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تکمیل ظرفیت ثبــت نام اولیه طرح 
مسکن ملی در ایالم

شهردار کرمانشاه:
از پیشــنهادات فرهنگــی اتریش 

استقبال می کنیم

کردســتان؛ قطب اصلی فیلم 
کوتاه ایران 
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درحضور معاون وزیر راه و شهر سازی مطرح شد؛

پیشرفت 80 درصدی طرح جامع شهر همدان
با حضور معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی وزارت راه وشهرسازی داریوش حســینی به عنوان مدیرکل جدید راه و 

شهرسازی استان همدان معرفی و از خدمات حسن ربانی ارشد مدیر کل قبلی قدر دانی شد.
 خبرنگار جام جم همدان؛ مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان همدان در این مراسم گفت: ساخت کنار گذر شیرین سو 
به پایان رسیده و آماده بهره برداری است، همچنین در حوزه مهندسی ساخت در استان نیز 14 کیلو متر بزرگراه آماده رفتن زیر 

بار ترافیک است.
حسن ربانی ارشد تاکید کرد: با همکاری همه اجازه ندادیم ...

اعالم آمادگی سنندج 
برای خواهرخواندگی 

با وین
1

3

زیستگاه های طبیعی دره شهر ، میزبان 
پرندگان مهاجر

سرپرست معاونت صنایع 
دســتی و میــراث فرهنگی 

کردستان انتخاب شد

طی حکمی از ســوی اســماعیل مریوانی، سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کردستان خســرو قاضی زاده سرپرست معاونت صنایع 

دستی استان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، طی جلسه 
ای که با حضور معاونان، مســئوالن و کارکنان اداره کل 
میراث فرهنگی استان به منظور معرفی سرپرست جدید 
معاونت صنایع دســتی استان برگزار شــد، مریوانی با 
اشــاره به اهمیت توسعه صنایع دستی و زیرساخت های 
این بخش، گفت: امید اســت خسرو قاضی زاده با بهره 
گیری از امکانات و پتانســیلهای موجود در این ســمت 
موفق عمل کند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کردستان صنعتگران کردستانی را الیق 
بهترین ها دانســت و افزود: راه باید برای توسعه صنایع 
دســتی فراهم شود.در ادامه خســرو قاضی زاده با ارائه 
برنامه های خود در راستای توسعه صنایع دستی در استان 
کردســتان، اظهار داشت: از همکاری و تالش جمعی به 

منظور توسعه صنایع دستی استقبال خواهم کرد.

معاون امور عمرانی اســتاندار کردســتان 
گفت: ســاماندهی وانت بارها و دستفروش ها 
باید به عنوان یک اولویت مهم در استان مورد 
توجه قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شــود که 

این تهدید به فرصت تبدیل شود.
به گزارش مهر، شــهرام ملکی در نشست 
بررسی ســاماندهی دستفروشــان و ساخت 
و ســازهای غیرمجاز که با حضور اســتاندار 
کردستان در سالن شهدای گمنام استانداری 
برگزار شــد، اظهار داشــت: استان کردستان 
امروز به عنوان یکــی از نقاط و ظرفیت های 
گردشــگری مطرح اســت، اما هنوز فضاها و 
زیرســاخت های الزم را در ایــن حوزه آماده 

نکرده ایم.
وی از وانت بارهای دســتفروش و افزایش 
تعداد آنها در معابــر مختلف به عنوان یکی از 
مشکالت جدی در سطح شهر سنندج نام برد و 
افزود: متاسفانه هر روز به صورت خزنده معابر 
و مســیرهای جدیدی در ســیطره وانت های 

دستفروش قرار می گیرد.
معاون امور عمرانی اســتاندار کردســتان 

ادامه داد: شاید خیلی از افرادی هستند که اینها 
را مدیریت و برنامه ریزی  و هدایت می کنند که 
مجموعه شهر سنندج به وانت بار تبدیل شود.

ملکــی یادآور شــد: با ایــن کار به اقتصاد 
رسمی و کسانی که شرافتمندانه کار و تالش 
می کنند ضربه وارد می شــود و به کارهایی که 

مافیا و قاچاق است دامن می زنیم.
وی بیــان کرد: یک مشــکل شــهری ما 
دستفروشان اســت تمام کارهای مشابه را در 
کشور شناسایی و طرح های موفق کامال رصد 

شده است.
معاون امور عمرانی اســتاندار کردســتان 
گفــت: در مجموعه اســتانداری بر اســاس 
درخواست شهرداری ترک تشریفات مناقصه 

را داده ایــم تا بتوانیم از ظرفیت هایی که وجود 
دارد یک نفر را که در اجرای این طرح در سایر 

استان ها موفق بوده معرفی کند.
ملکی با بیان اینکه همه همکاران به دلیل 
تهدیدهــا و الیه های پنهانــی که وجود دارد 
و اینکــه مجموعه شــهرداری ابزاری قانونی 
برای برخورد با افراد ســودجو ندارند باید نقش 
آفرینی کنند، اظهار داشــت: در گام نخســت 
یک مصوبه شورای تامین می خواهیم که این 
طرح را بعد از اینکه به روز می شود همه را پای 

کار بیاورند.
وی افــزود: این یک فرصت اســت باید از 
فاز امنیتی آن بیرون بیایم شــورای تامین یک 
مصوبه در راســتای اجــرای این طرح بدهد و 
گام های مختلــف در اجرای این مصوبه ارائه 

شود.
معاون امور عمرانی اســتاندار کردســتان 
ادامه داد: شهرداری تمام اطالعات در اجرای 
طرح ساماندهی دستفروشان را به روز و هرجا 
با مشکل مواجه شــدیم باید زیر نظر شورای 

تامین مشکل رفع شود.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان؛

 شهرداری به تنهایی قادر به ساماندهی 

دستفروشان نیست
شــهردار ســنندج گفت:  وین پایتخت 
موســیقی جهان است و ســنندج هم شهر 
خالق موســیقی اســت لذا اعالم آمادگی 
می کنیم تفاهم نامه خواهرخواندگی بین دو 

شهر سنندج و وین امضا شود.
به گزارش فارس، حشمت اهلل صیدی در 
دیدار با سفیر اتریش و هیئت همراه در سنندج 
اظهار کرد: شــهر سنندج دارای ویژگی های 
خاص فرهنگی و قدمت تاریخی 400 ســاله 

است.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: سنندج 
مردمان خونگرم، مهمان نواز و صادقی دارد و 
دارای آداب و رسوم خاص مناطق کردنشین 
اســت.وی افــزود: اخیرا ســنندج در حوزه 
موسیقی در شبکه شهرهای خالق یونسکو 
ثبت جهانی شــده  و به دنبال این هستیم که 
سنندج پایتخت نوروز ایران و قسمتی از آسیا 
هم شــود.صیدی افزود: در دو سال گذشته 
برنامه هــای خاصی در زمینــه فرهنگی و 
موســیقی بویژه در ایام نوروز در این شــهر 
برگزار شد استقبال از آنها شایان توجه و قابل 

تامل بود.
شهردار سنندج تصریح کرد:  وین پایتخت 
موسیقی جهان اســت و سنندج شهر خالق 
موسیقی است لذا ما آمادگی داریم تفاهم نامه 
خواهرخواندگی بین دو شــهر سنندج و وین 
امضــا شــود.وی اضافه کرد: بــرای جذب 
ســرمایه گذار خارجی از کشــور اتریش در 
حوزه های پسماند و هم در موضوع موسیقی، 
فرهنگی و همچنین تله کابین آمادگی داریم.

شــهردار ســنندج عنوان کرد: از هر نوع 
تبــادالت فرهنگــی در حوزه موســیقی، 
جشنواره و غیره با وین استقبال خواهیم کرد.

صیدی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه 
وین پایتخت موسیقی جهان و سنندج هم تنها 

شهر خالق موســیقی ایران است امیدواریم 
شاهد تعامل هرچه بیشتر همکاری ها در این 

حوزه باشیم.
وی بــرای پخش فیلم هــای اروپایی در 
ســنندج اعالم آمادگی کرد و گفت: آمادگی 
هر نوع همکاری را برای برگزاری برنامه های 

فرهنگی با کشور اتریش را داریم.
صیدی خاطرنشــان کرد: آمادگی برای 
همــکاری کامل در حوزه پســماند را داریم 
و در این راســتا بســترهای الزم برای جذب 
سرمایه گذار و انجام کار مطالعاتی در سنندج 

فراهم است.
وی گفــت: با توجــه بــه ویژگی های 
توپوگرافی ســنندج و بافت قدیمی آن که به 
نوعی با شــهر وین مشابهت دارد و به همین 
منظور آماده هر نوع تعامل و همکاری با وین 
را داریم.شهردار سنندج تصریح کرد: امکان 
برقراری ارتباط و دیدار مدیران و شــوراهای 
شــهر از حوزه های مختلف شهر وین فراهم 
تا بــا این کار زمینه تبــادل تجربیات و ارائه 

آموزش های الزم فراهم شود.

شهردار سنندج مطرح کرد؛ 

اعالم آمادگی سنندج برای 
خواهرخواندگی با وین

رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی استان کردستان در جلسه نمایش 14 فیلم کوتاه 
100  فیلمســازان کردستان با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی که در محل پردیس 
سینمایی بهمن سنندج برگزار شد ، کردستان را قطب اصلی فیلم کوتاه در ایران عنوان کرد.

خبرنگار جام جم کردستان: در نشست اکران فیلم های تولیدی حوزه هنری با 
موضوع کاهش آســیب های اجتماعی که با حضور بیش از 600 نفر از مخاطبین در سالن 
شماره 1 پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد ضمن اعالم این موضوع و با اشاره به 
موفقیت فیلمسازان کردســتانی در جشنواره های داخلی و خارجی افزود: براساس تفاهم 
نامه ای با وزارت کشور به منظور مقابله با  آسیب های اجتماعی استان و به تصویر در آوردن 
هنرمندانه معضالت شناسایی شده تولید آثار سینمایی که در کوتاهترین زمان ممکن بتواند 

پیام را به مخاطب برساند در دستور کار حوزه هنری قرار گرفت .
وی گفت: در این زمینه با توجه به پتانسیل باالی فیلمسازان و با نظارت هنرمند توانمند 
سینمای کشور پوران درخشنده ساخت 14 اثر 100 ثانیه ای که به نمایش در می آید برنامه 
ریزی گردید. وی با اشــاره به سیاست های محوری حوزه هنری گفت : سینمای اخالق و 
سینمای خانواده از اولویت های مهمی است که به صورت جدی دراولویت تولیدات سینمایی 
قرار گرفته و در این راستا از آثاری که مضامین اخالقی و انسانی را ترویج نمایند به صورت 

کامل حمایت خواهیم کرد.
* سرعت، شجاعت و جسارت؛ 3 ویژگی فیلم های 100 ثانیه ای 

وی ساخت فیلم های 100 ثانیه ای را بسیار سخت عنوان کرد و گفت : سرعت ، شجاعت 
و جسارت سه خصوصیت اصلی فیلم های 100 ثانیه ای می باشد . 

وی افزود : فیلم 100 ثانیه ای تیزر تبلیغاتی نیست بلکه همانند یک فیلم بلند روایت ، 
داستان ، شروع ، پایان ، تیتراژ، موسیقی و در کل تمامی المان های یک فیلم کامل را دارد .

رئیس حوزه هنری استان کردستان فیلمساز 100 ثانیه ای را قدرشناس ثانیه ها عنوان 
کــردو  تصریح نمــود : انتقال پیام در کوتاه ترین زمان ممکن به مخاطب با رعایت تمامی 
ویژگی های حرفه ای فیلمســازی با بهره مندی از ثانیه ثانیه زمان محدود یک استعداد و 

هنر باال را می خواهد.  
وی ادامه داد : تالش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی یک وظیفه همگانی است 
و بایــد در این زمینه تالش ها مضاعف گردد.مرادی از قول مســاعد اداره کل اجتماعی و 
فرهنگی استانداری در خصوض تخصیص اعتبار برای ساخت 14 فیلم 100 ثانیه ای دیگر 
تا پایان ســال خبر داد و گفت : در تالشیم با زبان هنر در کنار بیان معضالت نسبت به ارائه 
راهکار و افزایش امید در جامعه ضمن هشدار ، مسئولین و مردم را از خطرات این آسیب ها 

آگاه کنیم و قطعا در این مسیر به دنبال سیاه نمایی نمی باشیم .
وی با اشاره به عالقه مردم استان به سینما گفت : از ماه جاری چهارشنبه های آخر هر 
هفته بهترین فیلم های ایران و جهان در پردیس سینمایی بهمن سنندج نمایش داده می 
شود و توسط کارشناسان و اساتید حوزه های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد . 
مرادی گفت : چند روز پیش شــاهد اکران فیلم کوتاه »دیگری« از دو جوان توانمند و 
با اســتعداد »سامان حسین پور« و »آکو زندکریمی « در سالن شماره 2 پردیس سینمایی 
بهمن ســنندج بودیم که یک اثر 25 دقیقه ای بدون دیالوگ را به زیبا ترین شــیوه ممکن 
تولید کرده بودند که با دیدن آن گذر زمان را نمی شــد حس کرد. این هنرمندان زمانی از 
استعدادهایی بودند که توسط حوزه هنری کشف و پرورش یافتند و امروز افتخاری نه تنها 
برای استان بلکه برای کشور محسوب می گردند .  رئیس حوزه هنری در پایان گفت : اعتقاد 
ما بر این است که اعتبار ریالی و هزینه کردن در بخش هنر و فرهنگ سرمایه گذاری است 
کــه نتیجه آن در اعتالی جامعه نمــود پیدا می کند .  پس از اکران فیلم های 100 ثانیه ای 
تولیدی حوزه هنری کردستان یک پنل تخصصی با حضور گودرزی جامعه شناس خانواده 
و هیوا امین نژاد از هنرمندان توانمند سینمای کردستان برگزار و در پایان با لوح تقدیر و هدیه 

از فیلمسازان تجلیل بعمل آمد.

کردستان؛ قطب اصلی فیلم کوتاه ایران 

بخشی از سامانه ۲0۲0 کرمانشاه به یزدی ها واگذار شد!

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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استان های
 

غـربــی
 

جابه جایی ساالنه بیش از 9 میلیون مسافر 
با ناوگان حمل و نقل همدان 

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای استان همدان گفت:  
ناوگان حمل و نقل مسافری استان همدان ساالنه 9 میلیون و 
500 هزار نفر مسافر را به مقاصد مختلف جابه جا  می کند...

www.daneshpayam.ir
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کشف 105 کیلو تریاک با همکاری پلیس کرمانشاه، 
لرستان و البرز  

فرمانده انتظامی قصرشــیرین گفت: سارق جوانی که بارها به 
قصد سرقت وارد منازل مردم شهرستان شده بود اما هر بار از رسیدن 

به هدف خود بازمانده بود، توسط پلیس دستگیر شد.  
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ »محمد 
محمدی« اظهار داشــت: به دنبال طرح شــکایت از چند خانواده 

مبنی بر اینکه پسرجوانی اوایل صبح و پس از خروج مرد خانه وارد 
منزل آنها شده و قصد سرقت داشته است، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران با توجه به حساسیت 
موضوع تحقیقات گســترده خود را آغاز کرده و در نیمه های شب 
موفق به دســتگیری جوانی شدند که قصد باال رفتن از دیوار یکی 

از اهالی شهرستان را داشت. سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: 
از آنجایی که این فرد با مشــخصات ارائه شده از طرف افراد شاکی 
مطابقت داشت از آنها دعوت و به این ترتیب سارق ناکام منازل مردم 
قصرشیرین شناسایی شد. رئیس پلیس شهرستان قصرشیرین 
افزود: متهم دســتگیر شده در بازجویی ها عنوان کرد با شناسایی 

منازل مسکونی خالی یا منازلی که از عدم حضور مرد خانه مطمئن 
بود تصمیم به سرقت داشت اما هر بار در اجرای نقشه اش ناکام ماند. 
وی با بیان اینکه تاکنون 9 نفر از این فرد شکایت کرده اند، یادآور شد: 
سارق، جوانی 20 ساله و از اهالی یکی از استان های جنوبی کشور 

است که در قصرشیرین دست به این اقدام زده است.  

سارق ناکام در دام پلیس قصرشیرین  

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

استفان شلتس، سفیر اتریش در ایران در دیدار با سعید طلوعی، شهردار 
کرمانشاه از وضعیت مطلوب شهری کرمانشاه ابراز خرسندی کرد و افزود: 
بر خالف تصورات کرمانشاه را شــهری پیشرفته دیدم که اثرات خدمات 

ویژه شــهری در آن بیش از هر چیزی به چشم می آمد.
وی با اشــاره به آغاز همکاری های دو کشــور اتریش و ایران در زمینه 
امدادرســانی افزود: با وقوع زلزله دو ســال پیش کرمانشاه و درخواست 
طرف ایرانی همکاری های بین دو کشــور اتریش و ایران در زمینه امداد 
رســانی هنگام وقایع طبیعــی و ناگهانی صورت گرفت که نتایج خوبی در 
پی داشته است. سفیر اتریش در ایران ضمن تحسین پروژه  سایت بازیافت 
زباله کرمانشــاه که با کمک شــهرداری مشغول به کار است افزود: باعث 
افتخار اســت که شــریک اقتصادی این فناوری و تکنولوژی شما در این 

نقطه از ایران باشیم.

 وی در ادامه اظهار داشــت: ضمن حمایت از این پروژه بنابر گفتگوی 
دو طرفه با خانم شــیرزادی مدیرعامل این شــرکت پیگیر حل مشکالت 

واردات قطعات این پروژه موثر در زمینه محیط زیســت خواهیم بود.
 استفان شلتس ادامه داد: البته خیلی تمایل داریم تبادالت بین 2 کشور 

بیشتر در زمینه فرهنگی را رخ دهد.
وی افزود: اگر شهرداری کرمانشاه موافقت خود را اعالم و قول حمایت 
دهد جشــنواره فیلمی که هر ســاله در ایران از سوی خانه فرهنگ اتریش 
زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برگزار می شود در این شهر اجرا 
خواهیم کرد.  وی ادامه داد: وجوه مشــترک زیادی بین شــهر کرمانشاه و 
کشــور اتریش وجود  دارد که برای مثال می شــود به شباهت جغرافیایی 

اشاره کرد.
 سفیر اتریش در ادامه با اشاره به نقش موثر شهر کرمانشاه در برگزاری 
راهپیمایــی بزرگ اربعین افزود: اربعین این روزها نقطه برجســته ای در 
جهان محسوب می شود که شهر شما نیز در برگزاری باشکوه این همایش 
جهانی نقش داشــته است؛ بنده قصد دارم ســال آینده در این راهپیمایی 

شــرکت کرده و عرصه های مدیریت مردمی را از نزدیک مشاهده کنم.

طلوعی شــهردار کرمانشــاه نیز در این دیدار اظهار داشت: کرمانشاه 
شــهری تاریخی با قدمت چند هزار ســاله و مردمی ســختی کشیده اما 

مهربان و مهمان نواز دارد.
وی افزود: مردم این شــهر سختی های فراوانی همچون تحمل هشت 
ســال جنگ تحمیلی توســط رژیم بعثی عراق و حوادث طبیعی همچون 
زلزله و ســیل را چشــیده اند و همچنان اعتقاد دارند در مقابل تحریم های 

ظالمانه باید ایستادگی و مقاومت کرد.
طلوعی با اشــاره به روایتی از ائمه افزود: هر جا حقی ضایع شود باید در 
مقابل این ظلم ایستاد و انتظار می رود همه کشورها در خصوص کم لطفی 

که در تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران شــده موضع گیری کنند .
وی با اســتقبال از پیشنهاد فرهنگی سفیر اتریش بیان داشت: آمادگی 
هرگونه همکاری فرهنگی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 

کشور اتریش را داریم. 
در پایــان این دیــدار طلوعی خاطرنشــان کــرد: امیدواریم تدارک 
خواهرخواندگی کرمانشاه با یکی از شهرهای اتریش فراهم شود تا سطح 

همکاری ها افزایش یابد.

شهردار کرمانشاه:

از پیشنهادات فرهنگی اتریش استقبال می کنیم

اپراتورهای “شــرکت توسعه وداد یزد” پاسخگوی تماس مشترکین 
اینترنت کرمانشــاه با ســامانه 2020 مخابرات جهــت خرید یا تمدید 

اشتراک ADSL خود هستند!
بــه گزارش خبرنگار روزنامه جام جم کرمانشــاه، چندماهی اســت 
مشــترکینی که به صورت تلفنی متقاضی خرید یا تمدید مجدد اینترنت 
مخابرات هســتند باید مبلغ دریافت خدمات خود را به حســاب شرکت 
“توســعه وداد یزد” که خارج از استان کرمانشــاه فعالیت می کند واریز 

کنند.
واقعیت این است که این واحد خدماتی از اینترنت مخابرات کرمانشاه 
که می تواند امکان اشــتغالزایی چندین نفر از جوانان بیکار کرمانشاه را 
فراهم ســازد، اصال در کرمانشاه نیست و در طول چند ماه اخیر به استان 

یزد واگذار شده است!
ســئوال ما از مدیریت ارشد اســتان کرمانشاه این است: با این روش 

می خواهید شــاخص های بیکاری در استان کرمانشاه را کاهش دهید؟
آقای استاندار، نمایندگان مردم استان کرمانشاه چرا از خروج فرصت 

های شغلی کرمانشاه جلوگیری نمی شود؟
با توجه به هزینه های گزاف ایجاد اشــتغال پایدار، چرا فرصت های 

اشتغال جوانان کرمانشاهی براحتی هدر می رود؟
آقای بازوند دلیل روی آوردن جوانان تحصیلکرده به مشــاغل کاذب 

در شهر غمگین کرمانشاه چیست؟
کرمانشــاهی ها چوب بی تدبیری کدام مدیر را می خورند؟

حسین آتشــکاری، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات کرمانشاه 
در گفت و گو با خبرنگار روزنامه جام جم کرمانشــاه اظهار داشــت: این 
واگذاری توسط شرکت ملی مخابرات صورت گرفته است و از چگونگی 

این واگذاری و نحوه اجرای آن اطالعی ندارم.
جاســمی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی، 
درباره اعالم کاهش آمار بیکاری در اســتان کرمانشاه با صراحت گفت: 
آمــار هــای دروغی درباره بیکاری مطرح می شــود و من به اندازه یک 
کارتن مدرک و اسناد درباره این آمار سازی ها دارم که در وقت مقتضی 

آن را منتشر خواهم کرد!

بخشی از سامانه ۲0۲0 کرمانشاه به یزدی ها واگذار شد!

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان گفت: در 
همکاری مشترک پلیس کرمانشاه با ماموران استان های 
لرستان و البرز، 105 کیلوگرم تریاک طی 2 عملیات کشف 

شد.  
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ 
»علیرضا دلیری« اظهار داشــت: در عملیات نخست و 
پس از اطالع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان قصد انتقال مقدار زیادی 
تریاک از اســتان های غربی کشور به سمت کرمانشاه را 

دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: در همین راستا و پس از هماهنگی با پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، خودروی پژو 405 فرد 
قاچاقچی شناسایی و ماموران در فرصت مناسب نسبت به 

توقیف آن اقدام کردند. 

سرهنگ دلیری ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 100 
کیلوگرم تریاک کشف و راننده نیز دستگیر شد. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشــاه تصریح 
کرد: در عملیات دوم نیز با همکاری ماموران استان با شهر 
البرز 5 کیلوگرم تریاک کشف و یک دستگاه خودرو توقیف 

و یک نفر هم دستگیر شد. 
* رشد 39 درصدی کشفیات مواد مخدر 

در کرمانشاه 
وی در ادامه از کشف یک تن و 795 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر در هشــت ماه سپری شده از سال خبر داد و گفت: 
این مقدار کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 
یک تن و 288 کیلو بوده 39 درصد رشــد نشان می دهد. 
ســرهنگ دلیری همچنین از دستگیری 4 هزار و 900 
نفر از عوامل مرتبط با مواد مخدر شامل قاچاقچی، خرده 
فــروش، مصرف کننده و ... تا پایان آبان خبر داد و گفت: 
این تعداد دستگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل که 
4 هزار و 753 نفر بوده است 3 درصد رشد نشان می دهد. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه همچنین 
با اعالم شماره تماس 128 از شهروندان خواست هرگونه 
اطالعی از فعالیت قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر 

دارند را به پلیس گزارش کنند.

حوادث

دستگیری کیف قاپ سابقه دار در کرمانشاه  

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه از 
دســتگیری کیف قاپ ســابقه دار با تالش ماموران 

پلیس خبر داد.  
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
»حســین براری« اظهار داشت: به دنبال وقوع یک 
فقره کیف قاپی در خیابان ارتش، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار ماموران انتظامی کرمانشاه قرار گرفت. 

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشــخص شد 
که سارقی با استفاده از یک دستگاه وانت پیکان کیف 
یکی از شــهروندان را که حاوی یک دســتگاه تلفن 
همراه، مقداری طالجات و مدارک شناســایی بوده 
ســرقت و قبل از حضور پلیس از محل متواری شده 
بود. سرهنگ براری تصریح کرد: ماموران کالنتری 
شــریعتی توانستند با انجام کارهای پلیسی و تحقیق 
بســیار فرد سارق را شناســایی و پس از هماهنگی با 

مقام قضائی وی را دستگیر کنند.  
فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشــاه با بیان 
اینکه اموال سرقتی نیز در بازرسی از مخفیگاه سارق 
کشــف شــد، از معرفی وی به دستگاه قضائی جهت 

سیر مراحل قانونی و صدور حکم الزم خبر داد.
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مشاور وزیر نیرو و مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو  علی 
پرند افشار مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان را به عنوان دبیر شورای 

روابط عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق استان همدان منصوب کرد.  
 به گزارش خبرنگار جام جم همدان؛ در بخشــی از متن حکم صدیقه ببران آمده 

اســت»تعالی و بالندگی هر نهاد اجتماعی در گرو همکاری و خرد جمعی به عنوان 
برآیند نظرات و اندیشه هاست«. 

بدون تردید پویایی و کارآمدی مجموعه روابط عمومی های صنعت آب و برق نیز 
از این قاعده مستثنی نیست و انعکاس شایسته فعالیت ها و دستاوردهای وزارت نیرو 

مرهون تالش همکاران روابط عمومی در سراسر کشور است. امید است با همدلی و 
همفکری اعضای شورا و مدیران عامل شرکت ها، شاهد تعالی و پویایی فعالیت های 
روابط عمومی و بهره گیری از تجارب و اندیشــه های مدیران دست اندرکار و انتقال 

و تبادل تجربیات بین شوراهای استانی باشیم.

3دبیر شورای روابط  عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق همدان معرفی شد ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان:

 کشور در شرایط تحریم باید برای صادرات برنامه ریزی کند
طرح زمســتانی فوریت های 

پزشکی همدان آغاز شد

 رئیس فوریت های پزشــکی و پیش بیمارستانی 
اســتان همدان گفت: طرح زمستانی فوریت های 
پزشــکی استان همدان از دهه دوم آذر آغاز  تا دهه 

دوم اسفند ادامه خواهد داشت.
 حبیب معصومی اظهار کرد: در طرح زمســتانی 
اورژانــس بیــش از 60 دســتگاه آمبوالنــس در 
پایگاه هــای شــهری و جــاده ای نقــش دارند و 
بــرای بهبود خدمــات در مناطق برفگیر اســتان 
آمبوالنس های جدید کمک دار را اختصاص دادیم. 
وی با تاکید بر این که عامل انسانی نقش موثری 
در افزایش تعــداد تصادف های جاده ای دارد، ادامه 
داد: امســال 337 نفر بر اثر حوادث ناشی از ترافیک 
در استان جان خود را از دست داده اند که در مقایسه 

با سال قبل 45 نفر افزایش دارد.
 معصومــی با اشــاره به اینکه اورژانس اســتان 
همــدان غیر از شهرســتان اســد آباد اکنون 330 
نفر نیرو دارد، افزود: شــهروندان اســتان همدان 
ســاالنه 500 هزار تماس با فوریت های پزشــکی 
برای دریافت خدمــات اورژانس دارندکه اورژانس 
ایــن خدمات را افزون  بــر آمبوالنس هایش با یک 
فروند بالگرد فوریت های پزشــکی به شبانه روزی 
در اســتان ارایه می دهد. و برای بالگرد فوریت های 
پزشکی استان نیز بیش از 50 نقطه باند فرود تعریف 

و جانمایی شده است.  
وی تاکید کرد: با آغاز فصل سرد امسال در فصل 
پائیز 13 مسموم ناشی از تنفس گاز منواکسید کربن 
داشــتیم و همچنین 3 نفر نیز طبق آمار به این دلیل 

فوت کردند.

روســتایی  جمعیت  افزایش 
زیرپوشش آبرسانی همدان

 مدیر عامل آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان 
گفــت: بزودی با بهره بــرداری از 4 مجتمع آبرســانی در 
شهرســتان های تابعه شرکت پوشــش آبرسانی جمعیت 

روستایی استان به حدود 80 درصد خواهد رسید.
  خبرنــگار جام جم همدان:  مصطفی هاشــمی 
افزود: این مجتمع ها تا پایان امســال در شهرســتان های 
رزن)2مجتمع( و همدان و اســدآباد هر کدام یک مجتمع 

بهره برداری خواهند شد.
وی ادامه داد: استان همدان 1061 روستا دارد که اکنون 
ضریب آبرســانی به این روســتا ها76.36 درصد است در 
حالی که ضریب آبرسانی روستا های کشور 76 درصد است. 
 وی درباره دلیل آبرسانی با تانکر به برخی از روستا های 
اســتان نیز اظهار کرد:  فقط در فصل گرم سال به خصوص 
ماه انتهای تابســتان که اوج مصرف آب در روستا هاســت 
آبرسانی  به حدود 23 روستا را با تانکر انجام می دهیم که با 
کاهش دمای هوا و  مصرف آب در روستا ها این تعداد روستا 
به 16 روستا کاهش می یابد که دلیل آبرسانی با  تانکر به این 
روستا ها نیز کیفیت پایین آب موجود در چاه های روستاست.

هاشــمی درباره فعالیت ســامانه 1523 آبفار نیز اظهار 
کرد: ســامانه 1523 آبفار اســتان به صــورت متمرکز در 
استان فعال اســت و همه تقاضا ها را دریافت و با همکاری 
مدیر شهرســتان، کارشناس و پیمانکار مرتبط در مدت 24 
ســاعت بررســی و نتیجه را نیز در تماس با مشترک آبفار 
راستی آزمایی می کنند که آیا تقاضا قانونی مشترک توسط 

پیمانکار اجرا شده است یا نه؟
 مدیر عامل آب و فاضالب روستایی استان همدان، گفت: 
اکنون بخش عمده خدمات تعمیر و نگهداری آبفار اســتان 
همدان برون ســپاری شده اســت و پیمانکار باید در مقابل 
مطالبات قانونی مردم و شــرکت آبفار پاسخگو باشد که در 
سامانه 1523 امکان بررسی مشکالت تماس گیرندگان، 

نوع خدمات مورد نیاز آنان و غیره وجود دارد.

خبر خبر

رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی همــدان، گفت: اکنون در شــرایط 
تحریــم و تنگناهــای اقتصادی که کشــور و 
تولید کنندگان با آن مواجه هســتند، باید قوانین 
متناســب با این شــرایط برای بخــش تولید و 

صادرات کشور طراحی و مصوب شود.
خبرنگار جام جم همــدان: علی اصغر 

زبردســت در مراســم پاسداشــت و تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه اســتان همدان در ســال 
98 در سالن شــهدای استانداری همدان، اظهار 
کرد: شــرایط تحریم تفاوتی بــا جنگ تحمیلی 
ندارد و شــرایط ویژه اقتصادی در کشــور وجود 
دارد پس باید متناســب با همین شرایط نیز برای 
تولیــد و صادرات برنامه ریــزی و قانون گذاری 
شود و مشــکالت قانونی موجود در مسیر تولید 
و صادرات را باید مسئوالن با تدبیر و دور اندیشی 

حل کنند.
 وی با اشاره به تالشی که صادر کنندگان استان 
در این شــرایط سخت اقتصادی تحریمی کشور 
دارند و همچنان در میدان تولید و اقتصاد کشــور 
حضور فعالی دارند، اظهار کرد: با همه مشکالت 
موجود فعاالن اقتصادی استان محصوالت خود 
را تا قلب اتحادیه اروپا نیز صادر می کنند و مردانه 
پای تولید، عزت و ســربلندی کشور ایستاده اند و 

واهمه ای از نبرد اقتصادی پیش رو مانند حمایتی 
که در دوران جنگ تحمیلی داشــتند از وضعیت 
تحریم ندارند اما باید توســط مسئوالن بیش از 

گذشته حمایت و پشتیبانی شوند.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران گفت: 
همچنان که تجــار و بازرگانان ایرانی در جنگ 
تحمیلی حمایت کاملی از کشــور انجام دادند در 
جنــگ تحریمی هم باید بــا همین نگاه انقالبی 

حضور داشته باشند.
 حمید زاد بوم در مراسم تجلیل از صادر کنندگان 
اســتان همدان، اظهار داشــت: اکنون در نظام 
صادراتی ایران موضوعی به نام پیمان ســپاری 
نداریم شــاید در گذشته مســئوالن وقت چنین 
تصمیمی برای مدیریت صادرات گرفته باشــند 
اکنون صادر کنندگان باید 50 درصد ناشی از ارز 
صادرات را در ســامانه نیما ثبت، 20 درصد نقدی 

و 30 درصد را هم برای واردات استفاده کنند.

 وی ادامه داد: البته این موضوع را قبول داریم 
که برخی کاال ها مانند محصوالت کشــاورزی 
باید به ســرعت صادر شود برای آن هم تدابیری 
را در نظر گرفتیم که دراین حوزه مشــکلی ایجاد 

نشود.
 زاد بــوم تاکید کــرد: در حــوزه حمایــت از 
صــادرات برنامه حمایت از نشــان های تجاری 
اســت و برنامــه ای برای حمایــت از  صادرات 
چمدانــی یا خرد و ناشــناخته در کشــور نداریم 
پــس صادر کنندگان باید بــه این موضوع بیش 

از گذشته اهمیت بدهند.
 در کشــور های همجوار ظرفیت باالیی برای 
صادرات وجود دارد که صادر کنندگان باید برای 

آن برنامه ریزی کنند.
 در پایــان ایــن مراســم از 13 صادر کننده 
برگزیده و برتر اســتان در بخش های مختلف با 

اهدای تندیس و لوح تقدیر قدر دانی شد.

درحضور معاون وزیر راه و شهر سازی مطرح شد؛

پیشرفت 80 درصدی طرح جامع شهر همدان

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت راه وشهرسازی داریوش حسینی به عنوان 
مدیرکل جدید راه و شهرســازی اســتان همدان 
معرفی و از خدمات حســن ربانی ارشد مدیر کل 

قبلی قدر دانی شد.

 خبرنــگار جام جم همــدان: مدیرکل 
ســابق راه و شهرسازی اســتان همدان در این 
مراسم گفت: ساخت کنار گذر شیرین سو به پایان 
رســیده و آماده بهره برداری اســت، همچنین در 
حوزه مهندســی ساخت در استان نیز 14 کیلو متر 

بزرگراه آماده رفتن زیر بار ترافیک است.
حســن ربانی ارشــد تاکید کرد: بــا همکاری 
همــه اجازه ندادیم حتی یــک متر مربع زمین به 
صورت غیر قانونی تصرف شــود همچنین مسیر 
برگشــت محور امامزاده محسن)ع( و بیمارستان 
تویســرکان نیز آمــاده بهره  برداری اســت 15 
کیلو متر از محور ســامن به برجرود نیز چهار خطه 

شده است.
وی ادامــه داد: 8 کیلو متــر از محور ارتباطی 
آورزمان به نهاوند نیز زیر بار ترافیکی رفته اســت 
و در مدت حدود یک  و نیم سال 160 میلیارد  تومان 
قرارداد امضا شده است همچنین طرح جامع شهر 

همدان 80درصد پیشرفت کاری دارد.
مدیر کل ســابق راه و شهر سازی استان اظهار 
کرد: از مجموع مســکن مهــر همدان فقط 218 
واحد نیمه کاره باقی اســت و همچنین حدود 94 
درصد مســکن مهر در استان به صورت اقساطی 

فروش رفته است.
مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان همدان 

نیز گفــت: برای ســاماندهی ســکونتگاه های 
غیر رســمی و تحقق اجرای طرح ملی مســکن 
و بازآفرینی شــهری مصمم هســتیم. همچنین 
اجرای طرح ملی مســکن در استان همدان سهم 
اســتان ساخت 400 هزار واحد مسکونی است که 
200 هــزار واحد آن مربوط به شــهر  های جدید 

است.
داریوش حســینی افزود: در اســتان همدان 
هیچ مصوبه ای بر ای شهر فروشــی و باغ ســازی 
غیر قانونــی نخواهیم داد و پیگیــر اجرای طرح 
جامع شــهری همدان و سایر شــهر های استان 

نیز هستیم.

مدیر کل  راهداری و حمل و نقل جاد ه ای خبر داد؛

 جابه جایی ساالنه بیش از 9 میلیون مسافر با ناوگان 
حمل و نقل همدان 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای استان همدان گفت:  ناوگان حمل و نقل 
مسافری استان همدان ساالنه 9 میلیون و 500 هزار نفر مسافر را به مقاصد مختلف 

جابه جا  می کند.
خبرنگار جام جم همدان: مصطفی پناهنده در نشســت خبری به مناسب 
فرا رسیدن روز حمل و نقل و رانندگان و روز راهدار    با تبریک این مناسبت ها به فعاالن 
این حوزه در اســتان، تاکید کرد: رانندگان و فعاالن صنعت حمل و نقل در اســتان 
همدان افرادی عزیز و با کرامت هستند که در سخت ترین شرایط جاده ای)سرمای 
زمســتان و گرمای تابســتان( با پذیرش همه خطرات سفر در جاده بار و مسافر را به 
مقصد می رســانند و در سخت ترین شــرایط نظام و انقالب در کنار مردم و انقالب 
بودند و آن را یاری دادند و جان و مال خود را بدون هیچ چشمداشتی برای سرافرازی 
نظام در جنگ تحمیلی هزینه کردند؛ اکنون بیش از 13 هزار دستگاه کامیون وظیفه 

حمل کاال را برای به چرخش در آوردن چرخ صنعت و زندگی مردم بر عهده دارند.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تامین ایمنی راه برای به 
ســالمت رسیدن مسافر و بار به مقصد، اظهار کرد: اکنون یکی از روش های تامین 
ایمنی راه  ها بهره مندی از ســامانه های هوشمند مبتنی بر فناوری جدید است که در 
این حوزه در محور های مواصالتی استان همدان 77 دستگاه تردد شمار، 42 دستگاه 
دوربین پایش سرعت خودرو و همچنین 22 دستگاه دوربین پایش تصویری نیز در 
محور ها  و 2 دســتگاه سامانه توزین بار برای کامیون های در حال حرکت نیز نصب 

شده داریم و نصب دستگاه نیز در دستور کار است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای اســتان همدان ادامه داد:  ســامانه های 
پایش نظارت تصویری وضعیت راه  را به اطالع کاربران آن می رساند و با این روش با 
تدبیر می توانند بهترین مدیریت را متناسب با وضعیت ترافیک راه و غیره انجام داد. 
228 ردیاب نیز در خودرو های عمرانی و فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای 
اســتان نصب شده اســت که بر مبنای آن می توانیم تشخیص دهیم امکانات فنی 

راهداری استان در کدام محور ها مشغول به کار هستند. 
حمید پرورشــی  خرم، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان همدان نیز با یاد آوری این که نگهداری و به روز رسانی خدمات در راه ها هزینه 
زیادی دارد، گفت: اکنون هر کیلو متر خط کشــی راه حدود 4 هزار تومان هزینه دارد 

که در یک محور به صورت رفت و برگشــت برای مدت 9 ماه باید 6 خط طولی اجرا 
شود. نگهداری راه و تامین ایمنی آن فقط به این موضوع ختم نمی شود و باید عالئم 

ترافیکی نیز در محور ها نصب و یا اصالح شود.
 وی با اشــاره به این که در 8  ماه امسال در حدود 5114 کیلو متر از راه های استان 
همدان بیش از یک هزار عدد انواع تابلوی ترافیکی نصب شده است، افزود: همچنین 
در این مدت یک هزار کیلو متر خط کشی محور ها را اجرا و 40 پیچ نیز اصالح هندسی 
شــده است. در این بازه زمانی 113 بار ترانشــه برداری، 192 هزار مترمربع و 160 

هزار متر مربع نیز لکه گیری در راه های استان انجام دادیم.
 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان درباره 
طرح زمســتانی این اداره کل نیز گفت: همه 34 راهدار خانه اســتان با تجهیز و به 
روزرسانی امکانات286 خودرو با 516 نفر نیرو آماده باز نگهداشتن راه های ارتباطی 
اســتان هستند و با آغاز بارش نخستین برف در استان همدان نیز تاکنون 15 هزار و 
563 کیلو متر از راه های اســتان برف روبی و در این محور ها حدود 3 هزار تن ماسه  و 
نمک برای یخ زدایی محور پاشیده شده است. وی درباره طرح ابرار در استان نیز اظهار 
کرد: براســاس این طرح باید برای روستا های با جمعیت بیش از 5 خانوار با امکانات 
راهداری راه ایجاد و بهسازی می شد که سهم استان همدان در این طرح 34 کیلو متر 
اســت. همچنین سیل امسال به محور های ارتباطی استان حدود 57 میلیارد تومان 
خسارت وارد کرد که فقط در محور گردنه اسد آباد همدان  6 نقطه رانش زمین داشتیم.

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز  
اظهار کرد: یکی از تکالیف نهاد  های دولتی در برنامه ششم توسعه تامین 20 درصد 
از منابع انرژی دســتگاه ها با انرژ های نو است که برای تحقق این هدف در اداره کل 
راهداری  و حمل و نقل جاد ه ای استان همدان راهدار خانه گرین نهاوند به این سامانه 

تامین برق توسط انرژی خورشیدی مجهز شده است.
محمد ســرگزی افزود: امسال برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در راهداری 
استان 11 دوربین پایش تصویری محور های ارتباطی استان را بهسازی و به روز رسانی 
کردیم. همچنین امسال 89 نفر سهم اشتغالزایی برای راهداری پیش بینی شده بود 
که تاکنون 50 نفر از این تعداد محقق شده است که البته بیشتر به بخش خصوصی 

همکار راهداری ارتباط دارد و ما جذب نیرو نداشتیم.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم یکشنبه 24 آذر 1398   شماره 5550

ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب
حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

مظفر علیشــائی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان اســتان ایالم تاکید کرد: 
اســتان ایالم ظرفیت برگزاری جشــنواره غرب کشور را دارد و آمادگی داریم 
برای معرفی بازی های بومی محلی این اســتان و ایجاد فضای شــاد و نشاط 

آور میزبانی این جشنواره را دریافت کنیم.
بــه گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان اســتان ایالم ، مجمع 
انتخاب رئیس هیئت ورزشــهای روســتایی و بازیهای بومی و محلی استان 
ایــالم با حضور 13 عضو مجمع انتخابی ایــن هیئت از جمله جعفری رئیس 

فدراسیون
علی شــائی مدیر کل ورزش و جوانان اســتان ایالم ، کریمی معاون امور 
ورزش ، نماینده ورزشکاران ، باشگاه ها ، مربیان ، داوران ، شهرستان ها و دیگر 
اعضا در هتل زاگرس شــهر ایالم برگزار شد. مدیرکل ورزش و جوانان ایالم 
در این نشســت گفت: استان ایالم کانون جمعیت روستایی است و 35 درصد 
جمعیت آن را روستاییان تشکیل می دهند. علیشائی افزود: از این میزان کمتر 

از 2 درصد در روستاها فعالیت ورزشی دارند که باید به آن توجه ویژه شود. وی 
یادآور شــد: با وجودی که میراث دار این ورزش هستیم اما بخوبی توسعه پیدا 
نکرده و برای رفع این مشــکل ابتدا باید همه بازی های بومی محلی احصاء و 

اطلس بازی های محلی در دسترس همگان قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانــان ایالم تاکید کرد: باید به این بازی ها عمومیت 
بخشید و با معرفی آنها در مدارس، پارک ها و دیگر اماکن به صورت عام درآیند 
و از حالت ویترینی خارج شــوند. علیشائی ادامه داد: دومین موردی که باید به 
آن توجه شــود جشنواره های اقوام اســت و انتظار می رود نشاط اجتماعی از 
طریق جشــنواره های ورزشی ایجاد شود، این جشنواره ها می توانند در قالب 
جشــن های روستا، جشن برداشــت محصول و... اجرا شوند. وی تاکید کرد: 
اســتان ایالم ظرفیت برگزاری جشــنواره غرب کشور را دارد و آمادگی داریم 
برای معرفی بازی های بومی محلی این اســتان و ایجاد فضای شــاد و نشاط 
آور میزبانی این جشــنواره را دریافت کنیم. در پایان این جلســه پس از رای 
گیری از اعضای مجمع انتخابی هیات ورزشــهای روستایی و بازیهای بومی 
و محلی توانســت با کســب 9 رای از مجموع 13 رای ماخوذه به مدت 4 سال 
ریاســت هیات ورزشهای روســتایی و بازیهای بومی و محلی استان ایالم را 

بر عهده بگیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

کلنگ زنی پروژه آبرسانی به ایالم ظرفیت برگزاری جشنواره غرب کشور را دارد 
روستای چم شیر سیروان 

مدیرکل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
ایالم گفت : کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستای 
چم شــیر شهرستان ســیروان در راستای خدمات 
رسانی به روستای جدید االاحداث  چم شیر است که 
به علت حادث شدن سیل سال گذشته و فروردین 
سال98  در معرض خطرات ناشی از سیل قرار داشت 
و باتوجه به  ضرورت تغییر مکان، جانمایی و اسکان  

در  سایت جدید استقرار یافته است. 
به گزارش روابــط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان ایالم 
تیمــوری افزود: با اجرای ایــن طرح  127خانوار با 
جمعیتــی بالغ بر 469 نفر از آب آشــامیدنی پایدار 
برخوردار می شوند. مدیر عامل شرکت آبفار افزود:  
این طرح شــامل احداث یک باب مخزن 500 متر 
مکعبی، 1600مترخط انتقال و 8 کیلومتر شــبکه 
توزیع می باشــد  که با اعتبــاری بالغ بر دو میلیارد 

تومان  در دست احداث است.

اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی در دهلران 

فرمانده انتظامی دهلران ازاجرای طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی و توقیف 22 دستگاه موتورسیکلت 
متخلــف خبر داد.ســرهنگ منوچهر مکی اظهار 
داشــت: در راستای مطالبه بحق شهروندان ، طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی در چند مرحله در شهرستان 
دهلران اجرا شد. این مقام انتظامی افزود: در اجرای 
ایــن طرح با هماهنگی مقام قضایی 22دســتگاه 
موتورســیکلت متخلف و فاقد پالک توقیف و به 
پارکینگ  منقل شدند. ســرهنگ مکی در خاتمه 
خاطر نشــان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی 

شدند.

اصالح و توسعه 1350متر 
شبکه فاضالب در ایالم

مدیر امور آب و فاضالب شهر ایالم از اصالح و 
توسعه 1350کیلومتر شبکه فاضالب در شهر ایالم 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
شــهری استان ایالم، مدیر امور آبفای شهر ایالم با 
بیان اینکه  تالش خواهد شد بر اساس برنامه ریزی 
منظم نســبت به اصــالح  شــبکه فاضالب در 
قســمت های مختلف شهر ایالم اقدام شود گفت: 
این امور از ابتدای امســال نسبت به توسعه شبکه 
فاضــالب به طول 1350 متر در شــهر ایالم اقدام 
نموده اســت در همین مدت بیــش از 1400 مورد 
رفع  گرفتگی و انســداد شــبکه های فاضالب  و 
25 مورد هم سطح سازی دریچه های آدم رو شهر 
ایالم  صورت گرفته است.دوســتمحمدی یادآور 
شد: ســختی اجرا  و بار ترافیکی از مهمترین موانع 
و مشــکالت پروژه توسعه شبکه فاضالب در شهر 
بوده که براســاس برنامه ریزی سعی شد، درطول 
روز به خاطر عدم ایجاد مشکل برای مردم، عملیات 
اجرایی در حد ساخت منهول های فاضالب و تراکم 
ترانشه باشد اما در شب عملیات حفاری و لوله گذاری 
با ســرعت تمام انجام گردد.وی با بیان اینکه طرح 
ارتقاء و مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهری 
ایالم با  32 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست  
یادآور شــد: در حال حاضر  بیش از 94 درصد  شهر 
ایالم تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب قرار 
دارد. وی در ادامه از شهروندانی که در حوزه خدمات 
شبکه فاضالب قرار گرفته اند و امکان اتصال آن ها 
به شــبکه فاضالب وجود دارد، خواســت هر چه 
سریع تر نســبت به اتصال آن به شبکه جمع آوری 
اقدام کنند تا از ســرمایه گذاری های صورت گرفته 

به نحوه مطلوبی بهره مند شوند.

خبر خبر

سرپرست استان  کرمانشاه: کاوه رستمی 083-34411163
سرپرست استان کردستان: فردین کمانگر 087-331۲9755

سرپرست استان ایالم: پروین سجادی 084-33350984
سرپرست استان همدان: احسان مدی 081-38۲50۲55

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی همدان مطر ح کرد؛

نقش موثر برگزاری نمایشگاه ها در تولید، اشتغال 
و صادرات کشور

 مدیر عامــل نمایشــگاه بین المللــی همدان گفت:  
شــانزدهمین نمایشــگاه تخصصی فرش دســتباف، 
دستبافته های سنتی)تابلو فرش،گلیم و جاجیم( از 20 تا 
25 آذر در محل نمایشگاه های بین المللی استان همدان 

برگزار می شود.
خبرنگار جام  جم همــدان: حمید گلی پور در 
نشســت خبری برگزاری این نمایشگاه با حضور رئیس 
مرکز ملی فرش افزود: در این نمایشگاه 70 شرکت کننده 
از 17 اســتان مانند همدان، تهران، خراســان رضوی، 
آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، نائین، 
فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، گلستان، 
سنقر و مرکزی محصوالت خود را در فضایی نمایشگاهی 

به مساحت 3 هزار متر مربع حضور دارند.
مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی همدان با یاد آوری 
این که توسعه نمایشگاه ها نقش موثری بر افزایش تولید، 
اشتغال و به پیروی از آن صادرات کشور دارد، اظهار کرد: 
حاضران در نمایشــگاه فرش همدان تولیدات دستباف 
خودر ا از شهر ها و استان های اردکان،یزد و کاشمر، انواع 
فرش و تابلو فرش ابریشــم قم، فرش های نفیس تبریز، 
فرش افشــار و بیجار، فرش اصفهان و نائین،گزل بافت 
قشــقایی، انواع فرش های چله ابریشــم و کرک و گل 
ابریشم، فرش های گیاهی سنندج، انواع گلیم و گبه، انواع 

فرش های بختیاری و یلمه، اراک، ســاروق و 
جیریا در نمایشگاه عرضه کردند و عالقمندان 
می توانند در مدت برگزاری نمایشگاه از ساعت 
15 تــا 21 و روز جمعه به صورت یکســره از 

ساعت 10 تا 21 بازدید کنند. 
 وی در بخــش دیگری از صحبت هایش 
با اشــاره به این که امسال قرار بود تا همکاری 
متقابلی با تجار و بازرگانان کشور عراق داشته 
باشــیم افزود: برنامه ریزی منسجمی در این 
حوزه در دستور کار داریم و طبق برنامه ریزی ها 

این هدف مهم نمایشگاهی سال آینده محقق خواهد شد 
و همکاری مشترکی را با تجار و بازرگانان عراقی اجرایی 

خواهیم کرد.
 رئیــس مرکز ملی فرش ایران نیــز گفت: همدان از 
استان های صاحب صالحیت و نامدار در حوزه تولید فرش 
کشــور است که باید مسئوالن در کارگروه های مرتبط با 
فرش برای بهبود وضعیت فعلی آن توجه بیشتری داشته 
باشند تا فرش همدان مجدد به جایگاه قبلی خود در حوزه 

تولید فرش نام آور و مشهور همدان بازگردد.
فرشته دســتپاک افزود: بیش از 70 درصد مواد اولیه 
بافت فرش دســتباف از داخل کشــور و مقداری ابریشم 
از کشــور های ازبکســتان و چین و مقداری نیز کرک و 
پشــم از کشور های اســترالیا و نیوزلند برای بافت فرش 

وارد می کنیم.
 وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع 
بیمه قالیبافان که پرســش خبرنگار جام جم همدان بود 
پرداخت و اظهار کرد: در ســال های قبل به دلیل ضعف 
در نظارت ها، گروهی از افراد حتی با شــغل های پر در آمد 
مانند طالفروشــی از بیمه قالیبافی سوء استفاده کردند و 
همچنین به دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی، تامین 
اجتماعی سقف تعداد پذیرش بیمه قالیبافان را کاهش داد 
که این قشــر زحمتکش در این حوزه دچار مشکل شدند 
اما با رایزنی که با بیمه عشــایری و روستایی انجام دادیم؛ 
اکنــون امکان بیمه قالیبافان در کشــور وجود دارد و در 
استان همدان نیز حدود 13 هزار نفر از 50 هزار نفر فعال در 
حوزه قالیبافی بیمه هستند. رئیس مرکز ملی فرش کشور، 
ادامه داد: برای حمایت از فرش های شناخته شده استان 
همدان طرح فرش های دست بافت نهاوند و همدان ثبت 
ملی شده اســت اما به دلیل نبود خالقیت در بافت فرش  
اســتان همدان در این حوزه با مشکالتی مواجه است که 
باید تولید کنندگان فرش)اتحادیه ها( با افراد فعال در حوزه 
صــادرات فرش ارتباط قوی تری برقرار کنند تا از ذائقه و 

نیاز بازار آگاه و متناســب با آن بــرای تولید فرش های با 
ارزش افزوده باال اقدام کنند.

 دستپاک در این نشست خبری با تاکید بر این که فرش 
محصولی اســت که بیش از  70 درصد آن ارزش افزوده و 
بقیه هزینه تولید و مواد اولیه اســت، ادامه داد: ساالنه در 
کشور بیش از 3 میلیو ن متر مربع فرش بافته می شود که 
نقش تعیین  کننده ای در اقتصاد کشور و تولید خانوار دارد؛ 
در این هنر صنعت بیــش از 2 میلیون نفر فعالیت دارند و 
هــر فرد ایرانی با توانایی و تجربه ای که در بافت فرش با 
کیفیت دارد با هزینه انــدک در حدود 10 میلیو ن  تومان 

نقش موثری در اقتصاد کشور بر عهده دارد.  
وی افزود: برای حمایت از این قشر افزون بر  باز آموزی 
و به روز رســانی توانایی فرش بافان و فعاالن این عرصه 
باید در حوزه حقوق و دســتمزد نیز بازنگری هایی انجام 
شــود که این موضوع و مســائل مرتبط با بافت فرش و 
تولید آن در اســتان ها باید در کارگروه های فرش که به 
ریاســت استانداران برگزار می شود به طور منظم بررسی 
شــود. رئیس مرکز ملی فرش ایــران اظهار کرد: دنیای 
کنونی ما با فناوری عجین شــده اســت و نباید در حوزه 
فــرش و تولید آن هم از این دانش بی بهره باشــیم اما با 
تاسف هنوز هیچ استارت آپی در این حوزه در کشور فعال 
نیســت در حالی که کســب کار اینترنتی تولید و فروش 
فــرش در دنیا حرف هــای زیادی برای 
گفتــن دارد و ما از این قافله فناوری برای 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در حوزه تولید 
فرش نباید غافل شویم.دست پاک گفت: 
تحریم مانعی در صادرات فرش نیست و 
اکنون با 15 کشور بخصوص کشور های 
همسایه ایران صادرات فرش داریم البته 
صادر کنندگان در حوزه پیمان ســپاری 
مشکالتی دارند که آن هم با برنامه ریزی 

وتدبیر برطرف خواهد شد.

استاندار ایالم:

عملکرد تجاری استان قابل قبول است 
قاسم سلیمانی دشــتکی، استاندار 
ایــالم در نشســت گفتگــوی دولت 
و بخــش خصوصی ضمــن تقدیر از 
عملکرد مدیران گمرک و امور مالیاتی 
استان گفت: طی یکی دو سال گذشته 
علی رغم شــرایط موجود کشور، شاهد 
تحــرک خــوب و مثبتی در مســائل 

اقتصادی و تجاری استان بوده ایم.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری ایالم، وی ضمن تشکر از 
زحمــات مدیران قبلــی در این حوزه، 
گفت: با حضور مدیران جدید شــاهد 
وضعیت بهتری نســبت به گذشــته 
هســتیم با این حال همچنان در برخی 
از شــاخص ها رشد منفی داریم که باید 
ضمن بررســی روند به مطلوب اصالح 

شود.
وی در ادامه با اشاره به نگاه ضعیف 
به بخــش خصوصی، گفــت: امروز 

مشــکلی که داریم بر می گردد به این 
موضوع که که غالب مدیران ما اعتقاد 
و اعتمادی به بخش خصوصی ندارند. 
سلیمانی دشــتکی با تاکید بر این مهم 
که باید به بخش خصوصی میدان داد، 
افزود: دولت راهی جز اعتماد و واگذاری 
تصدی گری به بخش خصوصی ندارد.

وی در ادامــه از مدیــران اســتان 
خواســت تا  مطالبه گر منافع اســتان 
در مرکز باشــند و اضافه کرد: مدیران 

دســتگاه های اجرایــی در خصوص 
افزایش اعتبارات دســتگاه مربوطه با 
توجیه مناســب رایزنی کنند. نماینده 
عالــی دولت در ادامــه یکی از مالک 
های بودجه بندی استانها را درآمدهای 
اســتانی عنوان کرد و گفت: برخالف 
آنچه کــه دیده می شــود درآمدهای 
اســتان بســیار باالتر از این است که 
محاسبه می شود به طور مثال در بحث 
نفــت و گاز و پتروشــیمی درآمدهای 

بســیار باالیی در استان وجود دارد که 
مالیات آن در خارج از اســتان واریز می 

شود.
وی افزود: ما ســال گذشته در یک 
قلــم 1 میلیارد دالر قرارداد اکتشــاف 
نفت با یک شرکت خارجی داشته ایم و 
عالوه بر این 1800 میلیارد تومان اعتبار 
برای پروژه لرزه نگاری و اکتشاف نفت 
و گاز در مناطق شمالی و جنوبی استان 
ســرمایه گذاری شده است و از آنجا که 
این شــرکت ها حمل و نقل و درآمد و 
مالیات دارند اما متأســفانه درآمدهای 
این شــرکت ها در خارج از استان واریز 
می شود که باید این رویه اصالح شود. 
نماینده عالی دولت در ادامه ســهم 
کل مالیات پیش بینی شــده در استان 
در ســال جاری را 254 میلیارد تومان 
اعالم کرد که تاکنون حدود 60 درصد 

آن تحقق یافته است.

با محوریت سد و شبکه آبیاری زهکشی امیرآباد و قشالق؛

مطالعه طرح جامع گردشگری حوزه سد وحدت سنندج 
مطالعــات امکان ســنجی و تهیه طرح بهره 
بــرداری مضاعف از تاسیســات آبی اســتان با 
محوریت سد و شــبکه آبیاری زهکشی امیرآباد 

و قشالق در حال انجام است.
خبرنگار جام جم کردســتان: رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان با اشــاره به اهمیت اجرای طرحهای 
گردشــگری در محل ســدهای اســتان گفت : 
اولویــت در اجرای این طرحها توجه به مســائل 
زیســت محیطی، حفاظت کیفی از سد و استفاده 

حداکثری از ظرفیت و توان منطقه است.
کامــران خرم گفت: طــرح مطالعات و تهیه 
طرح جامع گردشــگری اراضی پیرامون ســد 
وحــدت  با اعتبار اولیــه  1740 میلیون ریال در 

حال انجام است.
وی گفــت: هم اکنون امکان ســنجی، تهیه 
و طرح بهره برداری مضاعف از ســد قشــالق 
ســنندج، گاران مریوان و امیرآباد توسط مجری 

طرح آماده شده و در دست بررسی می باشد.

کامران خرم با بیان اینکه ما باید زمینه حضور 
سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای اجرای 
طرح های گردشــگری در حوزه ساحل و منابع 
آبی فراهم سازیم، خاطرنشان کرد: گردشگری 
دریایی از تنوع باالیی برخوردار اســت و جامعه 
محلی با اجرای طرح های گردشــگری دریایی 
می توانند سبب افزایش و رونق اقتصادی جامعه 

محلی را فراهم کند.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان 
در ادامه از راه اندازی رستوران دریایی، سورتمه، 
تله ســیز، زیپ الین، دهکده ســالمت، بخش 

صیدماهی، پیســت دوچرخه ســواری، ســالن 
همایش و آمفی تئاتر، قایقرانی و ورزشهای آبی 
و ساحلی، پارک آبی، سایت تیراندازی با کمان، 
نصب المان مشــاهیر کردســتان، نصب ماکت 
روستاهای اســتان، باغ گل، ســایت عکاسی، 
تاســیس پل معلق شیشه ای بین ساحل و جزیره 

و امکانات متنوع دیگر، خبر داد.
فاروق منصوری، مدیر دفتر تاسیســات ســد 
قشالق سنندج گفت: ایجاد زیرساختهای الزم و 
تعیین اولویت در لکه هایی که بازدهی بیشــتری 
برای اجرای طرح گردشــگری مناســب دارند، 

جزو ضروریات اجرای این طرح است.
وی افزود: در حال حاضر پل شــیخ و ساحل 
روستای ســراب قامیش به عنوان پایلوت جهت 
اجرای طرح گردشــگری در نظر گرفته شــده 
است.سد قشالق سدی ســنگریزه ای با هسته 
رســی واقع در 12 کیلومتری شمال شهر سنندج 
با ظرفیت 215 میلیون متر مکعب اســت که آب 

شــرب و کشاورزی منطقه را تأمین می کند.

تکمیل ظرفیت ثبت نام اولیه طرح 
مسکن ملی در ایالم

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم از تکمیل ظرفیت ثبت نام اولیه طرح مسکن 
ملی در استان ایالم خبر داد.

علی اصغر کاظمی  اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم استان ایالم ، ظرفیت 
ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی تولید مســکن در استان ایالم در ساعات اولیه ثبت 
نام تکمیل شــده است و  امکان ثبت نام برای کسانی که موفق به ثبت نام نشده 
اند پس از گزینش ثبت نام شــدگان مجددا  اعالم می شــود. وی افزود:  ثبت نام 
این طرح از ســاعت 10 صبح   19 آذر آغاز و در اولین ساعات اولیه شروع ثبت نام 
ظرفیت تکمیل شد. وی تصریح کرد: امکان ثبت نام برای آن دسته از کسانی که 
موفق به ثبت نام در این طرح نشده اند پس از مراحل بررسی وضعیت شرایط ثبت 
نام شده ها و احتمال نداشتن شرایط آنان با اعالم مجدد اداره کل راه و شهرسازی 
استان ایالم  فراهم خواهد شد. کاظمی اضافه کرد: الزم به ذکر است در این مرحله 

ظرفیت  5500 واحد برای استان ایالم در نظر گرفته شده بود.

زیستگاه های طبیعی دره شهر 
میزبان پرندگان مهاجر

رئیس اداره محیط زیســت دره شــهر از ورود هــزاران پرنده مهاجر به 
زیستگاه های طبیعی شهرستان دره شهر خبر داد.

رضا بسطام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر 
هر ســاله در این ایام میزبان هزاران پرنده مهاجر از مناطق مختلف کشور 
اســت. وی تصریح کرد: شهرســتان دره شــهر با وجود 50 تاالب یکی از 
مقصدهای اصلی پرندگان مهاجر در تمامی فصول سال به خصوص پاییز 

و زمستان است.
 بســطام با اشــاره به اینکه اغلب این پرندگان از نوع ســاره، اردک و 
پرســتوهای دریایی هســتند، گفت: محیط بانان هم در قالب تیم های دو 
و سه نفره روزانه از پرندگان سرکشی می کنند. وی عنوان کرد: هر ساله با 
آغاز فصل سرما هزاران پرنده مهاجر از شمال کشور به زیستگاه های طبیعی 

شهرستان دره شهر که هوایی معتدل تر دارد مهاجرت می کنند.

نمایشگاه هنرهای چوبی در ایالم 
برگزار می شود

معــاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان ایالم از برگزاری نمایشگاه هنرهای 

چوبی در استان خبر داد.
نورالدین محسنی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه هنرهای چوبی 
به مدت یک هفته از تاریخ 20 الی 26 ماه جاری در محل مجتمع فرهنگی ارشاد 
اســالمی استان با معرفی دست ساخته های چوبی یکی از هنرمندان ایالمی 
شامل خراطی ، الیه چینی و مشبک برگزار می شود. وی افزود: این نمایشگاه 
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای تجسمی در 
محل مجتمع فرهنگی ارشاد در روز چهارشنبه مورخ 20 آذر با حضور مسئولین 
اســتان افتتاح شد. محسنی گفت: این نمایشگاه تا تاریخ 26 آذر از ساعت 16 
لغایت 19 در مکان مجتمع فرهنگی ارشاد اسالمی ، نگارخانه استاد صندوق 
آبادی واقع در خیابان پیروزی شهر ایالم مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.


