
ایجاد توسعه پایدار شهری با تعاملی 
سازنده بین شورا و شهرداری کرمانشاه

فعالیــت 4مرکز مشــاوره ازدواج 
رایگان در ایالم 

خط تولید، قطعه بندی و بسته بندی 
مرغ در شرکت فرآورده های گوشتی 

4»خوراک آفرین« افتتاح شد 3 2

صدور 1141 پروانه تولید صنایع دستی 
در کردستان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون یک هزار و ۱۴۱ پروانه تولید انفرادی صنایع دســتی توســط برای فعالین این حوزه صادر شده است.

 خبرنگار جام جم کردســتان: خســرو قاضی زاده اظهار داشــت: این پروانه های تولید بیشــتر در 
حوزه  های مختلف صنایع دســتی بومی و ملی اســتان با هدف اشــتغالزایی و حفظ این میراث بوده صادر شده 

اســت. وی افزود: صنایع دستی یکی از فاکتورهای...

خرید و فروش امتیاز 
»مسکن ملی« در ایالم 

غیرقانونی است 
4

3

دولت نمی تواند اعتبار عمرانی تله کابین را تامین کند
استاندار کرمانشاه:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: 
پرستاری فقط درمانگری نیست، یک رسالت است

www.jamejamdaily.ir

استان های 

غربی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در مراسم روز 
پرستار تاکید کرد: پرستاری رسالتی توام با وظیفه درمان 
است که با توجه به شخصیت بزرگوار حضرت زینب )س( 
مبرهن است که این رسالت نوعدوستانه و مقدس فارغ از 

هر گونه مطامع مادی، سیاسی، وشخصی است.
www.daneshpayam.ir2

ایجاد 2 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در لرستان 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( لرســتان از 
ایجاد 2 هزار و 300 فرصت شغلی برای مددجویان این 

نهاد انقالبی در لرستان خبر داد. 
جاســم محمدی فارســانی با اشــاره به اهمیت 
ایجاد اشــتغال پایدار با درآمد با ثبات برای مددجویان 
کمیته امداد، اظهار کرد: در همین راستا و بر اساس آمار 
کشوری، سال گذشته یک ســوم از کل اشتغال های 
ایجاد شده توســط کمیته امداد امام خمینی)ره( بوده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در استان نیز طی سال 97، 
بیــش از 5 هزار فرصت شــغلی بــرای مددجویان از 

طریق ارائه تســهیالت و همچنین سیستم کاریابی و 
کارفرمایی فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان از ایجاد 2 هزار و 300 
فرصت شغلی طی هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: 
هدف گذاری برای ایجاد اشــتغال مددجویان استان تا 
پایان امســال بیش از ۴ هزار شــغل است که با توجه 
به روند پرداخت تســهیالت انتظار می رود بیش از این 

مهم تحقق یابد.
محمدی فارسانی بیان داشت: تسهیالت اشتغال 
مددجویی نیمه دوم شــهریور ابالغ می شود، از این رو 
اغلب فعالیت های این بخش در نیمه دوم سال صورت 

می گیرد، ضمن اینکه تسهیالت پرداختی از 20 میلیون 
سال گذشته به 50 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی در خصوص سیســتم های تشویقی کارگاه ها 
و مراکــز به کارگیری مددجویان کمیته امداد، تصریح 
کرد: کارفرمایان در صــورت به کارگیری مددجویان 
برای خدمــت در مراکز فعالیتی، بــه ازای هر نفر 50 

میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( لرستان اظهار 
داشت: همچنین تقبل 2 ســال بیمه تامین اجتماعی 
توســط کمیته امداد از دیگر مزیت های به کارگیری 

مددجویان توسط کارفرمایان است.

اهداء ۱۲۲فقره جهیزیه به زوج های جوان  در استان کردستان 

در شــب میالد حضرت زینب )س( 
مراسم جشــن اهدای دوازده هزارمین 

جهیزیــه با حضــور نماینــده محترم 
ولی فقیه، مســئولین اســتانی، فعالین 
اجتماعی و گروه های جهادی همزمان 
با سراسر کشور در استان کردستان نیز 

برگزار گردید . 
مدیر ســتاد اجرایی فرمان امام در 
استان کردســتان به اهدای ۱22 فقره 
جهیزیه بــه ارزش 2 میلیــارد تومان 
از ابتدای امســال تا کنون در اســتان 

کردستان خبر داد. مهدی طالبی افزود: 
از این تعداد تابســتان امسال ۴2 فقره 
جهیزیــه به زوج های کم بضاعت اهدا 
شــده و تا پایان سال هم 80 فقره دیگر 

اهدا خواهد شد. 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان 
هم در این مراســم با اشاره به جایگاه و 
نقش زنان در خانــه و تربیت فرزندانی 
صالح اشاره کرد و گفت: خانواده کانون 

مقدسی است که باید به جایگاه آرامش 
و امنیت اعضای آن تبدیل شود.  

آیــت اهلل ســید محمد حســینی 
شاهرودی افزود: الگو قرار دادن بزرگان 
دین و ائمه اطهار باعث پایداری کانون 
خانواده خواهد شــد، اما متاسفانه ورود 
فرهنگ غربی به میــان خانواده ها در 
سالهای اخیر باعث افزایش آمار طالق 

شده است.

رشد 14 درصدی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز لرستان
سرپرســت شــرکت گاز اســتان 
لرســتان گفت: در 9 ماهه نخست سال 
جاری مشــترکین این شــرکت بیش 
ازیک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب 

گاز طبیعی مصرف کرده اند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز استان لرســتان خدایی با اشاره به 
مصرف گاز در مدت مشابه سال گذشته 
اظهار داشت:  سال گذشته یک میلیارد 
و پنجاه میلیون مترمکعب گاز مصرف 
شده اســت که در مقایســه با امسال 
مصرف گاز طبیعی رشــد ۱۴ درصدی 

داشته است.
وی افــزود: بخــش خانگــی در 
اســتان با مصرف بیش از 590 میلیون 
مترمکعب گاز بیشترین میزان مصرف 
را بــه خود اختصــاص داده و در بخش  

هــای صنعتی  ۴۱5 میلیون متر مکعب 
و جایگاههای CNG  اســتان ۱۱2 
میلیــون مترمکعب گاز مصرف شــده 

است. 
وی با بیان اینکه هم اکنون 2۴ شهر 
و ۱۶۶3 روســتا، با ۴79 هزار  خانوار در 
اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند افزود: در 9 ماهه نخست امسال 
به طــور میانگین،  مصــرف هر خانوار 
2505  مترمکعــب گاز طبیعــی بوده 

است.
سرپرست شرکت گاز استان لرستان 
در خصــوص پایداری جریــان گاز در 
فصل سرد ســال گفت:  با بستر سازی 

و تقویت زیرساخت های خطوط انتقال 
و شبکه های گازرســانی، روند تداوم 
خدمت رســانی به مردم شریف استان  
از وضعیــت مطلوبی برخوردار اســت 
و امید اســت در ســالجاری و با اجرای 
تمهیدات الزم  هیچگونه قطعی گازی 

نداشته باشیم.
وی در خاتمــه تصریــح کــرد: با 
افزایش برودت هوا و افزایش مصارف 
گاز طبیعی در چند مــاه مانده به پایان 
ســال جاری صرفه جویی در مصرف 
ایــن حامل انرژی بســیار مهم بوده و 
مشــترکین گرامی بــا رعایت الگوی 
مصــرف بهینه و رعایــت دمای رفاه ) 
۱8 الی 2۱ درجه ســانتیگراد( شرکت 
گاز استان لرســتان را در ارائه خدمات 

مستمر یاری دهند.

    شهادت سردار رشید اسالم تسلیت باد
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امیر دولتشــاهی مشاور شــهردار و مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: از زمان انتخاب دکتر طلوعی 
توسط شورای اسالمی شهر کرمانشاه به عنوان شهردار، 
اصلــی ترین محور فعالیت مدیریت شــهری بر مبنای 
خدمــت صادقانه با تالش های عبادی جهادی اســتوار 

بوده است.
وی افزود: دکتر طلوعی شــهردار کرمانشاه در یکی 
از بدترین شــرایط اقتصادی در عرصه مدیریت شهری 
و با حدود بیش از 300 میلیارد تومان بدهی شــهرداری 
کرمانشاه را تحویل گرفت که قبول این شرایط چیزی جز 
عمل به تفکر ایثار ،جهاد و عشــق به خدمت نیست. وی 
ادامه داد: کرمانشــاه با مشکالت زیادی دست به گریبان 
است که با تعامل و همکاری همه مسئولین در همه نهادها 

و مشارکت مردم، این مشکالت حل خواهند شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری 
کرمانشــاه افزود: دوری از وارد شــدن به مسائل حاشیه 
ای، اعتقاد به عملکرد درست، تمرکز روی برنامه کاری و 
خدمت رســانی بدون وقفه و تحت هر شرایطی به جامعه 
شــهروندی از اولویت های کاری دکتر طلوعی در مدت 
مدیریتش بر شــهر کرمانشــاه بوده و همیشه مدیران 
شــهرداری را به دوری از وارد شــدن به حواشی توصیه 

کرده است.
دولتشاهی در ادامه افزود: محله  های واقع در محدوده 
شهرداری منطقه3 به دلیل قدمت و نوع بافت شهرسازی 
و معماری با معضالت شــهری از گذشته مواجه بوده که 
با برنامه ریزی و تالش دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه و 

مجموعه همکاران مدیریت شهری خصوصاً شهرداری 
منطقه سه تمام تالش برای خدمات دهی به شهروندان 
این منطقه انجام شــده است.وی در شرح خدماتی که در 
ســطح منطقه3 انجام گرفته افزود: لکه گیری آسفالت 
شــهرک شــاطرآباد با ۴500 متر مربع، شهرک باریکه؛ 
2000 متــر مربع،  باغ نی؛ ۶500 متر مربع، کیهانشــهر؛ 
8000 متر مربــع، جعفرآباد؛ 20000مترمربع، جم خانه؛ 
3000 متر مربــع، تپه فتحعلی خــان؛ ۴000 مترمربع، 
محله برزه دمــاغ؛  5000 متر مربــع، فیض آباد؛ 3000 
مترمربــع،  تازه آباد؛ 2000 متــر مربع، بلوار بنت الهدی؛ 
2500 مترمربع و روکش آسفالت بلوار شهید حاج علیانی 
با ۴500 متر مربع، ضلع شــرقی بلوار شهید بهشتی حد 
فاصل چهارراه ارشاد تا ورودی شهرک باغ نی؛ ۶500 متر 
مربع، میدان غدیر تا چهارراه رشــیدی؛ 7500 متر مربع، 
خیابان حدادعادل؛ 3500 متر مربع و آماده ســازی معابر 
خاکی شــامل؛ بلوار 75 متری آزادگان با 5 هزار متر مربع، 
باند کندرو کیانشهر؛ 5000 متر مربع، شیخ فاضل  تونی؛ 
۴000متر مربع و 20 کوچه کیهانشهر ۴0000 متر مربع 
انجام گرفته اســت.وی ادامه داد: در حوزه فضای سبز نیز 
اقدامات مناســبی در زمینه زیباســازی منظر شهری و 
تقویت روحیه شــهروندان این منطقه تدارک دیده شده 

که با مناسب شدن وضعیت جوی به اجرا در خواهد آمد.
مشاور شهردار ادامه داد: یکی از اقدامات چشمگیری 
که در سطح منطقه 3 حسب دستور دکتر طلوعی شهردار 
کرمانشاه شکل گرفت، حل مشکل روان آب های منطقه 
بود که از منطقه جعفرآباد به ســمت شــهرک سجادیه 
حرکت می کرد و همچنین فاضالب رودخانه های فصلی 
و پادگان سراوان که به صورت روباز از شهرک مالحسینی 
عبور و وارد کوچه های شــهرک فدک می شد با 900 متر 
لوله گذاری به عمق ۱3 متر به جهت وضعیت توپوگرافی 
منطقه جهت دفع آبهای سطحی و ۱70 متر ایجاد کانال 

سنگی در این مسیر انجام شد.
دولتشــاهی در ادامه خاطرنشــان کرد: رنگ آمیزی 
جــداول، تعمیر و تعویض دریچه های ســطح منطقه، 
نخاله برداری و تســطیح و پاکســازی قسمتی از پارک 
ابوذر جعفرآباد، نخاله بــرداری خیابان های؛ فیض آباد، 

جلیلی، حدادعادل، 75 متری آزادگان و تعمیر و ســاخت 
مخازن شــن و نمک جهت عملیات برف روبی، تعمیر و 
بازســازی نرده های میدان شهدا و پل عابر پیاده میدان 
شــهدا و ارتش، نورپردازی میدان شهدا و ارتش، تعمیر و 
بازسازی پمپ و الیروبی چاه زیرگذر میدان شهدا، تعمیر 
و تعویض ایستگاه های اتوبوس، تسطیع و تیغ زنی منطقه 
مالحســینی و الیروبی کانال مالحسینی و کیانشهر از 

دیگر اقدامات حوزه خدماتی منطقه 3 بوده است.
دولتشاهی افزود: ما اعتقاد داریم که نمی توانیم برای 
هر قســمت از شهر نسخه واحد در نظر بگیریم بلکه تمام 
تالش ما در شــورای مدیران شهرداری با مدیریت دکتر 
طلوعی این است که با نگاهی علمی و مشورت گرفتن از 
مردم در محالت و مناطق مختلف بر مبنای اولویت بندی 
نیازمندی آنان اقدام کنیم.مدیرکل روابط عمومی و روابط 
بین الملل شهرداری همچنین اعالم کرد: دکتر طلوعی 
اکثر اوقات در شهر کرمانشــاه هستند و بر موارد مربوط 
به حوزه مدیریت شــهری را به صورت مستقیم و لحظه 
ای در تمامــی مناطق و ســازمان ها نظارت می کنند و از 
طرفی سفر ایشــان به تهران در راستای جذب اعتبارات 
دولتی و پیگیری پروژه های گوناگون حوزه های مختلف 
در سازمان شهرداری ها، وزارت کشور و وزارتخانه هاست 
چراکه باید شــهردار شــخصاً پیگیر مطالبــات مردم و 
مجموعــه شــهرداری در تهران باشــد، در نتیجه تردد 

شهردار به تهران امری طبیعی به حساب می آید.
دولتشاهی تاکید کرد: مشکالت امروز کرمانشاه یک 
شبه به وجود نیامده و ریشه در عملکردهای گذشته داشته 
و نمایندگان محترم شــورای شهر به ویژه عزیزانی که به 
عنوان پیشکســوت چند دوره در عرصه شورای اسالمی 
شــهر به عنوان نماینده مردم حضور داشتند خود به این 
موضوع اشــراف کامل دارند. وی ادامــه داد: به عنوان 
مجموعه شــهرداری در حوزه مدیریت شــهری اعتقاد 
داریم با تعاملی ســازنده بین شــورا و شهرداری به دور از 
هرگونه حب و بغض، رسیدن به توسعه پایدار شهری، قابل 
دسترس است که این امر باعث پایداری اجتماعی و حفظ 
ســرمایه اجتماعی جهت ترغیب و تشــویق شهروندان 
برای همکاری و مشارکت بیشتر در امور شهر خواهد شد.
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معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کردستان گفت: از 
ابتدای امســال تاکنون یک هزار و ۱۴۱ پروانه تولید انفرادی صنایع دســتی توسط برای فعالین این 

حوزه صادر شده است.
خبرنگار جام جم کردستان: خسرو قاضی زاده اظهار داشت: این پروانه های تولید بیشتر در 
حوزه های مختلف صنایع دستی بومی و ملی استان با هدف اشتغالزایی و حفظ این میراث بوده صادر 

شده است. وی افزود: صنایع دستی یکی از فاکتورهای مهم در زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 
اســت که در این راستا 8 فقره پروانه تولید کارگاهی نیز برای متقاضیان این بخش صادر شده است. 
قاضی زاده، کردستان را یکی از استانهای غنی در زمینه صنایع دستی اعالم کرد و اظهار داشت: در 9 
ماهه نخست امسال 58 نمایشگاه محصوالت صنایع دستی به منظور عرضه محصوالت هنرمندان 

استان برگزار شده است.

صدور 1141 پروانه تولید صنایع دستی در کردستان

2
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: 

پرستاری فقط درمانگری نیست، یک رسالت است
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان لرستان در مراسم 
روز پرســتار تاکید کرد: پرســتاری رســالتی تــوام با وظیفه 
درمان اســت که با توجه به شــخصیت بزرگوار حضرت زینب 
)س( مبرهن اســت که این رســالت نوعدوســتانه و مقدس 

فارغ از هر گونه مطامع مادی، سیاســی، وشخصی است.
دکتــر نیکبخــت خاطر نشــان کرد: در واقعــه کربال حضرت 
زینــب )س( یــک زن داغ دیــده بــود که در طول چنــد روز با 
ســخت ترین ضربه های روحی و داغ عزیزانش مواجه شد اما 
در همین شــرایط فرمانده جنگ  نرم بود و اجازه نداد رسالت 
و اهداف قیام  حضرت ســید الشهدا )ع( توسط سپاهیان کفر 

مخدوش و پایمال شود.
زینب زنی پر از درد و ناله بود اما با اســتقامت مقابل ظلم و 

یزیدیان ایســتاد و نظام پلید آنها را به زانو درآورد.
وی ادامه داد: این اســت رسالت راه روشن حضرت زینب 
و هر پرســتاری با یک بار مطالعه زندگی و شخصیت این بانوی 
گرانقــدر قطعــا بیــش از پیش به رســالت پرســتاری افتخار 
خواهد کرد و بر ماســت که در راه درمان و کمک به بیمار پیرو 

این بانوی الگو، مدیر و مدبر باشــیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه قدرت 
و ســتم یزید در آن دوران به مثابه قدرت زورگویانه ترامپ 
اســت، تشــریح کرد: شــاید گمان کنیــم با تجــدد معیارهای 
پرســتاری عوض شــده اســت اما در حقیقت باید گفت: عصر 
همان عصر است و بشریت همواره انسانیت و عدالت را طلب 
مــی کند کمــا اینکه هنوز خدمت خالصانه به خلق و ایســتادن 

مقابل ظلم و کاســتی ها پســندیده اســت.همانگونه که بانو 
زینب مقابل دنیاخواهی و ســتم یزید ایستاد یک پرستار هم 
باید مقابل بی عدالتی ها و کاســتی ها بایســتد و همانگونه که 
بانو زینب کبری حامی، پرســتار و غمخوار مردم بود، پرســتار 
امــروز هــم وظیفــه دارد فــارغ از هر گونه تعصب شــخصی، 
تقســیم بندی سیاسی و یا انگیزه ای مغرضانه، درمانگر همه 

اقشار جامعه باشد.
دکتر نیکبخت در ادامه گفت: به بیان مشــکالت تکنولوژی 
و تجهیز بیمارســتانهای استان پرداخت و تاکید کرد: ما شاهد 
نقصان و مشــکالت پرســتاران و بیماران هســتیم و به عینه 
مشــاهده می کنیم مثال فالن سی تی اسکن یا ام آر آی از فالن 
بیمارســتان پیوســته در دست تعمیر اســت اما پرستاران با 
شــتاب و شــفقت در حال جابه جایی بیمار بــه مراکز درمانی و 
در نهایت تحمل مســافت و مشــکالت در تحقــق بهبودی فرد 
بیمار هســتند و اینجاست که باید گفت: خدمت پرستاری یک  
عشــق اســت که درمانگر پاداش خودش را در بهبود خلق می 
بینــد و مرحبا بــه این وظیفه مقدس و بشردوســتانه. وی در 
ادامه اشــاره ای هم به هزینه های گزاف تجهیزات پزشــکی، 
کمبــود تجهیزات در اســتان لرســتان و نیز ســایر مشــکالت 
پرســتاران داشت و قول داد در خصوص رفع مشکالت کاری 
پرستاران اســتان اقداماتی صورت بپذیرد. گفتنی است در 
این همایش از ۸۸ پرســتار نمونه شــاغل در سراســر استان 
لرســتان با حضور معاون سیاســی امنیتی اســتاندار و رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان تجلیل شد.



استاندار و امام جمعه همدان با صدور پیامهایی شهادت 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند.

 پیام تسلیت سید سعید شاهرخی استاندار همدان؛ سردار 
بزرگ اســالم و ایران، مجاهد نستوه و محبوب، فرمانده 
شجاع سپاه قدس، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و تعدادی از 
همراهان ایشان به ویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس، 
به دست امریکای متجاوز و جنایت پیشه، پس از یک عمر 
مجاهدت در راه ارزش های الهی و دفاع از مستضعفان عالم 
به کاروان شهیدان گلگون کفن انقالب اسالمی پیوست و 
قلوب همه ملت ایران عزیز را جریحه دار کرد. ســردار حاج 
قاسم سلیمانی، نماد بارز عزت، غیرت، اخالص، استکبار 
ستیزی، دفاع از مظلوم و وطن دوستی بود که جان خویش را 
در راه دفاع از اسالم و دستاوردهای انقالب اسالمی خالصانه 

نثار کرد و در مقابل دشــمنان ایستاد و با شهادت مظلومانه 
خود و خون پاکش درخت تنومند اسالم را در منطقه بارورتر 
کرد. استاندار همدان در این پیام شهادت این الگوی مجسم 
اخالص، شجاعت و انســانیت را به محضر حضرت ولی 
عصر روحی و ارواحنا فــداه، رهبر معظم انقالب )مد ظله 

العالی( و عموم هموطنان تبریک و تسلیت کرد.
* پیام تسلیت آیت اهلل حبیب شعبانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه همدان: سرباز مخلص و شجاع والیت 
و امت اسالم سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
پرافتخار و فداکار، نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی  پس از عمری مجاهــدت و نقش آفرینی های 
ماندگار در راه اعتالی اســالم و دفاع از قرآن و حریم اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( و سرافرازی ایران 

عزیز، شهد شیرین شهادت را نوشید و به آرزوی دیرین خود 
رسید. شهادت این بزرگمرد مجاهد ضایعه ای سخت و تلخ  
برای ملت ایران است  اما نام و یاد او در تاریخ ایران اسالمی 
و اذهان ملت بزرگ ایران و مردم مظلوم و ستمدیده همواره 

زنده خواهد بــود. خون پاک و مطهر این فرزند عزیز ملت 
ایران و تربیت یافته مکتب امام خمینی )ره( و سرباز مخلص 
والیت سرچشمه ای زنده برای مبارزه با استکبار و ظالمان 
عالــم خواهد بود تا پیــروز نهایی حق بر باطل .قطع یقین 
دشمنان کوردل امت اسالمی به ویژه آمریکای جهانخوار 
و رژیم سفاک صهیونیستی تاوان سختی برای این حرکت 
ددمنشــانه خواهند داد و انشااهلل به برکت این خون پاک، 
جبهه مقاومت بیش از پیش تقویت خواهد شــد، اینجانب 
شهادت این ســردار عزیز را به پیشگاه حضرت ولی عصر 
)عج( مقام معظم رهبری ملت شریف ایران اسالمی و همه 
مجاهدان و همرزمان او تســلیت عــرض کرده و از درگاه 
خداوند ســبحان توفیق و پیروزی امت اسالمی را مسالت 

دارم.
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: برای کنترل وضعیت ترافیکی و بهبود 
عبور  و مرور برخی از محور های گردشــگری  اســتان همدان راهداری این مسیر ها را به دوربین نظارت 

تصویری مجهز خواهد کرد.
خبرنگار جام جم همدان: مصطفی پناهنده درباره مکان جانمایی و نصب این دوربین های نظارتی 
افزود: یکی از این دوربین ها با هزینه یک میلیارد ریال در محور تاریخی تفریحی همدان گنجنامه )گنجنامه 

به تاریک دره( نصب شده است. در  فصول مختلف سال شهروندان عالقه خاصی به بازدید از این منطقه 
گردشگری دارند و اغلب نیز شاهد حوادث ناخوشایندی در این محور هستیم.وی هدف از نصب دوربین های 
نظارتی را  تامین امنیت عبور و مرور و پایش محور های مواصالتی اســتان نام برد و اظهار کرد: جاد  ه های 
همدان با 23 دوربین تصویری نظارت و پایش می شــود. پناهنده  بر نصب دوربین هاي نظارت تصویری 

جاد ه ای نقش موثری در کاهش تصادف در محور های پر ترافیک داشته تاکید کرد.

تجهیز محورهای گردشگری همدان به دوربین نظارت تصویری

3

پیام  تسلیت امام جمعه و استاندار همدان به مناسبت شهادت سردار »حاج قاسم سلیمانی«

بازســازی کامل واحد های 
سیل زده همدان

اســتاندار همدان گفت: در ســیل فروردین امسال 
بیش ۱8 هزار واحد های مســکونی در شهرستا ن های 
استان همدان آســیب دیده بود که با تالش مسئوالن 
در بخش های مختلف، 2 هزار واحد مسکونی تخریب 
شــده، در روستاهای استان بازســازی کامل و تحویل 

مالکان شد.
خبرنگار جام جم همدان: سیدسعید شاهرخی 
با یاد آوری این که تعداد واحد های ســیل زده به ترتیب 
شهری و روســتایی 890 واحد شهری و بیش از 8 هزار 
واحد روســتایی بوده اســت، افزود:  در مدت 2۴ ساعت 
در نوروز امســال در اســتان همــدان ۱3۴ میلی متر 
بارندگی داشتیم و اســتان همدان در این حوزه دومین 
استان پر بارش کشور بود.استاندار همدان تاکید کرد:  با 
آگاهی از اطالعیه ها و هشدار های سازمان هواشناسی 
اقدام های پیشــگیرانه را در استان اجرا کردیم که نمونه 
قبل از قوع بارش های سیل آسا مخازن ذخیره آب تخلیه 
شد تااحتمال هر نوع آبگرفتگی و ایجاد سیالب به حداقل 
ممکن برسد. همچنین با این بارش ها ذخایر آبی استان 

به حدود صد میلیون مترمکعب رسید.
وی ادامه داد: به دلیل بارش ها برخی واحد ها نیازمند 
بهره مندی از حمایت های مالی برای معیشت و تعمیرات 
بودنــد که بیش از 5 هزار مورد تعمیــری و ۴ هزار مورد 
نیز در لیســت دریافت تســهیالت معیشتی و تعمیری 
قرار گرفتند و تاکنون بانک های عامل استان نیز در این 
حوزه از بیش از 99 درصد افراد معرفی شده برای دریافت 
تســهیالت به 8۴ درصد آنان تسهیالت واگذار کردند.

شــاهرخی با اشاره به این که سیل امسال بیش از ۱۶00 
میلیارد تومان خسارت به واحد های شهری و روستایی 
اســتان زده اســت گفت:  تاکنون نیز در این حوزه 900 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی ارایه شده است. همچنین 
باید انبار های اضطراری امدادی استان مقدار ذخیره خود 
را افزایــش دهند و به موضوع مدیریت بحران و آموزش 
شهروندی در این حوزه نیز بیش از گذشته پرداخته شود. 
وی از بهره برداری اتاق مدیریت بحران استان با هزینه 
3 میلیارد تومان سخن گفت و افزود: در موضوع مدیریت 
بحران، آموزش شهروندی باید بیش از پیش انجام شود. 

باید قدر دان همکاری مردم نیز در این حوزه بود.

خبر

نوشتن از گرانی، مرهمی بر 
آالم مردم

قیمت هــا روز به روز 
در حال افزایش اســت و 
در برخی موارد نیز شــاهد 
چند نرخی بودن قیمت ها 
در بازار هستیم و در چنین 
شــرایطی مردم به دنبال 
رسانه هایی می گردند که 
دغدغه ها و حرف خود را به 
گوش مسئوالن برسانند و این می تواند مرهمی  بر آالم 
آنها باشد. افزایش هزینه های خدمات و کاالها و اجناس 
سبب نگرانی بسیاری از اقشار کم در آمد در جامعه شده 
و امروز شاهد آن هســتیم که امنیت اقتصادی در بازار 
کمرنگ تر شــده است. تحریم های ظالمانه و کاهش 
تولید و رکود در بازار  از عواملی هســتند که سبب شده 
چرخ اقتصاد کشور بخوبی نچرخد و از عواقب این موارد 
این است که شاهد افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید 
شهروندان، کاهش تولید و در نتیجه تعطیلی واحدهای 

تولیدی و صنعتی در کشور و استان کردستان هستیم.
در چند سال گذشــته تاکنون بسیاری از واحدهای 
تولیدی و صنعتی در اســتان بــه حالت نیمه تعطیل یا 
تعطیــل درآمده اند که به دنبال آن افزایش آمار بیکاران 
در استان را شــاهد بوده ایم، کمبود اعتبارات و افزایش 
هزینه ها سبب شده که این واحدها سرپا نباشند و بسیاری 
از سرمایه گذاران نیز رغبتی برای فعالیت در کردستان 
ندارنــد و ایــن در حالی اســت که این اســتان دارای 
ظرفیت های بســیار خوبی در حوزه های کشــاورزی، 
معادن و آب و... دارد اما به دالیل مختلف این ظرفیت ها 
مغفول مانده اند.آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت 
است نپرداختن بسیاری از رسانه های محلی به این موارد 
اســت و کمتر به حرف مردم و فعاالن بخش خصوصی 
پرداخته شده اســت و این بخش از جامعه خواهان آن 
هستند که دغدغه های خود را در رسانه ها انعکاس دهند 
تا به گوش مســئوالن در استان و کشور برسد. انعکاس 
حرف مردم در رســانه  های محلی شاید مرهمی بر آالم 
آنها باشــد لذا امروز ضروری است که رسانه ها بیش از 
پیش به مشکالت مردم پرداخته و پیگیر رفع آنها باشند 
تا اعتماد مردم به رســانه های داخلی بیشتر شود و دیوار 

بی اعتمادی را فرو ریزند.

یادداشت

حمایت صندوق توسعه و بانک تعاون از سرمایه گذاری 
در تعاونی های همدان

معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سفر به همدان در جلسه 
کمیته هماهنگی و توســعه تعاونی های اســتان همدان، گفت: اقتصاد تعاونی 
راهگشایی مناسب برای مبارزه با تحریم ها  است و تحقق آن در وابسته به همه 

نهادهای دولتی و غیردولتی است.
خبرنگار جام جم همدان: محمد کبیری با تاکید بر اینکه بر اساس فضا 
و جغرافیای کســب و کار باید از تعاونی ها حمایت شــود، افزود: باید از ظرفیت 
تعاونی ها بیش از پیش برای مبارزه با تحریم ها استفاده کرد وتشکیل تعاونی ها 

اقتصاد کشور را متحول کرده است و باید به شبکه سازی تعاونی ها کمک کنیم 
تا شــرایط برای تثبیت اشتغال ایجاد شود شــورای هماهنگی تعاون استان ها 
می تواند نقش تامین ســرمایه اجتماعی را ایفا کند تــا برنامه های این حوزه به 

صورت جامع پیگیری شود.
وی اظهــار کرد: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی یکــی از اصلی ترین 
نهادهایی اســت که مسئولیت اشتغال را بر عهده دارد و بخش های مختلف این 
وزارتخانه به صورت زنجیره به هم پیوسته و فعال است همچنین برای کاهش 
خطرپذیری سرمایه گذاری، ســرمایه اولیه سهامداران توسط صندوق توسعه 

تعاون تضمین می شود.
وی در این ســفر ضمن دیدار با استاندار همدان تفاهم نامه همکاری وزارت 
تعاون با استانداری همدان را به امضا رساند که در این تفاهم نامه تحقق اهداف 
برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بخش تعاون با 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات بومی، منطقه ای و جلب رضایت مردم در توسعه 
و رونق اقتصادی پیش بینی شــده اســت. همچنین این تفاهم نامه همکاری 
مشــترک بین وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اســتانداری همدان برای 
اجرای سیاســت های ابالغی اصل ۴۴ قانون اساســی و با هدف توسعه بخش 
تعاون است.کبیری در این دیدار گفت: همدان قابلیت مناسب برای صادرات را 

دارد و محصوالت و صنایع دســتی آن را می توان در قالب تعاونی ها صادر کرد.  
همچنین گام های مناســب برای پیش کنترل هوشمند تعاونی های مسکن در 
قالب ســامانه ای جامع ایجاد شده است. وی با اشاره به این که پیگیر راه اندازی 
و تشــکیل مرکز نوآوری و توســعه استان همدان هستیم، عنوان کرد: صندوق 
نوآوری و شکوفایی نقش موثری در توسعه تعاونی های دانش بنیان داشته است  
و برای وورد جوانان و نخبگان به حوزه تعاونی ها نیز استارت آپ ها در حوزه صنایع 

دستی نقش موثری دارند.
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه توسط بانک 
توسعه تعاون، طرح های توسعه ای مناسب تعاونی ها حمایت می شوند، گفت: از 
طریق صندوق ضمانت نیز از طرح ها و ایده های نو و اشتغالزا حمایت می شود. 
همچنین اکنون 30 درصد از اعتبارات حوزه تعاونی های دانش بنیان و نوآورانه، 
توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تامین می شود و امسال بودجه بخش تعاون 
در حوزه های شــفافیت و توانمندســازی افزایش دارد و تالش داریم یک هزار 
میلیــارد تومان اعتبار برای افزایش بهره وری تعــاون تامین کنیم. معاون امور 
تعاون وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی در سفر یک روزه  به همدان از روند فعالیت 
شرکت تعاونی های ویسپار، خوراک آفرین- سکالو وان )افتتاح خط تولید جدید(

و آروین دی بازدید کرد.

معــاون امور تعاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
ســفر یــک روزه به همدان ضمــن بازدید از چند شــرکت 
تعاونی  تولیدی در شــهرک صنعتی بوعلی همدان خط جدید 
قطعه بندی و بســته بندی مرغ را در شــرکت تعاونی تولید 
خوراک آفرین همدان افتتاح کرد، با راه اندازی این واحد 
تولیــدی در شــرکت تعاونی تولیــد خوراک آفرین همدان 
بین ۲5 تا 30 نفر نیز به تعداد های نیرو های شــاغل فعلی 
و فعــال در شــرکت تعاونی تولید خــوراک آفرین افزوده 

خواهد شد.
خبرنگار جام جــم همــدان: محمــد جعفری کبیــری همه 
قســمت های شــرکت  تعاونی تولیــد خورا ک آفرین مانند 
واحد های جداسازی مواد پروتئینی، واحد آزمایشگاه ، خط 
بســته بندی، خط انجماد و انبار داری را از نزدیک مشاهده 
و بازدیــد  کــرد و ضمــن گفت و گو  با محمد رضــا یزدان پناه  
مدیر عامل شــرکت تعاونی تولید خوراک آفرین و کارکنان 
شــرکت در جریان روند تولید شرکت از صفر تا صد تولید 
قرار گرفت و مدیر عامل شــرکت به تفصیــل درباره نحوه 
تولید فر آورد ه های گوشــتی شرکت تعاونی خوراک آفرین 

توضیح داد.
 محمد رضــا یزدا ن پناه در بازدید محمــد جعفری کبیری 
معــاون امور تعــاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
شــرکت تعاونی تولید خوراک  آفریــن دربــاره فعالیت های 
این شــرکت تعاونی تولیدی فر آورده های گوشــتی، گفت: 
ایــن واحــد بیش از ۲۲ ســال ســابقه فعالیت در شــهرک 
صنعتــی بوعلــی همدان دارد و یکــی از واحد های تولیدی 
معتبــر فعال کشــور در حوزه تولید مواد غذایی اســت که 
همواره و همیشــه از اهداف اصلی اش در تولید استفاده 
از مــواد اولیه ممتاز ، بهره مندی از متخصصان، مهندســان 
و کارگــران خبــره، ماشــین آالت مدرن و بــه روز و ارتباط 
تنگاتنــگ بــا کارخانجات صنایــع غذایی معتبــر دنیا بوده 

است.
مدیر عامل شــرکت تعاونی تولید  خوراک آفرین همدان 
با اشــاره به این کــه اکنون شــرکت خوراک آفرین روزانه 
بیــش از ۱0 الــی ۱5 تــن انــواع فر  آورده  هــای گوشــتی 
تولیــد می کند و مجوز تولیدش نیز 40 تن اســت، افزود: 
اکنــون در خطوط تولیــد این کارخانه به صورت مســتقیم 
بیش از70 نفر اشــتغال دارند و با فعالیت شرکت تعاونی 
تولید  خوراک آفرین نیز به صورت غیر مســتقیم نیز برای 
بیش از 400 نفر شــغل ایجاد شــده است؛  شرکت تعاونی 

تولیــد خوراک آفرین بیش از77 نوع سوســیس، کالباس 
و همبرگــر مانند کباب لقمــه، قارچ برگر، هات داگ طالیی، 
ژامبــون بیکن، ژامبون فیله مــرغ بلژیکی، همبرگر ممتاز، 
کالباس گوشت، کوکتل بلغاری، کالباس پپرونی، محصوالت 
ویژه و مانند این را با نشــان تجاری ســکالو یک تولید و به 
بازار مصرف عرضه می کند و تاکنون شــرکت  تعاونی تولید 
خوراک آفریــن به دلیــل فعالیت و تولید بــا کیفیت موفق 
بــه دریافــت انواع تقدیر نامه ها و تشــویق  نامه از دســت 
مســئوالن ملی و اســتانی مانند تقدیر برای تولید مطابق با 
اســتانداردهای جهانی، اخــذ گواهینامه های معتبر صنایع 
غذایــی، کســب عناوین تعاونــی برتر، واحد نمونه ســال، 
واحد نمونه اســتانی و واحد نمونه استاندارد در سال های 

مختلف شده است.
محمد رضــا یزدان پنــاه مدیر عامــل شــرکت تعاونــی 
تولیــد خوراک آفریــن دربــاره محصوالت غذایی شــرکت 
خوراک آفریــن که بــا برند ســکالویک در فروشــگاه های 
معتبر مواد پروتئینی کشــور در دسترس مردم و مخاطبان 
اســت، به معاون وزیــر اظهار کرد: اخیرا نیز به ســفارش 
پیتزا فروشــی های لوکس در شهر های بزرگ کشور تولید 
سفارشــی نوعی فر آورده گوشــتی خاص و ویژه  را با پایه 
بســته بندی طبیعی )روده( آغــاز کردیم و به بازار مصرف 
عرضــه می کنیم که کیفیت باالیی دارد و مخاطبان خاص آن 

را سفارش می دهند.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی تولیــد خوراک آفریــن با 
یــاد آوری این که موفق به دریافت نشــان حالل شــده اند 
و از ســال آینده صادرات فر آورده های گوشــتی شــرکت 
نیز در این حوزه را آغاز خواهند کرد، ادامه داد: همیشــه 
اصل اساســی در شــرکت تولید فر آورده های گوشــتی با 
کیفیت برای عرضه به مشــتریان بوده است و به این دلیل 
هم شــعار اصلی شــرکت» ادعا نمی کنیم که بهترینیم، اما 
خرســندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند« بوده اســت و 
برای تحقق این هدف مهم و با ارزش نیز در زمان تولید از 
همه مواد استاندارد مانند طعم دهنده ها، قوام دهنده ها 
و مواد بسته بندی استاندارد و با کیفیت در تولید استفاده 
می کنیــم و همــه مواد زائد ناشــی از گوشــت مصرفی در 
فر آورده های تولیدی شــرکت به طور  کامل جدا و همیشه 
در محصــوالت تولیــدی شــرکت تعاونــی خوراک آفریــن 
گوشــت قرمز و گوشت ســفید خالص اســتفاده می شود. 
محصوالت تولیدی شــرکت خوراک آفرین با نشــان تجاری 

سکالو یک به بازار عرضه می شود. 
محمــد جعفری کبیری معاون امور تعاون وزیر تعاون کار 
و رفــاه اجتماعــی نیز بــا قدر دانی از تــالش و همتی جمعی 
مدیر عامــل، مدیران، نیرو ها و کارکنان تالشــگر شــرکت 
تعاونــی تولیــد خورا ک آفرین برای به گــردش در آوردن 
چــرخ تولید و اســتوار و پایدار نگهداشــتن چــرخ تولید و 
اشــتغال و خود کفایی کشــور گفت: تالش و تولید است که 
نقش مهمی در عظمت عزت و جالل کشــور دارد و  همیشــه 
از ایــن تالش و عزم جدی تولید کننــدگان و فعاالن عرصه 

تولید هستیم.
 وی افــزود: شــرکت های تعاونــی تولیــد بــرای تولید و 
توســعه فعالیت های تولید خود می توانند از پشتوانه های 
حمایتــی کــه وزارت تعــاون در قالــب تســهیالت بانــک 
توســعه تعاون، صندوق ســرمایه گذاری توســعه تعاون و 
اجــرای تفاهم نامه  هــای عاملیت از محــل تامین اعتبارات 
اشتغال زایی روستایی و تسهیالت فراگیر بند الف تبصره 
۱۸و غیره فراهم کرده است بهره مند شوند؛ اکنون بیش 
از ۲ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که 5۲ درصد این 

تعاونی ها، تعاونی تولید است.

با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

خط تولید، قطعه بندی و بسته بندی مرغ در شرکت فرآورده های گوشتی 
»خوراک آفرین« افتتاح شد

فردین کمانگر
 روزنامه نگار
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
واندرین کار دل خویش به دریا فکنم

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
حافظکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

اختصــاص یــک بالگرد 
امدادی به دانشــگاه علوم 

پزشکی لرستان 
رئیس سازمان اورژانس گفت: اورژانس کشور 
در راستای سیاست توسعه ناوگان هوایی به محض 
آماده شدن آشــیانه اصلی یک بالگرد را در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان قرار می دهد. 
پیرحسین کولیوند در حاشــیه کارگروه ایمنی 
و راه هــای لرســتان در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه بیشترین خدمات اورژانس هوایی در استان 
لرستان انجام می شود اظهار داشت: اورژانس کشور 
در راستای سیاست توسعه ناوگان هوایی به محض 
آماده شدن آشــیانه اصلی یک بالگرد را در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان قرار می دهد.

وی افزود: در راســتای تقویت ناوگان اورژانس 
تعــداد آمبوالنس های مورد نیاز تامین می شــوند 
که در این میان برای اســتان لرســتان سهم قابل 
توجهی در نظر گرفته شده است. چند دستگاه موتور 
آمبوالنــس نیز برای شــهر خرم آباد در نظر گرفته 

شده است. 
رئیس ســازمان اورژانس کشــور با اشــاره به 
ســاخت پایگاه های اورژانس مصــوب  در برنامه 
ششم توســعه، عنوان کرد: در صورت ساخت این 
پایگاه ها جهت خدمت رسانی، تجهیز و راه اندازی 
آن ها با سرعت انجام می شــود.وی به دو خدمت 
مبنی بر مدیریت سکته های حاد قلبی و مغزی اشاره 
و خاطرنشان کرد: این برنامه می تواند جان آدم های 
زیادی را نجات داده و حفظ کند به همین دلیل این 
طرح بزودی در لرســتان اجرا می شود. کولیوند در 
مورد اســتخدام نیروهای فوریت های پزشکی در 
اســتان لرســتان تصریح کرد: طبق وعده ما تعداد 
قابل توجهی نیروی فوریت های پزشکی در جهت 
برطرف کردن مشــکالت منابع انســانی در این 

استان استخدام می شوند. 
وی با اعالم اینکه تلفات جاده ای امسال نسبت 
به ســال گذشته در کل کشــور دو درصد افزایش 
یافتــه، گفت: تمام تالش ما در راســتای کاهش 
تصادفات و تلفات جانی است و با راه اندازی کمپینی 
در کل کشــور به عنوان کنترل و مدیریت سرعت 
امیدوار هســتیم که تعداد تصادف و تلفات جاده ای 

کاهش یابند.

فعالیت 4مرکز مشــاوره 
ازدواج رایگان در ایالم 

معاون فرهنگی و امور جوانان اســتان ایالم از 
فعالیت ۴ مرکز تخصصی در حوزه مشاوره ازدواج 

در استان به صورت رایگان خبر داد.
معــاون فرهنگی و امور جوانان اســتان ایالم 
در نشست هم اندیشــی آموزشی اصحاب رسانه 
و ازدواج گفت: ۴ مرکز تخصصی در حوزه مشاوره 
ازدواج در شــهر ایالم وجــود دارد که به صورت 
رایــگان به جوانان در شــرف ازدواج مشــاوره 
می دهند. تردســت با بیان اینکــه باید فرهنگ 
مشاوره در اســتان جا بیفتد، افزود: آمادگی داریم 
به افرادی که قصد ایجاد مرکز مشــاوره دارند در 
کمتریــن زمان ممکن مجوز ارائه شــود. اولویت 
مــا جوانــان تحصیلکرده و بیکار اســت. معاون 
فرهنگی و امور جوانان استان ایالم تصریح کرد: 
یک جشنواره و نمایشگاه ازدواج در پیش است که 
الگوهای موفقی را به عنوان زوجین جوان معرفی 
می کنیم و می توان این افراد به عنوان نمونه های 

عینی به جامعه معرفی شود. 

بهداشتی  مرکز  افتتاح 
درمانــی دشــت عباس 

دهلران 
مرکــز بهداشــتی درمانــی شــبانه روزی 
دشــت عباس با حضور مدیرعامــل بنیاد علوی، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایالم، امام جمعه و 
فرماندار شهرستان دهلران، مسئول نهاد رهبری 
در دانشگاه، معاون بهداشتی دانشگاه افتتاح شد.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم در این 
رابطه اظهار داشــت: این مرکز با زیربنای ۱۱80 
متر مربــع و با مبلغ ۱۶ میلیارد ریال مورد افتتاح و 
بهــره برداری قرار گرفت و در شــبانه روز به طور 
معمول 300 نفر از خدمات آن بهره مند می شوند. 
محمد کریمیان افــزود: در این مرکز به ۱2 هزار 
نفــر جمعیت تحت پوشــش در حوزه پزشــکی، 
دندانپزشــکی، داروخانه، آزمایشــگاه و مراقبین 

سالمت خدمات دهی می شود.

خبر خبر

سرپرست استان  کرمانشاه: کاوه رستمی 083-34411163
سرپرست استان کردستان: فردین کمانگر 087-33129755

سرپرست استان ایالم: پروین سجادی 084-33350984
سرپرست استان همدان: احسان مدی 081-38250255

سرپرست استان لرستان: حسن نجف وند 066-3342488

قاســم ســلیمانی دشــتکی در 
نشســت ســتاد اقتصــاد مقاومتی 
استان از احتمال سفر رئیس جمهور 
به اســتان در اواسط هفته آینده خبر 
داد و گفت: در آســتانه ســفر رئیس 
جمهور به اســتان ظــرف چند روز 
گذشــته نشست های بســیار خوبی 
با مدیران ارشــد کشوری و با حضور ســرمایه گذاران، وزارتخانه های 
مرتبط، مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی، نهادها و شرکت ها 
و سازمان های مختلف برگزار شد و منتج به تفاهم نامه های خوبی برای 

سفر رئیس جمهور به استان گردید.
وی با اشــاره به این مهم که شرکت های دولتی در سال آینده 2۱0 
هزار میلیارد تومان در کشور ســرمایه گذاری خواهند کرد، تاکید کرد: 
ســفر رئیس جمهور به اســتان یک فرصت مغتنم برای سرمایه گذاری 
شــرکت های دولتی و غیر دولتی در استان اســت و باید از این فرصت 

مهم استفاده مناسب کرد.
 اســتاندار ایالم با اشــاره به این مهم که سفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به اســتان منشا خیر و برکت خواهد شــد، تصریح نمود: در سفر 
رئیس جمهور به اســتان بودجه بســیار قوی تری نسبت به استان های 
دیگر اختصاص می یابد و در این زمینه شاخص های محرومیت استان، 
نقش آفرینی ملی اســتان و هشــت سال عدم توسعه نیافتگی استان در 

دوران جنگ تحمیلی در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان 
ایالم از اجرای عملیات گازرسانی به 
92 روســتا در ســال جاری خبر داد و 
آن را ثبت رکورد تاریخی در عملکرد 

شرکت گاز استان ایالم بر شمرد.
شــمس اللهی همچنین از اجرای 
کامــل حذف قبض کاغــذی گاز در 
اســتان خبر داد که به عنوان اولین اســتان در کشــور از مهر سال جاری 
اجرایی گردیده اســت. وی تصریح کرد: شرکت گاز استان ایالم در نظر 
سنجی سال جاری که توسط سازمان اموراداری و استخدامی کشور اجرا 
گردیده موفق به کســب رتبه نخست کســب رضایتمندی مردم در بین 

گازهای استانی کشور شده است. 
وی اتمام عملیات گازرســانی به تمام شهرک های صنعتی استان را 
نیز در ســال 98 از اقدامات موثر شــرکت گاز استان عنوان نمود و گفت: 
بخش های هلیالن و گنجوان نیز در یک سال اخیر گازدار شده و عملیات 
گازرســانی به روســتاهای باقیمانده بخش های مذکور نیز با ســرعت 
تمام ادامه دارد. شــمس اللهی با بیان اینکه ســال آینده و با گازرسانی به 
شــهرهای میمه و پهله به عنوان تنها شــهرهای باقیمانده و فاقد گاز در 
استان ایالم به جمع استانهای سبز کشور در مصرف انرژی می پیوندد از 
مشــترکین و مردم شریف درخواست نمود در مصرف گاز حداکثر صرفه 
جویی را رعایت نمایند و با به کار بردن اصول و رعایت نکات ایمنی سالی 

بدون حادثه را برای خانواده خود رقم زنند.

علی اصغر کاظمی، مدیر کل راه 
و شهرسازی استان ایالم در گفتگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: هیچ 
دســتورالعمل و آیین نامه ای برای 
خرید و فروش امتیاز مســکن ملی 
تدوین نشــده و این کار غیرقانونی 

است.
وی افزود: ثبت نام مسکن ملی ارزش معامالتی ندارد. متقاضیان 
ثبت نام مســکن ملی بخوبی بدانند که بعد از پاالیش به اطالع آنها 
خواهد رســید که آیا واجد شرایط شناخته شده اند یا اینکه آنها امتیاز 

خرید مسکن ملی را ندارند. 
کاظمی در مورد اقســاط طرح ملی مسکن اضافه کرد: اقساط این 
طــرح به موارد متعددی نظیر میــزان وام و کمیت و کیفیت قرارداد 
فروش اقســاطی واحد مسکونی بستگی دارد و هرگونه موضوعی در 

این خصوص تا پیش از انعقاد قرارداد گمانه زنی اســت.
 با آغاز ثبت نام طرح مســکن ملی برنامه ریزی الزم برای احداث 
پنج هزار و ۴92 واحد طرح مســکن ملی در استان ایالم انجام شده 
اســت که از این تعداد 2 هزار و 538 واحد از محل بازآفرینی شهری، 
یک هزار و ۶73 واحد از منابع ســازمان ملی زمین و مســکن و یک 
هزار و 28۱ واحد نیز توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی احداث 

می شود.
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حمایت استاندار از عملکرد شهردار کرمانشاه

اســتاندار کرمانشاه با اشــاره به حضور طلوعی به 
عنوان شــهردار کرمانشاه گفت: حضور دکتر طلوعی 

برای شهر کرمانشاه یک فرصت است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه  

جلسه بررسی مشکالت شــهرک های حاشیه نشین 
و آخریــن وضعیت پروژه فیروزه  بــا حضورمهندس 
هوشــنگ بازوند اســتاندار کرمانشــاه، دکتر سعید 
طلوعی شــهردار کرمانشــاه و مدیران دستگاه های 

اجرایی و خدماتی برگزار شد. 
بر اســاس این گزارش مهندس بازوند اســتاندار 
کرمانشــاه با اشــاره به فعالیت و عملکرد شهرداری 
کرمانشــاه در مناطق و شهرک های حاشیه نشین این 
شــهر گفت: حضور دکتر طلوعی شــهردار کرمانشاه 
بــرای این شــهر یک فرصت اســت.وی تاکید کرد: 
توجه به مباحث و مشــکالت شهرکهای حاشیه نشین 
وارتقاءسطح خدمات به شهروندان یکی از اولویتهای 

اصلی مدیریت شهری است.  مهندس بازوند از شهردار 
کرمانشاه به عنوان مدیری سختکوش و پرتالش یاد 
کرد و گفت: روزی برســد که از خدمات ارزنده وی یاد 
کنیم ومن به جرات می توانم بگویم که شــهرداری با 

جدیت و توانمندی دکتر طلوعی ندیده ام. 
مهندس بازوند با تقدیر و تشکر از شهردارکرمانشاه 
و مجموعــه مدیریت شــهری برای توجــه به حل 
معضالت مناطق حاشــیه شهر با یادآوری مشکالت 
شــهرک دولت آبــاد  گفــت: توجه به مشــکالت 
شــهرک های حاشــیه نشــین، یکی از اولویت های 
مدیران دســتگاه های اجرایی و خدمت رســان باید 

باشد.

وی ادامــه داد: با اختصاص ۴0 میلیارد ریال اعتبار 
جهت بهســازی در رفع مشکالت معابر شهرک دولت 

آباد و 
بررســی مسائل فراروی رفاه شــهروندان، توسعه 
اماکن آموزشــی فرهنگی و ورزشی در این شهرک در 
دســتور کار قرار گرفته است. استاندار کرمانشاه گفت: 
همچنین با توجه به شــرایطی که برای پاساژ تجاری 
فیــروزه و مشــکالت اقتصادی که بــرای مجموعه 
مدیریت شهری طی ســالهای گذشته به وجود آمده 
باید  وضعیت این پروژه بررسی و سریعا رفع مشکالت 
مالی و اجرایی آن با فوریت در دســتور کار شهرداری 

قرار گیرد.

خرید و فروش امتیاز »مسکن ملی« 
در ایالم غیرقانونی است 

اجرای عملیات گازرسانی به 92 
روستا در ایالم

احتمال سفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به ایالم

استاندار کرمانشاه:

دولت نمی تواند اعتبار عمرانی تله کابین را تامین کند
هوشنگ بازوند در نشست ســتاد اقتصاد مقاومتی 
که در اســتانداری کرمانشــاه برگزار شــد، پروژه تله 
کابین را پروژه بســیار خوبی برای غرب کشور دانست و 
اظهار داشــت: این پروژه در راستای توسعه گردشگری 

می تواند توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد.
اســتاندار کرمانشاه افزود: سالیان سال این پروژه به 
یک مطالبه عمومی از ســوی مردم تبدیل شده است، 

اما تله کابین سابقه خوبی در استان کرمانشاه ندارد.
بازونــد گفت: با توجه به اینکه اســتان کرمانشــاه 
مرکز غرب کشور است این پروژه در حوزه گردشگری 
می تواند رونق خوبی ایجاد کند. وی خاطرنشــان کرد: 
حدود 20 ســالی می شود که قرار است پروژه تله کابین 
اجرایی شود اما هر بار به دالیل مختلف عملیاتی نشده 
و اگر قرار اســت دوباره نیمه راه رها شود این کار شروع 
نشود بهتر است. مدیر ارشد استان بیان داشت: علی رغم 
اینکه بانک ملل اعالم کرد که حاضر اســت در این راه 
شریک شهرداری شود اما شهرداری نظرش بر این بود 
که خودش کار را انجام می دهد و نیازی به شریک ندارد. 
وی بــا تاکید بر اینکه منابع مالی پروژه باید مشــخص 

باشــد، گفت: اگر این منابع را مشخص نکنید کار وسط 
راه می ماند، لذا حل مسائل مالی بسیار مهم است و باید 

حل و فصل شود تا پروژه بالتکلیف نماند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه دولت نمی تواند 
اعتبــار عمرانی بــرای این پروژه قرار دهــد، افزود: ما 
حاضریم در راســتای تسهیالت بانکی و منابع تا جایی 

که ممکن است کمک کنیم.
اســتاندار کرمانشاه در مورد یکی دیگر از پروژه های 
اقتصــاد مقاومتی با عنــوان پروژه ایجاد شــهرک و 
مجتمع های مشاغل شهری هم گفت: این پروژه طرح 
بسیار خوبی اســت که از آنها حمایت خواهم کرد. وی 
همچنین خواستار رسیدگی به پروژه فیروزه شد و گفت: 

روند احداث این پروژه بســیار طوالنی شده است و باید 
تعیین تکلیف شــود و بانیان کار توضیح دهند که چند 

سال دیگر این این پروژه به همین صورت باقی بماند.
بازوند اظهار داشــت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد 
اساســی برای توســعه اقتصاد کشــور و برون رفت از 
مشکالت اســت. در همه جای دنیا با عناوین مختلف 
از این راهبرد استفاده می شود. مدیر ارشد استان گفت: 
اقتصــاد مقاومتــی جهت تاب آوری اقتصــاد در برابر 
تکانه های اقتصادی و بحران های ناشی از آن است که 
توسط رهبر معظم انقالب به سران سه قوه در 2۴ اصل 

ابالغ شد و ما نیز باید آنها را اجرایی کنیم.
وی بیــان داشــت: از 2۴ اصل اقتصــاد مقاومتی 
اجرای ۱۱ اصل آن برعهده مردم است و زمانی اقتصاد 
مقاومتــی موفق خواهد شــد که با کمک رســانه ها و 
صداوسیما به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. بازوند 
ادامــه داد: همانطور که دفاع مقدس را به یک فرهنگ 
عمومی تبدیل کردیم در این شــرایط اقتصادی نیز باید 
بتوانیــم اقتصاد مقاومتی را به یــک فرهنگ عمومی 

تبدیل کنیم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.

شـهرداری دیواندره در نظـر دارد برابر آیین نامه مالی شـهرداری ها طراحی سـردرب پارک ملـت، میدان مولوی کرد، شـهربازی پارک ملـت به متراژ 350 متـر مربع، زمین 
فوتبال داخل پـارک ملت بـه متـراژ 630 مترمربع، سـایت دفن زبالـه و مغازه هـای ترمینال سـنندج را از طریـق مزایده بـه صورت اجـاره ای واگـذار نماید، لـذا متقاضیان 

می توانند ظرف مـدت 10 روز کاری پس از انتشـار آگهـی به شـهرداری - واحد مال االجاره شـهرداری مراجعـه نمایند. 

مزایده مرحله دوم امالک باقیمانده به تعداد سه قطعه 
توضیحاتبهاء کل به ریالمساحتشماره پالکردیف

یک نبش بر کوچه 8 متری169/871/189/090/000 مترمربع5008 فرعی از 58 اصلی1

یک نبش بر کوچه 8 متری161/50969/000/000 مترمربع10632 فرعی از 58 اصلی2

دو نبش بر خیابان 14 و کوچه 6 متری184/701/894/000/000 متر مربع6027 فرعی از 58 اصلی 3

مرحله سوم ماشین آالت باقیمانده
قیمت کارشناسینوع دستگاهردیف

6/200/000/000 ریالکامیون کمپرسی ایسوزو1

1/100/000/000 ریالخاوربادسان آتش نشانی2

100/000/000 ریالتیغه برف روب3

250/000/000 ریالاتاق خودرو بنز4
محمد محمودی شهردار دیواندره

آگهــی مزایده شهرداری دیواندره
شهرداری دیواندره


