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رئیس دادگستری  استان همدان : 
مقابله قانونی دستگاه قضا با تغییر کاربری های غیر قانونی

نماینده ولی فقیه در استان:   

سامانه آنالین بازرسی بهداشتی 
مواد خام دامی راه اندازی شد

مردم همدان اهانت به ساحت
 پیامبر )ص( را  محکوم کردند

 دکتر قباد محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان 
استان  آنفلوآنزای  واکسن  سهمیه  ُدز  هزار   250 از  کرد:  اظهار  کرمانشاه 
کرمانشاه حدود 10 هزار عدد برای توزیع در مرحله اول وارد استان کرمانشاه شد. 
آنفلوآنزا به استان مرحله مرحله تا زمان تکمیل سهمیه ادامه پیدا  ورود واکسن 

می کند. 
به گزارش جام جم محمدی افزود: اولویت دریافت واکسن با افراد دارای بیماری های 

زمینه ای، پیوندی، مادران باردار و سالمندان است. 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: در حال حاضر مشغول 
بررسی و اولویت بندی اولین گروه گیرنده واکسن آنفلوآنزا هستیم.  وی افزود: زمان 

توزیع واکسن در 10 روز آینده و اوایل پاییز است. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:مدیرکل دامپزشکی همدان:
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10هزار  دز   واکسن آنفلوآنزا وارد  کرمانشاه  شد
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: ح سالمت ؛مدیر کل غله و خدمات بازرگانی همدان:مدیر عامل سازمان حمل ونقل مسافر در مرحله اول اجرا ی طر

 گندم تازه  در همدان ؛ مقصر
 نان بی کیفیت 

پاکبانان شهرداری کرمانشاه 
واکسینه شدند

تمهیدات سازمان حمل و نقل
 مسافر شهر کرمانشاه
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رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان خبرداد؛

بیشترین جرائم در محله های 
حاشیه شهر کرمانشاه

343

نیرو برون سپاری  گفت: وزارت  آب منطقه ای استان همدان  مدیر عامل  شرکت 
اجرای طرح های کالن خود را در دستور کار دارد و بر این اساس سد گرین در استان 

همدان از طریق سرمایه گذار  بخش خصوصی، اجرا خواهد شد.
به گزارش جام جم منصور ستوده، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
با اشاره به این که ساخت سد گرین از طریق سرمایه گذار ی بخش  خصوصی در 
کرد: موضوع تامین مالی احداث سد مخزنی گرین و  حال پیگیری است، عنوان 

تاسیسات جانبی آن با ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.
ستوده با بیان کمی اعتبارات دولتی و تاکید و استقبالی که بر اجرای پروژه ها توسط 
این  احداث  مالی  تامین  کرد:  مطرح  دارد،  وجود  دولت  سوی  از  خصوصی  بخش 
سد از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی پیگیری و اجرایی می شود. وی افزود: 
رایزنی ها  و مذاکراتی با بانک های  کشاورزی، صادرات و تجارت در کشور مبنی بر 
ایجاد کنسرسیوم انجام شده است که در این پروژه شاهد جذب حداکثر سرمایه ای 
با مبلغ  250 میلیارد تومان باشیم. وی با اشاره به مشخصات پروژه، یادآور شد: این 
سد در نهاوند واقع شده است و نوع  سد سنگریزه ای با هسته رسی با حجم تنظیم 

از بستر رودخانه 56 متراست.  مدیر عامل   ارتفاع سد  22.1 میلیون مترمکعب و 
شرکت آب منطقه ای استان همدان مطرح کرد: مجوز فراخوان سرمایه گذار  از بانک 
با بانک کشاورزی به عنوان  کشاورزی اخذ شده است و تفاهم نامه اولیه ای نیز 

عامل سه بانک مرتبط، منعقد شده است.
ستوده در این باره اضافه کرد: فراخوان سرمایه گذار ی بخش خصوصی انجام شده 
است و حداکثر تا سوم شهریور مهلت ارائه پیشنهادات سرمایه گذاران وجود دارد.  
وی تصریح کرد: زمانبندی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مورد نیاز بدین گونه 
است که بازپرداخت اصل وسود تسهیالت شش ماه بعد از اتمام سقف تعهدات 
بازپرداخت  آغاز وطی مدت 3 سال در اقساط سه ماهه  مالی سرمایه گذار  پروژه 
خواهد شد. وی با اشاره به مراتب تضمین مالی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
آن  توسط سازمان مدیریت و  مالی، عنوان کرد: بازپرداخت اصل و سود و تایید 
آیین نامه  بازپرداخت مطابق  برنامه ریزی کشورو همچنین صدور ضمانت نامه 
همدان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل   مدیر  شد.   خواهد  تضمین  اجرایی 
خاطرنشان کرد: مقدار باقیمانده پولی که  فعال  برای تکمیل سد گرین مورد نیاز 

می باشد 185 میلیارد تومان است.
ستوده افزود: احتماال اگر بانک ها به این موضوع ورود پیدا کنند دولت با سودی 
معقول حدود 340 میلیارد تومان را با اصل آورده و سود تسهیالت دولتی تضمین 
پرداخت خواهد کرد.  وی با بیان مزایای انجام پروژه از طریق بخش خصوصی، گفت: 
زمانی که بخش خصوصی عهده دار موضوع می شود سرعت اجرای پروژه افزایش 
پیدا خواهد کرد و همینطور قیمت تمام شده هزینه های صرف شده برای تحقق و 
اجرای طرح کاهش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به تغییراتی که نسبت به برخی از 
مولفه های سد به وجود آمد، گفت: برای جلوگیری از غرق شدن چشمه گاماسیاب 
زیر آب مخزن و جلوگیری از فرار آب، ارتفاع، حجم و برخی از مولفه ها تغییر پیدا کرد. 
مدیر عامل  شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان مزایای احداث سد گرین، 
عنوان کرد: این سد ضمن ایجاد جاذبه گردشگری برای منطقه، تامین کننده آب 
شرب و صنعت شهرستان نهاوند بوده و در تنظیم آب کشاورزی نیز بسیار موثر 

است.

مدیر عامل  شرکت آب منطقه ای استان همدان:
 بخش خصوصی سد گرین همدان را می سازد

آن هم  نامطبوع  بوی  انتشار  گفت:  بهار  جمعه  امام 
سالمت  تنها  نه  بهار  شهر  در  شبانه روزی  به صورت 
شهروندان را به خطر انداخته، بلکه آسایش و آرامش 

مردم را نیز سلب کرده است.
در  ارزنده  علی  االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
گفت:  بهار  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای 
بهار،  شهرستان  زیست  محیط  مشکل  مهم ترین 
انتشار بوی نامطبوع به صورت شبانه روزی در شهر 
و   سالمت مردم مدنظر نیست 

ً
که ظاهرا بهار است 

آسایش و آرامش مردم سلب شده است.
چگونه  که  سوال  این  طرح  با  ارزنده  االسالم  حجت 
و  قطبی  یخ های  شدن  آب  مورد  در  زیست  محیط 

مساله  اما  می کند  نظر  اظهار  ازون  الیه  رفتن  بین  از 
ملموس در شهر بهار حل نمی شود، گفت: مسئول 
هوایی که مردم بهار تنفس می کنند چه کسی است 
و اگر بنا باشد هر کسی رفع مسئولیت کند چه کسی 
جوابگو خواهد بود؟  وی عنوان کرد: چگونه است که 
تعطیلی کارخانه هپکو با آن عظمت و نیروی انسانی 
در  کارخانه هایی  تعطیلی  ولی  است  پذیر  توجیه  باال، 
شهرک صنعتی بهاران که چند نفر از آن سود می برند 
توجیه پذیر نیست؟  وی اظهار کرد: هر آنچه موجب 
بر خالف مسیر  آسایش مردم شود  آرامش و  سلب 
باید در نظر  استاندارد حرکت می کند و همه جوانب 
گرفته شود. حجت االسالم ارزنده به دیدار اخیر مقام 

معظم رهبری با مدیران آموزش و پرورش اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه یک عده در گوشه و کنار سند ۲۰۳۰ 

را اجرا می کنند تا مردم را از مسیر ارزش ها خارج کنند.
اول  کالس  فارسی  کتاب  از  قرآن  تصویر  حذف  وی 
دبستان را در راستای اجرای سند ۲۰۳۰ دانست و گفت: 
معظم  مقام  فرمان  گذاشتن  پا  زیر  سند  این  اجرای 

رهبری است. 

 : امام جمعه بهار
بوی نامطبوع در شهر بهار آسایش مردم را سلب کرده است
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10هزار  دز   واکســن آنفلوآنزا وارد  
کرمانشاه  شد

دکتر قباد محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه 
از  کرد:  اظهار  کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم 
استان  آنفلوآنزای  واکسن  سهمیه  ُدز  هزار   250
کرمانشاه حدود 10 هزار عدد برای توزیع در مرحله 
واکسن  ورود  شد.  کرمانشاه  استان  وارد  اول 
تکمیل  زمان  تا  مرحله  مرحله  استان  به  آنفلوآنزا 

سهمیه ادامه پیدا می کند. 
به گزارش جام جم محمدی افزود: اولویت دریافت 
ای،  زمینه  بیماری های  دارای  افراد  با  واکسن 

پیوندی، مادران باردار و سالمندان است. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
کرمانشاه افزود: در حال حاضر مشغول بررسی و 
اولویت بندی اولین گروه گیرنده واکسن آنفلوآنزا 
هستیم.  وی افزود: زمان توزیع واکسن در 10 روز 
گفت:  محمدی  دکتر  است.  پاییز  اوایل  و  آینده 
سال  یک  حدود  آنفلوآنزا  واکسن  مصرف  تاریخ 
باقی  واکسنی  هیچ  نیز  پیش  سال  از  و  است 
نمانده است. وی تاکید کرد: واکسن هایی که دارای 

تاریخ سال قبل هستند قابل استفاده نیستند. 
وزارت  برنامه  این که  به  اشاره  با  محمدی  دکتر 
داروخانه های  در  واکسن  توزیع  برای  بهداشت 
علوم  گفت:دانشگاه  است  معینی  و  محدود 
درخواست  بهداشت  وزارت  از  کرمانشاه  پزشکی 
تمامی  در  واکسن  توزیع  امکان  که  است  کرده 
صورت  در  و  گردد  فراهم  استان  داروخانه های 
این  غیر  در  افتاد  خواهد  اتفاق  این  موافقت 
داروخانه های  اختیار  در  آنفلوآنزا  واکسن  صورت 
منتخب قرار می گیرد، ضمن این که اسامی و آدرس 
داروخانه ها توسط دانشگاه علوم پزشکی به اطالع 

شهروندان می رسد. 
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محمدرضا  نقره  مدال  تحویل  از  کنگاور  کشتی  هیات  رئیس 
قیاسی به فدراسیون کشتی برای ارسال به اتحادیه جهانی کشتی 

خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا مسعود رحمت آبادی با اشاره 
نوجوانان  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های  از  سال   2 گذشت  به 

جهان در کرواسی، اظهار کرد: در فینال این رقابت ها محمدرضا 
قیاسی در وزن 80 کیلو برابر حریف روس شکست خورد و به مقام 

نایب قهرمانی جهان رسید.
این  برگزاری  از  ماه  چند  گذشت  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
 رقابت ها، اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد نتیجه تست دوپینگ 

این  طالی  مدال  همین  برای  و  بوده  مثبت  روس  کشتی گیر 
رقابت ها به قیاسی می رسد.

وی افزود: در این راستا پیگیری هایی برای گرفتن مدال طالی این 
آزادکار کنگاوری انجام دادیم، اما بنا به دالیلی کار به تاخیر افتاد و 

به نتیجه نرسید.

رحمت آبادی تاکید کرد: باتوجه به مکاتباتی که فدراسیون کشتی 
امیدواریم  داشت،  خواهد  کشتی  جهانی  اتحادیه  با  کشورمان 
ظرف یک ماه آینده مدال طالی قیاسی به ایران ارسال شود و ما 

نیز آن را رسما به این آزادکار کنگاوری اهدا کنیم.

تحویل مدال نقره محمدرضا قیاسی به فدراسیون کشتی اقتصادی2
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب کشور

اکبری،    فرزاد  سرهنگ 
پیشگیری  پلیس  رئیس 
کرمانشاه  استان  انتظامی 
کرد:۷۰درصدخدمات  اظهار 
انتظامی  نیروی  حوزه  در 

مربوط به بخش پلیس پیشگیری است.
مقابله  را  انتظامی  نیروی  اولویت های  از  یکی  وی 
استان  در  مخدر  مواد  عرضه  و  توزیع  پیشگیری  و 
نیروی  کشفیات  گفت:  و  کرد  عنوان  کرمانشاه 
و  سنتی  و  صنعتی  مخدر  مواد  زمینه  در  انتظامی 
عمده  قاچاقچیان  با  برخورد  حوزه  در  همچنین 
افزایش  قبل  سنوات  به  نسبت  فروش  خرده  و 

چشمگیری داشته است.
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه 
افزود: عملکرد پلیس استان کرمانشاه نسبت به 
سایر استان ها و مجموعه کشوری در حوزه مقابله 

و برخورد بامواد مخدر بسیار قابل توجه است.
پیشگیری  پلیس  دیگر  وظایف  به  همچنین  وی 
انتخاب  عملکردو  بر  نظارت  گفت:  و  کرد  اشاره 
امنیت  پلیس  محله،  نگهبانان  سرایداران، 
درحوزه  مشاوره  محلی،  معتمدین   ، محور محله 
ح های پیشگیرانه، برخورد با  کالنتری ها و اجرای طر
، مشروبات الکلی،  اراذل  خرده فروشان مواد مخدر

و اوباش در حوزه کاری پلیس پیشگیری است. 
ای  عمده  بخش  یادآورشد:  اکبری  فرزاد  سرهنگ 
خ  ر نشین  حاشیه  شهرک های  در  استان  جرائم  از 
کانون مجرمین در حوزه همین مناطق  یا  می دهد 

حاشیه نشین است. 
وقوع  محل  حساسیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
حوزه  به  جدی  توجه  باید  مجرمان  اختفای  و  جرم 

محالت حاشیه نشین شهر داشته باشیم.
انتظامی  جرم  وقوع  از  پیشگیری  پلیس  رئیس 
جمله  از  دستگاه ها  تمامی  کرمانشاه  استان 
حوزه های  رسان،  خدمات  ادارات  استانداری، 
وقوع  از  پیشگیری  برای  را  و...  فرهنگی  اجتماعی، 
جرم در مناطق آسیب پذیر شهر به ورود جدی به 

محالت حاشیه نشین دعوت کرد. 
نیروی  شد:  یادآور  همچنین  اکبری  سرهنگ   
جمله  از  مقابله ای  ح های  طر اجرای  با  انتظامی 
انجام  خوبی  اقدامات  خیز  جرم  مناطق  پاکسازی 

مقطعی  و  گذر  زود  اقدامات  این  است،  داده 
به  استان  دستگاه های  تمامی  باید  و  هستند 
حاشیه  در  سازی  فرهنگ  و  کلی  چاره اندیشی  فکر 
متشکله  پرونده  طبق  افزود:  اکبری  باشند.   شهر 
به  مربوط  کرمانشاه  استان  در  جرم  بیشترین 

سرقت، نزاع و درگیری و مواد مخدر است.  
سرقت  وضعیت  در  کرمانشاه  استان  گفت:  وی 
 ۱۱ رتبه  در  گذشته  ماه   ۴ تا  کشور  کل  به  نسبت 
مهم  سرقت های  وقوع  نظر  از  و  دارد  قرار  کشوری 
نیز با افزایش ۶ درصدی مواجه هستیم و همچنین 
یافته  افزایش  ۹درصد  به  امروز  به  تا  سرقت  وقوع 

است. 
وی گفت: با توجه به تشدید بازرسی و نظارت های 
 ۶ مرداد  در  سرقت  آمار  شهر  در  پلیس  چشمگیر 

افزود:  اکبری  یافته است.  سرهنگ  درصد کاهش 
سرقت  و  عنف  به  سرقت  حوزه  در  خوشبختانه 
می آید  شمار  به  خشن  جرائم  جزو  که  مسلحانه 

وضعیت بهتر است. 
ماه   ۴ به  نسبت  کرمانشاه  استان  در  آمار  این 
گذشته به ۳۷ درصد کاهش سرقت به عنف و ۵۰ 
کرده  پیدا  نزول  مسلحانه  سرقت  کاهش  درصد 

است.
 رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه 
از مردم درخواست کرد تا هرگونه تخلف، شکایات، 
انتقادات و پیشنهادات خود از عملکرد پلیس را به 

سامانه ۱۹۷ اطالع دهند. 
وی تاکید کرد: خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی 
را   197 سامانه  با  مردمی  تماس های  جدیت  با 

پیگیری می کنند. 
تماس  از  بخشی  شد:  یادآور  اکبری  سرهنگ 
حضور  درخواست  خصوص  در   110 با  شهروندان 
پلیس در محل حادثه فوریتی و تعدادی غیرفوریتی 
بر  را  خود  اولویت  انتظامی  نیروی  لذا  هستند، 

مبنای اهمیت حادثه می گذارد. 
دقیقه   ۱۲ شهری  فوریت های  در  کرد:  تاکید  وی 
الزم  زمان  دقیقه   ۳۰ شهری  برون  فوریت های  و 
سرهنگ  یابد.  حضور  محل  در  پلیس  که  است 
اکبری همچنین یادآور شد: گاهی وقوع چند حادثه 
به  کالنتری ها ممکن است منجر  همزمان درحوزه 

دیر رسیدن ماموران به محل حادثه شود.  
 رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه 
آزاد سازی زندانیان کرمانشاه به دلیل  در خصوص 
به  زندانیان  کرد:  اظهار  کووید-۱۹  ویروس  شیوع 
افراد تحت  این  و تمامی  آزاد هستند  تناسب جرم 

کنترل نیروی انتظامی اند. 
وی افزود: از سال گذشته کالنتری ها و گشت های 
دوربین  و  اس  پی  جی  به  مجهز  نیز  شهر  سطح 
روزرسانی  به  صدد  در  انتظامی  نیروی  و  اند  شده 

هرچه بیشتر این تجهیزات برای کنترل است. 
پلیس  جذب  حوزه  در  گفت:  اکبری  سرهنگ 
روبه رو  شهروندان  چشمگیر  استقبال  با  افتخاری 
 ، اخبار رسانی  اطالع  تبادل  در  مردم  شده ایم. 
همکاری  پلیس  با  و...  مذهبی  و  ملی  مراسمات 

می کنند.
وی یادآور شد: تعداد نگهبانان محله در حوزه شهر 
کرمانشاه حدود ۲۰۰ نفر است. در روستاها نیز مردم 

این افراد را به نام معتمد می شناسند. 
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه 
حفاظتی  خدماتی  شرکت   ۱۸ فعالیت  گفت: 

ومراقبتی در استان زیر نظر نیروی انتظامی است.
به  خدمات  ارائه  مجاز  خدماتی  شرکت های  این   
شرکت های  تفرجگاه ها،  مسکونی،  مجتمع های 

خصوصی و دولتی هستند. 
استان  کرد:  اظهار  پایان  در  اکبری  فرزاد  سرهنگ 
کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۴ شهرستان، 
قرار   ۲۴ رتبه  در  جرم   وقوع  نظر  از  کشور  سطح  در 
دارد و با توجه به آمار کشوری می توان گفت نسبت 

به خیلی از استان ها دارای وضعیت بهتری است.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان خبرداد؛

بیشترین جرائم در محله های 
حاشیه شهر کرمانشاه

ع جرم در رتبه 24 کشوری است کرمانشاه از نظر وقو

نگار عزتی

خبرنگار جام جم

خبر

گازرســانی  درصــدی   700  رشــد 
به مناطق روستایی استان 

استاندار کرمانشاه در مراسم افتتاح و بهره برداری 
توسعه   گفت:  نودشه  شهر  به  گازرسانی  پروژه  از 
از  یکی  شهری  و  روستایی  مناطق  به  گازرسانی 
اهداف دولت یازدهم و دوازدهم بود که در راستای 
این هدف تاکنون گازرسانی به ۱۵۴۱ روستای استان 

انجام شده است. 
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
استانداری کرمانشاه؛ » هوشنگ  بازوند« در ادامه 
امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای  در  افزود:  مراسم  این 
فقط عملیات گازرسانی به ۲۰۹ روستا در کرمانشاه 
 ۱۳۳۲ تاکنون  دولت  ابتدای  از  و  بود  شده  انجام 
به  شده اند.بازوند  برخوردار  گاز  نعمت  از  روستا 
در  نفت  وزیر  سوی  از  شده  اتخاذ  سیاست های 
زمینه بهره گیری از منابع قانون بودجه از جمله بند 
»ق« تبصره ۲ قانون بودجه برای طرح های گازرسانی 
مرزی  مناطق  توسعه  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
از  مردم  برخورداری  رویکرد  با  محرومیت زدایی  و 
امکانات و رونق کسب و کار مرزنشینان همیشه 
اولویت داشته است و امروز شاهد تحقق این مهم 
در استان هستیم. مقام ارشد استان از  تالش ها 
و حمایت های بی دریغ وزیر نفت در استان تقدیر 
کرد و گفت: انتظار داریم این همراهی و مساعدت 
تا پایان دولت و اتمام پروژه ها به صورت ویژه تداوم 
درخواست  مراسم  این  در  بازوند  باشد.  داشته 
افزایش سرانه خانوارها برای بهره مندی ۱۰ روستای 
دیگر در نوار مرزی از نعمت گاز طبیعی توسط وزارت 
شهر  سه  به  گازرسانی  گفت:  و  داد  ارائه  را  نفت 
ریجاب، ازگله و  نوسود در استان باقی مانده است 
که تا پایان سال پروژه گازرسانی به نوسود به پایان 
از  سال ۱۴۰۰  اول  نیمه  تا  دیگر  شهر  دو  و  می رسد 

نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

عمومی  شاخص های  زمینه  در  کرمانشاه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت   
سال ۱۳۹۸ در جشنواره شهید رجایی استان، حائز رتبه برتر شد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان  از  گزارش جام جم به نقل  به 
استاندار  حضور  با  استان  رجایی  شهید  جشنواره  شانزدهمین  کرمانشاه؛ 
کرمانشاه و با معرفی دستگاه های برتر در سرسرای شهدای دولت استانداری 

برگزار شد.
در  عمومی  و  اختصاصی  شاخص های  اساس  بر  رجایی  شهید  جشنواره 
شاخص های  که  شود  می  ارزیابی  استان  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
اختصاصی مربوط به عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای ماموریت های محوله 

بر اساس اسناد توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و... است.
دولت  توسعه  جمله؛  از  محور  شش  هم  عمومی  شاخص های  مورد  در 
الکترونیک، اصالح ساختار سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود فضای 
مدیریت  نظام  استقرار  و  پاسخگویی  و  اداری  سالمت  ارتقای   ، کار و  کسب 

عملکرد برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است 
آمادگی  اعالم  حضور  برای  اجرایی  دستگاه   ۶۵ مجموعا  جشنواره  این  در  که 

کرده بودند.
زمینه  در  جشنواره  این  در  کرمانشاه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
کسب  شرکت   ۶۵ بین  از  را  برتر  رتبه  شد  موفق  عمومی  شاخص های 
برتر  رتبه  تندیس  و  تقدیر  لوح  کرمانشاه  استاندار  بازوند  مهندس  و  نماید 
و  رئیس هیات مدیره  امید علی مرآتی  به مهندس   را  شاخص های عمومی 

مدیر عامل این شرکت اهدا کرد.

 در شانزدهمین جشنواره
 شهید رجایی استان کرمانشاه:

شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

پنجمین نشست عمومی شرکت آب منطقه ای با حضور درویشی مدیر عامل، اعضاء 
هیات مدیره، مدیران، کارشناسان و جمع کثیری از همکاران شرکت برگزار گردید.   

در  که  موضوع  این  به  اشاره  با  جلسه  این  آغاز  در  شرکت  مدیر عامل  درویشی 
انتهای سال 1397 و شروع سال 1398- 140 میلیارد تومان اعتبار تعیین تکلیف 
نشده و بالتکلیف داشتیم افزود: این اعتبار وجود داشت و به ما تخصیص داده 
شده بود ولی برای این میزان اعتبار پیمانکار انتخاب نکرده بودیم و از طرفی سال 
ع وقت اقدام موثری انجام می شد. درویشی  مالی هم رو به انتها بود و باید در اسر

ادامه داد: با برنامه ریزی مناسب در این زمینه عملکرد بسیار خوب از همکاران 
ح و توسعه، مالی، فنی،  مشاهده کردیم و آن این که در حوزه  امور قراردادها، طر
مطالعات و بهره برداری و در مجموع همه شرکت ها به صورت شبانه روزی خود 
آب  که  هستیم  آن  شاهد  امروز  خوشبختانه  که  نمودیم  موضوع  این  درگیر  را 
میلیارد   305 که  می باشد  استان  دستگاه های  معدود  جزو  کرمانشاه  منطقه ای 

اعتبار مربوطه را به طور کامال قانونمند و با برنامه ریزی هزینه نموده است.
 وی با اشاره به جذب اصولی و بموقع اعتبارات ادامه داد: این اتفاق در حالی بود 
را در پایان سال به خاطر  که شرکت زمانی نزدیک به چهار ماه پر فراز و نشیب 
دست  از  بود  کرونا  منحوس  ویروس  آن  عمده  که  ناخواسته  رخدادهای  برخی 
داده بود و اکثر دستگاه های اجرائی به همین دلیل به صورت پاره وقت مشغول 
فعالیت بودند اما همکاران من ثابت نمودند علیرغم همه مشکالت می توانند با 

مشارکت، تعهد و خالقیت این مهم را محقق نمایند. 
ح هر هفته پویش الف  ب ایران نیز اشاره کرد و افزود:  مدیر عامل شرکت به طر
ح هر هفته  اکثریت همکاران در جریان هستند که وزارت نیرو در قالب همین طر
پروژه های مهمی در سطوح ملی به بهره برداری رسانده و می رساند و اغلب این 

پروژه ها با حضور ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح گردیده.
 وی یکی از مبانی ارزیابی در جشنواره شانزدهم را جذب اعتبارات و انجام بموقع 
تعهدات دانست و ادامه داد: در سال 1398  و  ابتدای سال 1399 شاهد بودیم 
که 4 بار ریاست محترم جمهوری به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در استان 
کرمانشاه حضور پیدا نمودند و در این 4 بار پروژه های بخش آب مورد افتتاح قرار 

گرفت که این موضوع نشان از اهمیت بخش آب است. 

برپایی پنجمین نشست عمومی شرکت آب منطقه ای 



3 به منظور استراحت موقت رانندگان اتوبوس بین شهری؛
کاپیتان سرا ی پایانه مسافری شهید کاویانی افتتاح شد

مدیر پایانه های مسافربری و رئیس سازمان حمل و نقل 
و بار  کرمانشاه از افتتاح کاپیتان سرای پایانه مسافری 

شهید کاویانی خبر داد.
داشت:  اظهار  عبدی  افشار  جام جم  گزارش  به 

کاپیتان سرای پایانه شهید کاویانی به منظور استراحت 
شده  اندازی  راه  شهری  بین  اتوبوس  رانندگان  موقت 

است.
وی افزود: زیرساخت های فراهم شده اعم از ساختمان 

و تجهیزات الزم توسط شهرداری آماده شده و مدیریت 
سازمان  رئیس  است.  رانندگان  انجمن  عهده  بر  آن 
تصریح  شهرداری  پایانه های  مدیر  و  بار  نقل  و  حمل 
کرد: پذیرش این کاپیتان سرا به صورت ۲۴ساعته و با 

در  می شود.عبدی  انجام  معتبر  شناسایی  کارت  ارائه 
 پایان به نظارت شهرداری بر نحوه عملکرد مدیریت این
 کاپیتان سرا اشاره کرد و افزود: رضایتمندی رانندگان از 

خدمات ارائه شده مد نظر شهرداری می باشد.

یک شنبه   23 شهریور  1399   شماره 5754

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب کشور

اقتصادی
اجتماعی

خبر

کرمانشاه  شهرداری  پاکبانان 
واکسینه شدند

پاکبانان  سالمت  طرح  اجرای  اول  مرحله  در 
شهرداری، ۴۰ نفر از کارگران منطقه یک به همت 
اداره سالمت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
بهداشت  مرکز  همکاری  با  شهرداری  ورزشی  و 

شهرستان در برابر کزاز واکسینه شدند.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ 
بیان  با  شهرداری  اجتماعی  سالمت  اداره  رئیس 
این مطلب گفت: در مرحله اول ۴۰ نفر از پاکبانان 
شهرداری منطقه یک واکسینه شدند که دیگران 
تا  می گردند  معرفی  بهداشت  خانه های  به  هم 
ضمن واکسینه شدن، پرونده سالمت برایشان 
امر  این  افزود:  جهانگیری  وحید  می شود.  تهیه 
دارد. استمرار  گانه  هشت  مناطق  تمامی  در 
گفتنی است، اداره سالمت با به کارگیری پزشک 
متخصص طب کار نسبت به پیشگیری، تشخیص 
و درمان بیماری های شغلی در پرسنل شهرداری 
سبز  فضای  و  شهری  خدمات  کارگران  بخصوص 
مرکز  می باشد،  ذکر  به  الزم  است.  گمارده  همت 
فضای  و  شهری  خدمات  کارگران  ویژه  کار  طب 
شهرداری  اجتماعی  سالمت  اداره  همت  به  سبز 
شنبه  شهرستان،  بهداشت  مرکز  همکاری  و 

همزمان با روز پزشک تاسیس شد.

از   کرمانشاه  شهردار  درخواست 
نمایندگان؛

رانندگان  صحیح  بهره مندی 
حمل و نقل عمومی از مزایای 

بیمه تأمین اجتماعی
 

دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه در راستای لزوم 
حمایت و پیگیری یکی از مهم ترین خواسته های 
و  خدمتگزار  همیشه  قشر  این  صنفی  بحق 
دکتر  و  مصری  دکتر  از  نامه ای  طی  شرافتمند 
را  الزم  پیگیری های  تا  داشت  تقاضا  رشیدی 
و  برای  ساماندهی  و مراجع ذیربط  در مجلس 
بهره مندی صحیح رانندگان ناوگان حمل ونقل 
تأمین  بیمه  مزایای  از  شهری  درون  عمومی 
و  راننده  غیر  افراد  حدف  رویکرد  با  اجتماعی 
جذب رانندگان فعال به عمل آورند.  شایان ذکر 
است حدود 15 درصد از رانندگان ناوگان حوزه 
کرمانشاه  شهری  درون  عمومی  ونقل  حمل 

فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند.

لوازم  ریال  میلیارد   6 کشف 
خانگی قاچاق در اسالم آباد غرب 
کشف  از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
ارزش  به  قاچاق  خانگی  لوازم  انواع  دستگاه   ۴۶
و  اسالم آبادغرب  شهرستان  در  ریال  میلیارد   ۶

باتالش ماموران پلیس خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه خبری پلیس 
ماموران  کرد:  اعالم  جاویدان  اکبر  علی  سردار 
آگاهی پلیس  کارآگاهان  و  حمیل   پاسگاه 
عبوری  خودروهای  کنترل  حین  آبادغرب  اسالم 
خودروی  دیدن  با  که  کامیون  دستگاه  سه  به 
تغییر  ناگهانی  صورت  به  را  خود  مسیر  پلیس 
دادند، مشکوک شدند.  وی ادامه داد: ماموران 
با دیدن این صحنه به تعقیب خودروهای متواری 
پرداخته و پس از طی مسافتی هر سه کامیون را 
اقدام  آنها  از  بازرسی  انجام  به  نسبت  و  متوقف 
کشف  خانگی  لوازم  انواع  دستگاه  که ۴۶  کردند 
را  شده  کشف  قاچاق  محموله  ارزش  وی  شد. 
و  کرد  ذکر  ریال  میلیارد   ۶ کارشناسان  نظر  طبق 
گفت: در همین راستا ۶ نفر نیز دستگیر و برای 
شدند.  قضایی  مراجع  تحویل  الزم  احکام  صدور 
وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق را از مهم ترین 
کشفیات  گفت:  و  برشمرد  پلیس  برنامه های 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

۵۲ درصد رشد داشته است.

مسافر  ونقل  حمل  سازمان  عامل  مدیر 
با  برخورد  تشدید  از  کرمانشاه  شهر 
تاکسی فاقد ماسک در  رانندگان خودروهای 
سوم  موج  شیوع  از  جلوگیری  راستای 

ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط 
ونقل  حمل  سازمان  عمومی 
کرمانشاه،  شهر  مسافر 
بنا  گفت:  سلیمانی  سجاد 
و  اجتماعی  مسئولیت  بر 
دغدغه های  از  یکی  رفع 
محترم  استاندار  اصلی 
جلوگیری  خصوص  در 
شیوع  ســوم   موج  از 

این  ظرفیت  تمام  شهروندان،  بین  در  کرونا  ویروس 
شیوه نامه های  کامل  رعایت  و  اجرا  برای  سازمان 
بهداشتی در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری را 

به کار خواهد گرفت.
پیشنهادات  و  انتقادات  پذیرش  ضمن  سلیمانی 
تاثیرگذار  نقش  خصوص  در  استان  عالی  مدیریت 
این  انتشار  یا  کنترل  در  اتوبوس  و  تاکسی  رانندگان 
و نقل مسافر  کرد: سازمان حمل  بیماری، خاطر نشان 
شهر کرمانشاه جزو اولین سازمان های پیشرو در حوزه 
با  موجود  شرایط  درک  ضمن  که  بود  شهری  مدیریت 
تشکیل کمیته داخلی ستاد مبارزه با گسترش ویروس 
گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات  سازمان،  در  کرونا 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  عمومی  ونقل  حمل  ناوگان 
به نحوی که ضمن توزیع بیش از 30 هزار عدد ماسک و 

60هزار لیتر محلول ضدعفونی سطوح در میان رانندگان 
تاکنون، با تشکیل اکیپ های سیار و ثابت ضدعفونی با 
اتوبوس و تاکسی  در  حضور در خطوط و ایستگاه های 
سطح شهر اقدام به گندزدایی روزانه و مستمر ناوگان 

نموده است.
با  مبارزه  موضوع  این که  اعالم  با  مسئول  مقام  این   
بیماری کرونا باید به دغدغه همه نهادها تبدیل شود، 
ح و برنامه ای منوط به  تأکید کرد: الزمه موفقیت هر طر
مشارکت و همراهی مردم است و بی تردید  شهروندان 
مشارکت  کرونا  بیماری  با  همگانی  مبارزه  این  بایددر 

فعال داشته باشند.
بزرگ  خانواده  از  تشکر  و  تقدیر  با  ادامه  در  سلیمانی 
ناوگان حمل ونقل عمومی که همواره به برنامه و اهداف 
این سازمان اعتماد کرده اند  تصریح کرد: خوشبختانه با 

مجموعه اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در 
از مجموع 21هزار  کرونا  با بیماری  حوزه نظارت و مقابله 
تاکنون  آمارهای اخذ شده  بر  بنا  راننده تحت پوشش، 
هیچ گونه مورد فوتی نداشته و تنها 18 نفر از رانندگان 
به این ویروس مبتال شده که بهبودی کامل نیز حاصل 
شده است.  وی در پایان خطاب به معدود رانندگانی که 
در حین سفرهای درون شهری پروتکل های بهداشتی 
هشدار  نکنند  رعایت  را  ماسک  از  استفاده  خصوصا 
و  جامعه  عمومی  سالمت  حفظ  جهت  به  گفت:  و  داد 
جلوگیری از پایمال شدن حقوق سایر رانندگان خدوم، 
ابالغی  دستورالعمل  و  آمده  عمل  به  هماهنگی های  با 
از شروع  از سوی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
تاکسی  رانندگان  خودرو  از  دستگاه   65 تاکنون  ح  طر

بدون ماسک توقیف شده است.

 در راستای رفع یکی از دغدغه های اصلی استاندار صورت پذیرفت؛

تشدید برخورد با رانندگان خودروهای تاکسی فاقد ماسک

دکتر  دریغ  بی  تدبیر  و  حمایت  با  و  متمادی  سال های  از  پس 
مبحث  در  رسانی  خدمات  زمینه  کرمانشاه،  شهردار  طلوعی، 

مهم سالمتی جهت پرسنل شهرداری فراهم گردید.
فرهنگی،  سازمان  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ وحید جهانگیری رئیس 
اداره سالمت اجتماعی و شهروندی شهرداری کرمانشاه با اعالم 
حاذق  پزشک   و  خبره  کارشناسان  حضور  با  افزود:  فوق  خبر 
طب کار از اداره بهداشت شهرستان کرمانشاه و کارشناسان و 
مهندسان بهداشت حرفه ای شهرداری با توجه به ضرورت امر 
کارگران  با اولویت  مهم سالمت و تندرستی پرسنل شهرداری 

زحمتکش پاکبان و خدماتی در محل  اداره سالمت شهرداری 
برگزار گردید.

وی خاطر نشان ساخت: پس از سال های متمادی و با حمایت 
و تدبیر بی دریغ دکتر طلوعی، شهردار کرمانشاه، زمینه خدمات 
شهرداری  پرسنل  جهت  سالمتی  مهم  مبحث  در  رسانی 
کزاز  واکسن های  از  شهرداری  کارگران  تنها  نه  و  گردیده  فراهم 
بهینه  مشارکت  با  بلکه  می شوند  برخوردار  هپاتیت  دوره ای  و 
اداره بهداشت کرمانشاه و در اختیار گذاشتن پزشک ویژه طب 
کار و استقرار در اداره سالمت اجتماعی و شهروندی شهرداری، 
و  تشکیل  شهرداری  شریف  کارگران  جهت  سالمت  پرونده 

معاینات و آزمایشات منظم ساالنه از آنها به عمل می آید.
 ، امر این  مزیت های  جمله  از  افزود:  خاتمه  در  جهانگیری 
از  حفاظت  و  گوناگون  امراض  به  کارگران  ابتالی  از  پیشگیری 
حاد  وبیماری های  آلودگی ها  معرض  در  که  است  عزیزان  این 

می باشد.
طب  پزشک  معاینه  ویژه  اتاق  از  جلسه  این  در  است  گفتنی 
کارشناس  توسط  سالمت  پرونده های  ثبت  قسمت  و  کار 
مسئوالن و پزشک طب کار اداره بهداشت کرمانشاه بازدید به 
عمل آمد و افراد مذکور از امکانات فراهم شده جهت این امر 

ابراز رضایت وخرسندی نمودند.

راه اندازی دفاتر تسهیل گری، بستری مطلوب برای توسعه محالت حاشیه نشین کرمانشاه 
فراهم می کند.

به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمانشاه؛ در جلسه ای که با حضور مدیران حوزه فرهنگی شهرداری و جهاد دانشگاهی 

برگزار شد به تاثیر دفاتر تسهیل گری در توسعه محالت حاشیه نشین تاکید شد.
دکتر جلیلی  معاون پژوهش جهاد دانشگاهی کرمانشاه ضمن تقدیر از همکاری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: این دفاتر با تمام شماری جمعیت محالت و 
شناسایی ظرفیت ها، بستری مناسب برای توسعه مناطق حاشیه نشین را فراهم می کنند.

وی با اشاره به حضور کارشناسان در این دفاتر گفت: توفیق این دفاتر در خدمات رسانی 
مطلوب، همکاری خوب مردم محالت حاشیه نشین است که پای کار آمده اند و همکاری 

موثری با کارشناسان داشته اند.
 وی افزود: ۱۳ محله حاشیه نشین در کرمانشاه داریم. هر یک از این محالت به یک دفتر 
امیدواریم و  دارد  قرار  کار  دستور  در  دفاتر  این  توسعه  بنابراین  دارد،  نیاز  گری   تسهیل 

 راه اندازی دفاتر تسهیل گری بتواند تا حد زیادی از مشکالت این مناطق کم کند.

کرمانشاه  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  عبدالمالکی،  مهدی 
خاطرنشان ساخت: با توجه به ظرفیت های جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش، پژوهش و 
اشتغال، قطعا نقش این دستگاه خدمتگزار، نقطه قوتی برای رسیدن به اهداف عملیاتی و 
خدمات رسانی در حوزه دفاتر تسهیل گری به مردم محالت حاشیه نشین کرمانشاه خواهد 

بود.
وی افزود: دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی می تواند با ایجاد احساس تعلق مکانی مردم 
در این محالت که به دلیل کمبود امکانات، احتمال بروز آسیب ها در مناطق حاشیه نشین 
زیاد است و با اجرایی کردن اهدافش، از قبیل توسعه اجتماعی با هدف افزایش کیفیت 
ارتقاء  افزایش مسئولیت پذیری و رفاه اجتماعی،  با  پایداری اجتماعی  برابری اجتماعی،  و 
زیست پذیری، ارتقاء کیفیت زندگی، خدمات اجتماع محور و پاسخگویی به نیازهای عمومی 
و مشکالت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نقشی ویژه ایفا 

نماید.
از اقدامات انجام شده شهرداری در  ارائه گزارشی  معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه با 
زمینه برپایی کارگاه های توانمند سازی و ایجاد بازارهای صنایع دستی در شهر به تاسیس 

مرکز توانمندسازی محله دولت آباد اشاره کرد و گفت: مرکز توانمندسازی محله دولت آباد 
به عنوان یکی از سراهای محله و با هدف مهارت آموزی در دست ایجاد است که این امر در 

سایر محالت نیز استمرار خواهد یافت.

ح شد؛ در نشست مدیران شهرداری و سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه مطر
دفاتر »تسهیل گری و توسعه محلی«، حلقه واسط بین مردم و مدیریت شهری 

برپایی جلسه سالمت محور شهرداری با اداره بهداشت کرمانشاه 

 در صورت درخواست والدین ناوگان حمل ونقل دانش آموزی کرمانشاه با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی آمادگی ارائه خدمات رادارد.

)تاکسیرانی  مسافر  و نقل  حمل  سازمان  عامل  مدیر  سجادسلیمانی 
والدین  ازسوی  درخواستی  تاکنون  این که  علیرغم   گفت:  اتوبوسرانی( 
طرف  پیمانکاران  و  سازمان  این  به  آموزان  دانش  سرویس  انجام  برای 
ملی  سامانه  در  نام  ثبت  با  راننده   ۴۰۰۰ از  بیش  نشده,  داده  قراردادمدارس 
سپند آمادگی خود را برای فعالیت در ناوگان حمل و نقل دانش آموزی اعالم 

نموده اند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل مسافر شهر 
کرمانشاه ،مدیر عامل سازمان با بیان شرایط موجود متاثر از کرونا ویروس, 
استفاده از ماسک برای رانندگان سرویس و همچنین دانش آموزان  الزامی 
است، تاکید کرد: به لحاظ حفظ سالمت عمومی جامعه رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی نیز در ناوگان حمل و نقل  دانش آموزی اجباری است.
رانندگان  خودرویی  وفنی  فردی  صالحیت   بررسی  به  توجه  با  گفت:  وی 
خواست  اولیا  از  سازمان  این  پوشش  تحت  دانش آموزی  ناوگان  در  فعال 
درخصوص انتخاب سرویس حتما با مدیران مدارس هماهنگی الزم را انجام 

دهند.
گشت های  جدید  تحصیلی  سال  شروع  ابتدای  از  افزود:  پایان  در  سلیمانی 
نظارتی متشکل از عوامل این سازمان به همراه پلیس راهور در درب مدارس 
مجوزسرویس  فاقد  خودروهای  توقیف  به  نسبت  و  داشت  خواهند  حضور 

مدارس و همچنین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام خواهند نمود.

دفتر طب کار سازمان فرهنگی 
شهرداری کرمانشاه افتتاح شد

تمهیدات سازمان حمل و نقل  مسافر شهر 
کرمانشاه به مناسبت بازگشایی مدارس

پناهگاه نگهداری حیوانات بالصاحب 
در کرمانشاه تعطیل نیست

دفتر طب کار  اداره بهداشت سالمت اجتماعی شهرداری ویژه تشکیل پرونده 
سالمت کارکنان شهرداری کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، 
مهدی عبدالمالکی گفت: اداره سالمت اجتماعی و شهروندی شهرداری کرمانشاه 
که زیر مجموعه اداره سالمت اجتماعی و مجموعه طب کار می باشد، با همکاری 
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برای خدمات دهی به قشر زحمتکش پرسنل 
شهرداری با مساعدت شهردار کرمانشاه در چهارراه »مطهری« افتتاح شد. رئیس 
درحال  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
حاضر یک پزشک به صورت تمام وقت در این مرکز مستقر است، افزود: در این 
مرکز خدماتی از قبیل آزمایشات و معاینات دوره ای با اولویت خدمات دهی به قشر 

پاکبانان و کارکنان شهرداری کرمانشاه ارائه می شود.
این  حاشیه  در  کرمانشاه  شهرداری  اجتماعی  سالمت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مرکز با اولویت ارائه خدمات به 
نیروهای تنظیف، پاکبان و نیروی های خدماتی و کارگری شهرداری کرمانشاه افتتاح 
اداره  بخش  سه  شامل  مرکز  این  این که  بیان  با  جهانگیری  وحید  است.   شده 
سالمت اجتماعی شهروندی، مرکز طب کار و اتاق معاینه و پزشک است، گفت: 
در این مرکز پزشک طب کار،  تمام پرسنل شهرداری را از نظر تجهیزات ایمنی کار 
و بهداشت فردی با انجام معاینات دوره ای منظم ساالنه و فصلی کنترل می کند 
و برای آنها پرونده سالمت تشکیل می دهد. وی افزود: همچنین واکسیناسیون 
بهداشت  کارشناسان  توسط  کارگری  و  پاکبان  تنظیف،  بخش  پرسنل   تمامی 

حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه انجام خواهد شد .

مسئول بهداشت محیط زیست خدمات شهری شهرداری کرمانشاه هر گونه 
تعطیلی پناهگاه نگهداری حیوانات بالصاحب را تکذیب کرد.

شهرداری  عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
کرمانشاه محسن عبدی اظهار داشت: پناهگاه نگهداری حیوانات بالصاحب 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  نظارت  تحت   ۹۴ سال  در  کرمانشاه  در 

کرمانشاه ساخته و راه اندازی شد.
گفت:  کرمانشاه  مسئول بهداشت محیط زیست خدمات شهری شهرداری 
از سال ۹۴ تا چندی پیش نگهداری حیوانات در این پناهگاه با قرارداد به یک 

انجمن مردم نهاد سپرده شده بود.
این  گفت:  و  کرد  تکذیب  را  بالصاحب  حیوانات  پناهگاه  تعطیلی  شایعه  وی 
مرکز نگهداری حیوانات به هیچ  عنو ان تعطیل نبوده فقط پیمانکار نگهداری از 

حیوانات آن تغییر یافته است.
 وی افزود: از طریق مناقصه و معرفی فرمانداری انجمن مردم نهاد “پناهگاه 
شهرداری  شهری  خدمات  به  نژاد  اعظمی  آریا  مدیریت  با  حیوانات”  نجات 
کرمانشاه انتخاب شده و با طی روال اداری با این انجمن قرارداد منعقد شده 
“پناهگاه  نهاد  مردم  سازمان  با  که  جدید  قرارداد  این  در  گفت:  عبدی  است. 
دانشجوی  نفر  چند  و  دامپزشک   ۲ است  شده  منعقد  حیوانات”  نجات 
گرفته  نظر  در  حیوانات  بالینی  مشکالت  و  بیماری ها  بررسی  برای  دامپزشکی 
شده است. وی در پایان گفت: حیوانات بالصاحب )ولگرد( در سطح شهر زنده 
گیری و جمع آوری و به این مرکز منتقل می شوند و پس از قرنطینه، واکسینه، 

انگل زدایی و عقیم سازی می شوند.
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خبرخبر

ح کرد؛ مدیر مخابرات منطقه استان مطر
نصب 20 کافوی نوری در همدان

هدف  با  گفت:  همدان  منطقه  مخابرات  مدیر 
 ۲۰ همدان  استان  در  مخابراتی  خدمات  افزایش 
کافوی نوری در همدان در یک سال اخیر نصب 

شده است.
افزود:  گرزین  محمدعلی  جام جم  گزارش  به 
کارت ای   ۱۰۰ از  بیش  بازه زمانی  این  در  همچنین 
شد.  افزوده  موجود  کارت های  به  ال  اس  دی 
خدمات  ارتقای  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
مخابراتی در استان همدان در این مدت بیش از 
۲۰ کافوی پرظرفیت بدون استفاده که قبال نصب 
شده بود نیز به ظرفیت موجود خدمات مخابرات 
استان افزوده شد و همچنین پورت هایی نصب 
شده هم بیش از 12 هزار عدد بوده است. گزرین 
ادامه داد: با تالش  شبانه روزی همکاران و نصب 
تجهیزات جدید پهنای باند از جی بی اس 6 به جی 
را  برابری  و رشد چشمگیر 3.5  بی اس 21رسیده 

داشته است.

رئیس دادگستری  استان همدان : 
مقابله قانونی دستگاه قضا  با 

تغییر کاربری های غیر قانونی

رئیس دادگستری استان همدان گفت: دستگاه 
جد  به  غیر مجاز  ساز های  و  ساخت  با  قضایی 
انجام  مانع  فضا سازی ها  و  کرد  خواهد  برخورد 

وظایف قانونی دستگاه قضایی نخواهد شد.
بیان  با  عدالتخواه  محمدرضا  گزارش  جام جم  به 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  در  موضوع  این 
دادگستری، افزود: اصل باید بر پیشگیری از وقوع 
جرم باشد نه آن که تغییر کاربری به وقوع بپیوندد 

و سپس برای تخریب اقدام شود.
به  اشاره  با  همدان  استان  دادگستری  رئیس 
اساس  بر  البته  و  دقت  و  تدبیر  با  باید  این که 
مقررات و قانون صحیح با این افراد برخورد کنیم 
خاک  کشور ها  ثروت  مهم ترین  شاید  کرد:  اظهار 
آنهاست که باید حفظ شود اگر خاک از بین برود 
هیچ چیزی دیگری قابلیت جبران آن را ندارد. وی 
گفت: زمانی که تغییر کاربری اجرا شود و قسمتی 
از زمین به فضایی غیر قابل کاشت مبدل  شود 
بزرگ ترین خسارت به کشور وارد شده است پس 
همه موظف به حفظ این ثروت طبیعی در کشور 

هستند که در راس آن جهاد کشاورزی قرار دارد. 

مقصر  همدان؛   در  تازه   گندم 
نان بی کیفیت 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان گفت: 
استان  نانوایی های  استفاده  مورد  فعلی  آرد 
کاهش  و دلیل  امسال است  تولیدی  گندم  از 
آرد  این  نیز  استان  نانوایی های  نان   کیفیت 
گندم  با  مشکل  شدن  برطرف  برای  که  است  

خارجی مخلوط خواهد شد.
کرد:  اظهار  بکائی  مسعود  جام جم  گزارش  به 
گندم تولیدی شهرستان های اسدآباد و نهاوند 
باکیفیت تر است و بقیه شهرهای استان گندم 
بی کفیت تری تولید می کنند پس آرد تولیدی نیز 
کیفیت مناسب پخت نان را ندارد و به ضرورت 
آرد تهیه شده از گندم خارجی  آرد را با  باید این 

مخلوط  و استفاده کنند. 
آرد خارجی با  ح اختالط  وی تاکید کرد: اکنون طر
آرد  کیفیت  افزایش  برای  گزینه  بهترین  داخلی 
همه  بررسی  آماده  و  نانوایی هاست  مصرفی 
بهبود  برای  علمی  و  کارشناسی  پیشنهاد های 
نانوایی هایی  در  شده  پخت  نان  وضعیت 

استان هستیم.
همدان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
گندم  تن  هزار   ۱۳ از  بیش  ماهانه  یاد آورشد: 
آزاد بین هشت  خ  یارانه ای و چهار هزار تن با نر
کارخانه آرد استان توزیع می شود و این واحدها 
توسط  مداوم  ارزیابی  و  درجه بندی  اساس  بر 
کمیته مرتبط، سهمیه خود را دریافت می کنند. 
استان  تولیدی  آرد  از  تن   ۶۵۰ و  هزار   ۱۰ ماهانه 
نیمه  تن   ۴۰۰ و  هزار  سه  و  یارانه ای  صورت  به 
یارانه ای بین یک هزار ۸۵۰ نانوایی استان برای 

پخت نان مورد نیاز مردم توزیع می شود.

مدیرکل دامپزشکی همدان:
سامانه آنالین بازرسی بهداشتی 

مواد خام دامی راه اندازی شد

مدیرکل دامپزشکی همدان گفت:  برای نخستین 
بار در کشور سامانه آنالین بازرسی بهداشتی مواد 

خام دامی در همدان راه اندازی شد.
افزود:  رسولی  محمودرضا  جام جم  گزارش  به 
سامانه  به  استان  کشتارگاه های  همه  اکنون 
می شوند؛  اداره  صنعتی  و  مجهزند  سرد   پیش 
همچنین در سه شهر استان آالیش های دامی 
بسته بندی به بازار عرضه می شود و با مشاهده 
را  از بسته بندی برخورد قانونی الزم  ج  عرضه خار

انجام می دهیم.
یادآوری  با  همدان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
و  شناسنامه  دارند  بسته بندی ها  این که 
مشخصاتی مانند جنسیت محصول، تاریخ تولید 
و پایان تولید بر روی بسته بندی درج شده است 
دامی  آالیش  مصرف  از  استان  مردم  کرد:  اظهار 

بسته بندی بخوبی استقبال کرده اند.
مانند  دامی  خام  مواد  اکنون  افزود:  رسولی 
و  دامی  آالیش  و  قرمز  گوشت  و  سفید  گوشت 
غ در بازار استان بسته بندی شده عرضه  پای مر
آنالین  راه اندازی سامانه  با  می شود و همچنین 
بازرسی قابل رصد بوده و  بازرسی زمان و مکان 
در  را  آنالین  ارسال  و  تصویر برداری  امکان  حتی 

بستر این سامانه داریم.
کرد:  اظهار  همدان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
اجرای  و  محوله  وظایف  ح  شر انجام  اساس  بر 
نظارت های قانونی بیش از ۶۰۰ واحد متخلف به 
مراجع قضایی و انتظامی معرفی شده اند  و غالب 

تخلف ها به تعزیرات ارجاع شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان:
بیش از 55 درصد اراضی همدان 

خرد است

گفت:  همدان  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
زیر  اراضی استان خرد و  از   از ۵۵ درصد  بیش 
ح مکانیز اسیون  پنج هکتار است که اجرای طر

ع و اراضی را در استان دشوار کرده است. مزار
اظهار  رضوانی جالل  منصور  جام جم  گزارش  به 
کرد: استان همدان صد هزار بهره بردار بخش 
کشاورزی دارد که ۲۹ درصد اشتغال و ۲۴ تا ۲۶ 
درصد ارزش افزوده استان را شامل می شود؛ 
همچنین کشاورزان استان همدان ۴/۴ درصد 

از محصوالت کشاورزی کشور را تولید می کند.
آبی   کشت  قابل  اراضی  کاهش  یاد آوری  با  وی 
اراضی  از  هکتار  هزار   ۳۰ از  بیش  کرد:  اظهار 
یافته  کاهش  گذشته  در یک دهه  آبی استان 
آب  کمبود  این که  بیان  با  است. رضوانی جالل 
دالیل  از  ح های هادی  طر و  روستا  توسعه  و 
افزود:  است  استان  در  آبی  اراضی  کاهش 
از کشاورزان پیشرو  کشاورزان استان همدان 
استان  کشاورزان  بهره مندی  با  و  کشورند 
جدید  آبیاری های  و  کشت  نوین  دانش  از 
در  بهره وری ها  افزایش  با  آبی  اراضی  کاهش 
ع استان جبران شده است.وی با اشاره به  مزار
این که تمام محصوالت راهبردی الگوی کشت 
کشت  الگوی  اجرای  به  موظف  ما  و  دارند 
محصوالت  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  هستیم 
کشاورزی صنایع تبدیلی فراتر از ظرفیت اسمی 
استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  است.  فعال 
همدان با تأکید بر این که در برخی از تولیدات 
گشنیز  و  رازیانه   ، سیر همچون  کشاورزی 
می شود  احساس  تبدیلی  صنایع  کمبود  نیز 
خاطرنشان کرد: برنامه های اقتصاد مقاومتی و 
سند راهبری سه ساله استان با قوت پیگیری 

می شود.
استان  اراضی  امور  پرونده های  رضوانی جالل 
ماه  نخست   5 در  افزود:  و  کرد  اعالم  به روز  را 
برای  آموزش  نفرروز  هزار   ۱۴ از  بیش  امسال  
بهره برداران بخش کشاورزی استان برگزار شده 
است. در گذشته به ازای هر دو نفر یک هکتار 
اقالم کشاورزی کشت می شد در حالی که امروز 

یک هکتار به ازای پنج نفر کشت می شود.

تجمع اعتراض آمیز در محکومیت اهانت به ساحت 
مقدس قرآن کریم و پیامبر اسالم)ص( در مسجد 
جامع شهر همدان برگزار و مردم والیتمدار همدان 
توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم )ص( 
محکوم  را  فرانسوی  نشریه  توسط  پیامبران  خاتم 

کردند.
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  جام جم  گزارش  به 
امام جمعه همدان در تجمع اعتراضی و محکومیت 
توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر 
اسالم در مسجد جامع همدان اظهار کرد: خداوند 
و  ظلم  جهالت،  از  بشر  نجات  برای  را  انبیا  متعال 
تجاوزگری فرستاده است و اگر کسی به انبیا توهین 
کرد به طور حتم با آنها دشمنی و با آموزه های الهی 

مشکل دارد و منافعش به خطر افتاده است.
نشریه  توهین  افزود:  شعبانی  حبیب اهلل  آیت اهلل 
اسالم  بزرگوار  )ص(  پیامبر  ساحت  به  فرانسوی 
و  کشور  این  منابع  و  منافع  افتادن  خطر  به  موید 

هراس آنها از دین مبین اسالم است.
کار  یک  )ص(  اسالم  پیغمبر  به  توهین  افزود:  وی 
احمقانه بود و این کار توهین به آموزه های اسالمی 
و معارف الهی است و یک مساله شخصی نیست 
و مسلمانان جهان و انسان های آزاده این حرکت را 

محکوم می کنند.

پیامبر  میزان  هر  کرد:  بیان  همدان  جمعه  امام 
دشمنان  می شود  ح  مطر بیشتر  جهان  در  )ص( 
ناراحتی  و  عصبانیت  علت  و  می شوند  عصبانی تر 
و  است  فرانسه  سیاست مداران  با  همراهی  آنها، 
را  اقدام  این  بیان  آزادی  بهانه  به  دولتمردان  این 

محکوم نکردند.
دولت های  رفتار  این که  بیان  با  شعبانی  آیت اهلل 
فرانسه  در  فردی  کرد:  یادآوری  دارد  تناقض   غربی 
را  او  اما  نوشت  مقاله ای  هلوکاست  جریان  درباره 
زندانی و محاکمه کردند پس اگر شما مدعی آزادی 
بیان هستید چرا به فردی اجازه نمی دهید مقاله ای 

علیه رژیم اسرائیل و حامیان شما بنویسد.

وی گفت: در این کشورها کوچک ترین موضع گیری 
در زمینه رژیم صهیونیستی مساوی با محکومیت 
پیامبر  به  بیان  آزادی  اسم  به  فردی  اگر  اما  است 
برایش  اتفاقی  کند  اهانت  کریم  قرآن  یا  اکرم)ص( 

نمی افتد.
شهر  جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
هر  دل  اهانت ها  این گونه  اگرچه  گفت:  همدان 
کشورهای  اما  می آورد  درد  به  را  آزاده ای  انسان 
اروپایی و جبهه استکبار بدانند که با این گونه اقدام 
اهانت آمیز نمی توانند مانع نورافشانی دین اسالم 
که  است  الهی  وعده  این  چراکه  شوند  جهان  در 

جهان به تسخیر جبهه حق درخواهد آمد.

رفتارهای  این گونه  این که  بیان  با  آیت اهلل شعبانی 
نشانه  اسالم  برابر  در  استکبار  جبهه  توهین آمیز 
کارهای  این  با  افزود:  آنهاست  جهالت  و  لجاجت 
ناشایست نه تنها نمی توانند مانع گسترش اسالم 
شوند بلکه زمینه را برای آشنا شدن جوانان غربی 
اگر  گفت:  وی  می کنند.   فراهم  )ص(  پیامبر  با 
مسئوالن فرانسه و دیگر کشورهای غربی نسبت 
به اهانت انبیا احساس درد نمی کنند باید نسبت 

به انسان بودن آنها تردید کرد.
شهر  جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
همدان از دولتمردان و مسئوالن خواست مساله 
طریق  از  را  )ص(  اکرم  پیامبر  ساحت  به  اهانت 

قانونی پیگیری کنند.
قبیل  این  مردم  چند  هر  افزود:  شعبانی  آیت اهلل 
به  محکومیت  اما  می کنند  محکوم  را  اقدام ها 
از  پیش  می رود  انتظار  بلکه  نیست  کافی  تنهایی 
و  کنند  تجمع مردم، مسئوالن پیگیری و شکایت 

در این باره کوتاه نیایند.
وی ادامه داد: اهانت به پیامبر اسالم )ص( نه تنها 
قابل  آزادمردی  هیچ  برای  بلکه  مسلمانان  برای 
تحمل نیست و کشورهای غربی به اسم آزادی بیان 
و با استفاده ابزاری از آزادی بیان و حقوق بشر برای 

سرکوب مخالفان استفاده می کنند.

مردم  همدان اهانت به ساحت پیامبر )ص( را محکوم کردند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: دو مجتمع 
خدماتی رفاهی بین راهی در استان همدان به بهره برداری رسید.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  جام جم  جام جم  گزارش  به 
استان همدان  مصطفی پناهنده در حاشیه مراسم بهره برداری از این دو 
مجموعه با اشاره به این که راه اندازی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
نقش مؤثری در تأمین ایمنی مسافران و کاهش آمار تصادفات دارد، اظهار 
داشت: بهبود کیفیت خدمات این مجتمع ها عالوه بر آن که به گسترش 
حوادث  کاهش  جهت  در  موثر  گامی  می کند،  کمک  گردشگری  صنعت 

جاده ای و افزایش ضریب ایمنی راه هاست.
مصطفی پناهنده، خستگی و خواب آلودگی رانندگان را از مهم ترین علل 
مسافران  هدایت  و  جذب  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  جاده ای  تصادفات 
به منظور  بین راهی  رفاهی  خدماتی  مجتمع های  داخل  به  جاده ای 
داخل  امکانات  از  استفاده  و  کوتاه مدت  استراحت  یک  از  بهره مندی 

مجتمع ها از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی در ادامه در خصوص جزئیات مجتمع های افتتاح شده، افزود: مجتمع 
خدماتی رفاهی نگین دشت موسی آباد در محور اسدآباد – موسی آباد توسط 

بخش خصوصی با اعتبار سه و نیم میلیارد تومان )میزان سرمایه گذاری 
مالک و تسهیالت بانکی( در زمینی به مساحت 7 هزار مترمربع احداث 
شده است.  پناهنده یادآور شد: در این طرح که عملیات اجرایی آن از سال 

95 آغاز شده، زمینه اشتغال 8 نفر فراهم شده است.
از  بهره برداری  همدان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 – اسدآباد  محور  کیلومتر 7  در  پور  امین  جدی  رفاهی  خدماتی  مجتمع 
ابراز  و  برشمرد  هفته  این  افتتاح  قابل  مجتمع های  دیگر  از  را  کرمانشاه 
داشت: برای این طرح نیز 7 میلیارد تومان از محل تسهیالت بانکی و آورده 

شخصی هزینه شده است.
این مسئول ادامه داد: این مجتمع نیز در زمینی به مساحت 9 هزار و 774 

مترمربع احداث شده و زمینه اشتغال 12 نفر را فراهم کرده است.
مصطفی پناهنده تأکید کرد: در هر دو مجتمع کاربری های داخلی شامل 
خدمات  بهداشتی،  سرویس  فروشگاه،  بنزین،  و  گازوئیل  جایگاه 
سردخانه  و  کارواش  سبز،  فضای  پارکینگ،  اداری،  نمازخانه،  خودرویی، 

ایجاد شده است.
 وی افزود: با هدف بهبود وضعیت راه های استان همدان در ماه اخیر فاز 

نخست طرح روکش آسفالت 4 کیلومتری از انتهای محور نهاوند به نورآباد 
تا راه دسترسی سراب گاماسیاب با هزینه کرد 12 میلیارد ریال اجرا و فاز دوم 
این طرح نیز به طول 17 کیلومتر در روزهای آینده آغاز خواهد شد. برای کل 

این طرح 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه خواهد شد.
محور  آسفالت  روکش  پروژه  گفت:  همدان  استان  راهداری  مدیرکل 
مواصالتی نهاوند به کنگاور به طول 3 کیلومتر با 10 میلیارد ریال و تعریض 
و بهسازی محور نهاوند به گیان با 20 میلیارد ریال به طول 3 و نیم کیلومتر 
از دیگر طرح های در دستور کار این اداره است. این مسئول با اشاره به 
این که دو محور گیان و گاماسیاب از محورهای مقاصد گردشگری استان 
است، تأکید کرد:  هدف از افتتاح و اجرای این پروژه ها تسهیل در امر عبور 

و مرور و کاهش استهالک ماشین آالت  است.

مدیر کل راهداری همدان:
2 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بهره برداری شد

علوم  بهداشتی  معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر 
پزشکی استان همدان گفت: طبق آخرین ارزیابی صورت 
موادغذایی  طبخ  و  توزیع  تهیه،  مراکز  درصد   ۷۵ گرفته 
را  بهداشتی  پروتکل های  استان  این  عمومی  اماکن  و 

رعایت کردند.
از  به گزارش جام جم؛ لیدا رفعتی اظهار داشت: بازرسی 
ادارات و سازمان ها، پلیس + ۱۰، دفاتر پیشخوان دولت، 
برون  مسافربری  پایانه های  مساجد،  و  متبرکه  اماکن 
شهری و درون شهری، بانک ها، نانوایی ها، رستوران ها، 

داروخانه ها،  بیمارستان ها،  اقامتی،  مراکز  و  هتل ها 
مراکز  روستایی،  و  شهری  آرامستان های  مطب ها، 
به  زنجیره ای  فروشگاه های  و  پاساژها  بیمه،  خدمات 

صورت هفتگی صورت می گیرد.
از  بازدید   ۶۶ گذشته،  هفته  یک  در  کرد:  اضافه  وی 
بیمارستان ها و ۱۵ بازدید از مراکز اقامتی صورت گرفت 
که ۱۰۰ درصد پروتکل های بهداشتی در هتل ها و مراکز 
اقامتی و بیمارستان هایی که از آنها بازدید به عمل آمد 
معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر  بود.  شده  رعایت 

داشت:  اظهار  همدان  استان  پزشکی  علوم  بهداشتی 
شهری  درون  و  برون  مسافربری  پایانه    ۱۳ از  همچنین 
موجود در استان هفت مورد بررسی شدند که ۸۶ درصد 

آنها پروتکل ها را رعایت کردند.
رفعتی افزود: یک هزار و ۵۱۰ مسجد و اماکن متبرکه در 
این استان وجود دارد که به دنبال ۱۳۹ مورد سرکشی 
آنها به شیوه  از این اماکن مشخص شد که ۸۲ درصد 
درصد   ۸۱ همچنین  دارند  توجه  بهداشتی  نامه های 

ادارات و سازمان ها پروتکل ها را رعایت کردند.
آرامستان شهری و روستایی،  وی ادامه داد: ۵۷ درصد 
درصد   ۷۴ مطب ها،  درصد   ۷۷ پاساژها،  درصد   ۵۷
نانوایی ها، ۶۱  بانک ها، ۶۳ درصد  داروخانه ها، ۷۶درصد 
درصد دفاتر پیشخوان دولت، ۶۲ درصد دفاتر پلیس + 
۱۰، ۷۵ درصد رستوران ها، ۷۰ درصد مراکز خدمات بیمه 
و ۷۶ درصد فروشگاه های زنجیره ای به شیوه نامه های 

پیش بینی شده برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
توجه داشتند.

علوم  بهداشتی  معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر 
پزشکی استان همدان گفت: ۳۱ هزار و ۲۲۲ مرکز تهیه، 
و  عمومی  اماکن  و  غذایی  مواد  فروش  و  طبخ  توزیع، 
اداری در این استان فعالیت دارند که به منظور مقابله 
با ویروس کرونا و بررسی وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی از پنج هزار و ۷۴ مرکز و اماکن بازدید به عمل 

آمد.
پروتکل های  واحد   ۷۶۹ و  هزار  سه  داد:  ادامه  رفعتی 
واحد   ۱۱۵ و  هزار  چهار  و  گندزدایی  حوزه  در  بهداشتی 
موضوع بهداشت و حفاظت فردی را رعایت کرده بودند.

وی اضافه کرد: ۳۱ مرکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن 
عمومی متخلف به مرجع قضایی معرفی و ۲۲ واحد نیز در 

این استان پلمب شدند.

75 درصد اماکن عمومی همدان 
دستورالعمل بهداشتی را رعایت کردند

پایان  با  گفت:  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
طرح مطالعاتی خوشه های صنعتی چرم و فرش استان 
بزودی فعاالن این دو هنرصنعت اصیل و بومی در قالب 
خوشه صنعتی ساماندهی شده، توسط دولت بیش از 

گذشته حمایت خواهند شد.
داشت:  اظهار  بادامی  محمدرضا  گزارش جام جم،  به 
مطالعه مدل خوشه ای برای توسعه صنعت چرم و فرش 
پایان گرفت و از این پس وارد مرحله اجرایی شده و طرح 

مذکور در استان همدان آغاز می شود. 

همدان  استان  دور  چندان  نه  روزگاری  کرد:  اضافه  وی 
محصوالت  و  بود  کشور  در  صنعت  هنر  این  آزمون 
چرمی همدان در جهان بی نظیر بود که برای احیای این 
ادامه داد: شهرستان  هنر صنعت در تالشیم.  بادامی 
و  کوچک  کارگاه  هزار  یک  با  حاضر  حال  در  همدان 
این  اصلی  خاستگاه  عنوان  به  چرمی  تولیدات  بزرگ 
با کمک فعاالن  هنرصنعت شناخته و خوشه صنعتی 
قالیبافی  پیشینه  به  وی  می شود.  راه اندازی  شهر  این 
کبودرآهنگ،  مناطق  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  این  در 
زمینه  در  فعال  شهر  چهار  همدان  و  مالیر  اسدآباد، 
فرش دستباف هستند که به جز یکصد کارگاه همگی به 
صورت خانگی دار قالی به پا کرده اند. به گفته وی ظرفیت 
هنری  رشته   ۲ این  زمینه  در  همدان  استان  قابلیت  و 
سنجش و از نظر شاخص های اشتغال، تولید، فروش 
و صادرات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفتند تا بهترین 

مدل برای توسعه این صنعت ها شناسایی شود.  

دستگاه   ۵۶۰ گفت:  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
قطعات  عدد   ۲۴۰ و  هزار   ۲ و  قاچاق  خارجی  برقی  پلوپز 
مرتبط با آن به ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال 

خبر داد.
به گزارش جام جم، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: 
در روز های اخیر مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
امنیت  پلیس  مأموران  اطالعاتی  همکاری  با  همدان 
اقتصادی استان کرمانشاه رصد فعالیت قاچاقچیانی که 
قصد داشتند یک محموله بزرگ لوازم خانگی خارجی را از 
جنوب کشور و با استفاده از محورهای مواصالتی استان 
همدان به سمت استان های غربی قاچاق کنند به طور 
ویژه در دستور قرار دادند. سردار کامرانی صالح افزود: با 
تشکیل چند اکیپ محسوس و نامحسوس، محورهای 
قرار  کنترل  تحت  همدان  استان  به  ورودی  مواصالتی 
گرفت و خودروی حامل لوازم خانگی قاچاق که در یک 
دستگاه کامیون تریلی لبه دار بود شناسایی شد.  وی 

شهر  ورودی  ابتدای  در  مذکور  کامیون  داشت:  بیان 
همدان متوقف و در بررسی های اولیه راننده بار کامیون 
را الیاف اعالم کرد ولی در بازرسی های فنی مشخص شد 
کامیون حامل لوازم خانگی خارجی قاچاق فاقد مجوز از 
نوع پلوپز برقی خارجی و قطعات مربوطه در مارک های 
مختلف است.  وی با اشاره به ارزش تقریبی ۸ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون ریالی این محموله برابر برآورد کارشناسان 
قضائی  پرونده  و  دستگیر  نفر   ۲ رابطه  این  در  گفت: 

تشکیل که در حال رسیدگی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

چرم و فرش همدان صاحب خوشه صنعتی شد

فرمانده انتظامی همدان:

 محموله لوازم خانگی قاچاق کشف شد


