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فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت :ایــام میزبــان زوار  17اســتان
کشــور اســت.
ســردار نورعلــی یــاری در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــارس در ایــام
اظهــار داشــت :مــرز مهــران میزبــان زائــران  17اســتان کشــور اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت :بــر اســاس اعــام ســتاد
مرکــزی اربعیــن زائــران  17اســتان ایــام کشــور بایــد از مــرز مهــران
بــه کربــا عزیمــت کننــد.
وی ادامــه داد :جادههــای اســتان ایــام نیــز تــا چنــد روز دیگــر
مملــو از خودروهایــی خواهنــد شــد کــه مقصــد سرنشــینان شــان
ایســتگاه عشــق اســت و ناجــا نیــز بــه عنــوان خادمــان زوار در
محورهــای ارتباطــی ایــام مســتقر میشــود.
ایــن فرمانــده انتظامــی اضافــه کــرد :ســال گذشــته  75درصــد تعداد
زائــران از مــرز مهــران عبــور کردنــد و امســال نیــز در ســامانه ســماح
قابلیتهایــی را در نظــر گرفتیــم و زائریــن میتواننــد بــر اســاس
ظرفیتــی کــه تعریــف شــده زمــان خــروج از کشــور ،زمــان برگشــت
و مــرز خــود را تعییــن کنند.یــاری تصریــح کــرد :ترافیــک جــادهای
در ایــام اربعیــن امســال ...
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ایالم ؛ میزبان زوار
 17استان کشور

فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت :ایــام میزبان
زوار  17اســتان کشــور اســت.
ســردار نورعلــی یــاری در گفتوگــو بــا خبرنــگار
فــارس در ایــام اظهــار داشــت :مــرز مهــران میزبــان
زائــران  17اســتان کشــور اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت :بــر اســاس
اعــام ســتاد مرکــزی اربعیــن زائــران  17اســتان
ایــام کشــور بایــد از مــرز مهــران بــه کربــا عزیمــت
کننــد.
وی ادامــه داد :جادههــای اســتان ایــام نیــز تــا
چنــد روز دیگــر مملــو از خودروهایــی خواهنــد شــد
کــه مقصــد سرنشــینان شــان ایســتگاه عشــق اســت
و ناجــا نیــز بــه عنــوان خادمــان زوار در محورهــای
ارتباطــی ایــام مســتقر میشــود.
ایــن فرمانــده انتظامــی اضافــه کــرد :ســال گذشــته
 75درصــد تعــداد زائــران از مــرز مهــران عبــور
کردنــد و امســال نیــز در ســامانه ســماح قابلیتهایــی
را در نظــر گرفتیــم و زائریــن میتواننــد بــر اســاس
ظرفیتــی کــه تعریــف شــده زمــان خــروج از کشــور،
زمــان برگشــت و مــرز خــود را تعییــن کنند.یــاری
تصریــح کــرد :ترافیــک جــادهای در ایــام اربعیــن
امســال هــم در مســیرهای منتهــی بــه مــرز مهــران
دور از انتظــار نیســت ،مطمئــن هســتم جادههــای
ایــام و مــرز بینالمللــی مهــران بــاز انتخــاب اول
زائــران اربعیــن اســت.فرمانده انتظامــی اســتان ایــام
گفــت :زوار اســتان هــای گلســتان ،مازنــدران ،گیالن،
اردبیــل ،آذربایجــان شــرقی و غربــی ،تهــران ،البــرز،
قزویــن ،زنجــان ،قــم ،مرکــزی  ،همــدان ،کردســتان،
کرمانشــاه و لرســتان بــه ایــام مراجعــه میکننــد.
وی ادامــه داد :زائــران ایــن اســتان هــا بــرای ورود
بــه مــرز مهــران بایــد از مســیر کرمانشــاه ،حمیــل،
ســرابله و کرمانشــاه ،قالجــه ،ایــوان بــه مرکــز اســتان
یعنــی شــهر ایــام وارد شــوند.یاری اضافــه کــرد:
بــرای تــردد مســیر مهــران دو مســیر در نظــر گرفتــه
شــده کــه یــک مســیر ورودی شــهر ایــام تــا پایانــه
مــرزی مهــران حــدود  85کیلومتــر اســت و مســیر
جایگزیــن در مســیر ایــام ،ملکشــاهی و بانرحمــان
مهــران اســت.یاری تصریــح کــرد :هــر چنــد کــه
پلیــس راه قــرار اســت بــا برنامهریــزی ســفرهای
اربعیــن را مدیریــت کنــد امــا واقعیــت ایــن اســت که
زائــران هــم میتواننــد بــا مدیریــت ســفرهای اربعین
در کاهــش بــار ترافیکــی و حــوادث جــادهای نقــش
داشــته باشــند.
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فرمانده ناجا:

 60درصد ظرفیت و توان ناجا در مرز مهران استفاده میشود

فرمانــده انتظامــی گفــت 60 :درصــد
ظرفیــت و تــوان ناجــا در مــرز
مهــران اســتفاده میشــود .
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس،
ســردار حســین اشــتری در
دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه ایــام اظهــار
داشــت :نیــروی انتظامــی از چنــد
مــاه گذشــته قــرارگاه اربعیــن را راه
انــدازی و آمادگــی الزم بــرای اجــرای
مطلــوب ماموریــت اربعیــن را پیــدا
کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نیــروی
انتظامــی متعهــد اســت امنیــت زائران
اربعیــن حســینی را در طــول مســیر
و مقصــد تامیــن کنــد ،تصریــح کــرد:
در ایــن راســتا تعامــل و همــکاری
بیــن بخشــی مناســب و ســازنده
ای بــرای برگــزاری کنگــره عظیــم
اربعیــن حســینی (ع) برقــرار اســت.
اشــتری ادامــه داد :امیدواریــم بــا
همتــی کــه در مجموعــه مدیریتــی
اســتان وجــود دارد و بــا اســتفاده
از تــوان نیــروی انتظامــی و ســایر
نیروهــای مســلح ،مراســمی منظــم

و بــا امنیتــی ویــژه داشــته باشــیم.
فرمانــده ناجــا بــا اشــاره بــه ایــن کــه
تعــداد زائــران اباعبــداهلل الحســین
(ع) در زمــان اربعیــن هــر ســال
نســبت بــه ســال قبــل از آن ،افزایــش
یافتــه اســت ،گفــت :بــه همیــن اندازه
نیــروی انتظامــی آمادگــی پذیــرش و
ارائــه خدمــات را بــرای اربعین امســال
کســب کــرده اســت.وی گفــت :در
همیــن راســتا قرارگاهــی در اســتان

ایــام راه انــدازی شــده کــه ســپاه
پاســداران و دیگــر دســتگاه هــای
امنیتــی ،نیــروی انتظامــی را در
ایــن امــر کمــک میکنند.اشــتری
بــا اشــاره بــه ایــن کــه ناجــا از تمــام
ظرفیتهــای موجــود بــرای اربعیــن
بهــره میگیــرد ،گفــت :در همیــن
رابطــه بیــش از  60درصــد ظرفیــت
کمکــی ناجــا بــرای مهــران و 40
درصــد نیــز بــه مرزهــای شــلمچه و

چذابــه اختصــاص یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 74
درصــدی صــدور گذرنامــه در ایــن
ایــام ،خاطرنشــان کــرد :طــی 40
روز گذشــته بیــش از یــک میلیــون
گذرنامــه صــادر شــده و تمامــی
ادارات گذرنامــه بــه صــورت ســه
شــیفت کامــل بــرای صــدور گذرنامــه
هموطنــان فعالیــت دارنــد.
فرمانــده انتظامــی بــا توصیــه بــه
زائــران حســینی (ع) از آنهــا خواســت
اخــذ روادیــد را بــه روزهــای آخــر
موکــول نکــرده و در اســرع وقــت
نســبت بــه گرفتــن ویــزا و گذرنامــه
اقــدام کننــد.
اشــتری بــا تأکیــد بــر ایــن کــه
کنتــرل کاروانهــای زائــران در
مقاطــع مختلــف از مبــدأ حرکــت
تــا مرزهــا توســط نیــروی انتظامــی
انجــام میشــود ،گفــت :بــا اســتفاده
از تــوان نیــرو و تجهیــزات در اســتان
هــای مبــدأ و اســتان هــای همجــوار
بــا شــهرهای مــرزی  ،امنیــت
ترافیکــی زائــران حســینی انجــام و
تامیــن خواهــد شــد.

آمادگی صدا و سیمای مرکز ایالم برای پوشش حماسه اربعین
مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز ایــام در نشســت
کمیتــه اطــاع رســانی و مســتند ســازی کمیتــه
ویــژه اربعیــن اســتان بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی
گســترده بــرای پوشــش مناســب و همــه جانبــه
ایــن حماســه فرهنگــی و معنــوی اربعیــن گفــت:
بــرای پخــش زنــده مراســم راهپیمایــی و حضــور
میلیونــی مــردم دلباختــه ابــا عبــداهلل الحســین(ع)
در مــرز بیــن المللــی مهــران آمادگــی کامــل
داریــم .
بــه گــزارش روابــط عمومــی صــدا و ســیمای مرکــز
ایــام ؛ شــیروی در ایــن نشســت کــه خبرنــگاران
رســانه ای اســتان و معاونــان و مدیــران و برنامــه
ســازان مرکــز ایــام حضــور داشــتند تاکیــد کــرد:

عــاوه بــر رایزنــی و برنامــه ریــزی انعــکاس اخبــار
و گــزارش هــای اربعیــن در اخبــار سراســری ،
رایزنــی هایــی بــا شــبکه هــای سراســری افــق
و پنــج ســیما بــرای ارتبــاط زنــده و پخــش
برنامــه هــای شــبانه از مــرز بیــن المللــی مهــران
صــورت گرفتــه اســت.رئیس کمیتــه اطــاع رســانی
و مســتند ســازی کمیتــه ویــژه اربعیــن در ادامــه
بــا اشــاره بــه اســتقرارقرار گاه رســانه ای در مــرز
بیــن المللــی مهــران گفــت :پوشــش کامــل اخبــار
و رویــداد هــای حماســه اربعیــن بــه واســطه
اســتقرار گــروه هــای متعــدد تولیــدی و خبــری و
گزارشــگران حرفــه ای  ،افزایــش میــزان ارتباطــات
زنــده رادیویــی و تلویزیونــی صــورت مــی گیــرد تــا

در قــاب تلویزیــون  ،مخاطبــان انبــوه در سراســر
جهــان نظــاره گــر شــور حضــور دلباختــگان
حســینی در نقطــه صفــر مــرزی و دروازه عتبــات
عالیــات باشــند.

مراسم توديع و معارفه
سرپرست پست شهرستان دره شهر برگزار شد

بــا حضــور گلــه داری سرپرســت اداره کل پســت اســتان مراســم توديــع و معارفــه
سرپرســتان ســابق و جدیــد اداره پســت شهرســتان دره شــهر در محــل اداره پســت ایــن
شهرســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل پســت اســتان ،دهــم آبــان مــاه جــاری کــه عــارف
نیــا کارشــناس روابــط عمومــی و مســئول دفتــر مدیــرکل و مظاهــری حراســت و امنیــت
پســتی سرپرســت پســت اســتان را همراهــی میکردنــد ،گلــه داری ضمــن ابــراز رضايــت
از عملكــرد و اقدامــات صــورت گرفتــه سرپرســت ســابق پســت شهرســتان دره شــهر از
تــاش هــاي کرمــی بــه عنــوان مدیــری بــا تجربــه و توانمنــد قدردانــي كــرد و اســتفاده و
بکارگیــری از تجــارب ارزنــده ایشــان در تصــدی دیگــر حــوزه هــای پســتی را عنــوان کــرد
وافزود:ســرمایه هــا و اندوختــه هــای ارزشــمند پســت همیــن تالشــگران دلســوز در شــبکه
مــی باشــند کــه بــا داشــتن کولــه بــاری از تجربــه و دانــش فنــی عرصــه را بــرای دیگــر
همنوعــان خــود فراهــم و همــوار مــی کننــد.
گلــه داری تغییــر ســاختار نیــروی انســانی در تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی خصوصــا پســت
در اســتان را امــری الزم و ضــروری برشــمرد و تصریــح کــرد :تغییــر رویــه در ســاختار،هم
افزایــی و اســتفاده از تجــارب افــراد کاردان بــا تشــکیل اتــاق فکر،چابــک ســازی و متحــول
نمــودن مجموعــه ،کیفیــت را بهبود،ترافیــک را افزایــش و هزینــه هــا را همــواره کاهــش
خواهــد داد.
سرپرســت پســت اســتان در جمــع کارکنــان پســت شهرســتان بــا اشــاره بــه عملکــرد
مناسب،سیاســت هــا و اهــداف کالن شــرکت ملــی پســت در ســطح کشــور بخصــوص گزارش
عملکــردی چنــد ماهــه پســت اســتان گفــت :پســت ایــران در کشــور بــا بهــره گیــری از تــوان
و تخصــص کارکنانــی مجــرب و کاردان در زمینــه ارائــه خدمــات الکترونیــک ،تواناییهــای
خوبــی را در ارتقــای برخــی از شــاخصهای پســتی متناســب بــا ظرفیتهــای کشــور از
خــود نشــان داده تــا جایــی کــه در ســطح بینالمللــی ایــن شــاخصها بیــن  95تــا 100
درصــد اجرایــی شــده اســت .
وی هوشمندســازی و مهندســی کــردن فرایندهــای پســتی ،گســترش خدمــات الکترونیکــی
تحــت وب،تعامــل بــا دســتگاه هــای اجرایــی و دفاتــر خدمــات پیشــخوان دولــت و بازاریابــی
در اســتان را از عوامــل موثــر در پویایــی و ســرآمدی شــبکه پســتی و همچنیــن جلــب
رضایــت مشــتریان عنــوان کــرد.
گلــه داری در پایــان از ایــار؛ سرپرســت جدیــد ایــن شهرســتان خواســت تــا بــا در نظــر گرفتن
مهــم تریــن اصــل در عرصــه مســئولیت کــه رضایــت منــدی مــردم اســت ،در راســتای کســب
رضایــت مــردم و تکریــم اربــاب رجــوع تمامــی ســعی و تــاش خــود را بــکار گیرد.
ســید حمیــد کرمــی سرپرســت ســابق پســت شهرســتان دره شــهر نیــز در ايــن مراســم
طــی ســخنانی گزارشــي از اقدامــات و فعاليتهــاي انجــام شــده در زمــان مســئوليت خــود
را ارائــه داد.
وی در پایــان از همــکاری کارکنــان پســت ایــن شهرســتان در طــول تصــدی خــود قدردانــی
کــرده و از آنهــا خواســت تــا در ادامــه مســیر جهــت تحقــق اهــداف شــبکه سرپرســتی جدیــد
را نیــز یــاری نماینــد .
سرپرســت ســابق پســت شهرســتان ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای سرپرســت جدیــد اظهــار
امیــدواری کــرد کــه مدیرجدیــد نیــز بتوانــد بــا برنامههــای مفیــد و بــا تــاش و اهتمــام
شایســته بــرای توســعه عملکــرد شــرکت کوشــیده و آثــار مطلــوب و مانــدگاری را از خــود
بــر جــای بگــذارد .در پایــان ایــن مراســم حکــم انتصــاب مهــدی ایــار بــه عنــوان سرپرســت
جدیــد پســت شهرســتان دره شــهر توســط بابــک گلــه داری بــه وی اهــدا و از زحمــات
کرمــی نیزبــا اهــدای لــوح ســپاس قدردانــی شــد.
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برخورداری  69روستا
از نعمت گاز تا پایان امسال

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان ایــام گفــت  :تــا کنــون در اســتان 227
روســتای اســتان از نعمــت گاز برخــوردار  ،وعملیــات اجرایــی 113روســتا
در دســت اجراســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ایــام ،روح الــه نوریــان بــا
اعــام ایــن خبــر افــزود  :شــرکت گاز اســتان ایــام مصمــم اســت بــا برنامــه
ریــزی هــای انجــام شــده و بــه منظــور توســعه همــه جانبــه روســتاهای
اســتان نســبت بــه گازرســانی آنهــا اقــدام نمایــد.وی گفــت  :در بخــش
روســتایی تاکنــون در اســتان بیــش از هــزار و  640کیلومتــر شــبکه اجــرا
و  30هــزار انشــعاب نصــب کــه بالــغ بــر  55درصــد خانوارهــای روســتایی
از نعمــت گاز برخــوردار مــی باشــند  .نوریــان بــه برخــورداری از گاز طبیعــی
 28روســتای اســتان در هفتــه دولــت طــی امســال اشــاره کــرد و گفــت  :در
هفتــه دولــت امســال  28روســتا از توابــع شهرســتان هــای آبدانــان  ،ایــوان ،
چــرداول  ،دره شــهر و دهلــران مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت کــه بیــش
از ســه هــزار و  500خانــوار از نعمــت گاز برخــوردار شــدند  .مدیــر عامــل
شــرکت گاز اســتان ایــام بــه اتمــام گازرســانی بــه 69روســتای دیگر اســتان
تــا پایــان امســال اشــاره کــرد و گفــت  :تــا پایــان امســال کار گازرســانی
بــه  69روســتای اســتان از توابــع شهرســتان هــای آبدانــان (2روســتا) ایــام
(20روســتا) دهلــران (30روســتا) چــرداول (11روســتا) مهــران (6روســتا) بــه
اتمــام خواهــد رســید و بــا پایــان کار گازرســانی و عملیــات اجرایــی ایــن
روســتاها ضریــب برخــورداری گاز طبیعــی خانوارهــا در بخــش روســتایی بــه
 %73افزایــش خواهــد یافــت .

توسط شهرداری ایالم؛

کار تسطیح و نصب امکانات ایستگاه های
صلواتی استارت خورد

مهنــدس منــت محمــدی شــهردار ایــام و همچنیــن ســرهنگ شــاه کرمــی
جانشــین فرماندهــی ســپاه امیرالمومنیــن (ع)و ســرهنگ کریمیــان فرمانــده
ســپاه ناحیــه ایــام بعد از مراســم معارفه شــهردار ایــام و در اولیــن ماموریت
کاری شــهردار ایــام از محــل ایســتگاه هــای صلواتــی بازدیــد نمودند.
در ایــن بازدیــد شــاه کرمــی گفــت :مجموعــه ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و کارکنــان خــدوم شــهرداری ایــام مصمــم هســتندتا خدمــات
امســال را بــا اقتــدار وعزمــی حســینی(ع) و درشــان یــاران حســینی(ع)
ارائــه دهیــم .در ادامــه مهنــدس محمــدی شــهردار ایــام گفــت :کار
در شــهرداری بــا خدمــت بــه زائــران آســمانی ســرور و ســاالر شــهیدان
و بــا همــکاری شــهروندان فهیــم ایالمــی و همچنیــن خادمــان بحــق
سیدالشــهدا (ع) پاســداران انقــاب اســامی شــروع نمــوده ام و امیــدوارم در
ایــن مســیر بــا اســتعانت از مــوالی خویــش خادمــی هرچنــد حقیــر امــا رو
ســفید باشــم.
در ادامه این بازدید موارد زیر در دستور کار اولیه شهرداری قرار گرفت:
 - 1تسطیح مکان ایستگاه ها با ماشین و غلتک کوبی
 - 2ایجاد و ساخت ایستگاه ها با سازه اسپیس و چادر
 - 3ایجاد و ساخت بیش از  20سرویس بهداشتی
 - 4ساخت مخزن ذخیره آب

تعدادمتقاضیانزیارتاربعیناز 900هزارنفرگذشت

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت:
اســتقبال مشــتاقان زیــارت اربعیــن
بــرای نامنویســی در ســماح همچنــان
رو بــه افزایــش اســت.
ســعید اوحــدی از ثبتنــام بیــش از
 900هــزار نفــر از مشــتاقان زیــارت
اربعیــن در ســامانه ســماح خبــر داد
و گفــت :تعــداد ثبتنــام کننــدگان
در ســماح نســبت بــه مقطــع زمانــی
مشــابه در ســال گذشــته افزایــش ۴۰
درصــدی داشــته اســت.
وی در ســخنانش بــه اســتقبال
کمنظیــر مشــتاقان زیــارت اربعیــن
بــرای نامنویســی در ســامانه ســماح
طــی روزهــای گذشــته اشــاره کــرد
و افــزود :امیدواریــم بــر اســاس
پیشبینــی ســتاد مرکــزی اربعیــن،
پذیــرای حداقــل دو میلیــون زائــر در
ایــام اربعیــن امســال باشــیم.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا بیان
ایــن کــه  ۱۶مرکــز کنســولگری ثابــت
و موقــت کشــور عــراق کــه کار صــدور
ویــزای زائــران اربعیــن را بــر عهــده
دارنــد ،بــا جدیــت و بعضــا بــه صــورت
شــبانهروزی فعالیــت میکننــد،
توضیــح داد :خوشــبختانه رونــد صــدور
ویــزا ســرعت بســیار خوبــی پیــدا
کــرده و بــا هماهنگیهــای صــورت
گرفتــه ،امیدواریــم همــه زائــران
بــا صــدور بموقــع ویــزا در مراســم
پیــادهروی اربعیــن و بــزرگ تریــن
همایــش مذهبــی دنیــا حضــور داشــته

باشــند.
اوحــدی بــه زائرانــی کــه در ســماح
ثبتنــام کردنــد ،توصیــه کــرد :ایــن
عزیــزان در اولیــن فرصــت مــدارک
خــود را بــه دفاتــر خدمــات زیارتــی
بــرای انجــام مراحــل صــدور ویــزا
تحویــل دهنــد ،همچنیــن مشــتاقان
زیــارت اربعیــن کــه تاکنــون نســبت
بــه ثبتنــام اقــدام نکردهانــد،
هرچــه ســریعتر نســبت بــه ثبتنــام
در ســامانه ســماح اقــدام کــرده و
ثبتنــام خــود را بــه روزهــای آخــر
موکــول نکننــد.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا
اشــاره بــه ایــن کــه رکــورد  900هــزار
نفــری ثبتنــام در ســامانه ســماح را
شــاهد بودهایــم ،گفــت :بــه نظــر مــی
رســد در روزهــای آینــده ترافیــک
زیــاد مراجعهکننــدگان بــه ســامانه

کاهش پرت آب
در شرکت
آبفار استان

رئیــس اداره آب بــدون درآمــد گفــت :در راســتای
کاهــش میــزان آب بــدون درآمــد اقداماتــی
ازقبیــل احــداث حوضچــه جهــت کنتورهــای
حجمــی  ،تعویــض و تعمیــر کنتورهــای حجیــم

ثبتنــام را داشــته باشــیم کــه البتــه
بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده تاکنــون
مشــکل فنــی در ایــن ســامانه وجــود
نداشــته و در آینــده نیــز وجــود
نخواهــد داشــت.اوحدی ادامــه داد :بــر
اســاس مصوبــه ســتاد مرکــزی اربعیــن
هماهنگــی بــا نیــروی مقاومــت بســیج،
ســازمان راهــداری کــه مســئولیت
کمیتــه حمــل و نقــل را بــر عهــده
دارنــد و ســازمان حــج و زیــارت صورت
گرفتــه اســت تــا بــرای متقاضیانــی
کــه خواســتار اعــزام کاروانــی هســتند،
ایــن برنامهریــزی و تســهیالت در
نظــر گرفتــه شــود تــا ایــن عزیــزان
از شــهرهای محــل ســکونت خــود بــا
هزینـهای کــه پرداخــت خواهنــد کرد،
بــه مرزهــای کشــور اعــزام شــوند.
وی بــه مشــتاقان زیــارت اربعیــن
توصیــه کــرد :همانگونــه کــه در

و خانگــی ،مدیریــت کنتــرل فشــارواصالح شــبکه
هــا ،طراحــی واجــرای اصولــی تاسیســات اســتفاده
از لولــه و شــیرآالت واتصــاالت بــا کیفیــت
واســتاندارد ،تهیــه نقشــه هــای ازبیلــت جهــت
ســهولت در انجــام تعمیــرات مــوردی انجــام شــده
است .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ابفــار ایــام،
شــیرزاد ناصــری در ادامــه گفــت :بــه منظورانــدازه
گیــری دقیــق میــزان آب بــدون درآمــد تعــداد
4دســتگاه کنتــور حجمــی التراســونیک و  1دســتگاه

ســامانه ســماح نیــز ایــن امــکان وجــود
دارد ،زائــران حتیالمقــدور در قالــب
گروهــی ثبتنــام کننــد و عمودهــای
مســیر نجــف تــا کربــا را کــه در واقــع
شــاخصهای ایــن مســیر اســت ،بــرای
هماهنگــی گــروه در نظــر بگیرنــد تــا
اعضــای گــروه از هــم جــدا نشــوند.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت
همچنیــن بــه زائــران اربعیــن توصیــه
کــرد :زائــران بــا حداقــل امکانــات
الزم و ضــروری راهــی ایــن ســفر
شــوند ،کفــش راحــت بپوشــند و
وســایل اولیــه و شــخصی خــود را
بــه همــراه داشــته باشــند .همچنیــن
بــا توجــه بــه تأکیــد ســتاد مرکــزی
اربعیــن کــه ایــن امــکان بــر اســاس
مصوبــات ســتاد مرکــزی در ســامانه
ســماح لحــاظ شــده ،زائــران نســبت
بــه تحــت پوشــش قــرار گرفتــن بیمــه
اقــدام نماینــد تــا بــا آرامــش خیــال در
ایــن همایــش عظیــم معنــوی شــرکت
کننــد.
اوحــدی ضمــن قدردانــی از تالشهــای
رســانه ملــی و رادیــو اربعیــن در حــوزه
اطالعرســانی ،بــه مشــتاقان حضــور در
همایــش پیــادهروی اربعیــن توصیــه
کــرد کــه ایــن عزیــزان یــک رادیــوی
جیبــی در ســفر همــراه داشــته
باشــند تــا از ایــن طریــق از اخبــار و
اطالعیــه هــا و اطــاع رســانی هــای
ســتاد مرکــزی اربعیــن و کمیتــه هــای
اربعیــن مطلــع شــوند.

کنتــور حجمــی الکتــرو مغناطیســی درمجتمــع های
آبرســانی شــرکت کارگــذاری شــده و برنامــه نصــب
کنتورحجمــی بــرای همــه شــبکه هــای توزیــع
در ســطح روســتاهای اســتان در دســت اقــدام
است.
ناصــری میــزان آب به حســاب نیامده در روســتاهای
تحــت پوشــش ایــن شــرکت در حــال حاضــر را 29.1
درصــد اعــام نمــود کــه بــا اجــرای برنامــه هــای ذکر
شــده امیــد اســت ایــن میــزان بــه زیــر 29درصــد
کاهــش یابد.
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پرداخت قبوض بدون مراجعه و از طریق
سامانه 1521

مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق ایــام از ایجاد
ســامانه پرداخــت تلفنــی  1521بــرای آگاهــی از آخریــن وضعیــت بــرق
بهــای مصرفــی و ســهولت در پرداخــت الکترونیک خبــر داد.
غالمرضــا رضایتــی در ادامــه افــزود :در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه
رونــد رشــد فنــاوری مــی طلبیــد کــه خدمــات ایــن شــرکت نیــز
متناســب بــا ایــن رونــد ارتقــا پیــدا کنــد ،از ایــن رو ایــن ســامانه در
راســتای تکریــم مشــتریان طــرح ریــزی و اجــرا شــد.
وی اظهــار داشــت :مشــترکین مــی تواننــد بــا یــک بــار تمــاس بــرای
همیشــه شناســه قبــض خــود را در ایــن ســامانه ذخیــره نمــوده و
بــا توجــه بــه بــرق بهــای مصرفــی در هــر دوره و دریافــت شناســه
پرداخــت نســبت بــه پرداخــت الکترونیــک قبــض خــود اقــدام نماینــد.
رضایتــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مشــترکین ارجمنــد بــا اســتفاده
از ســامانه  1521مقدمــات حــذف قبــوض کاغــذی را فراهــم آورنــد.

حضور سفیر عراق در استان برای
هماهنگی مرزهای زرباطیه با مهران

ســفیر عــراق بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی بیشــتر میــان مرزهــای
زرباطیــه بــا مهــران بــه اســتان ایــام ســفر مــی کنــد.
معــاون سیاســی ،امنیتــی اســتاندار ایــام بــا اشــاره بــه ســفر ســفیر
عــراق در کشــورمان بــه ایــن اســتان گفــت :قــرار اســت در ایــن ســفر
آقــای راجــح صابــر عبــود الموســوی بــرای ایجــاد هماهنگــی بیشــتر از
مرزهــای مرزهــای زرباطیــه عــراق و مهــران بازدیــد کنــد.
حســین کالنتــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد :ایجاد
هماهنگــی بیشــتر میــان مســئوالن پایانــه هــای مــرزی زرباطیــه عراق
و مهــران بــا موضــوع تســهیل در تــردد زائــران اربعیــن از دیگــر برنامــه
هــای ســفر ســفیر عــراق بــه اســتان ایــام اســت.
وی افــزود :چگونگــی صــدور ویــزای مانفیســتی (گروهی) و تســهیل در
ارائــه خدمــات گذرنامــه ای در مــرز زرباطیــه عــراق و افزایــش ســطح
تعامــات و همــکاری هــای  2مــرز مهــران و زرباطیــه نیــز در ایــن
ســفر بــا حضــور مســئوالن  2کشــور مــورد رســیدگی قــرار خواهــد
گرفت.مــرز بیــن المللــی مهــران در جنــوب باختــری و در فاصلــه
 95کیلومتــری شــهر ایــام کانــون اصلــی آمــد و شــد گردشــگران
مذهبــی کشــورهای عــراق و ایــران اســت و در شــرایط عــادی بــه
طــور میانگیــن روزانــه پنــج هــزار زائــر از ایــن گــذرگاه مــرزی تــردد
مــی کننــد .امنیــت بــاال و نزدیکــی بــه شــهرها و مــکان هــای مقــدس
و بغــداد پایتخــت عــراق از مهــم تریــن عوامــل اســتقبال زائــران و
انتخــاب مهــران بــه عنــوان گــذرگاه ســفر بــه عتبــات عالیــات عــراق
اســت .ســال گذشــته در ایــام منتهــی بــه اربعیــن حســینی نزدیــک
بــه یــک میلیــون و  500هــزار زائــر ســوگوار ایرانــی و خارجــی بــرای
شــرکت در راهپیمایــی اربعیــن از طریــق مــرز رســمی و بیــن المللــی
مهــران تــردد کردنــد .انتظــار مــی رود در اربعیــن امســال شــمار
ورودی و خروجــی زائــران ســوگوار بــرای شــرکت در آییــن راهپیمایــی
اربعیــن از راه مــرز مهــران بــه حــدود  2میلیــون نفــر برســد.

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
                                                                                        کاین کیمیای هستی ،قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
                                                                                        دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
یکشنبه  16آبان /1395شماره 4681

از بیــن متقاضیــان دائمــی شــهردار
شــدن کــه بالــغ بــر  21کاندیــدا
شــدند و بــر اســاس شــاخصها،
معیارهــا و توانمندیهــای همــه جانبــه
افــراد بــرای تصــدی ایــن مســئولیت
خطیــر بــا اجمــاع و اتفــاق نظــر اعضــای
شــورای شــهر منــت محمــدی را بــرای
شــهرداری ایــام انتخــاب کردیــم.
اعضــای شــورای شــهر بنــا بــه تدویــن و
اتفــاق نظــر اعضــاء بــا توجــه بــه تــوان
مدیریتــی ،فنــی ،علمــی و اشــراف بــه
قوانیــن شــهرداریها و حضــور در
شــهرداریهای صالــح آبــاد ،لومــار،
مهــران و ســابقه اجرایــی و اداری
در ســازمانهای همســو ماننــد راه و
شهرســازی اســتان ،زمیــن و شــهری
بــرق و کمیتههــا و کمیســیونهای
متعــدد ایــن مدیریــت در اســتان و
نیــز اصالــت شــهری ،خانوادگــی و
کســب نظــر از معتمدیــن بــزرگان و
مهندســان بیطــرف و صاحبنظــران
در عرصههــای گوناگــون ذکــر شــده
محمــدی را شایســته ایــن مســئولیت
شــناخته و پــس از طــی مراحــل اداری
و اجرایــی و قانونــی در وزارت کشــور
رســما محمــدی بــه عنــوان کلیــد
دار شــهر ایــام یــا شــهردار ســی و
نهمیــن زمــام امــور را بــه دســت
گرفت.
عبــاس شــیری افــزود :اعضــای شــورای
شــهر ایــام عقــد اخــوت بــا هیــچ کســی
نبســته و در انجــام وظایــف محولــه
بــا کســی مماشــات نخواهنــد کــرد و
اعتمــاد صــورت گرفتــه بــا شــهردار
جدیــد ایــام نیــز تــا زمانــی اســت کــه
وی در مســیر حــل مشــکالت و معضــات
شــهر ایــام و رســیدگی بــه نیازهــای

www.jamejamonline.ir

حافظ

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان ایالم  :فریبا سبزمرادی

دفتر سرپرستی استان ایالم

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

بــه هیــچ وجــه پاســخگوی نیازهــای
مرکــز اســتان نیســت و بــا ایــن
وضعیــت نمــی تــوان خدمــات مناســبی
را بــه شــهروندان ارائــه داد.
پــوالدی ادامــه داد :الگــوی تامیــن
اعتبــارات مــورد نیــاز دســتگاه هــا
از حالــت ریالــی بــه دیگــر اشــکال
تغییــر یافتــه و هــم اکنــون بــه جــای
منابــع ریالــی از اوراق خزانــه اســامی
اســتفاده مــی شــود و همیــن موضــوع
لــزوم تــاش مجموعــه شــهرداری و
اعضــای شــورا را بــرای فراهــم کــردن
منابــع درآمــدی پایــدار دوچنــدان
می کند.
معــاون اســتاندار ایــام بــا اشــاره بــه
عمــر کوتــاه مدیریتــی در شــهرداری
ایــام طــی ســالیان گذشــته اضافــه

کــرد :یکــی از مهــم تریــن دالیــل
بــروز ایــن وضعیــت نبــود منابــع
درآمــدی پایــدار اســت بــه طــوری
کــه شــهرداران نمــی تواننــد برنامــه
هــای خــود را اجرایــی کــرده و منجــر
بــه اســتیضاح آنــان از ســوی اعضــای
شــورا مــی شــود.
معــاون اســتاندار ایــام لــزوم
حرکــت از شــکل مدیریــت ســنتی
بــه ســمت روش هــای نویــن را
گوشــزد کــرد و گفــت :بــدون شــک
بــا تحقــق ایــن امــر ضمــن افزایــش
بهــره وری امورشــان و کرامــت
شــهروندان ارتقــا یافتــه و میــزان
رضایــت منــدی عمــوم مــردم از
مجموعــه مدیریــت شــهری نیــز افزایش
می یابد.

084-33382404

ضمیمه رایگان روزنامه در استان ایالم

سکان دار شهرداری ایالم انتخاب شد

واقعــی شــهروندان گام بــردارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه  70درصــد
منابــع درآمــدی شــهرداری ایــام از
محــل عــوارض ســاخت و ســاز تامیــن
مــی شــود ،یــادآور شــد :بــا توجــه بــه
رکــود بــازار مســکن شــهرداری ایــام
در تامیــن هزینــه هــای جــاری خــود
نیــز در مضیقــه قــرار دارد و بــا ایــن
وضعیــت امــکان زیباســازی مبلمــان
شــهری و مشــکالت موجــود بســیار
دشــوار اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتاندار ایــام در ایــن آییــن گفــت:
تاکنــون نتوانســته ایــم درآمدهــای
پایــداری را بــرای شــهرداری هــای
اســتان ایجــاد کنیــم و بــا توجــه بــه ایــن
کــه هزینــه هــای شــهرداری از محــل
عــوارض و ســاخت و ســازها تامیــن
مــی شــود  ،بــه دلیــل رکــود حاکــم بــر
بــازار مســکن شــهرداری هــای اســتان
بویــژه ایــام بــا کمبــود شــدید منابــع
درآمــدی روبــه رو هســتند.
شــاپور پــوالدی در آییــن معرفــی
شــهردار جدیــد ایــام افــزود:
یکــی از مهــم تریــن فلســفه هــای
تشــکیل شــوراها خــارج کــردن دســت
شــهرداری هــا از جیــب دولــت و ایجــاد
منابــع درآمــدی پایــدار بــرای خدمــت
رســانی بیشــتر بــه شــهروندان اســت
و شــورائیان بایــد یکــی از اولویــت
هــای نخســت خــود را ایــن موضــوع
قــرار دهنــد.وی یکــی از مهــم تریــن
مشــکالت پیــش روی شــهرداری هــای
اســتان را نداشــتن منابــع پایــدار
درآمــدی عنــوان کــرد و گفــت :شــهر
ایــام بــا  185هــزار نفــر جمعیــت تنهــا
 650میلیــارد ریــال درآمــد دارد کــه

تحریریه شهرستانها :

021-44233511

پــوالدی تاکیــد کــرد :همــه بایــد از
مدیریــت جزیــره ای فاصلــه گرفتــه
و بــا وحــدت رویــه و سیاســت هــای
واحــد تــاش کنیــم معضــات شــهری
در مــدت زمــان کوتــاه تــری برطــرف
شــوند  ،مدیــران بایــد از تبعیــض در
تصمیــم گیــری هــا و سیاســت گــذاری
هــا بــه شــدت پرهیــز کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تبعیــض در
سیاســتگذاری و برخــورد دوگانــه
بــا مراجعــه کننــدگان در شــهرداری
موجــب بــروز مشــکالت جــدی
میشــود ،اظهــار کــرد :بایــد از منابــع و
ظرفیتهــا بهتریــن اســتفاده را کــرد و
نبایــد قطــع چهــار درخــت مانــع توســعه
شــهر ایــام شــود ،بلکــه بایــد بــه دنبال
کســب رضایــت مــردم در امــور شــهری
بود.
معــاون اســتاندار ایــام گفــت:
در جریــان تعریــض خیابــان هــای
اصلــی شــهر عــده ای بــه بهانــه
قطــع تعــدادی درخــت مخالفــت مــی
کردنــد کــه مــن همیــن جــا اعــام
مــی کنــم کــه مســئولیت ایــن موضــوع
را مــی پذیــرم چراکــه معتقــدم مزایــای
اجــرای ایــن برنامــه در مقایســه بــا
مشــکالت آن بســیار بیشــتر بــود و
امــروز عمــوم شــهروندان و کســبه از
اجــرای آن رضایــت دارنــد.
شــهردار جدیــد ایــام نیــز بــر لــزوم
حرکــت بــه ســمت بیــن المللــی شــدن
شــهر ایــام بــا توجــه بــه ظرفیــت
هــای موجــود تاکیــد کــرد و گفــت:
شــهر ایــام هــم اکنــون بــه عنــوان
دروازه عتبــات عالیــات شــناخته شــده
و شــاهد تــردد میلیونــی زائــران حــرم
اباعبــداهلل الحســین (ع) بــرای شــرکت

در آییــن هــای اربعیــن حســینی
هستیم.
منــت محمــدی هــم اظهــار کــرد :مبلمــان
شــهری در ایــام بــه هیــچ وجــه زیبنــده
شــهر میزبــان زائــران کربــای معلــی
نیســت و بایــد بــه ســمتی حرکــت
کنیــم کــه بتوانیــم بــا زیباســازی محیــط
شــهر میزبــان شایســته تــری بــرای
ایــن عزیــزان باشــیم.
شــهردار جدیــد ایــام بــا اشــاره بــه
ایــن کــه ایــن اســتان و ایــام در
هشــت ســال دفــاع مقــدس آمــاج
ددمنشــانه تریــن حمــات دشــمن
بعثــی قــرار گرفــت  ،تاکیــد کــرد :حفــظ
هویــت ایثارگــری و شــهادت طلبــی در
مدیریــت شــهری نبایــد مــورد غفلــت
واقــع شــود و در دوره جدیــد ایــن
موضــوع را در رئــوس برنامــه هــای
خــود قــرار خواهــم داد.
محمــدی اضافــه کــرد :توجــه بــه هویــت
و معمــاری شــهری مطابــق معمــاری
اســامی ،ایرانــی  ،تســهیل در ارائــه
خدمــات بــه اربــاب رجــوع  ،گســترش
فضــای ســبز مطابــق بــا شــاخص هــای
کشــوری و بیــن المللــی و ایجــاد بســتر
بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغــت
جوانــان از مهــم تریــن برنامــه هــای
مــن در دوران مســئولیت اســت.
سرپرســت شــهرداری ایــام نیــز در
ایــن آییــن گفــت :طــی  100روز کار
بــه عنــوان سرپرســت شــهرداری
ایــام  15هــزار متــر مربــع آســفالت
 2 ،هــزار متــر مربــع موزاییــک
فــرش  ،اجــرای  450هــزار متــر
مربــع فضــای ســبز از مهــم تریــن
فعالیــت هــای صــورت گرفتــه بــوده
است.

