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کالهبرداری اینترنتی با 
سوء استفاده از رسید 

خدمات پستی

اختصاص بیش از 15 هزار هکتار 
از اراضی ایالم به کشت کلزا 

 2
2

3

2 4

ایالم

بعد از سال ها ؛

گیوه بافی  در ایالم 
دوباره رونق گرفت

بهره برداري از پروژه راه سازي 
يادمان شهداي قالويزان مهران

با حضور ســردار سالمي فرمانده كل ســپاه پاسداران انقالب اسالمي پروژه راه سازي يادمان شهداي قالويزان 
شهرستان مهران به بهره برداري رسيد.

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رســاني راه وشهرســازي استان ايالم علی اصغر  كاظمي مديركل اين دستگاه 
اجرايي در مراســم بهره برداري از اين پروژه با گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان هشت سال دفاع مقدس گفت: 

طول اين مســير از بزرگراه مهران- مرز تا نقطه ايثار 3 و نيم كيلومتر...

ضرورت فعالیت 
بازرگانی و بازاریابی 

حوزه گردشگری
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مديــركل راه و شهرســازي اســتان ايــام در 
بازديــد از تونل قاجه از اجــرای آخرين مراحل 
اتصــال خط انتقال برق تونل قاجه و بازگشــايي 
اين تونل به صورت اســتاندارد تــا 15 مهر خبر 

داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطاع رســاني 
راه و شهرســازي اســتان ايــام، مهنــدس علی 
اصغــر  كاظمي در اين بازديــد گفت: تونل قاجه 
در محــور ايــام- ايــوان- اســام آبــاد غرب- 
كرمانشــاه قرار دارد، طول اين تونل 2500 متر 
بوده كه 12 كيلومتر گردنه پر پيچ و خم با شــيب 
زيــاد را كــه در زمســتان مــه گيــر و برفگير مي 
باشــد حذف و بيــش از 10 كيلومتر محور مذكور 

را كوتاه تر مي كند. 
اين تونل در اربعين ســال گذشته با روشنايي 
موقــت و بــدون تهويه براي كاســتن از ترافيك 
محــور حميل – ايام زير بار ترافيك قرار گرفت، 

امــا از ســال گذشــته تا كنــون با پي گيــري هاي 
بســيار و تأمين اعتبــار الزم تا 15 مهر به صورت 

اســتاندارد زير بار ترافيك خواهد رفت.
وي خاطــر نشــان كرد: بــراي ايجاد روشــنايي 
اســتاندارد ايــن تونــل دو اليــن تأسيســات 
روشــنايي به طول 5 كيلومتر و 40 دســتگاه جت 
فــن براي تهويــه گازهاي ســمي و خطرناك نصب 
شــده و هم اكنون خــط انتقال بــرق به طول 10 
كيلومتــر از فيدرگيــان غــرب در حــال نصب و 
اتصــال مي باشــد كه بــراي اين خــط انتقال 30 

كيلومتر كابل در ســه خط به كار رفته است. 
مديركل راه و شهرسازي استان افزود: با بهره 
برداري از تونل قاجه و تقســيم ترافيك بين دو 
محــور كرمانشــاه- حميــل- ايام و كرمانشــاه- 
ايــوان - ايــام  در ايــام اربعين انتظــار مي رود 
ديگر شــاهد گره ترافيكي و افزايش مدت زمان 

ســفر در اين محورها نباشيم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم خبر داد؛

بازگشایی تونل قالجه در اواسط مهر

مديرعامل شــركت گاز ايام گفت: سه هزار و 
۸۶1 اشــتراك جديد گاز در نيمه نخست امسال 
در مناطق شــهری و روستايی اين استان ايجاد و 

نصب شده است.
عباس شــمس اللهی  در گفت و گــو با خبرنگار 
ايرنــا اظهــار داشــت: همچنين در نيمه نخســت 
ســال جــاری 105 كيلومتــر شــبكه توزيع، 1۷ 
كيلومتــر خط تغذيه و يك هزار و ۹25 انشــعاب 

گاز اجرا و نصب شــده است. 
وی با اشاره به ميزان بهره برداری خانوارهای 
روستايی از نعمت گاز يادآور شد: در حال حاضر 
3۸۸ روستا در استان ايام با 3۹ هزار مشترك 
گازدار هســتند. مديرعامــل شــركت گاز ايام 
يادآور شــد: تا پايان امســال تعداد مشــتركان 
روســتايی برخوردار از گاز در اين استان به 42 

هزار انشعاب خواهد رسيد. 
شــمس اللهــی اضافه كــرد: با بهــره برداری 
از شــبكه گاز ۷۹ روســتای ديگر تا پايان ســال 
جاری تعداد روســتاهای برخوردار از گاز در اين 

اســتان به 4۶0 روستا خواهد رسيد.
وی جمعيت ســرانه بهره مند روستايی استان 
از نعمــت گاز طبيعــی را ۸۷ درصــد اعام كرد و 

يادآور شــد: ميزان بهره مندی جمعيت روستايی 
استان تا پايان سال جاری به بيش از ۹4 درصد 

خواهد رسيد.
 شــمس اللهــی، ميــزان برخــورداری مناطــق 
شــهری ايــام از شــبكه گاز را ۹۹ درصــد بيان 
كرد و گفت: تنها شــهرهای ميمه و پهله زرين آباد 
شهرســتان دهلــران از نعمــت گاز برخــوردار 
نيســتند كه طــرح گازرســانی به اين شــهرها با 
پيشــرفت فيزيكی مناسب در دست اجراست. 

مديرعامــل شــركت گاز ايام ادامــه داد: كار 
اجــرای شــبكه داخلــی گازرســانی اين 2 شــهر 
باقيمانــده پايــان يافته و هم اكنــون خط تغذيه 

آنها در پنج فاز در حال اجراســت. 
شــمس اللهــی تاكيــد كرد: بــا اتمــام عمليات 
گازرســانی بــه اين 2 شــهر باقی مانــده تا پايان 
امســال ضريــب نفوذ گازرســانی در شــهرهای 

اســتان به 100 درصد خواهد رسيد.
 هــم اكنون 3۸۸ روســتا و 23 شــهر اســتان 
ايــام از نعمــت گاز برخــوردار هســتند، 121 
هــزار و 300 مشــترك شــهری و 3۹4 هــزار 
مشــترك روســتايی گاز در اســتان ايام وجود 

دارد.

بیش از 3 هزار اشتراک جدید گاز
 در ایالم ایجاد شد

اداره كل راه و 
شهرسازي استان 

ايالم

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

استاندار تاکید کرد؛

اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم
وزارت راه و شهرسازی
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بهره بــرداري از پروژه 
راه سازي یادمان شهداي 

قالویزان مهران

با حضور ســردار ســالمي فرمانده كل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمي پروژه راه ســازي 
يادمان شــهداي قالويزان شهرستان مهران به 

بهره برداري رسيد.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رســاني راه 
وشهرســازي اســتان ايالم علی اصغر  كاظمي 
مديركل اين دســتگاه اجرايي در مراســم بهره 
برداري از اين پروژه با گراميداشــت ياد و خاطره 
شهيدان هشت سال دفاع مقدس گفت: طول اين 
مسير از بزرگراه مهران- مرز تا نقطه ايثار 3 و نيم 
كيلومتر مي باشد كه ظرف دو ماه با هزينه ای بالغ 
بر 26 ميليارد ريال توسط اين اداره كل انجام شد.

 وي خاطر نشــان كرد براي انجام اين پروژه 
1900 متر مكعب زيراســاس، 2950 متر مكعب 
بيس و 2650 تن آســفالت مورد اســتفاده قرار 
گرفت و 4 دســتگاه پل لوله اي نيز در اين مسير 

احداث گرديد.

توجه به رفع معضل کودک 
همسری نباید مقطعی باشد

معاون سياســی، امنيتی و اجتماعی استاندار 
ايــالم گفت: رفــع يا كاهــش ناهنجاری های 
اجتماعی چون كودک همســری، كودكان كار 
و يا بازمانــده از تحصيل نيازمند پيگيری و توجه 
دائمی از ســوی مســئوالن و فعاالن اجتماعی 

است.
محمد نوذری در نشســت هفته ملی كودک، 
حقوق كودكان را حســاس، مهم و دارای اولويت 
دانســت و خواســتار حمايت اجتماعی جدی و 
اصولــی از حقوق كودكان شــد و افزود: با برنامه 
ريزی های منســجم و كاربــردی بايد از حقوق 

كودكان دفاع كرد.
وی اظهار داشت: آموزش مهمترين مقوله در 
زمينه حقوق كودكان اســت و آموزش در ساختن 
بنيان و شــاكله شــخصيتی و اجتماعی كودكان 
بسيار موثر است و كودكان نبايد از نعمت آموزش 

محروم باشند.
معاون اســتاندار ايالم محيط زيست و تمرين 
دموكراســی را از موضوعاتی معرفی كرد كه می 
توان در مــدارس آنها را آموزش داد و تاكيد كرد: 
موضوع آسيب های فضای مجازی و شيوه های 
درســت اســتفاده از آن بايد به كودكان آموزش 

داده شود.
نوذری همچنين در مورد طرح نماد آموزش و 
پرورش كه در زمينه مسائل اجتماعی است گفت: 
كودكان و خانواده ها در قالب طرح نماد آموزش و 
پرورش، در زمينه مسائل اجتماعی آموزش های 
الزم را فرا می گيرند و ايالم يكی از اســتان های 

پيشرو در اجرای اين طرح است.

تا پایان سال 98؛
46۰ روستا از نعمت گاز 

برخوردار می شوند

مديرعامل شــركت گاز اســتان ايالم گفت؛ 
هم اكنون 388 روســتا در استان ايالم با 39000 
مشــترک گازدار می باشند كه تا پايان سال تعداد 
روستاهای گازدار به 460 روستا با حدود 42000 

مشترک افزايش خواهند يافت.
عباس شــمس اللهــی همچنيــن جمعيت 
سرانه بهره مند روســتايی استان ايالم از نعمت 
گاز طبيعــی را هم اكنــون 87 درصد اعالم نمود 
كه اين ميزان تا پايان ســال جاری به 94 درصد 

افزايش خواهد يافت. 

معاون صنايع دستی اداره كل ميراث فرهنگی ايالم گفت: طی يک سال گذشته 
»گيوه بافی« بعد از سال ها دوباره در ايالم رونق گرفته است.

نورالدين محســنی اظهار داشت:  گيوه بافی  از هنرهای  صنايع دستی استان بعد 
از فراموشی، اكنون در حال رونق گرفتن دوباره است. 

وی بيان داشــت: اين هنر صنعت كه مصادف با زندگی عشايری بوده با كم رنگ 

شــدن زندگی عشــايری اين نوع صنايع دستی نيز كم رنگ شد. وی افزود: به همت 
ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع دستی سال گذشته اين رشته در استان رونق 
گرفت.محسنی اضافه كرد:  هنر صنعتی كه اشتغال زايی را نيز در پی داشته و  پايش 

به خارج از كشور نيز باز شده است.
معــاون صنايع دســتی اداره كل ميراث فرهنگی ايالم تصريــح كرد: صادرات 

چمدانــی اين هنر صنعت را هم اكنون به كشــور عراق داريــم و روز به روز بر تعداد 
بافندگان اين هنر افزوده می شود.

وی گفت: درصدد هســتيم به صورت انبوه صادرات اين هنر صنعت را به كشــور 
عراق و نيز كشــورهای اروپايی انجام دهيم، ميراث فرهنگی نيز از بافندگان اين هنر 
صنعت حمايت هايی از جمله تسهيالتی بين 10 تا 15 ميليون تومان اعطا می كند.

بعد از سال ها؛ گیوه بافی  در ایالم دوباره رونق گرفت

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

ایالم

علی اصغر كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايالم و همكاران 
اين مجموعه به مناسبت آخرين روز از هفته دفاع مقدس، ضمن حضور 
در مزار شــهداي گمنام بخش زرين آباد شهرســتان دهلران و و اداي 
احترام به همه شــهداي گرانقدر از پروژه هاي راه ســازي چم ســرخ 
-حاضر ميل و مســير ارتباطي امام زاده سيد ناصرالدين- بلوطستان 

بازديد كردند.
كاظمي در اين بازديد از محور چم ســرخ- حاضر ميل) زرين آباد به 
دهلران( گفت: عمليات بيس و آســفالت  قطعه اول  اين محور به طول 
10 كيلومتر حد فاصل پهله - ســركمر توسط اداره كل راه وشهرسازي 
اســتان با قراردادي بالغ بر 5 ميليارد تومان به پيمانكار سپرده شد و هم 
اكنون با اتمام عمليات زيرســازي، عمليات آســفالت اين 10 كيلومتر 

آغاز  شده است.
وي خاطر نشــان كرد: براي اين قسمت از طرح 13750 مترمكعب 
بيس  مورد اســتفاده قــرار گرفته و 12000 تن آســفالت نيز مصرف 

خواهد شد.
مديركل راه و شهرســازي استان افزود: ادامه احداث اين محور در 
قطعات ديگر نيز در دستور كار قرار داشته و در صورت تأمين اعتبار الزم 

عمليات اجرايي ساير قطعات مسير نيز اجرايي مي گردد.
وي همچنين در خصوص راه ارتباطي امام زاده ســيد ناصرالدين به 
نطقه بلوطســتان گفت: براي اين راه دسترســي يک دهنه پل با دهنه 
10 متر و طول 70 متر در حال احداث مي باشــد و براي ساير آب راه ها 
نيــز لوله هاي مورد نياز از طرف ايــن اداره كل تهيه و به محل منتقل 

شــده و به زودي اين مسير براي عشاير و روستاييان منطقه قابل تردد 
خواهد شــد، كار مطالعه اين محور به طول 60 كيلومتر و اتصال آن به 
منطقه خوشادول شهرستان ملكشاهي جهت ارتباط منطقه زرين آباد 
با شهرســتانهاي مهران و ملكشاهي نيز توسط اين اداره كل در جريان 
اســت و در صورت تأمين اعتبار الزم كار اجرايي مسير به صورت يک 

راه روستايي استاندارد آغاز مي شود.

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی ایالم 
از محور چم سرخ- حاضر میل

رئيس پليس فتا استان ايالم از شناسايی و دستگيری فردی كه 
با ســوء استفاده از رسيد خدمات پستی از شهروندان كالهبرداری 

می كرد، خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی پليس فتا، ســرهنگ علی 

جمالی  گفت: يكی از شــهروندان با در دســت داشــتن مرجوعه 
قضايی ضمن مراجعه به اين پليس ،عنوان كرد كه از وی در فضای 
مجازی كالهبرداری شده، در همين راستا پرونده ای تشكيل شد.

وی افــزود: در تحقيقات به عمل آمده، شــاكی عنوان كرد كه 
در فضای مجازی با مشــاهده يک آگهــی تبليغاتی اقدام به خريد 
و واريز وجه به حســاب درج كننده آگهی داشــته و پس از دريافت 
رسيد پستی و كد رهگيری، پس از گذشت چند روز از تحويل كاال  

خبری نشده است.
سرهنگ جمالی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد كد رهگيری مرسوالت پستی هم جعلی است و در سامانه اداره 
پست ثبت نشده است كه در اين راستا تالش برای شناسايی متهم 

در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
ايــن مقام مســئول بيان كرد: بــا انجام اقدامــات تخصصی 
و اســتفاده از شــيوه و شــگردهای فنی پليس، متهم در يكی از 
اســتان های همجوار مورد شناســايی قرار گرفت و با هماهنگی 

مراجع قضايی دستگير شد.

رئيــس پليس فتــا ايالم با اشــاره به اينكه متهــم در برابر 
مســتندات پليس به جرم ارتكابی خود اعتراف و انگيزه خود از اين 
كار را درآمد مالی عنوان كرد، بيان داشــت : متهم برای جلب نظر 
خريداران رسيد خدمات پستی را برای آن ها ارسال می كرد و پس 
از اطمينان از واريز وجه به حســاب وی به عنوان پيش پرداخت و 
بيعانه ســريعًا مراحل ارسال پســتی كاالها را لغو و از اين طريق از 

شهروندان كالهبرداری می كرد.
رئيــس پليس فتــا ايالم اظهار كــرد: در صــورت امكان در 
خريدهــای اينترنتــی از واريز هرگونه وجهی بــه عنوان بيعانه و 
پيــش پرداخت خودداری كرده و پس از دريافت كاال و اطمينان از 

صحت آن اقدام به واريز وجه به حســاب فروشنده كنند.
ســرهنگ جمالی به شــهروندان توصيه كرد: هشــدارهای 
پليســی را جدی گرفته و در صورت مشــاهده هرگونه تخلفی در 
فضــای مجازی، موضــوع را از طريق وب ســايت پليس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشــات مردمی به 

همكاران ما اطالع دهند.

کالهبرداری اينترنتی با سوء استفاده از رسید خدمات پستی

جــوان ۲۲ ســاله در رودخانه 
سیمره غرق شد

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از غرق شدن جوان 
22 ساله در رودخانه سيمره خبر داد.

به گزارش پايگاه خبری پليس ايالم، ســرهنگ قدرت 
رضايــی اظهار داشــت: در پی اعالم مركــز فوريت های 
پليسی 110 مبنی بر حادثه غرق شدگی در رودخانه سيمره، 

ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: گزارش ماموران اعزامی حاكی از آن اســت 
كه يک خانواده همدانی جهــت زيارت به امام زاده محمد 
شهرســتان كوهدشــت عزيمت كرده بودنــد كه در حين 
برگشــت در كنار رودخانه ســيمره جهت استراحت توقف 

كردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان چرداول ادامه داد: يكی از 
اعضای اين خانواده كه جوانی 22 ســاله بود در حين شنا به 

دليل عدم مهارت به فنون شنا در رودخانه غرق شد.
ســرهنگ رضايی اضافه كرد: به علت جريان آب جسد 

اين جوان مفقود و تالش جهت پيدايش آن ادامه دارد.
وی گفت: شهروندان و مسافران با رعايت نكات ايمنی 
و هشــدار های پليسی از شــنا كردن  در مناطق ممنوعه، 

خودداری كنند تا دچار سانحه نشوند.
شهرســتان 70 هزار نفری چرداول به مركزيت شــهر 

سرابله در 30 كيلومتری ايالم قرار دارد.

اختصاص بیــش از 15 هزار 
هکتار از اراضی ایالم به کشــت 

کلزا 

معاون بهبود توليدات گياهی ســازمان جهاد كشاورزی 
اســتان ايالم گفت: همزمان با نزديک شدن به زمان آغاز 
كشت محصوالت پاييزه، 15هزار هكتار از اراضی استان به 

كشت كلزا اختصاص می يابد.
محمدعلــی اقدســيافزود: پيش بينــی می شــود در 
ســال جاری بيش از 30 هزار تن محصــول كلزا در مزارع 

استان برداشت شود.
معاون بهبود توليدات گياهی ســازمان جهاد كشاورزی 
ايالم تصريح كرد: اســتان ايالم از نظر ميزان توليد، رتبه 4 
كشور را بعد از استان های مازندران، گلستان و خوزستان به 

خود اختصاص داده است.
وی بيان كرد: در ســال زراعی گذشــته مقدار 21 هزار 
و 500 تن روغن كلزا در ســطح مزارع استان برداشت و به 

كارخانه های روغن كشی كشور تحويل داده شده است.

وجود بیش از 49 هزار سالمند 
در ایالم

مديركل بهزيســتی اســتان ايالم گفت: از مجموع 49 
هزار و 437 سالمند در ايالم 3 هزار و 500 نفر تحت پوشش 

بهزيستی استان قرار دارند.
زهرا همتی درگفت وگو با خبرنگار فارس در ايالم گفت: 
اجرای طرح ويزيت در منزل، توزيع وســايل توانبخشــی، 
اعزام به اردوهای تفريحی، شناسايی و تجليل از سالمندان 
نخبه، ارائه خدمات مددكاری و روانشناســی رايگان و ... از 
جمله خدمات ارائه شــده اين ســازمان به سالمندان ايالم 

است.
مديركل بهزيســتی ايــالم تصريح كــرد: هم اكنون 
530ســالمند زن و مرد در بنياد فرزانگان به صورت رايگان 
عضو بوده و با توجه به اســتقبال ســالمندان دومين بنياد 
فرزانگان نيز همزمان با هفته ســالمندان در مركز اســتان 

راه اندازی می شود.
وی بيــان كرد: در حال حاضر  685 خانواده دارای فرزند 
دو قلــو به باال در مجموع 1411 نفر كودک از حمايت های 
بهزيســتی برخوردار هستند و ســرانه پرداختی ماهيانه به 
خانواده های اين كودكان به ازای هر كودک يک ميليون و 

هشتاد هزار ريال است.
همتی اظهار كرد: 1659 ناشــنوا و كم شنوا تحت پوش 
بهزيســتی ايالم از خدمات توانبخشــی، سمعک رايگان، 

كاشت حلزون و... بهره مند می شوند.

خبر

لزوم افزایش ضریب ایمنی در مدارس حاشیه راه ها
رئيس پليس راه ايالم بر لزوم افزايش ضريب ايمنی در مدارس حاشيه 

راه های استان ايالم تاكيد كرد.
ســرهنگ رضا همتی زاده كه به مناســبت هفته ناجا در جمع دانش 
آموزان مدرسه  ابتدايی شهيد حسين فاطمی شهرستان ايالم  حضور يافته 
بود، در حاشيه اين برنامه اظهار داشت: يكی از اولويت های مهم و كاری 
اين پليس با همكاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای عالوه بر 
آموزش ايمنی به دانش آموزان، ايمن سازی فيزيكی مدارس حاشيه راه 
نيز در دستور كار قرار گرفت.وی افزود : مهمترين اولويت آموزش ابتدايی 
، ايمنی و ســالمت دانش آموزان اســت  كه ما بايد در رفتار دانش آموزان 
تغيير ايجاد كنيم و اين موضوع بايد از سطح دانش آموزان آغاز می شود تا 

به تغيير در نگرش منجر شود كه اين امر نياز به آموزش دارد.
ايــن مقام انتظامی ادامه داد:  انتخــاب و بهره گيری از دانش آموزان 

بزرگتر به عنوان گذربان مدرســه نقش ويژه ای در هدايت ســاير دانش 
آموزان در ســاعات آغاز و پايان مدرســه ها  در كاهش حوادث و سوانح 
جاده ای  دارد.وی اضافه كرد:  هدف از اجرای اين طرح، فرهنگ ســازی 
ترافيكی دانش آموزان برای افزايش ضريب ايمنی در مدارس حاشــيه 
راههــا و كاهش حوادث و تلفات جاده ای بخصوص برای  اين قشــر از 
كاربران ترافيک جاده ای  كه بيشتر در معرض آسيب پذيری هستند زيرا 
با رفتار های خاص كودكانه خود قادر به تشــخيص خطرات عبور و مرور 

وسايل نقليه نيستند.
همتی زاده خاطرنشــان كرد : مربيان و اولياء دانش آموزان بايد شيوه 
های درست و ايمن رفت و آمد به مدرسه به عنوان عابر پياده و رفت و آمد 
در راه مدرسه با سرويس مدارس و وسايل نقليه را ياد بدهند تا با اين شيوه 

، فرهنگ سازی به نسل های بعدی منتقل شود.

از 13 مهر تا 5 آبان؛

مراکز درمانی در مرز مهران خدمت ارائه می کنند
رئيس دانشگاه علوم پزشكی استان ايالم با ذكر اينكه دانشگاه علوم 
پزشكی با تمام توان و امكانات برای خدمت به زائران اربعين در آمادگی 
صد درصد قرار دارد گفت: مراكز درمانی از 13 مهرماه تا پنجم آبان  ماه 

در مرز مهران مستقر بوده و خدمت ارائه می دهند.
محمد كريميان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: دانشگاه 
علوم پزشــكی با تمام توان و امكانات برای خدمت به زائران اربعين در 

آمادگی صد درصد قرار دارد.
وی به استقرار بيمارســتان های صحرايی دانشگاه علوم پزشكی، 
سپاه پاســداران و ارتش جمهوری اسالمی ايران و همچنين پزشكان 
بــا تخصص های مختلف و تجهيز بيمارســتان های صحرايی به اتاق 
عمل های مجهز به عنوان  اقدامات  دانشگاه علوم پزشكی ايالم  اشاره 
برای استقرار در بيمارستان های مهران اعزام می شوند.كرد و افزود: تيم های پرســنل پزشــكی و پرستاری به صورت شيفتی 

رئيس دانشــگاه علوم پزشكی اســتان ايالم با اشاره به فعال بودن 
مراكز درمانی مورد نظر از هم اكنون در مرز مهران يادآور شــد: فعاليت 
رسمی از ســيزدهم مهرماه تا پنجم آبان  ماه  بوده و تمام تالش خود را 
برای خدمت  رسانی به زائران اربعين انجام خواهيم داد كه مردم در پياده 
روی اربعين عالوه بر توفيقات معنوی از نظر جسمی در سالمت باشند.

وی گفت: به طريقی برنامه ريزی شــده است كه در ايام اوج  حضور 
زائــران در مرز مهران نياز بــه ورود هيچگونه دارو و تجهيزاتی به مرز 

مهران نباشد و از قبل اين اقالم ذخيره شده  است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكی استان ايالم  به زائران اربعين حسينی 
كه مرز مهران را برای سفر انتخاب كرده اند نويد داد كه در بُعد بهداشتی 
و درمانی كادر درمانی و پزشــكی دانشگاه علوم پزشكی ميزبان خوبی 

برای آنان خواهد بود.

برق بعد از امنیت مهم ترین زیرساخت رفاه است

مديرعامل شركت توزيع برق ايالم در 
ديدار با رييس كل دادگستری استان ايالم 
گفت: برق بعد از امنيت به عنوان مهمترين 
زيرساخت رفاه بشــری است از سويی در 
عصر حاضر حتی امنيت نيز وابسته به توليد 

و پايداری انرژی برق است.
هادی شــيرخانی  ادامــه داد: صنعت 

برق و ارائه خدمت به مردم كاری ســخت 
و سنگينی است چرا كه امروز صنعت برق 
يكی از ضروريــات زندگی مردم و جامعه 
است و اهميت برق بگونه ای است كه اگر 
يک ساعت خاموشــی داشته باشيم ارائه 
خدمات ســاير ادارات و سازمانها به مردم 

دچار اختالل می شود.
رييــس هيئت مديره شــركت توزيع 

برق اســتان در ادامه گفت : با اين حال اين 
صنعت مبتال به چالش های بسيار عذاب 
آوری اســت كه از توان و انرژی همكاران 
بنده برای خدمت رســانی بــه مردم می 
كاهد.شــيرخانی به پديده شــوم سرقت 
انــرژی و عدم وصول بــه موقع مطالبات 
به عنوان دوچالش بسيار مهم اين صنعت 
در استان اشــاره كرد و بيان نمود: فعاليت 

های فرهنگی بســياری بــرای رفع اين 
مشــكالت انجام شده اســت اما نيازمند 
ياری گری بيش ازپيش دســتگاه قضا به 
عنوان دادستان بيت المال و منابع عمومی 
هستيم.مديرعامل شــركت توزيع برق 
ايالم اظهار داشــت: با توجه به حساسيت 
موضوع و گره خوردن بــرق با رفاه مردم 
از عالی ترين مقام دســتگاه قضا در استان 

انتظار داريم دســتور تســريع در دادرسی 
پرونده های حقوقی اين شــركت را صادر 
فرمايد.وی در پايان با تقدير از حمايت ها و 
همدلی های بی بديل دادگستری استان با 
صنعت برق ابراز اميدواری كرد: با رويكرد 
نوين دستگاه عدل و داد در كشور و به تبع 
آن در استان شاهد ريشه كنی پديده شوم 

سرقت انرژی در استان باشيم.
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حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
حافظروم به گلشن رضوان که مرغ این چمنم

استاندار ايالم با تاكيد بر اينكه ظرفيت های گردشگری اين استان بی نظير 
اســت، گفت: بخش بازرگانی و بازاريابی اين حوزه خصوصا در كشور عراق 

بايد فعال شود.
به گزارش ايرنا، قاسم سليمانی  دشتكی در نشست هم انديشی با فعاالن 
گردشگری اســتان ايالم به مناسبت روز جهانی جهانگردی افزود: فعاالن 
گردشگری استان با همكاری ميراث فرهنگی بايد نسبت به اعزام گروه هايی 
به كشــور عراق و معرفی ظرفيت های استان به مردم و فعاالن گردشگری 
اين كشور اقدام كنند. وی تاكيد كرد: الزم است در زمينه معرفی ظرفيت های 
گردشگری استان بروشورهای اطالع رسانی و فيلم های تبليغاتی به زبان های 
مختلف تهيه شده و در شبكه های ملی و همچنين كشور عراق پخش شود.

* نتایج نشست با مســئوالن عراقی در حوزه گردشگری 
پیگیری نمی شود

استاندار ايالم با بيان اينكه عراقی ها به توسعه ارتباطات گردشگری با اين 
استان بسيار تمايل دارند، گفت: نشست های دوجانبه ای با مسئوالن عراقی 
در اين زمينه برگزار شده اما نتايج آن از طرف اين استان پيگيری نشده است.

سليمانی دشــتكی افزود: مقدمات كار فراهم شده است اما بدليل اينكه رها 
شده و پيگيری نمی شود به نتيجه نيز نمی رسد بنابراين برای به ثمر نشستن 

بايد پيگيری شود.
* معارضان؛ مهم ترین مانع سرمایه گذاری در ایالم

اســتاندار ايالم گفت: وجود معارضان محلی به معضلی جدی و اساسی 
و مهمتريــن مانع در راه ســرمايه گذاری در بخش هــای مختلف از جمله 

گردشگری در اين استان تبديل شده است.
سليمانی دشتكی اظهار كرد: استان ايالم با اينهمه امكانات خدادادی در 
زمينه سرمايه گذاری با مانع معارضان محلی روبروست كه روال بسيار بدی 
بوده و فرمانداران بايد با كمک دســتگاه قضايی به شدت با اين پديده مقابله 
كنند. وی با بيان اينكه، استان های زاگرس نشين به طور معمول با اين مشكل 
مواجه هستند، يادآور شد: اين موضوع در جلسات شورای تامين استان مورد 

بررسی قرار گرفته و تصميمات خوبی نيز اتخاذ شده است.
* ادارات دولتــی اجازه تخصیص بودجه برای ســاخت 

مهمان سرا ندارند
استاندار ايالم گفت: از حدود 2 سال پيش تا كنون ادارات دولتی از هرگونه 
تخصيص بودجه و رديف اعتباری برای ساخت و ساز هتل و مهمان سرا ندارند 

و اين غيرقانونی است.
ســليمانی دشــتكی اضافه كرد: به منظور رونق گردشگری تمامی اين 

فعاليت ها بايد به بخش خصوصی واگذار شود و ذيحسابان  موظف به نظارت 
هستند. به گزارش ايرنا، در اين نشست نمايندگان فعاالن گردشگری استان 
ايالم مشــكالت و مسائل مربوط به حوزه های مرتبط با گردشگری را بيان 
كردند.فعاليت مهمان ســراهای ادارات، باال بودن هزينه نگهداری هتل ها، 
انحصار شــركت شمســا در زمينه اعزام زائران به عتبات عاليات و بی بهره 
ماندن آژانس های مســافرتی ايالم، باال بودن سود تسهيالت بانكی حوزه 
گردشــگری، نبود زيرســاخت الزم در حوزه گردشگری، همكاری نكردن 
برخــی ادارات در زمينه رفع مشــكالت طرح های گردشــگری، فعاليت 
واحدهای بين راهی غيرمجاز، معارضان محلی، پايين بودن دوره بازپرداخت 
تســهيالت بانكی و نبود مشوق و رغبت كم سرمايه گذاران توانمند از جمله 
مشــكالت مطرح شده در اين نشست بود كه اســتاندار ايالم قول پيگيری 

برای رفع آنها را داد.
استان ايالم با 2 ميليون هكتار گستره در منطقه كوهستانی و مرتفع غرب 
كشــور واقع شــده و به سبب داشتن طبيعت بكر و زيبا، كوه های سر به فلک 

كشيده و دشت های سرسبز به عروس زاگرس معروف است.
استان ايالم با يک هزار و 200 اثر تاريخی و طبيعی منحصربفرد از مناطق 

مستعد كشور برای توسعه گردشگری است.
اين استان يک هزار و 500 اثر تاريخی، طبيعی و گردشگری دارد كه 745 

اثر آن در فهرست آثار ملی قرار دارد.

استاندار تاکید کرد؛

ضرورت فعالیت بازرگانی و بازاریابی 
حوزه گردشگری

بازرســی از ۲6۰ واحــد 
تولیدی و صنعتی توســط 

استاندارد

مديركل اســتاندارد ايالم گفــت: اين اداره كل 
260 مورد بازرســی از واحدهای توليدی اين استان 

از ابتدای سال جاری تاكنون انجام داده است.
مهناز همتی اظهار داشــت:  در اين بازرسی ها از 
محصــوالت اين واحدها نمونه برداری نيز به عمل 

آمده است.
همتــی  همچنين تاكيد كرد: صــدور 20 فقره 
پروانــه كاربرد عالمت اســتاندارد، 23 فقره تمديد 
پروانه، 16 فقره ابطال پروانه و 24 مورد تعليق پروانه 
از ديگر فعاليت های صورت گرفته توسط استاندارد 
استان ايالم در شش ماهه نخست سال جاری بوده 

است.
مديــر كل اســتاندارد ايــالم رعايت عالمت 
اســتاندارد را ضرورتی اجتناب ناپذير در راســتای 
كيفيت كاال و خدمات دانســت و افزود: در اســتان 

ايالم 162 واحد توليدی وجود دارد.

ساختمان کتابخانه بدره
 در آستانه بهره برداري

مهنــدس علی اصغــر كاظمي مديــركل راه 
وشهرسازي استان ايالم از بهره برداري از ساختمان 

كتابخانه شهرستان بدره در آينده نزديک خبر داد.
بــه گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســاني راه 
وشهرســازي اســتان ايالم مديركل اين دستگاه 
اجرايــي در خصوص احداث كتابخانه شــهر بدره 
گفــت: اين پروژه با زيربنــاي 425 متر مربع در دو 
طبقه احداث گرديده است و در مراحل نهايي براي 
بهره برداري قــرار دارد.وي افزود: براي اين طرح 
بالغ بر 700 ميليون تومان  اعتبار هزينه شده است.

راه انــدازی ســامانه احراز 
هویت اداره ثبت احوال مهران 
مديركل ثبت احوال استان ايالم گفت: به منظور 
تســهيل در مراجعات مردم، ســامانه احراز هويت 
اداره ثبــت احوال در ايام اربعين در مهران راه اندازی 

می شود.
منوچهر تيموری گفت: در راســتای همكاری با 
دستگاه های اجرايی سامانه احراز هويت اداره ثبت 
احــوال مهران در ايام اربعين راه اندازی می شــود و 
پاســخگوی نيازهای مردم و مســووالن ذيربط 
خواهد بود.وی افــزود: اداره ثبــت احوال مهران 
به صورت شــبانه روزی در جهت خدمات رسانی به 
زائران حسينی فعال است.  تاكنون 86 درصد واجد 
شرايط باالی 15 سال در استان ايالم جهت دريافت 
كارت ملی هوشــمند ثبت نام كــرده اند. وی ادامه 
داد: از افراد واجد شــرايط باالی 15 سال كه تاكنون 
برای ثبت نام دريافت كارت ملی هوشمند خود اقدام 
نكرده اند، درخواست می شــود كه هر چه سريع تر 
برای ثبت نام كارت ملی هوشمند با توجه به فراهم 

شدن شرايط الزم اقدام كنند. 

۲۳ هزار ســالمند، تحت 
پوشش کمیته امداد ایالم 

ضياء رضايی مدير كل كميته امداد ايالم با اشاره 
به فرارسيدن هفته گراميداشــت مقام سالمندان و 
تبريک اين مناســبت بيان كرد: در استان ايالم 23 
هزار و 500 ســالمند زير پوشش كميته امداد هستند 
كه اين رقم 47 درصد كل جمعيت سالمندی استان 

ايالم را شامل می شود.
وی افــزود: از آنجايــی كــه حجم زيــادی از 
مددجويان اين نهاد را ســالمندان تشكيل می دهند 
كميته امداد ارج نهادن به مقام اين ســالمندان را در 
عرصه خدمت رســانی به آنان به صورت جدی مورد 

توجه قرار داده است.
وی بــا بيان اينكه حمايــت اين نهاد از حدود 47 
درصد ســالمندان اين استان نشــان دهنده توجه 
ويژه كميته امداد به قشــر ســالمند در اين اســتان 
اســت افزود: ســالمندان اين نهاد عالوه بر دريافت 
مســتمری و كمک هزينه،از برخــی خدمات ويژه 
نيز برخوردار هســتند.مديركل كميته امداد استان 
ايالم با اشــاره به هفته گراميداشت مقام سالمندان 
گفت: توجه به ســالمت و سبک زندگی سالم برای 
سالمندان،سركشی از سالمندان بيمار و بستری شده 
در منزل، ايجاد همبســتگی در درون خانواده های 
سالمندان،اعزام سالمندان به اردوی زيارتی مشهد 
و مــوارد ديگر، از جمله برنامــه های اين نهاد برای 

قشر سالمند است.

45۰ هزار قطعه طیور بومی 
واکسینه می شوند

مدير كل دامپزشــكی ايالم گفت: در سال جاری 
450 هزار قطعه انواع طيور بومی در ايالم واكســينه 

می شوند.
وهــاب پيرانی در گفتگو بــا خبرنگار مهر اظهار 
داشت: طرح ملی واكسيناســيون فراگير و رايگان 
طيور بومی اســتان عليه بيماری نيوكاسل همزمان 
با سراســر كشور در ســطح تمام روستاهای استان 
آغاز می شود.وی بيان داشــت: اين طرح در استان 
با همكاری و مشــاركت بســيج مهندســين سپاه 
اميرالمومنين )ع( اســتان و با ساماندهی حدود 70 
اكيــپ عملياتی و نظارتی ، مشــتمل بــر 200 نفر 
نيروی عملياتی و كارشــناس اجرا می شود.پيرانی 
تصريــح كرد: اين طرح در دو فــاز و به فاصله 4 ماه 
انجام می شود و واكسيناسيون به صورت آشاميدنی 
اســت.وی ادامه داد: پيش بينی می شــود در طول 
اجرای طــرح بيش از 450 هزار قطعــه انواع طيور 
بومی روستائيان و عشاير در 620 روستای استان در 
مــدت 20 روز كاری به صورت رايگان عليه بيماری 
نيوكاســل واكسينه شوند.وی گفت: هدف از اجرای 
اين طرح ايمن ســازی طيور بومــی و جلوگيری از 
تلفات و  خسارت اقتصادی در طيور بومی در راستای 
اقتصاد مقاومتــی و كاهش كانون هــای بيماری 

نيوكاسل در طيور صنعتی و رونق توليد است.

خبر

فرمانــده انتظامی ايالم با بيان اينكه هر ســاله 
شاهد حضور باشــكوه زوار اربعين حسينی هستيم، 
گفت: پيش بينی می شــود امسال بيش از 70 درصد 
زائــران از پايانــه مرزی مهران همانند ســال های 

گذشته تردد كنند.
بــه گزارش خبرنگار مهر، ســردار نورعلی ياری 
در مراسم صبحگاه مشترک گراميداشت هفته ناجا 
اظهار داشت: پليس ما امروز به سيستم های روز دنيا 
مجهز شده است تا بتواند امنيت و آرامش مردم را به 
خوبی برقرار كند. وی افزود: انتظامی استان ايالم با 

تالش شبانه روزی و همكاری خوب مردم قدم های 
بسيار مثبت و ارزنده ای برای جلوگيری از قاچاق كاال 
و ارز، حراســت از مرزها و كاهش سرقت ها برداشته 
است.فرمانده انتظامی استان ايالم خاطرنشان كرد: 
استان ايالم يكی از امن ترين استان های كشور است 
كه اين حاصل پشــتيبانی ويژه مسئوالن استانی و 
تالش شــبانه روزی پليس و همكاری آحاد مردم با 
اين نيروی خدمتگزار است.ســردار ياری در بخش 
ديگری از ســخنان خود بــه ماموريت بزرگ ملی و 
مذهبی اربعين حسينی اشــاره كرد و گفت:  از سال 

95 تاكنــون بيش از 15 ميليــون زائر از مرز مهران 
تردد داشــته اند كه امنيت و آرامش اين تعداد زائر كار 
بسيار سخت و طاقت فرسايی بود اما با ياری خداوند 
و تــالش وصف ناپذير پليــس ، نهادهای امنيتی و 

نيروهای خدمات رسان به خوبی محقق شد.
وی تصريح كرد: پيش بينی می شود امسال بيش 
از 70 درصد زائران از مرز مهران تردد داشــته باشند 
كه اين امر وظايف نيروی انتظامی را بســيار سنگين 
خواهــد كرد اما نيروهای انقالبی و واليتی انتظامی 
اســتان ايالم با همكاری ناجا تمهيدات الزم را برای 

حضور باشكوه زائران انديشيده است و چند روز ديگر 
ما برای خدمت رسانی در مرز مهران مستقر خواهيم 

شد.

تردد بیش از ۷۰ درصد زائران اربعین از پایانه مرزی مهران

چاپ آگهی های ) تبلیغات ، استخدام ، مفقودی و... (
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تاثیر سالمت جسمی زندانیان 
در اقدامات بازپرورانه 

عبدالمجيد كشوری با دكترمحمد كريميان ديدار 
كرد.

به گزارش روابط عمومی زندان های استان ايالم 
كشوری مديركل زندان های استان ايالم در ابتدای 
اين ديدار به فعاليت های بهداشتی و درمانی در زندان 
های اســتان اشاره ای داشــت و خواستار حمايت و 
همكاری بيش از پيش در راســتای ارتقاء تجهيزات 
پزشكی و درمانی و همچنين خدمات سالمت جسمی 
برای گروه های هدف شــد. وی بيان داشــت: تاثير 

ســالمت جســمی زندانيان در اقدامات بازپرورانه 
غيرقابل انكار است.

كشوری پيشــگيری را مهمتر از درمان دانست و 
عنوان نمود: با اقدامات پيشــگيرانه می توان ضمن 
كاهش آســيب، از شــيوع بيماری های مختلف نيز 
جلوگيری كرد. وی بحث آموزش نيروهای بهداشت 
و درمــان اين اداره كل را ضــروری خواند و گفت با 
انتقــال علــوم و فنون جديد به كاركنان شــاغل در 
بهداری زندان های استان می توان اعزام مددجويان 
به بيمارستان ها را به حداقل رساند كه اين امر از لحاظ 
امنيتی و هم از لحاظ رعايت حقوق شــهروندی قابل 

توجه می باشد.
كريميــان نيز در ادامه برای همــكاری و تعامل 
روز افزون قول مســاعد داد و اذعان داشت: سالمت 
روحی افراد بستگی به ســالمت جسمانی آنان دارد 
كه دســتيابی به اين مهم از طريق فرهنگ ســازی، 
آمــوزش و افزايش فعاليت های جســمی زندانيان 

محقق می شود.

آب مورد نیاز زوار در مرز مهران 
تامین شده است

مديرعامل شــركت آب و فاضالب ايالم گفت: با 
تالش های انجام شــده آب مورد نيــاز برای زائران 
و تمامی موكب  ها، ســرويس های بهداشتی و ساير 
كاربری  های موجود در مرز مهران تامين شده است.

افشــين مظاهری در بازديد از طرح جابجايی خط 
انتقــال آب به  پايانه مــرزی مهران گفت: احداث پل 
زيرگذر و روگذر جاده پايانه مهران منوط به جابجايی 
بخشــی از خط اصلی انتقال آب شــهر بــود، لذا اين 
شركت با تالش شبانه روزی نسبت به جابجايی خط 

انتقال بــه طول 700 متر با قطر 250ميليمتر و از نوع 
فوالدی اقدام كرد.

وی با بيان اينكه جابجايی خط مذكور از پيچيدگی 
خاصــی برخوردار بود تصريح كــرد: در زمان اجرای 
عمليــات فوق تمامــی اقدامــات و تمهيدات الزم 
انديشــيده شــد، تا اين كار در كمترين زمان ممكن 

انجام شود.
مدير عامل شــركت آب و فاضالب اســتان ايالم 
با اشــاره به اينكه اين شــركت آماده خدمت رسانی 
به زائران اربعين اســت يادآور شد: با برنامه ريزی ها و 
اقداماتی كه در سال گذشته و سال جاری به خصوص 
در اجرای زيرســاخت های آب صورت گرفته، تالش 
می شــود آب مورد نياز برای زوار و تمامی موكب ها، 
ســرويس های بهداشتی و ساير كاربری های موجود 

در مرز مهران تامين شود.
شــهر 10 هزار نفری مهــران  دو هفته قبل و بعد 
از ايــام اربعين ميزبان جمعيت چنــد ميليونی زائران 

كرباليی است.

خبر


