایـالم در راسـتای اجرای بخشـنامه معاون اول 
ریاسـت جمهـوری، اقدام به تشـکیل گشـت های ویژه 
پایـش مصـرف گاز ادارات و ارگان هـای دولتـی 

اسـت. کرده 
ورود  و  دمـا  بـرودت  بـا  گفـت:  وی 
جبهـه هـوای سـرد و افزایـش مصـرف 
بخشـنامه  براسـاس  و  کشـور  در  گاز 
و  بهینـه  مصـرف  جویـی  صرفـه 
سـوی  از  ابالغـی  گاز  ایمـن 
جمهـور،  رئیـس  اول  معـاون 
تشـکیل جلسـات مرتبـط در 

اسـتانداری و ابـالغ اسـتاندار ایـالم بـه تمامـی ادارات 
و نهادهـای دولتـی در جهـت رعایـت حداکثـر صرفـه 
جویـی در مصرف گاز، شـرکت گاز اسـتان ایـالم اقدام 
بـه تشـکیل گشـت های پایـش مصـرف گاز در ادارات 
و ارگان هـای دولتـی نمـوده و بـه صـورت مسـتمر در 
سـاعات کاری ایـام هفتـه و نیـز در تعطیـالت پایـان 
هفتـه بـه پایـش مصـرف گاز و رعایـت دمـای رفـاه 
)81 تـا 1۲ درجـه( در ادارات و سـاختمانهای دولتـی 

می پردازنـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه در ایـن پایش، میـزان مصرف 
گاز ادارات مـورد بررسـی قـرار می گیـرد و در صـورت 
عـدم رعایـت صرفه جویـی در مصرف یا عـدم رعایت 
دمـای رفـاه، در مرحلـه اول نسـبت بـه ابـالغ بـرگ 

اخطـار کتبـی بـه ادارات اقـدام می کند.

در  و  بعـد  مرحلـه  در  کـرد:  تصریـح  اللهـی  شـمس 
صـورت عـدم رعایـت مصـرف، لیسـت اداراتـی کـه 
بـه  نکننـد،  جویـی  صرفـه  رعایـت  گاز  مصـرف  در 
اسـتانداری اعـالم و در مراحـل بعـدی برابـر قوانین و 
مقـررات مربوطـه رفتـار خواهد شـد. وی ضمن دعوت 
از تمامـی مدیـران ادارات در جهـت رعایـت حداکثـر 
صرفـه جویـی در سـاعات اداری و خامـوش نمـودن 
وسـایل گرمایشـی یـک سـاعت قبـل از اتمام سـاعت 
کاری و نیـز تعطیـالت آخـر هفته، از تمام همشـهریان 
نیـز درخواسـت نمـود با توجه بـه افزایش مصـرف گاز 
برقـراری جریـان  بـه  در کشـور و در جهـت کمـک 
پایـدار گاز در شـبکه بـا رعایـت حداکثر صرفـه جویی 
و پوشـیدن لباسـی مناسـب در داخـل منـازل، نسـبت 
بـه کاهـش دمای سیسـتم گرمایـش خود اقـدام کنند.

تشکیل گشت های ویژه پایش مصرف گاز در ادارات ایالم

بهره برداری از مدرسه ۲ کالسه خیرساز در یکی 
از روستاهای ایالم 

11 سوگواره یاس نبوی در همدان
 برگزار می شود

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: از ابتدای 
سال بالغ بر ۴۲00 میلیارد تومان سرمایه گذاری شامل 
تسهیالت اشتغالزا و آورده کارآفرینان در استان انجام شده 

است. 

 خبرنگار جام جم همدان: احمد توصیفیان در هشتمین 
جشنواره ملی انتخاب چهره برترحوزه کارآفرینی افزود: از 
محل تسهیالت ارزان قیمت اشتغال پایدار روستایی نیز 
تاکنون ۳۶90میلیارد ریال تخصیصی داشتیم. وی ادامه 

با  فعالیت  یک  آن  در  که  است  فرایندي  کارآفرینی  داد: 
نوآوري شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت 
آفریني ميشود. کارآفریني پیامدهاي مثبت و مهمي مانند 
بارورشدن خالقیت ها، نوآوري، افزایش اعتماد به نفس، 

ایجاد و توسعة تکنولوژي و ... را به همراه دارد. وی گفت: 
کارآفریني محرک اشتغال مولد، توسعه اقتصادي و عدالت 
رویکردي   کارآفرینانه«  های  »فعالیت  واشاعه  اجتماعی 

حیاتی براي جامعه است. 

مدرسـه ۲ کالسـه روسـتای کل قطـار شهرسـتان 
چـرداول کـه بـا مشـارکت 70 درصـدی شـرکت 
سـاختمانی آژنـد در حـال احـداث بـود بـا حضـور 
مشـتاقی نیا خیـر مدرسه سـاز و مدیران کل نوسـازی 
مـدارس و آمـوزش وپـرورش، فرماندار و مسـئوالن 
ادارات شهرسـتان چـرداول واهالی منطقه روسـتای 

کل قطـار  ۲۶ آذر بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل نوسـازی 

ایـن مراسـم رحیمـی  در  ایـالم،  مـدارس 
مدیـرکل نوسـازی مدارس اسـتان گفت : این 
مدرسـه دارای ۲ کالس درس ودفتـر اداری بـا 
108 مترمربـع زیربناسـت؛ بـرای احـداث آن 
مبلـغ ۳70 میلیـون تومـان هزینـه شـده کـه 
70 درصـد مبلـغ هزینـه شـده را یک شـرکت 
سـاختمانی تقبـل کـرده اسـت و ایـن فضـای 

آموزشـی افتتـاح شـد.
دارای  فضـا  ایـن  کـرد:  اضافـه  رحیمـی 
اسـتانداردهای آموزشـی از جملـه سیسـتم 
گرمایشـی و سرمایشـی، آشـپزخانه، دفتـر اداری 
وسـرویس بهداشـتی ومجهـز به تجهیزات کالسـی 

و اداری شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: با سـاخت این فضای آموزشـی زمینه 
حضـور بـرای تحصیـل 50 نفـر دانـش آمـوز در این 
منطقـه فراهـم شـده اسـت همچنیـن دانش آموزان 
روسـتاهای همجـوار نیـز می تواننـد از ایـن فضـای 

اسـتاندارد بـرای فراگیـری علم بهـره بگیرند.

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان همدان 
گفت: به مناسـبت فرا رسـیدن  سـالروز شـهادت 
حضـرت فاطمه زهـرا )س( 11سـوگواره یـاس 

نبـوی در همـدان برگـزار خواهد شـد.
حجت االسالم  همدان:  خبرنگار جام جم 
حاجی رضا زین العابدینی افزود: برنامه های ویژه 
شهادت حضرت فاطمه)س(  همزمان با سالروز 
شهادت دخت نبی حضرت رسول اکرم)ص( در 
بقعه های متبرک استان همدان برگزار خواهد 
شد. برنامه های تعیین شده برای این مراسم 

نیز سخنرانی و مدیحه سرایی خواندن بخشی از خطبه 
فدک و زیارتنامه  مطابق با خواست و نیت واقفان و 

اطعام عزاداران است.
 وی گفـت: همچنیـن همایـش رهـروان یـاس نبوی 
ویـژه بانـوان همزمـان بـا عصـر روز شـهادت حضرت 
زهـرا )س(  از دیگـر برنامه هاسـت کـه  اوقـاف بـه این  
مناسـبت  اسـالمی در هـر شهرسـتان اسـتان برگـزار 

خواهـد کـرد.

حجـت االسـالم زیـن العابدینـی برپایـی خیمه هـای 
معرفـت بـرای پاسـخگویی بـه مسـائل شـرعی و 
شـبهات دینـی، غرفه هـای حجاب و عفـاف، کودک و 
نوجـوان و مشـاوره وقـف را نیـز یاد آور شـد و افزود: ۴۳ 
مبلـغ از قـم و همـدان از 5 تـا 11 بهمـن در خیمه هـای 
معرفـت و مناطـق محـروم حضورخواهند داشـت و در 
روز هـای فاطمیـه ۶5 بقعـه مجـری طـرح سـوگواره 

یـاس نبوی دراسـتان اسـت.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: همدان 
استان های  از  دامی  فرآورده های  تولید  در بخش 
امن است و این امنیت تولید دام موجب افزایش 
خرید دام از استان شده است. دامپزشکی استان 
آمادگی همه جانبه برای مقابله و پیشگیری از رواج 

بیماری های واگیر دارد.
خبرنگار  جام جم همدان: محمودرضا رسولی 
نمونه برداری  تاکنون 5۴  امسال  ابتدای  از  افزود: 
پی  مانند آی  بیماری هایی  ردیابی ویروس  برای 
ان ،آی اچ ن و همچنین وی اچ اس در مزارع  
انتقال  به  توجه  با  و  داشتیم  استان  آبزی پروری 
پرورشی،  تجهیزات  و  وسائل  راه  از  بیماری 
باید  مزارع،  بین  تردد  و  جابجایی  غذا،  پرندگان، 
آبزی پروران مسائل بهداشتی و قرنطینه ای را بیش 
از گذشته رعایت کنند. رسولی با تأکید بر اینکه 
و  مزارع مجاز  از  را  ماهی  بچه  باید  آبزی پروران 
برای  باید  آبزی پروران  افزود:  کنند،  تهیه  معتبر 
حمل و نقل ماهی زنده نیز از دامپزشکی مجوز 
با  انجام دهند. وی  دریافت و هماهنگی الزم را 
تاکید بر این که  آبزی پروران باید در هنگام خرید 
بچه ماهی گواهی سالمت دامپزشکی مزرعه را 
از فروشنده درخواست کنند، اظهار کرد: از ابتدای 
مزارع  در  آبزی  ورودی  مورد   09 تاکنون  امسال 
دامپزشکی  مدیر کل  داشتیم.  استان  آبزی پروری 
استان همدان با یاد آوری اجرای حدود ۳5 اقدام  
موثر برای پیشگیری از رواج آنفلوآنزای پرندگان 
در استان، گفت: این اقدام ها شامل مواردی مانند 
خیابان  در  پرندگان  بازارچه  مستمر  ضدعفونی 
فدک و غیره است. همچنین تا پایان ماه قبل حدود 
۲1 هزار و 0۲5 مورد نمونه برداری برای بیماری 
آنفلوآنزا داشتیم و ۳۲ هزار و ۲01 مورد مراقبت 

فعال دراین حوزه انجام شده است.



محمـد رضا صفی خانـی رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن تجـارت لرسـتان خبـر مبنـی بـر احتمال 
زباله هـای  بازیافـت  »کارخانـه  یـک  ایجـاد 

سـمی« در شهرسـتان الیگـودرز را که در فضای 
مجـازی منتشـر شـده بـود تاییـد نکرد.  

طـی روزهـای اخیـر مطلبـی مبنـی بـر احتمـال 

زباله هـای  بازیافـت  »کارخانـه  یـک  ایجـاد 
فضـای  در  الیگـودرز  شهرسـتان  در  سـمی« 
مجازی منتشـر شـد کـه واکنش هایـی را در پی 
داشـت. صفی خانـی در پـی انتشـار ایـن مطلـب 
اینگونـه واکنـش نشـان داد. مطالـب مربـوط به 
احتمـال ایجـاد کارخانه بازیافت زباله های سـمی 
در الیگـودرز کـه در فضای مجازی منتشـر شـد 
صحـت ندارد و تنها یک درخواسـت بـرای جواز 
بازیافـت پسـماندهای پزشـکی در حال بررسـی 
اسـت.  وی کـه صـدور هرگونـه مجـوز بـرای 
دفـن زباله هـای سـمی را در حیطـه اختیـارات 
محیـط زیسـت دانسـته گفـت: بـرای بازیافـت 
ایـن مـواد بایـد پـس از اسـتعالم و مجوزهـای 
محیـط زیسـت، اقدامـات الزم توسـط سـازمان 

صنعـت، معـدن تجـارت انجـام شـود.
رئیـس سـازمان صنعـت، معدن تجارت لرسـتان 
ایجـاد  بـر  مبنـی  شـده  منتشـر  مطالـب  کـه 
الیگـودرز را  بازیافـت مـواد سـمی در  کارخانـه 
تاییـد نکـرده عنـوان کـرد: یـک شـرکت بـرای 

و  نفـت  صنایـع  دسـت  پاییـن  واحـد  تاسـیس 
گاز درخواسـت داده کـه ایـن شـرکت متقاضـی 
قلـم  سـه  نفتـی،  فـرآورده  قلـم   1۳ بازیافـت 
عفونـی  زباله هـای  بـی  خطرسـازی  و  تصفیـه 
بـوده کـه در صـورت موافقـت نهایـی محیـط 
زیسـت، سـازمان نسـبت به تامین مـکان اجرای 

می شـود.  گیـری  تصمیـم  طـرح 
وی از موافقـت اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
لرسـتان بـا 1۳ قلـم مـاده مرتبـط با اسـتحصال 
سـوخت، رنگ  و روغن خبـر داده و مطرح کرده 
کـه بـرای بحـث بازیافت و فـرآوری محصوالت 
مرتبـط با پسـماندهای پزشـکی موافقتـی صادر 

نشـده است.
در  کـه  کـرده  تاکیـد  نهایـت  در  صفی خانـی 
صورتـی بـا صـدور مجـوز بازیافـت و فـرآوری 
بـر  کـه  می شـود  موافقـت  محصـوالت  ایـن 
هیچگونـه  زیسـتی  محیـط  قوانیـن  اسـاس 
عـوارض و عواقبـی برای مردم و محیط زیسـت 

باشـد. نداشـته  وجـود 
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طـرح تبدیل نـژاد دام 
سـیمنتال بـه بومـی در 

همـدان اجرا شـد

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان 
سیمنتال  دام  نژادهای  تبدیل  طرح  گفت: 
دام  به  جهان(  گوشتی  و  شیری  گاو  )بهترین 
افزایش  بومی و دام اصیل برای تحقق هدف 

تولید گوشت قرمز استان در دست اجرا است.
خبرنگار  جام جم همدان: روح اهلل خدارحمی 
افزود: تولید نژادهای خالص گوشتی و شیری 
تضمین کننده روند خودکفایی در تولید گوشت 
قرمز و شیر است. شیر و گوشتی که از نژادهای 
بسیار  کیفیت  لحاظ  از  شود  می  تولید  خالص 
باالست و تولید مواد ژنتیکی باکیفیت در کشور، 
قابل  میزان  به  را  دامدار  تولید  های  هزینه 

توجهی کاهش می دهد.
اصیل  دام  راس  هزار   18 داشت:  اظهار  وی 
 90 از  بیش  که  دارد  وجود  همدان  استان  در 
درصد آنها در این رابطه با نژاد هولشتاین تلقیح 
نژاد شد.  همچنین ۳79 هزار راس  و اصالح 
دام سنگین در استان همدان وجود دارد که از 
این تعداد 18 هزار راس دام اصیل و ۳10 هزار 
راس دام ۲ رگ و 51 هزار راس دام بومی است 
که می توان عملیات اصالح نژاد را روی آنها 
را  استان  دام های سبک  تعداد  وی  داد.  انجام 
یک میلیون و ۳7۴ هزار راس دام سبک عنوان 
کرد و گفت: از این تعداد ۶۶0 هزار راس دام 
سنگین  دام  راس   500 و  هزار  یک  و  سبک 
عشایر است. همچنین  تولید گوشت امسال در 
این استان نسبت به سال گذشته افزایش قابل 
 ۳.۴ تولیدکننده  همدان  و  داشت  مالحظه ای 

درصد گوشت قرمز کشور است.

در  کردستانی  مشترکان 
صرفه جویی  گاز  مصرف 

کنند

کردستان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
هوا،  برودت  و  بارندگی  به  توجه  با  گفت: 
شهروندان مصرف صحیح گاز طبیعی را مد 

نظر داشته باشند.
بـه گـزارش ایرنـا هوشـنگ اولـی زاده اظهار 
بـه طـور  روزانـه  در حـال حاضـر  داشـت: 
متوسـط بیـش از 1۳ میلیـون مترمکعب گاز 
طبیعـی در اسـتان مصـرف می شـود. وی بر 
لـزوم رعایت و مصـرف صحیـح گاز طبیعی 
اداری  و  خانگـی  مختلـف  بخش هـای  در 
تاکیـد کـرد و افـزود: امسـال تـا پایـان دی 
در مجمـوع ۲ میلیـارد و ۳10 میلیون و 759 
هـزار و ۴۲۶ مترمکعـب گاز طبیعـی مصرف 
سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

گذشـته هفـت درصـد بیشـتر بود.
مدیـر روابط عمومی شـرکت گاز کردسـتان 
یـادآور شـد: تنظیـم دمـای رفـاه اتـاق  بیـن 
18 تـا ۲1 درجـه و خامـوش کـردن وسـایل 
گازسـوز اضافـی، نقـش مهمـی در کاهـش 
مصـرف گاز دارد. اولـی زاده به لزوم اسـتفاده 
از پرده هـای ضخیـم در منـازل اشـاره کـرد 
و گفـت: روشـن کـردن پکیـج یک سـاعت 
پیش از آغـاز کار در ادارات و خاموش کردن 
آن یـک سـاعت قبـل از پایـان کار ضروری 
اسـت. وی اضافـه کـرد: در صـورت مصرف 
توسـط  خـدادادی  نعمـت  ایـن  صحیـح 
مشـترکان، بـا وجود برودت هـوا در روزهای 
آینـده، شـهروندان کردسـتانی بـا افـت یـا 

قطعـی گاز طبیعـی مواجـه نخواهنـد شـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میزان مرگ و میر کودکان در 
کردستان را کمتر از متوسط کشوری و جهانی عنوان کرد.

خبرنگار جام جم کردستان: فرزین رضاعی در جلسه کمیته 
دانشگاهی مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماهه که در دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس اهداف برنامه 
ششم توسعه باید میزان مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماهه، ساالنه 
استان  که خوشبختانه  باشد  داشته  کاهش  زنده  تولد  هزار  در  یک 
کردستان به این مهم دست پیدا کرده است. وی میزان مرگ و میر 
کودکان یک تا 59 ماه در استان کردستان را کمتر از متوسط کشوری 
و جهانی بیان کرد و افزود: طبق آمارها میزان مرگ و میر کودکان 
یک تا 59 ماه در ایران 105، متوسط جهانی برابر ۲۲، کشورهای در 
حال توسعه برابر ۳7 و در استان کردستان وضعیت بهتر و برابر با 

۳.8۲ در هر هزار تولد زنده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمارهای مقایسه ای 
شاخص های مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماه از سال 1۳8۶ تا 

اقدامات صورت گرفته  با تالش ها و  ادامه داد: خوشبختانه   ،1۳97
توسط همکاران در واحدهای تابعه دانشگاه، سال 1۳97 به کمترین 
میزان مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماه در بین سال های مذکور 

رسیدیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
رضاعی وقوع حوادث و سوانح را دارای بیشترین سهم در بین دالیل 
یادآور  و  بیان کرد  استان کردستان  در  میر کودکان  و  موارد مرگ 
شد: حوادث و سوانح، بیماری های سیستم تنفسی، بیماری های غدد، 
سیستم  بیماری های  مادرزادی،  ناهنجاری های  متابولیک،  و  تغذیه 
جمله  از  سرطان ها  و  عروقی  قلبی  سیستم  بیماری های  عصبی، 
مهمترین دالیل مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماه در استان بوده 
است. وی در توصیه ای به سایر اعضای کمیته، بیان کرد: سیستمی 
پویا و موفق است که هر زمان در اجرای برنامه و مداخله ای موفقیت 
و  را مشخص  احتمالی  بتواند علت های  آورد  به دست  چشمگیری 
تجربیات را ثبت و ترجمه دانش انجام دهد که از همه شما انتظار دارم 

در این زمینه اقدامات الزم و مؤثر را به انجام برسانید.

میزان مرگ و میر کودکان کردستانی، کمتر از متوسط کشوری 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: بر اساس طرح ملی داناب 7 
هزار و 7۲۳ دانش آموز در مدارس این استان آموزش فرهنگ صحیح استفاده 

از منابع آب را می بینند.
خبرنگار جام جم کردستان: کامران خرم در جلسه ای که با هدف امضای 
تفاهم نامه همکاری اجرای طرح ملی داناب در کردستان با مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: این طرح در راستای تحقق 
آموزش های عمومی و بستر سازی فرهنگ حفاظت از منابع آب زیرزمینی 

با مشارکت شرکت آب منطقه ای و آموزش و پرورش استان اجرا می شود.
آب  نجات  آموزی  دانش  ملی  اجرای طرح  نامه همکاری  تفاهم  افزود:  وی 
)داناب( و طرح گسترش سواد آبی با محوریت کتاب )انسان و محیط زیست( 
در سال تحصیلی 99-98 به منظور تحقق آموزش های عمومی و بستر سازی 
فرهنگ حفاظت بهتر از منابع آب و در راستای اجرای طرح ملی احیای آب 

های زیرزمینی در استان کردستان منعقد می شود.
در  را  اجرای چنین طرح هایی  ای کردستان  منطقه  مدیرعامل شرکت آب 
راستای القای فرهنگ صحیح استفاده از منابع آب مهم دانست و ادامه داد: 
این طرح در قالب طرح ملی – دانش آموزی نجات آب »داناب« با آموزش 
تعداد هفت هزار و 7۲۳ دانش آموز در سه پایه تحصیلی دوره متوسطه )هفتم، 

هشتم و نهم( و مقطع یازدهم دبیرستان در استان در حال اجراست.
خرم به آموزش مدرسان درس های جغرافیا، زمین شناسی، زیست 
شناسی و سایر مدرسین استان که کتاب انسان و محیط زیست را 
تدریس می کنند در قالب این طرح اشاره کرد و یادآور شد: طرح 
ملی داناب و گسترش سواد آبی با محوریت این کتاب برای تربیت 
نسلی آشنا با مسائل و چالش های بخش آب از طریق افزایش دانش 
و ارتقای آگاهی دانش آموزان و همچنین ایجاد تغییرات مثبت در 

نگرش و رفتار آنان نسبت به موضوع آب است.
وی با تاکید بر نقش مهم و اساسی آموزش و پرورش در فرهنگ 
سازی مسائل مختلف جامعه، بیان کرد: با توجه به ظرفیت های 
موجود در میان نوجوانان و جوانان انتظار می رود که با امضای این 
تفاهم نامه زمینه مناسبی برای گذر از معضل بحران آب در دشت 
استان فراهم شود. رشید قربانی، مدیرکل آموزش و  های شرقی 
پرورش کردستان نیز در این جلسه گفت: طرح داناب از میان طرح 
های اجرایی آموزش و پرورش، جزو طرح هایی است که به دلیل 
اهمیت ملی بحث احیا و حفاظت از منابع آب، مورد استقبال ویژه 

آموزش و پرورش قرار گرفته است.

آموزش بیش از 7 هزار دانش آموز در طرح ملی داناب در کردستان 

ــگاه  ــای دانش برنامه ه
کاربــردی  علمــی 
لرســتان در دهــه فجــر 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان 
ویژه  فاطمه شناسی  کارگاه  برگزاری  از 
در  دانشگاه  این  زن  دانشجویان  و  کارکنان 

دهه فجر خبر داد. 
سعید فرح بخش در گفت وگو با خبرنگار فارس 
برنامه های  اجرای  به  اشاره  با  خرم آباد،  در 
علمی  دانشگاه   مراکز  در  فرهنگی  مختلف 
اظهار  دهه فجر،  طی  لرستان  کاربردی 
طی  و  مراکز  سراسر  در  برنامه ها  این  کرد: 
برگزار  بهمن   پایان  تا  دوازدهم  زمانی  بازه 

می شوند.
جشنواره  برپایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  دانشجویان  ویژه  همگانی  ورزش های 
تمامی مراکز جامع علمی کاربردی  کارکنان 

استان از قبیل این برنامه هاست.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان 
کرسی  سه  دهه فجر،  در  اینکه  بیان  با 
آزاداندیشی با موضوع انتخابات برگزار خواهد 
شد، افزود: از ابتدای سال تاکنون 11 کرسی 
آزاداندیشی در سطح مراکز و با موضوع های 
مختلف برگزار شده که خوشبختانه با استقبال 

خوبی نیز روبه رو بوده است.
فرح بخش بیان داشت: در این مدت همچنین 
با  نشست هم اندیشی ویژه اساتید دانشگاه و 
دوره  یازدهمین  نبایدهای  و  بایدها  موضوع 
اول  تراز  استاد  وظیفه  و  مجلس  انتخابات 

انقالب برگزار می گردد.
شهدا،  معظم  خانواده های  با  دیدار  وی، 
مراسم  برپایی  دانشگاهی،  مراکز  فضاسازی 
 ۲۲ راهپیمایی  ویژه  عکس  همانند  هنری 
جامع  دانشگاه  برنامه های  دیگر  از  را  بهمن 
امسال  دهه فجر  طی  استان  کاربردی  علمی 

عنوان کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان 
فاطمه شناسی  کارگاه  برگزاری  از  همچنین 
ویژه کارکنان و دانشجویان زن این دانشگاه 

در دهه فجر خبر داد.

خبــر

شرکت گاز لرسـتان، در 
مسـیر تعالـی و بهبـود 

سـازمانی مستمر 

شرکت گاز استان لرستان به منظور دستیابی به 
تقدیر نامه پنچ ستاره تعالی سازمانی  از تاریخ ۲۳ 
دیماه 1۳98 به مدت سه روز مورد ارزیابی قرار 

گرفت . 
خدایی سرپرست شرکت گاز استان لرستان  در 
آئین اختتامیه سومین دوره ارزیابی شرکت گفت :  
با توجه به اهمیت سیستم های مدیریتی و  تعالی 
نقاط  شناسایی  منظور  به  شرکت  این  سازمانی، 
در  حضور  با  سازمان،  بهبود  زمینه های  و  قوت 
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز خود را 
در معرض این رقابت قرار داده است. وی فرآیند  
نتایج  بهبود  جهت  مغتنمی  فرصت  را  ارزیابی 
در  حرکت  افزود:  و  دانست   سازمان  عملکردی 
مسیر تعالی سازمانی  یکی از راهبردهای مهم در 
جهت دستیابی به استراتژیهای تعریف شده شرکت 
می باشد. خدایی با اشاره به ماموریت سازمان که  
توسعه رفاه جوامع شهری و روستایی و کمک به 
پاک  سوخت  تامین  با  استان  در  صنعتی  توسعه 
این  پرسنل  تالش  تمام   : افزود  است   ارزان  و 
شرکت رسیدن به چشم انداز تعریف شده شرکت 
در افق 1۴0۴ که استانی سبز با توسعه و استمرار 
و  روستاها  شهر ها،  تمامی  به  گازرسانی  خدمات 
صنایع می باشد .الزم به توضیح است  که پس 
از فرآیند ۳ روزه ارزیابی که با برگزاری جلسات 
و  مدیران   ، تعالی سازمان  با کمیته ها ی  متعدد 
دبیر  از  اعزامی  ارزیابان  توسط  شرکت  کارکنان 
ایران  گاز  ملی  شرکت  بهبود  و  سرآمدی  خانه 
در  تعالی  جایزه  سرارزیاب  دادرس   یافت،  ادامه 
جلسه اختتامیه ضمن تشکر از همراهی و همدلی 
مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان لرستان و 
شوق وصف ناپذیر آنها در مسیر تعالی، از اقدامات 
استان  و  اجرا شده در شرکت گاز  پروژه های  و 
مسئولیت  های  حوزه های   در  شرکت  عملکرد 
رهبران  ارتباط  و  مشتری  با  ارتباط  اجتماعی، 
فرآیند  که  کرد  واعالم  نمود  تقدیر  کارکنان   با 
ارزیابی فرآیندی دو سویه جهت انتقال تجربیات 
موفق و ارائه نقاط قابل بهبود به سازمانها می باشد

خبــر

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه 
تاسیس دادگاه عمومی بخش خاوه در دستور کار 
قرار دارد گفت: پرونده های قبل از مهر امسال استان 

لرستان تا پایان سال مختومه شوند. 
محمد رزم در جریان سفر به شهرستان دلفان و در 
جلسه ای که با حضور کارکنان قضایی و اداری این 
شهرستان برگزار شد هدف از این سفر را بررسی 
شهرستان  این  دادگستری  معضالت  و  مشکالت 
دانست و اظهارداشت: تاسیس دادگاه عمومی بخش 
خاوه در دستور کار قرار دارد و برنامه های تحولی 
باید در شهرستان پیگیری  نیز  رئیس قوه قضاییه 

و اجرا شود.
و  کرد  تاکید  دادرسی  اطاله  کاهش  لزوم  بر  وی 
مهر  از  قبل  پرونده های  تا  می کنیم  تالش  افزود: 

امسال استان لرستان تا پایان سال مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان به رشادتهای 
مردم شهرستان دلفان در دوران دفاع مقدس اشاره 
کرد و گفت: طی این بازدیدها نقاط ضعف و قوت 
آنها  تقویت  و  رفع  برای  و  احصا  شده  شهرستان 

تالش می کنیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت نیروهایی خبره، 

دلفان  شهرستان  دادگستری  در  متعهد  و  خدوم 
ارباب رجوع و تاکید بر  عنوان کرد: مسأله تکریم 
باید  همواره  مردم  به  خالصانه  و  صادقانه  خدمت 
تاکیدات  از  مسئله  این  گیرد،  قرار  کار  سرلوحه 
آیت اهلل رئیسی و از محور های طرح تحول دستگاه 
و  آیات  در  موضوع  این  طرفی  از  و  است  قضایی 

احادیث نیز مورد تأکید ویژه بوده است.
مردمی  دارای  دلفان  شهرستان  کرد:  بیان  رزم 
که  است  غیرتمند  و  والیتمدار  سلحشور،  متدین، 
همواره در تمام صحنه های انقالب حضور داشته  اند 
و این شهر از اولین شهرهای استان بود که مردم آن 
علیه رژیم ستم شاهی با هر چه که در دست داشتند 

و در توان آنها بود قیام کردند.
آیت  عالمانی همچون مرحوم  را شهر  نورآباد  وی 
اهلل شیخ فرج اهلل کاظمی، مرحوم حاج شیخ تقی 
جهانگیری که از مبارزین انقالبی بودند دانست و  
چه  هر  خدمت  الیق  شهرستان  این  مردم  گفت: 

بیشتر مسئوالن هستند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان  تصریح کرد: 
از آنجا که زندان جای هر کسی نیست و اعزام به 
زندان باید در اقل موارد و آنهم موارد ضروری انجام 
باید  اینکه مالقات های عمومی  بیان  با  شود. وی 
دادستان های  و  دادگستری  روسای  کار  دستور  در 
و  کارکنان  اظهارداشت:  گیرد  قرار  شهرستان ها 
قضات تالشگر مورد تقدیر قرار می گیرند و قضات 
جمعیت  دستورالعمل  کاهش  راستای  در  باید 
کیفری تالش کنند و برای تحقق این دستورالعمل 

کمیته های مرتبط را تشکیل دهند.
و  از ظرفیت ریش سفیدان  استفاده  لزوم  به  رزم   
معتمدان محلی برای مسئله صلح و سازش تاکید 
کرد و افزود: در بحث انتخابات نیز تمام تالش خود 
را به کار می گیریم تا ضمن بی طرفی از آرا مردم 

صیانت کنیم.

تاسیس دادگاه عمومی در بخش خاوه دلفان 

یکشنبه  6 بهمن 1398

ایجاد کارخانه بازیافت مواد سمی در الیگودرز صحت ندارد 


