
برای انتقال بیماران و مصدومان؛
 انجام ۹۴ ماموریت امداد هوایی

 در کردستان 

استاندار کرمانشاه:
 امروز بیشترین گالیه مردم از بیکاری 

است

نامگذاری ساختمان جدید صدا و 
سیمای لرستان به نام »شهید حاج 

2قاسم سلیمانی« 3 3

قلعه پوراشرف دره شهر به اقامتگاه 
بوم گردی تبدیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ایالم از واگذاری قلعه پوراشرف شهرستان 
دره شــهر به بخش خصوصی برای تبدیل به اقامتگاه سنتی خبر داد.

عبدالمالک شنبه زاده در جمع خبرنگاران گفت: قلعه پوراشرف در روستای شیخ مکان در حدود ۶ کیلومتری 
جنوب شــرقی شهرســتان دره  شهر قرار دارد، مطابق سنگ نوشــته نصب شده بر روی دیوار ورودی قلعه، این 

بنا در ســال ۱۳۳۵ هجری قمری به دســتور میرسید محمدخان پوراشرف ساخته شده است.
وی تصریــح کرد: مصالح به کار رفته در ...

تحقق بیش از
 ۵۰ درصدی بودجه 
شهرداری کرمانشاه

2

3

خانگرمز در همدان؛
 بهشت فراموش شده ایران

تونل راه کربال در ایالم بازگشایی شد

جذب بیش از ۱۲۰۰ نفر در نیروی 
لرستان انتظامی 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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فرمانـده انتظامـی لرسـتان از جـذب هـزار و ۲۱۴ 
نفـر در ایـن نهـاد تـا پایـان امسـال خبـر داد.

www.daneshpayam.ir
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

 روابط عمومی شــهرداری از نام گذاری یک بزرگراه به نام ســردار شــهید ســپهبد »حاج قاسم 
سلیمانی« در این شهر خبر داد. 

به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری، به منظور پاسداشت مجاهدت های سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی، بزرگراه محور کرمانشاه - بیستون )از مسیر میدان امام خمینی)ره( به سمت بیستون 
تا انتهای حوزه اســتحفاظی شهرداری کرمانشاه( به نام این سردار سرافراز اسالم نامگذاری و تابلوی 

این بزرگراه به نام »شهید سلیمانی« به زودی نصب و رونمایی می شود. گفتنی است مراسم رونمایی 
از این نامگذاری طی مراســمی با حضور استاندار، فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، مدیران 
استان، خانواده معزز شــهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین شهروندان کرمانشاه انجام خواهد شد. 
نصب تصاویر ســردار سلیمانی در معابر و میادین کرمانشاه و نصب پرچم های سیاه در سراسر شهر از 
دیگر اقدامات شهرداری این شهر برای نشان دادن قدرشناسی از ایثارگری های شهید سلیمانی است. 

نامگذاری بزرگراه کرمانشاه - بیستون به نام سردار سلیمانی

2

فرمانده انتظامی مهران از کشــف چهار هزار و ۲۲۰ نخ 
ســیگار قاچاق به ارزش ۴۲ میلیون ریال در مهران خبر داد. 
سرهنگ قدرت اله شهبازبیگی اظهار داشت: با بررسی های 
انجام شده توسط پلیس امنیت عمومی شهرستان مهران 
مشخص شد، یکی از شهروندان در داخل واحد صنفی عمده 
فروشی دخانیات اقدام به نگهداری سیگار قاچاق نموده که 

موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی 
شهرستان قرار گرفت. وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع 
قضائی و در بازرســی های اولیه مامــوران از واحد صنفی 
متخلــف، ۴ هزار و ۲۲۰ نخ ســیگار قاچاق و فاقد هرگونه 
مدارک قانونی کشف شد.سرهنگ شهبازبیگی با اشاره به 
اینکه ارزش ریالی کاالی کشــف شده توسط کارشناسان 

۴۲ میلیون ریال برآورد شــده است، خاطرنشان کرد: متهم 
پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضائی معرفی شــد. فرمانده انتظامی شهرستان مهران 
گفت: شــهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در 
زمینه قاچاق کاال و ارز، موضوع را از طریق مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

کشف ۴۲۰۰ نخ سیگار قاچاق در مهران

تحقق بیش از 50 درصدی 
بودجه شهرداری کرمانشاه

مدیرکل مالی شــهرداری کرمانشــاه با اشاره به 
بودجه ۸۸۰ میلیارد تومانی شــهرداری کرمانشــاه در 
ســال جاری گفت: با گذشت ۹ ماه از سال بیش از ۵۰ 

درصد این بودجه محقق شده است.
محمدعلی یار تبار افزود: این میزان تحقق بودجه، 
آن هم در این شــرایط اقتصادی کشور و با وجود افت 
شــدید ساخت و ســاز که یکی از منابع مهم درآمدی 
شهرداری محســوب می شود، بســیار قابل توجه و 

مطلوب است.
وی با بیان اینکه در دوره های پیشین که شهرداری 
کرمانشــاه درآمدهای حاصل از ســاخت و سازهای 
فراوان را در اختیار داشــته میزان تحقق بودجه ساالنه 
حــدود ۵۸ درصد بوده، افزود: با این احتســاب تحقق 
بیش از ۵۰ درصدی بودجه برای شهرداری کرمانشاه 
آن هم در این شــرایط اقتصادی بسیار مطلوب است و 
انتظار داریم تا پایان ســال نیــز افزایش یابد.یارتبار با 
اعالم اینکه بخش عمــده ای از عدم تحقق بودجه به 
مباحث فروش اوراق مشــارکت مربوط است، گفت: 
در بودجه امســال ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای پروژه قطار شــهری باید می گرفتیم که نیازمند 
مصوبه بانک مرکزی بود و با توجه به اینکه صدور این 
مصوبه بسیار به تاخیر افتاد، فعال نتوانسته ایم این بخش 
از بودجــه را محقق کنیم.وی یادآور شــد: این مصوبه 
اخیرا صادر شده و در حال انجام مراحل قانونی هستیم 
و احتماال تا پایان سال بتوانیم مجوز فروش این میزان 
اوراق مشــارکت را دریافت کنیم که در بازپرداخت آن 
۵۰ درصد ســهم دولت و ۵۰ درصد ســهم شهرداری 
کرمانشاه است.مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه در 
ادامه با بیان اینکه حقوق تمام پرســنل شــهرداری تا 
پایان آبان پرداخت شده گفت: تنها حقوق آبان شرکت 
“نوین” با حدود ۶۰۰ پرسنل پرداخت نشده که آن هم 
بزودی پرداخت می شود. وی افزود: حقوق آذر کارکنان 
شهرداری نیز در حال پرداخت است و منطقه به منطقه 
پرداخت می شــود. یارتبار در ادامه گفت: شهرداری از 
محــل ارزش افزوده از دارایــی حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰ 
میلیون تومان دریافت کرده اســت. از این مبلغ نیز سه 
میلیارد تومان بابت خرید قیر صرف شده و سه میلیارد 

تومان میان مناطق هشت گانه توزیع شده است. 

خبر

مدیرعامل آبفای ایالم:
تعویض و نوسازی بخشی 
از خط انتقال چشــمه گل گل 

آغاز شد

عملیات اجرایی اصالح بخشــی از خط انتقال 
آب چشــمه گل گل به طول ۱۵۰۰ متر آغاز شد.

بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب شــهری اســتان ایــالم، مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان ایالم با اعالم 
این خبر گفت: بارندگی های ســنوات گذشــته 
مخصوصا در فروردین امســال و جاری شــدن 
ســیل منجر به شکســته شــدن خط انتقال آب 
چشــمه گل گل می شــود و همین حادثه عالوه 
بر تحمیل هزینه و خســارت به شــرکت موجب 
می شــد آب مناطق داخلی شهر با قطعی یا افت 

فشار آب مواجه شود.
مظاهــری ادامه داد: در این راســتا تصمیم 
گرفته شــد قســمتی از این خط انتقال به طول 
۱۵۰۰ متر اصالح گردد در ضمن بخشــی از این 
خــط که از رودخانه چاویز عبــور می نماید و در 
مواقع ســیالبی بارها دچار شکستگی می گردد 
نیز اصــالح  و از زیر بســتر رودخانه عبور داده 

می شود. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
ایالم با بیــان اینکه اعتبار این پروژه ۳۰ میلیارد 
ریال اســت یادآور شد: خوشــبختانه پیمانکار 
انتخاب و عملیــات اجرایی این خط انتقال آغاز 
شده اســت.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم با اشــاره به اینکــه مدت زمان اجرای این 
طرح ۶ ماه خواهــد بود گفت: همزمان با اجرای 
این پروژه، طرح بهســازی چشــمه  گل گل به 
منظــور بهبود کیفــی آب و کاهش کدورت در 

مواقع سیالبی نیز  اجرا می گردد.

خبر

بازونــد، اســتاندار کرمانشــاه و کشــاورز، 
سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی با همراهی 
بهرام نــژاد، مدیر کل حوزه اســتاندار و رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه 
و مدیــران مربوطــه از پــروژه  هــای آبیاری 
تحت فشــار دشــت قراویز و حومه شهرستان 

سرپلذهاب بازدید کردند.
اراضی تحت پوشــش شــبکه ۳و ۴ دشــت 
قراویــز در ۲ هزار و ۶۲۵ هکتار عملیاتی شــده 
و بــرای بهره بــرداری از آن ۶۳۰ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری دولتی انجام شده است.
 با بهره بــرداری از این پروژه برای ۵۲۵ نفر 
اشــتغال ایجاد شده است. این پروژه که عملیات 
اجرایی آن در ســال ۱۳۹۵ شروع شد و در سال 

۱۳۹۷به بهره برداری رسید.

بازدید مسئوالن از پروژه  های آبیاری تحت فشار دشت قراویز و حومه سرپلذهاب

استاندار کرمانشاه:

 امروز بیشترین گالیه مردم از بیکاری است
مدیران در برخورد با بیکاران بی تفاوت نباشند

اســتاندار کرمانشاه گفت: طی دو سال گذشته اقدامات و برنامه های 
خوبی برای ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته، اما در مقابل بیکاران 

همه ما وظیفه داریم تالش بیشتری کار کنیم.
هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با 
بیان اینکه مجموعه مدیریت فعلی اســتان وارث نرخ باالیی از بیکاری 
هســتند که از سال های گذشته نیز وجود داشته، گفت: امروز بیشترین 
گالیه مردم از بیکاری است و در مالقات هایی که با اقشار مختلف دارم، 
بیشــترین تقاضاها در خصوص پیدا کردن شــغل است و این موضوع 

نشــان می دهد هنوز راه زیادی برای غلبه بر این معضل داریم. 
وی با بیان اینکه مدیران در برخورد با بیکاران نباید بی تفاوت باشند، 
گفت: حداقل کاری که مدیران اســتان می توانند انجام دهند این است 
که در نقش یک مشــاور امین ظاهر شده و افراد جویای کار را برای پیدا 
کردن شــغل یاری کنند و در برخورد با این افراد نگویند که هیچ کاری 

از دســت ما نمی آید، زیرا با مشاوره و راهنمایی درست می توانند افراد 
بیکار را به سمت کارآفرینی هدایت کند.

وی ادامه داد: در مالقات عمومی که با مردم دارم در برخورد با افراد 

بیکار تالش می کنم از همه فرصت ها برای اشــتغال این افراد استفاده 
کنــم و مدیران اســتان هم بایــد با همین روحیــه و تالش، همکاری 

مناسبی برای اشتغال جوانان داشته باشند. 
اســتاندار کرمانشــاه گفت: همچنین مدیران دستگاه های اجرایی 
باید کارشناســان و کارمندان خود را برای راهنمایی دقیق افراد جویای 
کار توجیه کنند تا به بهانه های واهی یا از روی بی اطالعی دســت رد 

به سینه این افراد زده نشود.
 بازوند با بیان اینکه روند ایجاد اشتغال در استان طی دو سال گذشته 
خوب بوده، ادامه داد: در دو ســال گذشته اقدامات و برنامه های خوبی 
برای ایجاد اشــتغال جوانان انجام شــده، اما در مقابــل بیکاران همه 
مدیران مســئولیت و وظیفه دارند که با تالش بیشــتری کار کنند. وی 
بیان کرد: در کرمانشــاه مجالی برای فرصت ســوزی در بحث اشتغال 

نداریم و فرصت سوزی به نوعی حق الناس است.



مدیــر اورژانس پیش بیمارســتانی و 
مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشکی 
کردستان گفت: امسال )اول فروردین تا 
پایان آذر( در مجموع ۹۴ مورد ماموریت 
امــداد هوایی بــرای انتقــال بیماران و 
مصدومــان بدحــال در مناطق مختلف 

این استان انجام شده است.
به گزارش ایرنــا مصطفی فرامرزی  
اظهار داشــت: در این ماموریت ها که در 
زمینه انتقال بیماران بدحال، مادران باردار 
و یــا مصدومان حوادث به مراکز درمانی 
و بیمارستان ها بوده است، تکنسین ها به 
وسیله بالگرد در سریعترین زمان ممکن 
بر بالین بیمــاران حضور یافته و خدمات 

درمانی ارائه دادند.
وی اضافه کرد: بیشتر ماموریت های 
هوایی انجام شده در مناطق صعب العبور 
و جاهایی که دسترســی به آمبوالنس و 
تــردد به صورت زمینی وجــود ندارند یا 
اینکه بیمــاران بدحالی که نیاز به انتقال 
سریع به مراکز درمانی دارند، انجام شده 

است.
مدیراورژانــس پیش بیمارســتانی و 
مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشکی 
کردستان یادآور شــد: بالگرد این مرکز 
دارای تجهیزات کامل پزشکی و در واقع 
یــک »ICU« کامل بوده و از امکانات 
الزم برخوردار اســت و به خاطر داشتن 

چرخ، قابلیت فرود در اراضی شــیب دار 
را دارد.

وی تاکیــد کــرد: در ماموریت های 
انجام شــده زمان انتقال بیمار به مراکز 

درمانی کمتر از نیم ساعت طول کشیده، 
این در حالی است که در صورت استفاده 
از ماموریــت زمینــی، انتقــال بیماران 
بســیار بیشتر از این زمان طول می کشد. 

فرامــرزی افــزود: در حــوادث بویژه 
ســانحه های جاده ای و همچنین برخی 
بیماری هــا از جمله ســکته های قلبی و 
مغزی زمان طالیی بــرای انتقال بیمار 
وجــود دارد و اســتفاده از بالگرد به دلیل 
انتقال سریع، از میزان آسیب های وارده 

تا حدود زیادی می کاهد.
اورژانس هوایی فوریت های پزشکی 
کردســتان به عنوان ســی و ســومین 
اورژانس هوایی کشور از مرداد سال ۹۶ 
راه اندازی شــده و بالگــرد این مرکز از 
نــوع »LOT« تک موتــوره بوده و به 
مجهزترین تجهیزات پزشــکی روز دنیا 

تجهیز شده است.
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مدیرکل اداره امور مالیاتی اســتان کردستان اظهار داشت: هوشمندسازی نظام مالیاتی درآمدهای 
مالیاتی را افزایش می دهد.

خبرنگار جام جم کردســتان: علیرضا الوندی با اشاره به اینکه مهم ترین سرمایه برای تأمین 
درآمدهای عمومی دولت، تکیه بر درآمدهای مالیاتی اســت بیان کرد: بنابراین وصول و دریافت مالیات 
باید بر مبنای اطالعات دقیق مالی باشد و با هوشمندسازی نظام مالیاتی این امر تحقق می یابد. وی اظهار 

داشــت: نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی زیرساخت عدالت مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی کشور در 
راستای گسترش فرهنگ مالیاتی تالش می کند تا فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود.وی 
افزود: بخش قابل توجهی از تامین مخارج و هزینه های دولت بر عهده سازمان امور مالیاتی بوده که در 
کشور ما نیز چند سالی است به منظور رهایی از اقتصاد نفتی و افزایش اتکا بر درآمدهای مالیاتی تالش های 
فراوانی در جهت افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است.

افزایش درآمدهای مالیاتی با هوشمندسازی نظام مالیاتی در کردستان
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مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان:

 انجام ۹۴ ماموریت امداد هوایی در کردستان 

تونل راه کربــال در ایالم 
بازگشایی شد

رئیــس پلیس راه ایالم گفت: تونل راه کربال در 
ایالم بازگشایی شده است.

ســرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: محور 
بعد از تونل راه کربال در مســیر ایالم به مهران که 
ریزش کرده و یک محور آن مســدود شــده بود 
بازگشایی شد. وی افزود: با توجه به تالش عوامل 
پلیس راه و راهداران این مســیر بازگشایی شده و 

تردد در این محور ارتباطی جریان دارد.

جذب ۲ هزار کارورز 
در ایالم

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ایالم از 
جذب ۲ هزار کارورز در استان ایالم خبر داد.

شــکراهلل شیرخانی اظهار داشت: سهم ایالم از 
طرح کارورزی ۶۰۰ نفر بوده که اســتان موفق به 
جذب ۲ هزار و ۱۴۲ کارورز شده است.  وی یادآور 
شــد: تعداد واحدهای پذیرنده کارورزان در ایالم 

نیز ۵۶۳ واحد است.  
وی با بیان اینکه جذب کارورز توســط کارفرما 
پس از ۶ ماه مشــمول طرح بخشودگی ۲۳ درصد 
می شــود، گفت: در صورت جــذب کارورز در این 
مــدت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ۲ ســال 
۲۳ درصد ســهم کارفرما را بــه تامین اجتماعی 
پرداخــت می کند. وی تصریح کرد: ۱۶ هزار و ۱۶ 
نفر فارغ التحصیل دانشــگاهی اســتان در سامانه 
کارورزی ثبت نــام کردند که از ایــن تعداد، بیش 
از دو هــزار و۱۴۲ قرارداد طرح کارورزی در ایالم 

واجد شرایط است.

خبر

نامگذاری ساختمان جدید 
صدا و سیمای لرستان به نام 
»شهید حاج قاسم سلیمانی«

نام سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی 
بر ســر در صــدا و 
مرکــز  ســیمای 
لرستان قرار گرفت. 

جدید  ساختمان 
االحــداث صــدا و 
ســیمای مرکز لرستان به یاد رشــادت های سردار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی به نام ایشان نامگذاری 
شــد. علیرضا شیروی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
لرســتان با اعالم این خبر گفت: این ســاختمان با 
 STM1 زیربنای ۲ هزار متر مربع در ۵ طبقه شامل
، البراتوار صدا و ســیما، مونیتورینگ، دیتا سنتر و . .. 
مرکز لرستان در ایام دهه فجر و همزمان با چهلمین 
روز از شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی افتتاح می 

شود. 

انتصــاب مشــاور رئیس 
دانشــگاه در امــور زنان و 

خانواده کردستان
دانشگاه  سرپرست 
علوم پزشکی کردستان 
با صــدور ابالغی آرزو 
فالحــی را بــه عنوان 
مشاور خود در امور زنان 
و خانواده منصوب کرد. 
بــا توجه به تعهد، شایســتگی و توانمندی و اهمیت 
مســائل مرتبط با بانوان به موجب این ابالغ و با حفظ 
سمت به عنوان »مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و 
خانواده « منصوب می شوید. انتظار می رود با احساس 
مسئولیت ویژه و منطبق با موازین شرعی و قانونی و 
بــا بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
راســتای تحقق برنامه  ها و اهداف دانشــگاه و جلب 
مشارکت همکاران عزیز و فعال نمودن شورای بانوان 
دانشگاه با رعایت منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در 

انجام وظایف محوله موفق باشید.

خبر

قلعه پوراشرف دره شهر به اقامتگاه بوم گردی 
تبدیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان ایالم 
از واگذاری قلعه پوراشــرف شهرستان دره شــهر به بخش خصوصی 

برای تبدیل به اقامتگاه ســنتی خبر داد.
عبدالمالک شــنبه زاده در جمع خبرنگاران گفت: قلعه پوراشرف در 

روســتای شــیخ مکان در حدود ۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
دره  شــهر قرار دارد، مطابق ســنگ نوشــته نصب شده بر روی دیوار 
ورودی قلعه، این بنا در ســال ۱۳۳۵ هجری قمری به دستور میرسید 
محمدخان پوراشــرف ســاخته شده اســت.وی تصریح کرد: مصالح 
به کار رفته در ســاخت این بنا بیشــتر قلوه سنگ و در مواردی نیز آجر 
برای تزئین اســت، این قلعه در ســه طبقه ســاخته شده و دارای پنج 
برج و ۳۰ اتاق بوده اســت، این بنا کاربرد نظامی مسکونی داشته و در 

نوع خود بی نظیر است.
 شــنبه زاده گفت: این قلعه که در ســال ۱۳۲۶ هجری قمری به 
دســتور غالمرضاخان ابوقداره آخرین والی ایالم ساخته شده، در ۲۲ 

تیر ۱۳۹۷ با شــماره ثبت ۲۷۴۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
  وی افزود: واگذاری بناهای تاریخی در راســتای سیاســت های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی و اشتغالزایی 
پایدار و اســتفاده بهینه از بناهای تاریخی در دســتور کار این وزارت 

قرار دارد.وی بیان داشــت: قلعه تاریخی پوراشــرف ظرفیت بســیار 
باالیی برای تبدیل به مکان گردشــگری دارد و با ســرمایه گذاری در 
بخش گردشــگری تاریخی و فرهنگی می توانیم بخشــی از نیازهای 
شهرســتان را در حوزه اقتصاد و اشــتغال برطــرف کنیم که مقدمات 
واگذاری این قلعه از طریق ماده ۲۷ به بخش خصوصی نیز تهیه شــده 
اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
گفــت: بناهای تاریخی از طریــق مزایده عمومی به شــرکت هایی 
که شــرایط الزم را داشــته باشــند و به شــکل بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ 
ساله واگذار می شوند. شــنبه زاده با بیان اینکه با واگذاری این اماکن 
تاریخــی به بخش خصوصی، نگهــداری، مرمت و احیای این ابنیه با 
ســهولت بیشــتری انجام می شــود، تصریح کرد: بخش خصوصی با 
حفــظ فضای تاریخی و اصلــی بنا می تواند از ایــن اماکن به عنوان 
محل های گردشــگری و اقامتی کوتاه مــدت برای افراد و گروه های 

گردشگر استفاده کند.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

حافظگو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

کشت گلخانه ای؛ راهگشای 
توسعه کشاورزی 

سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
توســعه روش های آبیاری  نوین و کشت های 
گلخانه ای راهگشای توسعه بخش کشاورزی 

است.
بــه گزارش ایرنــا عباس کشــاورز در آغاز 
عملیات اجرایی احــداث گلخانه ۴۰ هکتاری 
و خط فرآوری تولید  قهوه در اســدآباد اســتان 
همدان افزود: با نســخه های قدیمی نمی توان 

مشکالت امروز بخش کشاورزی را حل کرد.
وی ادامــه داد: با بهره گیری از دانش روز که 
نتیجه تجربیات موفق است بدون خطرپذیری 
می تــوان بخش کشــاورزی را توســعه داد. 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی سیاست این 
وزارتخانه را تقویت تولید داخلی اعالم و عنوان 
کرد: اکنون شرایط کشــور ایجاب می کند که 
ما به تولیــد داخلی بپردازیم و همین امر کمک 
همه سیاســتمداران، محققان، پژوهشگران، 
دانشــگاهیان، کارشناســان و کشــاورزان را 

می طلبد.
کشــاورز با اشــاره به اینکه شاخص های 
پایداری تولید، چالش آب، کسب و کار و درآمد 
کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد اضافه کرد: 
تحقیقات به عنوان نگین توســعه کشــور باید 
مــورد توجه قرار گیرد و بــرای تولید پایدار باید 
رفتار و اقدامات در بخش کشــاورزی اصالح و 

بازنگری شود.
وی ادامــه داد: اســتان همــدان از نظــر 
کشاورزی دارای مشــخصه های خاصی بوده 
و در زمینه چند محصول در ســطح کشور تعیین 
کننده اســت. وی اضافه کرد: محصول ســیب 
زمینی در این استان توسط کشاورزان با مهارت 
باال تولید می شود و سیر در ایران به نام همدان 
شــناخته شده و کشمش و گردو نیز از مهمترین 
برندهای کشــاورزی این استان است.  کشاورز 
افزود: اســتان همــدان به لحاظ قــرار گیری 
در ارتفــاع باید روی کشــاورزی و دامپروری 

بصورت همزمان کار کند.
وی ادامه داد: تغییر سیســتم های آبیاری و 
بهره گیری از سیســتم های آبیاری نوین مانند 
میکرو با ســرمایه گذاری مشــترک کشاورز و 
دولــت و بهره گیری از بذرهای جدید و کم آب 
بر، ایجاد و توســعه گلخانه هــا از راهکارهای 

مدیریت آب است.

گرانفروشــی؛ بیشترین 
تخلف بازار همدان 

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: 
هشــت هزار و ۴۰۰ فقره تخلف از بازاریان این 
شــهر ثبت شــده که بیشــترین آن مربوط به 

گرانفروشی است.
داریــوش صفاری در گفت و گوبا ایرنا اظهار 
داشــت: در ۹ماهه ســال جاری ۸۳ هزار و ۸۴ 
فقره بازرســی از بازار همدان صورت گرفت که 
از این تعداد هشــت هزار و ۴۰۰ مورد تخلف از 

اصناف ثبت شد.
 وی با بیان اینکه گرانفروشی در صدر تخلف 
های صنفــی بازار همدان قرار داشــت اضافه 
کرد: درج نکــردن قیمت، صادرنکردن فاکتور، 
نداشــتن پروانه کسب، کم فروشــی، تقلب و 
اعالم نکردن موجــودی کاال به ترتیب تخلف 
های دیگری بود که توسط کسبه همدان انجام 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: آرد، برنج، چای، میوه، 
ســبوس گندم، روغن نباتی، نان، قند و شــکر، 
کود شــیمیایی و گوشت ۱۰ قلم کاالیی هستند 
که فروشــندگان درباره آنهــا مرتکب خالف 
شده اند. صفاری گفت: پرونده تخلف این افراد 
تشکیل و برای رســیدگی و تعیین مجازات به 

تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. 
وی بــه نقش گــزارش هــای مردمی در 
شناســایی افراد متخلف اشــاره کرد و افزود: 
ســامانه ۱۲۴ آماده دریافت هرگونه شکایت و 
نارضایتی مصرف کنندگان از واحدهای صنفی 

است.

جذب بیش از ۱۲۰۰ نفر 
در نیروی انتظامی لرستان

فرمانده انتظامی لرستان از جذب هزار و ۲۱۴ 
نفر در این نهاد تا پایان امسال خبر داد.

ســردار محمد مهدیان نســب در گفت و گو 
با رســانه ها، اظهار داشــت: فرماندهی انتظامی 
لرســتان از نیمه دوم سال ۹۶ تا کنون سه هزار و 
۴۰ نفر را استخدام کرده است. وی عنوان کرد: از 
این تعداد هزار و ۵۴۰ نفر مربوط به لرستان و هزار 
و ۵۰۰ نفر برای دیگر استان ها، یگان های مرزی، 
تکاوری و ویژه بوده اســت. فرمانــده انتظامی 
لرســتان افــزود: همچنین هــزار و ۲۱۴ نفر نیز 
اخیراً اعالم شــده که در استان جذب شود. سردار 
مهدیان نســب تصریح کرد: فرماندهی انتظامی 
لرســتان از سال ۹۶ تا کنون در رابطه با استخدام، 

رتبه اول را داشته است.

آنژیوگرافی در بیمارستان 
»شــهید مصطفی خمینی« 

ایالم مستقر می شود
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم گفت: 
بزودی دســتگاه »آنژیوگرافی« در بیمارســتان 

شهید مصطفی خمینی ایالم مستقر می شود.
به گــزارش خبرنگار مهــر، محمد کریمیان 
در یکصد و هشــتمین جلســه طرح تحول نظام 
ســالمت و جلســه پدافند غیرعامل در دانشگاه 
علوم پزشــکی ایالم ضمن تســلیت شــهادت 
مظلومانه سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمانش اظهار داشت: ترور ناجوانمردانه این 
شخصیت بزرگ توسط دشمنان قسم خورده نظام 
جمهوری اسالمی، واقعه ای دردناک و تلخ برای 

همه مردم بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن 
تقدیر از تالش ها و خدمات مسئوالن و کارکنان 
دانشگاه در جهت خدمت مردم استان اظهار کرد: 
خدمات بهداشــتی درمانی جزو اولین و محوری  
ترین نیازهای اولیه جامعه هســتند که با تالش 
و اهتمــام همکاران خوشــبختانه رضایتمندی 
مردم در این عرصه حاصل شــده است. کریمیان 
افزود: اگر چه در حال حاضر به واســطه تحریم ها 
و فشــارهای اقتصادی به کشور، در سخت ترین 
شرایط کمبود اعتبار قرار گرفته ایم، اما مجموعه 
دانشــگاه با روحیه خدمتگــزاری در راه تحقق 
اهــداف طرح تحول نظام ســالمت در اســتان 

تالش می کنند.
وی همچنین به اخذ مجوز دومین دســتگاه 
آنژیوگرافی برای اســتقرار در بیمارستان شهید 
مصطفی خمینی اشــاره کــرد و گفت: کارهای 
مربــوط به این دســتگاه تشــخیصی درمانی از 
سوی دانشگاه انجام شده و در روزهای آینده وارد 
اســتان خواهد شد و ان شاءاله با تکمیل بخش در 
حال احداث آنژیوگرافی، در مدار خدمت به مردم 
شریف استان قرار خواهد گرفت. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم در خاتمه سخنان خود یادآور 
شد: همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم در حوزه 
سالمت با وجدان کاری و خدمات دهی شایسته و 
اخالق مــداری در جهت آرامش و اطمینان خاطر 
مردم از کیفیت خدمات بهداشــتی و درمانی گام 

برداریم.

عضویــت رایــگان در 
به  همدان  کتابخانه هــای 

مناسبت نمایشگاه کتاب
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
گفت: به مناسبت نمایشگاه بزرگ کتاب همدان 
عضویت در کتابخانه های عمومی استان همدان 

رایگان است.
به گزارش خبرگــزاری فارس، عاطفه زارعی 
اظهار کرد: کتابخانه سیار »یار مهربان« از ابتدای 
نمایشــگاه کتاب همدان در محل برگزاری این 
نمایشــگاه مستقر شده اســت. وی با بیان اینکه 
کتابخانــه عمومی ســیار یار مهربــان خدمات 
کتابخانه ای به مراجعه کنندگان نمایشگاه کتاب 
ارائه می دهد افزود: شهروندان همدانی با مراجعه 
به ایــن کتابخانه می توانند با بخش های مختلف 
کتابخانه های عمومی آشنا شوند. وی با اشاره به 
اینکه امکان عضویــت رایگان در کتابخانه های 
عمومی اســتان به مناسبت این نمایشگاه فراهم 
شــده اســت تصریح کــرد: مراجعه کنندگان به 
نمایشــگاه کتــاب می توانند بــا دریافت کارت 
معرفی عضویت رایگان از کتابخانه سیار شهری 
یار مهربان مســتقر در محل نمایشگاه، به یکی 
از ۱۱۶ کتابخانــه عمومی اســتان مراجعه و یک 
سال به صورت رایگان به عضویت کتابخانه های 

عمومی درآیند. 
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فرمانــدار بروجــرد گفت: بیش از 
هزار و ۳۰۰ عضــو هیئت اجرایی 
شــعب اخذ رأی انتخابات مجلس 
در ســطح شهرســتان حضــور 

خواهند داشت.
عبدالرحیــم رحیمی در نشســت 
ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی 
بروجرد اظهار داشــت: با نزدیک شــدن به انتخابــات دوره یازدهم 
مجلس از رســانه های فعــال بروجرد انتظار می رود به شــکلی قلم 
بزننــد که حق هیچ نامزد و کاندیدای انتخاباتی ضایع نشــود که اگر 
خبرنگاری له یا علیه فردی مطلبی درج کند تخلف محســوب شده و 
طبق قانون با آن برخورد می شود.وی تصریح کرد: در انتخابات دوره 
یازدهم مجلس بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از اعضای هیئت های اجرایی 
شــعب اخذ رأی در شهرستان بروجرد حضور خواهند داشت. فرماندار 
بروجرد گفت: رســانه ها باید طوری قلم بزنند و مطلب بنویســند که 
بتوانند با مطالبشــان هزاران نفر را به پای صندوق های رأی بیاورند 
و با آگاهی بخشــی و تنویر افکار عمومی مردم را به حضور حداکثری 
در انتخابات آتی ترغیب کنند.مهدی محمدی دادســتان بروجرد نیز 
در این جلســه گفت: در حاکمیت نظام جمهوری اسالمی اعتمادی 
که به مقوله رســانه و خبرنگار می شود مثال زدنی است. وی تصریح 
کرد: امانتداری رســانه ای و اخالق حرفه ای از سوی اصحاب رسانه و 

خبرنگاران موجب پیشگیری از ارتکاب جرم می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای کردستان 
عنــوان کــرد: ۱۰ هزار انشــعاب آب 
غیرمجــاز در شــهرها و نقاط مختلف 
استان وجود دارد که کار شناسایی بیش 
از یــک هزار و ۱۰۰ فقره آن و تبدیل به 

انشعاب مجاز انجام شده است.
خبرنگار جام جم کردستان: 
محمد حســین محمدی اظهار کرد: ســاالنه به طور متوسط ۳۰ هزار مورد 
تعمیرات مربوط به شبکه آب و فاضالب در نقاط مختلف این استان توسط 
تیم های امدادی و فنی انجام می شود. محمدی اظهار کرد: متوسط فرسودگی 
شبکه آب شرب در این استان ۲۲ درصد است که اصالح و بازسازی این مقدار 
شبکه با وجود کمبود اعتبارات، در دستور کار است. وی با بیان اینکه هشت 
هزار کیلومتر شــبکه اصلی، فرعی و انتقال آب شهری در استان کردستان 
وجود دارد، اضافه کرد: ۷۴ درصد فاضالب شهری در استان تصفیه می شود 
که ۲، ۵ برابر میانگین کشوری است.وی افزود:  پنج تصفیه خانه آب شهری 
و ۱۵ آزمایشگاه آب نیز در استان فعالیت دارد. محمدی یادآور شد: بر اساس 
آخرین برآورد انجام شــده، ۱۰ هزار انشعاب آب غیرمجاز در شهرها و نقاط 
مختلف استان وجود دارد که کار شناسایی بیش از یک هزار و ۱۰۰ فقره آن و 
تبدیل به انشعاب مجاز انجام شده است.وی تاکید کرد: این گونه انشعاب ها 
منجر به اختالل در خدمات رسانی منظم، آلودگی در شبکه توزیع آب، تضییع 
حقوق مشترکان، کاهش عمر مفید شبکه توزیع آبرسانی و همین طور به علت 

برداشت بی رویه، منجر به افت فشار آب در شبکه توزیع می شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: ۲۵ میلیــارد تومان برای 
تکمیل استادیوم ۱۵  هزار نفری 
خرم آباد نیاز اســت که در صورت 
تامین این رقم تا سال آینده افتتاح 

می شود.
محمدجعفر علیزاده در حاشیه 

بازدید از این استادیوم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:  این طرح 
در زمینی به مســاحت ۲۰ هکتار و با حجم بســیار سنگین فعالیت 
های عمرانی اجرا شــده که کار اســکلت و ساختمان سازی آن به 
اتمام رســیده اســت. وی با بیان اینکه اکنون تجهیزات و روکاری 
طرح در دســت اقدام اســت، ادامه داد: صندلی های استادیوم نیز 

خریداری شده که با انجام طرح نصب می شود.
وی بیان کرد: ســه کار عمده شــامل فضای سبز چمن، پیست 
تارتان و آسفالت برای مساحت بسیار زیاد پارکینگ ها انجام نشده 
که فضای ســبز باید در فصل مناسب صورت گیرد و پیست تارتان 
در مراحل بعدی اجرایی خواهد شــد. معاون وزیر راه و شهرسازی 
پیشــرفت اســتادیوم ۱۵ هزار نفری خرم آباد را بیش از ۸۰ درصد 
اعالم کرد و گفت: قرار اســت در جلســه ای با استاندار لرستان و 
دســتگاههای اجرایی اســتان برای تامین زیر ساخت، آب، برق، 
مخابرات، گاز و راه دسترســی تصمیم گیری شــود و بیش از یک 

دهه از آغاز عملیات اجرایی این طرح می گذرد.
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خانگرمز در همدان؛ بهشت فراموش شده ایران

منطقه حفاظت شــده خانگرمز در تویســرکان در 
همدان از جمله مناطق بکر و زیبایی است که می تواند 
مقصــد عالقمندان به گردشــگری طبیعت باشــد، 
منطقه ای چشم نواز که ۶ گونه از پستانداران، ۶۱ گونه 
از پرندگان، ۱۴ گونه از خزندگان و دو گونه از دوزیستان 

در آن زیست می کنند. 
بــه گزارش تســنیم، در جنوب کوه الوند و شــهر 
همدان، شــهری به نام تویســرکان قرار دارد که تنوع 
گونه های گیاهی و جانوری آن  ســبب شــده یکی از 
مناطق مهم حفاظت شده کشور در این دیار قرار گیرد. 
در تویســرکان، ۶ گونه از رده پستانداران، ۶۱ گونه از 
رده پرنــدگان، ۱۴ گونــه از رده خزندگان و دو گونه از 
رده دوزیســتان حضور دارنــد در بخش گیاهان نیز در 
مجموع نزدیک به ۲۱۳ گونــه گیاهی متعلق به ۱۶۴ 
جنس و ۴۵ خانواده با خــواص و کاربردهای دارویی، 
صنعتی و عمومی در این منطقه شناسایی شده است که 
به شــکل درختچه، بوته و علف دارای مصارف گوناگو 
نظیر خوراکــی، دارویی و دامداری هســتند. از جمله 

گونه های درختی و درختچــه ای این منطقه می توان 
به ارزژن، زرشــک، زالزالک، انجیر وحشــی، گردو، 
ارس، سیب وحشــی، ون، کلخونگ، گالبی وحشی و 
انگور وحشــی و از گونه های بوته ای و علفی که دارای 
خواص دارویی هستند  نیز می توان به زعفران وحشی، 
بومادران، شیرخشت، شــکر تیغال، پونه گل درشت، 
چند گونه افرا، چند گونه مریم گلی، آویشن و گل راعی 

اشاره کرد.
 ایــن منطقه، تنها منطقه تحت مدیریت ســازمان 
حفاظت محیط زیست در شهرستان تویسرکان است. 
نام »خانگرمز« در فارسی دری به معنا و مفهوم »خان 
گسترده اهورامزدا« است. موضوعی که نشان می دهد 
ایرانیان باســتان تا چه اندازه به منابع طبیعی به عنوان 

مواهب الهی و غنا و برکت طبیعت بکر منطقه خانگرمز 
توجه داشته اند.منطقه حفاظت شده خانگرمز با وسعت 
بیش از ۹ هــزار و ۳۸۹ هکتار در فاصله ۳۰ کیلومتری 
غرب تویسرکان واقع شــده است. این منطقه از سال 
۱۳۶۳ به عنوان منطقه شــکار ممنوع اعالم شــد و در 
ســال۱۳۸۰ نیزبه منطقه حفاظت شــده ارتقاء سطح 

یافت.
مردم روســتای های پیرامون ایــن منطقه عمدتا 
کشــاورز و دامدار بوده و بخش اصلــی باغبانی آنان 
را کشــت گردو تشــکیل می دهد. این منطقه به دلیل 
برخــورداری از اکوسیســتم کوهســتانی و دیدنــی 
بــا گونه های جانوری غنــی و زیبــا، از مناطق مهم 

گردشگری استان همدان است.

۲5 میلیارد تومان برای تکمیل 
استادیوم خرم آباد نیاز است

وجود ۱۰ هزار انشعاب آب 
غیرمجاز در کردستان 

حضور ۱3۰۰ عضو هیئت اجرایی 
انتخابات در شعب اخذ رای بروجرد 

صیانت از  تولید، نیروی کار و حفظ 
اشتغال؛  برنامه اصلی تعاون لرستان

مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا حضور در خانه کارگر و در جمع اعضای 
هیات اجرائی خانه کارگر اســتان لرستان 
طی گزارشی از فعالیت های اداره کل کار 
و امــور اجتماعی  گفــت: صیانت از تولید، 
نیــروی کار و حفظ اشــتغال  بــا رویکرد 
کاهش آســیب های اجتماعی در محیط 

کار برنامه اصلی این سازمان است. 
علی آشــتاب با برشمردن مشوق های 

ایجاد اشــتغال افــزود: در جهت توجه به 
ایجاد اشــتغال در روســتا و حفظ سکونت 
در روســتا ۲۲۲ میلیارد تومان تحصیالت 
اختصاص یافته اســت که ۲۲۰ میلیارد آن 
پرداخت شــد و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان 
طرح هم در سیســتم بانکی آماده دریافت 
تهســیالت است. آشــتاب اضافه کرد: به 
دلیل فعالیت مناســب ایجاد اشــتغال در 
روســتاها و ســرویس کار ۱۰۰ میلیــارد 

و معاونین ایشــان ۵۰ میلیــارد تومان به 
اســتان به صورت مازاد اعتبار تخصیص 

یافته اعتبار داده اند.
آشــتاب اضافه کرد: کل اعتباراتی که 
به واحدهای تولیدی و صنعتی در سیل ۹۸ 
در کشور اختصاص داده شد. ۱۵۰ میلیارد 
تومان به اســتان لرستان اختصاص و این 
مبلغ جذب شده است و مدیر کل کار تعاون 
و رفــاه اجتماعی به وضعیــت واحدهای 
تعطیل شده اشــاره کرد و افزود:۵۰ واحد 
تولیدی که در استان لرستان کاماًل تعطیل 
شده بود احیاء و وارد چرخه تولید شده اند.

آشتاب گفت: ما در شرایط خاص فعلی 
بایــد هم کارفرما و هم کارگــر ببینیم که 
در این راســتا نیازمند همراهی و حمایت 

و مشورت تشکل های کارگری هستیم و 
باید درک درست و صحیحی از محیط کار 
و شــرایط اقتصادی با حفظ اشتغال داشته 
باشــیم. وی گفت: در حــال حاضر ۳۰۸ 
تشــکل کارگری و کارفرمائی در اســتان 
لرســتان فعالیت هر واحد ۲۵۷ تشکل آن 

کارگر و ۵۱ تشکل کارفرمائی است.
آشتاب ۶۴۲۸ مورد بازرسی کارگاهی، 
ســازش ۶۰ درصد از اختالفات کارگری 
و کارفرمائی و ایجاد شــرایط ادامه کار به 
حمایت از بنگاههای مشکل دار، جلوگیری 
از تعطیلی واحدهای تولیدی بخاطر بدهی 
های آب و برق و تامین اجتماعی، توســعه 
واحدهای تولیدی، کاهش آســیب های 
اجتماعــی در محیــط کار از دیگر فعالیت 

های این سازمان برشمرد.
بنابراین گزارش در این جلســه  حسن 
موســیوند، دبیر اجرائــی خانه کارگر طی 
ســخنان گفت: آالینده سنجی در هنگام 
بازنشســتگی کارگران خالف قانون بوده 
و دکان بــازاری جهت درآمد طلبکارهای 
طرف قرارداد بهداشــت و درمان در استان 
لرستان است. وی راستی آزمائی در ارسال 
لیســت بیمه کارگران را جدی دانســت و 
افزود: متاســفانه در بعضــی از واحدهای 
شــغل کارگری که سخت و زیان آور است 
به نام شغل های دیگری در لیست ارسال 
مــی گردد درجه اضافــه کاری و دریافتی 
های اضافه کار در لیســت بیمه دیده نمی 

شود.

اختالل روحی روانی عامل اسیدپاشی
 در همدان

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان 
با اشاره به دســتگیری فردی متهم به اسیدپاشی، 
گفت: طبق بررســی های صــورت گرفته و ادعای 
متهــم، اختــالل اعصــاب و روان عامــل اصلی 

اسیدپاشی بوده است.
حسین بشری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: این 
فرد به علت بیماری اعصــاب و روان دارو مصرف 
مــی کند و در صورت صالحدید مقام قضایی، برای 
بررســی میــزان ناراحتی روانی، پرونــده تحویل 

پزشکی قانونی همدان می شود.
وی ادامه داد: متهم حدود ۸ سال پیش از همسر 
خود جدا شــده و گویا این موضــوع نیز در ناراحتی 

اعصاب و روان این فرد تاثیر داشته است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان 
یادآوری کرد: متهم حدود ۳۵ ســاله با تهیه اسید و 
ریختن آن داخل ســرنگ اقدام به پخش اســید به 

پشت لباس دختران می کرد.
بشری بیان کرد: تاکنون متهم به سه فقره اسید 
پاشــی اعتراف کرده و در بازجویی از منزل وی نیز 

آالت و ادوات جرم کشف شده است.
وی اضافه کرد: در ۲ فقره اسیدپاشی هیچگونه 
آسیبی به افراد وارد نشده و تنها در یک مورد آسیب 

سطحی رخ داده است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان در گفت وگوی 
اختصاصی با ایرنا اعالم کرد که عوامل انتظامی در 
یک عملیات ضربتی فردی که در شهر همدان اقدام 
به اســید پاشی کرده بود را دســتگیر و برای ادامه 

بازجویی تحویل پلیس آگاهی دادند.
ســردار بخشــعلی کامرانی صالح بیــان کرد: 
شــامگاه پنجشــنبه پس از دریافت اخباری مبنی 
بر اســید پاشــی موضوع بی درنگ پیگیری شد . 
فرمانده انتظامی اســتان همدان بیان کرد: با یک 
کار اطالعاتی دقیــق خودروی متهم و محل اختفا 
او شناسایی و پس از دستگیری آالت و ادوات جرم 

نیز از او کشف شد.

درآمد گردشگری کرمانشاه سال ۱۴۰۰ به
 ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد

 مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری استان کرمانشــاه گفت: طبق برنامه 
عملیاتی که برای رویداد گردشــگری کرمانشــاه 
۲۰۲۰ تدویــن کرده ایــم، ســال ۱۴۰۰ درآمــد 
گردشگری استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد 

بود.
امید قادری در نشســت توجیهــی رویداد بین 
المللی گردشگری روســتایی کرمانشاه ۲۰۲۰ که 
)۱۷ دی( با حضور اســتاندار و دهیاران روستاهای 
گردشــگرپذیر استان برگزار شــد، از تدوین برنامه 
عملیاتی بــرای برگزاری این رویداد بزرگ خبر داد 
و گفت: برای اولین بار در حوزه گردشــگری کشور 
یــک برنامه عملیاتی با رویکــرد اقتصاد مقاومتی 
تدویــن کرده ایم که بــرای رویداد بیــن المللی 
کرمانشــاه ۲۰۲۰ اجرایی می شود. وی تاکید کرد: 
این برنامه را واقــع بینانه و با توجه به ظرفیت های 
موجود تدوین کرده ایم و وظیفه هر دســتگاه نیز در 
آن مشــخص شده است. مدیرکل میراث فرهنگی 
استان کرمانشاه در ادامه به پیش بینی افزایش تعداد 
گردشگران ورودی به استان طی سه سال آینده در 
این برنامه اشاره کرد و گفت: طبق آمارها سال ۱۳۹۷ 
تعداد یک میلیون  و ۲۰۰ هزار گردشــگر به استان 

کرمانشاه وارد شدند که در برنامه ای که تدوین شده 
این تعداد سال ۱۳۹۸ به دو میلیون نفر، سال ۱۳۹۹ 
به ســه میلیون نفر و سال ۱۴۰۰ به چهار میلیون نفر 
خواهد رســید.  وی گفت: اگــر به صورت میانگین 
هزینه ای را که هر گردشــگر در استان خواهد کرد 
نزدیــک به ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، میزان 
درآمد استان از راه گردشگری در پایان سال ۱۳۹۸ 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و در سال ۱۳۹۹ 
به ۳۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ میلیارد 
تومان می رسد. قادری از برنامه ریزی برای افزایش 
تعداد اقامتگاه های بوم گردی استان تا سال ۱۴۰۰ 
هم خبرداد و گفت: بنا داریم ۲۳ اقامتگاه فعلی استان 
را تا این سال به نزدیک ۱۰۰ اقامتگاه افزایش دهیم.

وی از انتخاب ۷۰ روســتا برای رویداد کرمانشاه 
۲۰۲۰ هم خبــرداد و گفت:  قرار اســت تا پیش از 
برگزاری رویــداد بین المللی کرمانشــاه ۲۰۲۰ با 
کمــک دســتگاه های اجرایی ذیربط در اســتان 
زیرساخت های حوزه گردشــگری این روستاها را 
تقویت و رویدادهای گردشگری مختلفی را در آنها 
برگزار کنیم، اما  درحال حاضر درخواســت هایی را 
نیز از ســوی تعدادی دیگر از روستاها داریم که آنها 

را مورد بررسی قرار می دهیم.


