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اشباع شدن است
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فعالیت 18 هزار نفر در صنعت چوب استان؛

 درودگری همدان ظرفیت مهمی 
در حوزه اشتغال است

اســتاندار همدان گفت :دولت عزم جدی برای حمایت از تولید و اشــتغال دارد و برای تحقق این مهم نیز در اســتان همدان  
برنامه های هدفمندی در قالب سندی راهبردی تدوین کردیم.

 خبرنگار جام جم همدان: سید سعید شاهرخی در جلسه حمایت از صنعت، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، 
افزود: استان همدان ظرفیت بزرگی از استادکاران و فعاالن صنعت دورودگری دارد که می توانند نقش موثر و مهمی در ایجاد 

اشتغال و تولید داشته باشند بر این اساس دولت نیز حمایت می کند.  وی با اشاره به این که ساالنه پیش بینی...

استاندار کرمانشاه:

از درآمد ُاپراتورها 
در استان بی خبریم
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قاچاق چوب؛ بالی جان جنگل های کردستان

اهالی ۵۳۶ روستای کردستان 
زیر پوشش خدمات آبفار نیستند

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کردستان 
گفت: در حال حاضر از یک هزار و ۶۷۷ روســتای دارای 
سکنه اســتان، اهالی ۵۳۶ آبادی از خدمات این شرکت 

بی بهره هستند.
به گزارش ایرنا صدیــق محمدزاده اظهار کرد: برای 
این ۵۳۶ روستای کردستان، کنتور آب نصب نشده است 
و از خدمات شــرکت آب و فاضالب روستایی برخوردار 
نیســتند.وی با بیان اینکه یک هزار و ۵۴۲ روستا دارای 
لوله کشی و تاسیسات آب است، اضافه کرد: ۱۳۵ روستای 
اســتان نیز فاقد لوله کشی و هر گونه خطوط و تجهیزات 
آب و فاضالب هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی کردســتان یادآور شد: شــاخص بهره مندی 
روســتاهای اســتان از آب شــرب ۶۴،۸ درصد بوده در 
حالیکه این رقم در کشــور ۷۵ درصد است. محمدزاده به 
برنامه ریزی برای تامین آب پایدار ۸۰۲ روســتا در استان 
اشاره کرد و افزود: ۲۰۹ پروژه نیمه تمام در زمینه آبرسانی 
روستایی در دســت اجراست که امیدواریم با تخصیص 
اعتبــارات الزم تکمیل شــود.وی با بیــان اینکه به ۹۳ 
روستای استان آبرسانی ســیار صورت می گیرد، اظهار 
داشت: برنامه این است که از طریق سدها و سامانه های 
انتقال آب، برای تامین آب شرب دائمی روستاهای دارای 
کمبود آب اقدام کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی کردســتان گفت: ۱۰۰ روستای نزدیک به ۱۶ 
کاســه سد در استان وجود دارد که یک هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای دفع فاضالب بهداشتی این روستاها نیاز است.

تا چند وقت پیش، خشکسالی، سدسازی، آتش سوزی 
و .. از جمله آفات جنگل ها به شمار می رفت اما در یکی دو 
ســال اخیر بالی بزرگ تری به نام قاچاق چوب دامن گیر 

درختان جنگل های کردستان شده  است.
به گزارش فارس سطح جنگل های استان کردستان 
)طبیعی و دســت کاشت( ۳۷۳ هزار و ۳۲۸ هکتار معادل 

۲.۶۳ درصد سطح جنگل های کشور است.
متوسط سرانه جنگل در جهان ۰.۶۵، در ایران معادل 

۰.۲ و در استان کردستان حدود ۰.۲۶ است.
جنگل های زاگرس یکی از ظرفیت های مهم منطقه 
غرب کشــور به ویژه استان کردستان محسوب می شود 
که طی چند ســال اخیر قطع بی رویه درختان بلوط  و حاال 
قاچاق چوب موجب نگرانی  مردم و دوســتداران محیط  

زیست شده  است.
در واقــع تا همین چنــد وقت پیش، خشکســالی، 
فعالیت های معدنی، سدسازی، راه سازی، آتش سوزی در 
جنگل ها، بیماری و حمله آفات  به درختان جنگلی، قطع 
درختان به منظور تهیه زغال و توسعه زمین های زراعی از 
جمله آفات جنگل ها به شمار می رفت اما در یکی دو سال 
اخیر آفت بزرگ تری به نام قاچاق چوب دامن گیر درختان 
جنگل های کردستان شده  است. برای بررسی وضعیت 

قاچاق چوب در کردســتان با سعدی نقشبندی مدیرکل 
منابع طبیعی اســتان گفت وگویی داشت که مشروح آن 

را در زیر می خوانید:
مدتی اســت موضوع جنگل های زاگرس 
در فضای حقیقی و مجازی مطرح اســت که 
دســتخوش قاچاقچیان چوب قــرار گرفته 

است، در این خصوص توضیح دهید.
گرفتاری که در حال حاضر اداره منابع طبیعی استان و 
جنگل های حوزه زاگرس با آن دست و پنجه نرم می کند 
بحث قاچاق چوب است علت اصلی آن هم در سطح کشور 
این است که در کشور سرمایه گذاری کالن و عظیمی در 
حوزه صنایع چوب انجام شــده است و دولت تسهیالت 
زیادی به این حوزه پرداخت کرده است در واقع مواد اولیه 
صنایع زیادی از جمله مبلمان ســازی، ام دی اف، کاغذ، 
پوشال، جعبه های چوبی، حتی یکسری صنایع معدنی و ... 
چوب است لذا باید مواد اولیه این صنایع تامین شود، قبلتر 
بخشــی از چوب این صنایع از جنگل های شمال تامین 
می شد که امروز بحث تنفس ۱۰ ساله جنگل های شمال 
در دســت اجرا است که اجرای این برنامه تنفس به بالی 
جان جنگل های زاگرس تبدیل شده است و بخشی هم از 
طریق واردات چوب انجام می شد که امروز به دالیلی دچار 
محدودیت هایی شده است لذا در حال حاضر جنگل های 

زاگرس بهترین منبع برای تامین چوب است. 
یعنی در حال حاضر هیــچ بهره برداری از 

جنگل های شمال نمی شود؟
البتــه بحث تنفس جنگل های شــمال به این معنی 
نیســت که هیچ گونه بهره برداری از این جنگل ها انجام 
نمی شــود بلکه به شــیوه محدود و زیرزمینی باز از این 
جنگل ها بهره برداری می شــود چرا که این صنایع برای 
تامین مواد اولیه خود مجبور هســتند تالشی کنند و پول 

پرداخت کنند و برایشــان هم فرقی ندارد که این چوب از 
کجا و به چه شکل و شیوه ای تامین می شود.

از زمانی که طرح تنفس در جنگل های شــمال اجرا 
شده اســت چوب خواران به سمت درختان جنگل های 
زاگرس گســیل شــدند، امروز قاچاقچیان چوب در هر 
جایی که بداننــد اختالف قیمت بین محصول خام اولیه 
با محصولی که بصورت قاچــاق امکان تامین آن وجود 
دارد زیاد است آنتن های آنها حساس می شود و دنبال آن 
می روند که بدانند در چه مکان هایی به قیمت پایین وجود 
دارد لذا با این تفاســیر هجمه ای در بحث قاچاق چوب به 
۱۱ استان زاگرس نشین وارد شده که استان کردستان هم 

بخشی از آن است.

قطع درختان خودرو بستر رودخانه جرم است
* اداره منابع طبیعی در مقابل قطع درختان 
و قاچاق چوب در اســتان چه اقداماتی انجام 

داده است؟
یکی از پیگیری ها ما بحث درختان بســتر رودخانه ها 
اســت، در واقع درختانی که در رویشگاه های کنار رودی 
و در حاشیه و بستر رودخانه ها سبز می شوند اکثرا درختان 
خودرو یی هســتند کــه هرچند جزو بســتر و مدیریت 
شــرکت آب منطقه ای است ولی هرگونه درخت خودرو 
که در عرصه سرزمینی سبز شده باشد جزو انفال حساب 
می شود بنابراین هر کسی اقدام به قطع این درختان کند 

از طریق مراجع قضایی با آن برخورد می کنیم.

حفاظت و صیانــت از جنگل های زاگرس 
اولویت اصلی منابع طبیعی است

مســئله دومی که به جد پیگیر آن هستیم حفاظت و 
صیانت از جنگل های زاگرس اســت که در ۶ شهرستان 

کردستان این جنگل ها وجود دارد و متاسفانه به شیوه های 
مختلف مورد تعرض قرار می گیرند.

حجــم قطع درختان در زاگرس آنقدر زیاد اســت که 
کم کم از حوزه توان ما دارد خارج می شود چون سطح این 
جنگل ها وسیع است و نیروهای یگان حفاظت ما محدود، 
نمی توانیم بصورت ۲۴ ســاعته از آنها حفاظت کنیم لذا 
برای رفع این مشــکل به بخشــدارها و دهیاران اعالم 
کردیم که در صورت مشاهده هرگونه تخریب جنگل و یا 
حمل محموله چوب به ما گزارش دهند البته اصلی ترین 
خواسته ما این است که بیشتر گزارشات حین قطع درختان 
را به ما اعالم کنند که سرمنشاءهای اصلی قطع درختان را 
دستگیر کنیم چون درختی که قطع شده کار از کار گذشته 
و در نهایــت ما فقط می توانیم این محموله های قاچاق را 
ضبــط و به نفع دولت مصادره کنیم و یا جریمه ای اعمال 
کنیم پس بیشــتر تالش ما این اســت که از سرمنشاها 
افــرادی که اقدام به بریدن درخت می کنند را دســتگیر 
کنیم.متاسفانه با توجه به اینکه در حال حاضر در برخی از 
شهرســتان ها از جمله بانه، مریوان و سروآباد محدودیت 
مرز اعمال شــده اســت و مردم این مناطق مثل گذشته 
نمی توانند در فعالیت های مربوط به مرز شــرکت کنند 
پس تعدادی از آنها بصورت شــبانه اقدام به قطع دختان 

زاگرس می کنند.
جالب هم این اســت که خود اهالی این روستاها هم 
حاضر نیســتند قطع درختان را گزارش دهند اما با توجه 
به این وضعیت و شــرایط ما تمام تالش و جدیت خود را 
کردیم تا جایی که برایمان امکان دارد از انجمن های مردم 
نهاد و افراد و رابطین خود استفاده کنیم که در جاهایی که 
درخت بریده می شــود و یا محموله چوب تردد می کند به 

ما اطالع دهند.
در واقع حفظ و حراست از جنگل های بلوط کردستان 

که سرمایه ای گران بها برای مردم این دیار است نیازمند 
مشارکت همگانی میان مسؤوالن، سازمان های مردم نهاد 
و خود مردم است. از همه آحاد مردم درخواست می کنیم 
نسبت به حفظ و نگهداری بوته زارها، بیشه زارها، درختان 
و در کل منابــع طبیعی خدادادی به عنوان ســرمایه ای 
بی نظیر توجه ویژه داشــته باشند و ضمن مشارکت فعال 
در حفاظــت از اراضی ملی در صورت مشــاهده مواردی 
همچون قطع درختــان، تخریب و تصرف منابع طبیعی 
موضوع را با شــماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ یگان حفاظت 

منابع طبیعی استان کردستان اطالع دهند.
قطع درختــان باغی در کردســتان رو به 

افزایش است
امروز قاچاقچیان در این شرایط که می دانند ما به شدت 
پیگیر قطع درختان جنگلی هســتیم بحث قطع درختان 
جنگلــی را کاهش دادند و به ســمت قطع درختان باغی 
روی آورده اند و با این روش ســطح باغات ما بشــدت در 
حال کاهش است در واقع واسطه گران، صاحبان باغ ها را 

به قطع درختان ترغیب می کنند.
عالوه بر قطع و قاچاق درختان جنگلی و درختان بستر 
رودخانه ها، قطع درختان باغی هم اضافه شده است یعنی 
امروز با توجه به اینکه قیمت چوب باال رفته است صاحبان 
باغ ها اقدام به قطع درختان باغ خود می کنند بطوریکه از 
قطع یک درخت با حجم وسیع بیش از ۳۰ الی ۴۰ میلیون 
تومان عاید باغدار شــود لذا با خود فکر می کند که حتی 
تا ۲۰ ســال دیگر هم چنین سودی از این درخت عایدش 
نمی شود و از طرف دیگر با بریدن و از ریشه درآوردن این 
درخت اقدام به کاشــت نمونه اصالح شده درخت که ثمر 
آن هم بیشــتر اســت می کند و چون فقط بعد اقتصادی 
قضیه را در نظر می گیرد مطمئنا سود می کنند لذا قطع این 

درختان در سطح استان زیاد شده است.

قاچاق چوب؛ بالی جان جنگل های کردستان

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه 
گفت: ایجاد کمربند سبز بهترین راهکار برای حراست و صیانت 
از اراضی ملی و جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری 

است.

خبرنگار جام جم کردستان: علیرضا ساوری در کارگروه 
پیش بینی و پیشــگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری 
استان کردستان در ســنندج اظهار کرد: چالش معارض ماده ۵۶ 
قانون حفاظت از اراضی ملی باید با همکاری راه و شهرســازی، 
منابع طبیعی و ثبت اســناد به عنوان سه دستگاه متولی این حوزه 
مرتفع شود. مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه 
قضائیه خاطرنشان  کرد: ماده ۹ حفاظت از اراضی تاثیرگذارترین 
قانون در زمینه پیشبرد و موفقیت دستگاه ها در اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه در اســتان کردســتان به دلیل کم کاری و نبود 
وحــدت رویه و اهتمام جدی ماده ۹ حفاظت از اراضی آنگونه که 
باید به اجرا نرسیده است، گفت: این توقع از راه و شهرسازی و منابع 
طبیعی و ثبت و اســناد وجود دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن از 

طریق نشســت های سه جانبه حداکثر تا پایان سال جاری نسبت 
به اراضی بالتکلیــف در اولویت تخریب اقدام کنند.وی تصریح 
کرد: نگاه ما به ایجاد کمربند ســبز جلوگیری از تخریب و در کنار 
آن افزایش فضای ســبز و زیباسازی شهر بویژه در قسمت هایی 
اســت که در خطر تخریب اســت. وی افزود: زمین هایی که در 
شهر وجود دارد به شهرداری تحویل داده شود که این نهاد زمینه 
اجرای این مهم را فراهم ســازد تا در کنار افزایش ســرانه فضای 
ســبز مانع از تخریب اراضی ملی باشیم. ســاروی اذعان کرد: در 
زمینه ایجاد کمربند ســبز باید به صــورت گام به گام و مرحله ای 
متناسب با ظرفیت ها در این حوزه جلو بروید و این کار با هماهنگی 
دستگاه های متولی انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: راهی جز 
حراســت از اراضی در حال تخریب نداریم و تنها راهکار برای این 

مهم ایجاد کمربند ســبز است مدیرکل پیشگیری های وضعی 
معاونت اجتماعی قوه قضائیه  گفت: اگر اراضی ملی تخریب شود 
یا متصرف داشته باشد به معنی این است که این دستگاه ها در انجام 
وظایــف خود در حوزه حفظ و صیانت از اراضی کم کاری کرده اند. 
وی اذعان کرد: در اســتان کردستان بویژه شهر سنندج به لحاظ 
ماده ۹ و اجرای کمربند سبز از اهداف خیلی عقب است که باید در 
این راستا به صورت اولویت بندی تصمیم گیری و دستگاه ها را اجرا 
کنند.  وی گفت: اطالعات رقومی و اراضی برخی از دســتگاه ها 
تک برگ نشــده و همین بســتر تخریب اراضی ملی و گسترش 
مناطق حاشیه را فراهم ســازد. وی اذعان داشت: کمربند سبز با 
اولویت بندی و با تمرکز بر زمین های در حال تخریب شهرداری به 

شکل اولویت دار اعالم کند.

ایجاد کمربند سبز؛ راهکار صیانت از اراضی ملی

قبض های کاغذی برق به نوشت افزار دانش آموزان روستایی تبدیل شد

کردستان، دارای ظرفیت تولید ۵.۴ 
میلیون تن محصوالت کشاورزی

www.jamejamdaily.ir
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: این استان 
محصوالت  تن  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۵ تولید  پتانسیل 
کشاورزی در سال را دارد که امیدواریم به این ظرفیت 

در آینده  نزدیک دست پیدا کنیم.
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بالقوه کردن ظرفیت های کرمانشاه می تواند مبنای کار 
پژوهشگران باشد

مدیرکل اجراییات شهرداری از تجهیز و راه اندازی گرمخانه شهرداری 
با شروع فصل سرما خبر داد.

غالمرضا شــهبازی مدیر کل اداره اجرائیــات در گفتگو با خبرنگار جام 
جم کرمانشــاه  اظهار داشــت: با توجه به برودت هوا و شروع فصل سرما 

شهرداری کرمانشاه به منظور پذیرایی  و استراحت شبانه افراد بی خانمان 
و در راه مانده نســبت به راه اندازی و تجهیز گرمخانه ای با ظرفیت ۴۰ نفر 

بــا تمام امکانات در محل پارک جاللیه اقدام نمود.
وی افزود: در این گرمخانه یک وعده غذای گرم برای شام و یک وعده 

صبحانه برای افراد مذکور تدارک دیده شــده است. 
شــهبازی با اشاره به ساعات پذیرش در این گرمخانه افزود: افرادی که 
قصد اســتفاده از گرمخانه شهرداری را دارند می توانند همه روزه از ساعت 

۱۸ عصر تا ۷ صبح از امکانات این گرمخانه اســتفاده نمایند. 

تجهیز و راه اندازی گرمخانه شهرداری کرمانشاه

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

اســتاندار کرمانشــاه با انتقاد از عملکرد 
اپراتورهــا در اســتان گفــت: اپراتورهای 
مختلفی در استان فعال هستند، اما نمی دانیم 

در اســتان چه می کنند و چقدر درآمد دارند؟
جلسه ۲۳ آذر شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان کرمانشــاه با توجه به حضور مدیرکل 
دفتر نظارت بر ســرویس هــای ارتباطی و 
فنــاوری اطالعات ســازمان تنظیم مقررات 
رادیویی کشــور به مباحث مخابراتی استان 

اختصاص یافت.
به گزارش ایســنا در ابتدای این جلســه 
ســید محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر 
ســرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات 
ســازمان تنظیم مقررات رادیویی کشــور به 
ارائه گزارشی از وظایف این سازمان پرداخت 
و گریزی هم به مشکالت اپراتورها در استان 

داشت. 
وی افزود: برای بهبود پوشــش در استان 
هــای مختلف و بویژه اســتان کرمانشــاه 
مشــکالتی داریم که امیدواریم با مساعدت 
مسئوالن استان این مشکالت برطرف شود. 
امامی تصریح کــرد: در حال حاضر در بحث 
پوشش با سه نیاز اساسی از جمله تامین برق، 
تامیــن امنیت جهت پیشــگیری از ســرقت 
ســایت ها و نیز همکاری موثر شهرداری ها 
جهت نصب ســایت در شهرها روبرو هستیم. 
وی افزود: چنانچــه این خدمات به اپراتورها 
ارائه شــود، تاثیر بســیاری در بهبود عملکرد 
آنهــا و نیز بهبــود کیفیت ارتباطات اســتان 

خواهد داشت.
 امامــی تاکید کــرد: در کارگروهی تمام 
مشــکالت ارتباطی استان احصا شده و ظرف 
۴۵ روز آینده تعییــن تکلیف و گزارش آن به 

مسئوالن استان کرمانشاه ارائه می شود.
بــه دنبال صحبــت های این مســئول، 
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه از عملکرد 
غیرشــفاف اپراتورهای فعال در استان انتقاد 
کــرد. بازوند گفت: اپراتورهــای مختلفی در 
استان فعال هســتند، اما نمی دانیم در استان 
چه می کنند؟ چقــدر درآمد دارند؟ چه میزان 
خدمــات ارائه می دهند و اصــال برنامه های 

توسعه ای آنها چیست؟
وی تصریح کرد: ایــن حقیقا جای گالیه 
دارد که نســبت به فعالیــت این اپراتورها بی 
اطالع باشــیم و اصال ندانیم مدیران آنها چه 

کسانی هستند.
 بازوند با انتقاد از عملکرد یکی از اپراتورها 
در اســتان گفت: این اپراتــور در بحث زلزله 
و اربعین مشــکالت بســیاری بــرای ما به 
وجــود آورد، اما ما حتی نمی دانیم مســئول 
این اپراتور کیســت و چقــدر درآمد از این دو 
میلیــون نفر جمعیت اســتان دارد و چرا این 

مشکالت را در استان به وجود آورده است؟
بــه دنبال طرح این انتقادات، امامی با بیان 
اینکه وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 

یکی از شــفاف ترین وزارتخانه هاست، تاکید 
کرد: هر اطالعاتی که از نحوه فعالیت، میزان 
درآمــد و خدمات دهی اپراتورها در اســتان 

بخواهید در اختیار استان قرار می گیرد. 
اســتاندار کرمانشــاه از کســر از حساب 
مشــترکین بابت خدمات ارزش افزوده انتقاد 
کــرد و افــزود: در یک مــورد در جوانرود از 
حســاب یک جوان بدون اینکه اطالع داشته 
باشــد مبلغ ۱۲ میلیون تومان برداشت شده 

بود.
امامــی در این زمینه هم بــا تایید صحبت 
های اســتاندار در خصــوص خدمات ارزش 
افزوده، گفت: در حال حاضر با اطالع موضوع 
به قــوه قضاییه، این پرونده یــک میلیون و 
۶۰۰ هزار شــاکی در کشور دارد و در دستگاه 

قضایی پرونده آن باز است.
اســتاندار کرمانشــاه در ادامه با اشاره به 
قرارگیری مرکز مدیریت منطقه ۸ مخابراتی 
در همــدان، با انتقاد از این وضعیت گفت: ُکد 
منطقه هشــت )شامل استان های کردستان، 
کرمانشــاه، همدان، ایالم، مرکزی( به دلیل 
مالحظــات جنگــی در آن زمان به اســتان 

همدان داده شــده بود، اما االن ۳۰ ســال از 
پایــان جنگ می گذرد و این مرکزیت باید به 
کرمانشاه داده شــود، چرا که عمده جمعیت 
غرب کشــور در این استان اســت. بازوند از 
مســئول تنظیم مقررات رادیویی ســازمان 
مقررات خواســت یا این مرکزیت را به استان 
کرمانشــاه بدهند و یا ُکد کرمانشاه را عوض 

کنند.
بحث تبلیغات گردشــگری هم به عنوان 
دســتور کار پایانی این نشســت مطرح شد و 
امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان با بیان اینکه اعتبار 
تبلیغات گردشــگری اســتان از محل نفت و 
گاز اســت، گفت: متاســفانه ایــن اعتبارات 
تخصیــص نمی یابد و برای همین  همواره به 

مشکل بر می خوریم.
اســتاندار کرمانشــاه از رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان خواســت تا 
۴۰۰ میلیون تومان بابت تبلیغات گردشگری 
به میراث فرهنگــی تخصیص یابد یا اصالح 
موافقــت نامه ظــرف ۱۰ روز آینده صورت 

گیرد.

استاندار کرمانشاه:

از درآمد ُاپراتورها در استان بی خبریم

استاندار کرمانشاه گفت: استان ظرفیت های ویژه ای 
برای توســعه دارد و شناخت این مزیت ها و روش استفاده 
بهینــه از آنها می تواند زیربنــای تحقیق و پژوهش برای 

دستیابی به راهکارهای توسعه محور باشد. 
به گزارش ایســنا هوشــنگ بازوند بــا تبریک هفته 
پژوهــش، از پژوهش بــه عنوان فرآینــدی نظام مند، 
ســاختارمند و مبتنــی بر اصول و روش هــای علمی نام 
برد و اظهار داشــت:انتظار داریــم خروجی این فرآیند به 
عنوان دستاوردهای پژوهشی منجربه ارائه راه حلی برای 
مسائل و مشکالت و پاسخی به سوال های حوزه صنعت 

باشد. 
وی افزود: در بیان مســأله به عنوان یکی از ضرورت 
های فرآیند پژوهش، باید چالش های فراروی توســعه 
پایدار اســتان بر اساس اولویت ســنجی صورت گرفته 
مورد توجــه قرار گیرد و ضمن تبییــن وضعیت موجود، 
راهکارهــای الزم بــر مبنای روش هــای علمی جهت 
دســتیابی به وضعیت مطلوب تشــریح و اعالم شود، به 
گونه ای که در ســطوح مختلف عملیاتی قابلیت استفاده 

را داشته باشد. 
بازوند تأکید اسناد باالدســتی توسعه پایدار کشور بر 
استفاده بهینه از دانش، فناوری، نوآوری و دستاوردهای 
ارزشــمند علمــی را یادآور شــد و گفــت: وظیفه داریم 
دســتاوردهای پژوهشی استان را به شــیوه ای مناسب 
اطالع رســانی کنیم، زیرا این کار ســبب عرضه مناسب 
ایــن نتایــج در بــازار و  صنعت و بهره منــدی جامعه از 

دستاوردهای علمی می شود.
وی تعالی و پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی را منوط به توســعه علم و 
تکنولوژی دانســت و گفت: امروزه در اســتان کرمانشاه 
ظرفیت های ویژه ای برای توسعه وجود دارد که شناخت 
ایــن مزیت ها و روش اســتفاده بهینه با لحاظ بهره وری 
به عنوان شــاخصی تأثیرگذار می تواند زیربنای تحقیق 
و پژوهش برای دســتیابی به راهکارهای توســعه محور 

باشد.
بازوند با بیان اینکه پژوهش و فناوری در ابعاد مختلف 
زمینه توســعه و مشــارکت ملی را فراهم می کند، افزود: 
امروزه شــاهدیم با وجود تحریم های ظالمانه، ســرمایه 
انسانی ارزشمند و پشــتوانه علمی توانمند داخلی زمینه 
ساز تحول و رشــد بوده و بر این اساس نیاز داریم ارتباط 

دانشگاه و جامعه تقویت و نهادینه شود.
استاندار کرمانشاه به حمایت از فعالیت های پژوهشی 
به عنوان ســرمایه گذاری آینده نگر با رویکرد توســعه و 
تعالی اشــاره و اظهار کرد: دانشگاه ها با شناخت نیازهای 
پژوهشــی بخش صنعت می توانند ضمن کمک به رونق 
تولید و حل مشــکالت بخش صنعت، ســبب تسریع در 
رشــد اقتصاد شوند و البته صنعت نیز وظیفه دارد از نتایج 
علمی و قابل استناد دانشجویان و سرمایه های این کشور 
برای حل مشــکالت اســتفاده و در آینده ضمن برطرف 
کردن موانع فراروی توســعه، زمینه اشتغالزایی پایدار را 

نیز فراهم کند.   
وی از مراکز علمی و پژوهشــی به عنوان پشــتوانه و 
نشانه توانمندی استان نام برد و تصریح کرد: در نمایشگاه 
هفته پژوهش که از دوم تا چهارم دی در کرمانشاه برگزار 
می شود، فرصت مناسبی داریم تا دستاوردهای نخبگان، 
اســاتید و دانشجویان را در عرصه های مختلف به جامعه 
معرفی کنیم.بازوند با بیان اینکه مسیر رشد و تعالی استان 
بر اســاس اسناد اشــتغال، رونق تولید و اقتصاد مقاومتی 
مشــخص شــده، گفت: با توجه به پویایی حوزه دانش و 
علم نیاز داریم برای تحقق این اهداف دانشــگاه و صنعت 
مســایل و مشکالت را بررسی و ضمن انجام فرآیندهای 

پژوهشی، نتایج و دستاوردها را نیز اعالم کنند.

خبر

مدیر کل ورزش و جوانان ایالم:

استاندارد سازی اماکن ورزشی از اولویت های اجرایی وزارت ورزش 
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم در گفتگو 
با روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
بیان داشت : استاندارد سازی اماکن ورزشی در این 
اســتان از اولویت های اجرایــی وزارت ورزش در 

استان ایالم  است.
مظفرعلی شــائی توجه به مناطق روســتایی و 
محــروم را از راهکارهای حمایتی وزارت ورزش به 
این اســتان دانست و گفت : با توجه به بافت استان 
ایالم که یک بافت روســتایی اســت و نزدیک به 
۳۵ درصد جمعیت این اســتان در روستاها زندگی 
می کنند این اماکن فاقد هر گونه فضای ورزشــی 

هستند.
 وی توســعه خانه های ورزشی روستایی در این 

استان را از ابتکارات وزارت ورزش دانست.
علی شــائی افتتاح ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفری 
عدالــت مجموعه ورزشــی غدیر شــهر ایالم را 
مطالبه عمومی مردم این اســتان دانســت و افزود 
: با انتظاراتی که از حمایت دولت داریم امید اســت 
که بتوانیم  در ســال جاری به افتتاح این ورزشگاه 

نزدیک شویم .
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان ایالم کسب 
دو سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو توسط ورزشکاران 
این استان در رشته تیراندازی را از افتخارات ورزش 

این استان دانســت و گفت : توانایی و دسترسی به 
این ســهمیه ها از مرکز اســتانی که تا بهره مندی 
و توســعه یافتگــی فاصله ای زیــاد دارد در مقابل 
اســتانهای بهره مند و توســعه یافته ای که موفق 

به ســهمیه المپیک نشدند ، افتخاری ویژه است . 
علی شــائی گفت : ایالم با برتری ورزشکارانی 
چون آرمینا صادقیان و جــواد فروغی برگزیدگان 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو این اســتان توانسته است  به 
کسب ۳۳ درصد از سهمیه المپیک تیراندازی برسد 
. وی در ادامه با اشــاره به افتتاح زمین های تنیس 
)۴ زمین تنیس ( مجموعه الغدیر در اســتان در سال 
جاری افزود : خوشــبختانه در دوسال اخیر در حوزه 
زیر ســاخت های تخصصی ورزش اســتان ایالم 
شــتاب عمده ای صورت گرفــت که بهره برداری 

از ایــن زمین هــای تنیس یکی از راهگشــاهای 
تخصصی برای ورزشــکاران این رشــته در استان 
بود.  وی افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای 
هفت چشــمه با حضور معاون توسعه منابع انسانی 
وزارت ورزش را از دیگــر بهــره برداری ها عنوان 
کرد که در راســتای ماده ۲۷ این فرآیند به  مرحله 

نهایی رسیده است.
مدیــر کل اداره ورزش و جوانان اســتان ایالم 
خاطر نشان کرد: با حضور معاونین وزارت ورزش و 
جوانان استان ایالم شاهد افتتاح مراحل بزرگترین 
ســالن تیراندازی استان ، ســالن ورزشی تکواندو 
و سالن ورزشــی تخصصی در شهرستان سیروان 
اســتان بودیم. وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت 
وقول مســاعد خادمــان وزارت ورزش  پیش بینی 
می شــود که امکانات تکمیلی بهره برداری از این 
فضاها با اعتبــاری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال انجام 

شود.
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان ایالم اظهار 
کــرد : پیش بینی می شــود تا پایان ســال جاری 
نزدیک به ۱۰ مکان ورزشی در این استان که  برخی 
از آنها شــامل زمین چمن مصنوعی و ساخت سایت 
و دپارتمان هیات اداری فوتبال اســت تکمیل و راه 

اندازی شود.

استاندار کرمانشاه: 

در جذب سرمایه گذاران خارجي فرصت سوزي نخواهیم کرد
 مهندس بازوند اســتاندار کرمانشاه در جلسه 
ســتاد ســرمایه گذاري با بیان اینکــه از تمامي 
ظرفیــت ها براي جذب ســرمایه گذار اســتفاده 
مي کنیم، خاطرنشــان ســاخت: متقاضیان باید 
شــیوه انجام کلیه تعهدات و فرآیندهاي اجرایي 
را به صورت شــفاف در برنامه زمانبندي مشخص 

نمایند.
 بازوند در این نشســت که به منظور بررســي 
روند اجراي پروژه احداث کارخانه تولید کاشــي 
و سرامیک شرکت زاگرس ســتون آسیا تشکیل 
شــده بــود، اظهار داشــت: ما به تعهــدات خود 
مشــروط به مشــخص شدن شــیوه ورود منابع 
مالــي و تجهیزات عمل خواهیم کرد و شــفافیت 
در اجراي فعالیت ها، مطالبه و شــاخص ارزیابي 
مــا خواهد بود و به همین دلیل در جذب ســرمایه 

گذار فرصت سوزي نخواهیم کرد.

مقام ارشد استان حمایت هاي صورت گرفته از 
ســرمایه گذاران را یادآور شد و بیان داشت: تولید 
براي ما بســیار اهمیت دارد امــا هرگونه فعالیتي 
منوط به تأییدیه ســازمان سرمایه گذاري خارجي 
و گمرکات اســت که تعهدات شرکتها براي ورود 

منابع مالي و تجهیزات مشخص شود.
بازوند تصریح کرد: در اســتان کرمانشــاه تا از 

ورود منابع مالي و ورود تجهیزات مطمئن نشویم 
اجازه فعالیت نخواهیم داد.

اســتاندار کرمانشــاه در ادامه ضمن تشــکر 
از ســرمایه گــذاران خارجي در انتخاب اســتان 
کرمانشــاه، خطــاب بــه مدعوین گفــت: کلیه 
فرآیندهــا بایســتي واضــح و بر اســاس برنامه 
زمانبندي باشــد، در این صورت بر اساس تفاهم 
نامه عمل خواهیم کــرد و به یقین دغدغه مندي 

هاي شما را پاسخ خواهیم داد.
وي در پایــان یــادآور شــد: جذابیــت هاي 
کرمانشــاه و حمایت ویژه تیم مدیریتي اســتان 
سبب جذب ســرمایه گذاران شده است اما تأکید 
مــي کنم براي فعالیت در این اســتان باید برنامه 
هاي عملیاتي مشــخص باشد در غیر این صورت 
زیرســاختي در اختیار این ســرمایه گذاران قرار 

نخواهیم داد.
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مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان با اشاره به لزوم مصرف بهینه و منطقی گاز طبیعی در 
استان از سوی تمام مشترکان، از ادارات و دستگاه های اجرایی خواست در مصرف گاز بیشتر 

صرفه جویی کنند.
خبرنگار جام جم کردستان: احمد فعله گری اظهار کرد: استمرار و تامین جریان گاز 
طبیعی تمام مشترکان در طول سال بخصوص در فصل سرما نیازمند همکاری و همراهی تمام 

مشترکان در مصرف بهینه و منطقی گاز است.وی بر خاموش نمودن سیستم های گرمایشی و 
موتورخانه های ساختمان تمام ادارات و دستگاه های اجرایی پس از اتمام ساعت کار اداری تاکید 
کرد و افزود: این موضوع از روی میزان مصرف از طریق واحدهای بازرســی شرکت  گاز مورد 
کنترل قرار گرفته و در صورت عدم رعایت موضوع، موجب اخطار و قطع جریان گاز سازمان های 
مذکور خواهد شــد.وی اعالم کرد: تمام ادارات و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت کامل 

موارد صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در سازمان های ذیربط هستند. وی گفت: تمام ادارات 
و دســتگاه های اجرایی با خاموش نمودن سیســتم های گرمایشی پس از پایان وقت اداری و 
روزهای تعطیل، باید اقدام الزم را در راستای مدیریت مصرف در بخش های مربوطه به عمل 
آورند. فعله گری اظهار کرد: چنانچه میزان مصرف گاز در برخی ادارات و دستگاه های اجرایی 

بیش از حد متعارف باشد توسط مراجع ذیصالح پیگیری های الزم صورت خواهد گرفت.

3دستگاه های اجرایی کردستان، موظف به صرفه جویی در مصرف گاز  ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

۶ ماه از آغاز ساماندهی رودخانه آبشوران گذشت؛ 

خبری از برداشتن دیوارهای موقت نیست
کردســتان، دارای ظرفیــت 
تولید ۵.۴ میلیون تن محصوالت 

کشاورزی
ســازمان  رئیــس 
کشــاورزی  جهــاد 
کردســتان گفــت: این 
اســتان پتانسیل تولید ۵ 
میلیــون و ۴۰۰ هزار تن 
محصوالت کشاورزی در 
سال را دارد که امیدواریم 

به این ظرفیت در آینده  نزدیک دست پیدا کنیم.
خبرنگار جام جم کردســتان: خالــد جعفری در 
مراســم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بخش کشاورزی 
اظهــار کرد: حمایت هایی که امروز از بخش کشــاورزی در 
استان کردستان می شود بسیار چشمگیر و امیدبخش است. 
وی افزود: از ضرورت های مهم تولید ارقام مختلف بذر یکی 
تامین زندگی مالی کشــاورزان و یکــی حفظ منابع تولید و 
کمک به گسترش تولیدات کشاورزی با بیشترین بازده است.

جعفری تصریح کرد: یکی از پایه های اصلی در پیشرفت 
بخش کشــاورزی معرفی ارقام مقاوم تر بذرها و توجه به امر 
پژوهش و باالبردن ســطح دانش کشاورزان است. رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان تصریح کرد: برای 
باالبردن راندمان بخش کشــاورزی الزم اســت به بخش 
تحقیقاتی و پژوهشی توجه بیشتری داشته باشیم. وی افزود: 
اگر امروز در پروژه تامین امنیت غذایی به موفقیت رسیده ایم 
بابت تالش هایی اســت که در امر تحقیقات البته با استقبال 

کشاورزان استان انجام شده است.
جعفــری خاطرنشــان کرد: پتانســیلی کــه در تولید 
محصوالت کشاورزی پیش بینی شده است حدود ۵ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تن است که امیدواریم به این ظرفیت در آینده ای 
نزدیک دســت پیدا کنیم. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
کردستان گفت: باید به تولید ماشک که در باالبردن موادآلی 
خاک، باالبردن تولیدگوشت قرمز با حدود ۱۷ درصد پروتئین 
به صورت دیم می تواند کمک شــایانی به تولیدخوراک دام 
استان کند توجه شــود. وی افزود: با توجه به پتانسیل های 
اســتان قابلیت مطرح شدن بیشتر در تولید نخود را در کشور 
داریم. جعفری در پایان اظهار داشــت: امیدواریم در آینده ای 
نزدیک بخش تحقیقات گیاهان پزشکی را در استان داشته 

باشیم.

تحقق شهر ســالم، در گرو 
داشتن شهروند سالم

نشست هم اندیشــی شهردار کرمانشــاه با اعضای 
هیئت مدیره نظام پزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش واحد اطالع رســانی شــهرداری، در این 
نشســت طلوعی شــهردار کرمانشــاه اظهارداشــت: 
شهرداری به عنوان نهاد مردمی با افتخار در خدمت تک 
تک شهروندان کرمانشاهی خواهد بود و در راستای ارائه 
خدمات به جامعه شــهروندی علی رغم همه کمبودها و 
معضالت پیــش رو به خصوص مشــکالت اقتصادی 
تمام توان خود را به کار گرفته اســت که با خودســازی 
و خودســازگاری با امکانات موجود خدمات مناسب را به 

جامعه شهروندی ارائه دهد.
وی افزود: کرمانشاه با حضور پزشکان حاذق توانمند 
و متخصص یکی از قطب های پزشــکی کشور خصوصًا 
در منطقه غرب کشــور به حساب می آید که یک فرصت 
برای این اســتان است. طلوعی در ادامه تاکید کرد: شعار 
امروز مدیریت شــهری ارائه خدمات مطلوب با تفکرات 
عبادی و جهادی اســت که در این راســتا با خرد جمعی 
و همدلــی و به دور از حاشــیه پردازی برای رســیدن به 
شهری شهروندمدار و رساندن کرمانشاه به جایگاه اصلی 
به عنوان یک کالنشهر و مرکزیت غرب کشور همه باید 

تالش کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: رشــد و تعالی یک شــهربه 
وجود شــهروندانی است که نسبت به محیطی که در آن 
زندگی می کنند دغدغه مند باشــند و برای پیشرفت شهر 
مشــارکت داشته باشــند لذا برای داشتن شهری سالم و 
توسعه یافته نیازمند شــهروندان سالم هستیم چرا که با 
داشتن شهروندان سالم، خانواده سالم ،زندگی سالم و در 
بُعد کالن تر جامعه ســالم خواهیم داشــت. در ادامه این 
جلسه هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی در خصوص 
مباحــث تخصصی و نیز مباحث شــهری نظرات خود را 

بیان کردند .

خبر خبر

طبق گفته مسئوالن اســتانی پروژه ساماندهی 
آبشــوران باید تا آخر آذر به اتمام می رسید، حاال باید 
منتظر بود و دید آیا پیمانکار طرح می تواند راه شــش 

ماهه را چند روزه ختم به خیر کند؟
آبشــوران رودخانه ای ۱۴.۵ کیلومتری است که 
از سراب قنبر در جنوب کرمانشاه سرچشمه می گیرد 
و پس از عبور از وســط کرمانشــاه به رودخانه قره سو 
در ضلع شــرقی کرمانشــاه می ریزد. در حال حاضر 
بخش هایی از کانال سرپوشیده آبشوران در محدوده 
پارکینگ شهرداری کرمانشاه در سیل فروردین امسال 

ریزش کرده و ترمیم کانال آن یکی از مصوبات خرداد 
امســال استان بود. حاال پس از شش ماه هنوز خبری 
از برداشــتن این دیوارهای موقت نیست، در صورتی 
که مردم کرمانشــاه و حتی منطقه غرب کشور بخش 
مهمی از خدمات پزشــکی خــود را از مجموعه های 

تخصصی پارکینگ شهرداری دریافت می کنند.
بسته شــدن این خیابان عالوه بر آلودگی صوتی 
موجب شــده رهگــذران به جای عبــور از پیاده رو از 
خیابان اســتفاده کنند و مجبور شوند بوی آزاردهنده 
آبشــوران را تحمل کننــد. لذا ســاماندهی و اتمام 
ســریع این پروژه در شلوغ ترین نقطه شهری یکی از 
مهم ترین خواســته های آنان به حساب می آید. طبق 
گفته مسئوالن استانی پروژه ساماندهی آبشوران باید 
تا آخر آذر به اتمام برســد، حاال باید منتظر بود و دید آیا 
پیمانکار طرح می تواند راه شش ماهه را چند روزه ختم 

به خیر کند؟

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه؛
از مردم به دلیل تأخیر در پروژه آبشوران 

عذرخواهی می کنم 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، بهرام 

درویشــی با اشــاره به اینکه به دلیل تعلل در ترمیم 
کانال ها از مردم کرمانشاه عذرخواهی می کنم اظهار 
داشــت: از کســبه محل، اطبا و همشهریان پوزش 
می خواهم اما از این کار و عملیات اجرایی دفاع می کنم 
زیرا کاری است که در بدترین شرایط مالی آغاز به کار 
کرده، به طوری که پیمانکاران در آن قطعه ماه ها است 
کــه هیچ گونه مبلغ و هزینه ای دریافت نکردند.وی با 
بیان اینکه قبل از پایان آذر قطعه اصلی که مشتمل بر 
۱۲۰ متر اســت به پایان می رسد و تردد در آنجا عادی 
خواهد عنوان کرد: طول آبشوران ۱۴.۵ کیلومتر است 
که از دو شاخه کانی روزان و سراب قنبر آغاز و خروجی 
آن تا رودخانه قره ســو ادامــه دارد و  در مجموع برای 

آبشوران ۹۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
درویشــی با اشــاره به اینکه ۲.۵ کیلومتر از پروژه 
آبشوران از داخل شهر کرمانشاه عبور می کند که جزو 
نقاط بحرانی محسوب می شود افزود: سه پیمانکار در 
۶ نقطه روی طرح آبشــوران کار می کنند و همزمان 
با پــروژه پارکینگ در محله پل چوبی زیر مســجد 
آیت اهلل بروجردی کار آغاز شــده و پیشرفت مناسبی 
دارد. مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه با بیان اینکه 
روبه روی دادگستری و حافظیه از دیگر نقاطی هستند 

که آبشــوران ساماندهی می شــود عنوان کرد: طرح 
ساماندهی نقاطی که برای مردم مشکل ایجاد کرده 

اسناد مناقصه آماده شده است.

تا آخر آذر پروژه آبشوران جمع شود
استاندار کرمانشاه، هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه 
تأخیر در انجام پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی را 
نخواهم پذیرفت و تذکر فوری به مشــاور و پیمانکار 
باید داده شود اظهار داشت: مشکالت تردد و کسب و 
کار مردم در پارکینگ شــهرداری در اولویت قرار دارد 
و بــرای ۱۲۰ متر طرح این میــزان تأخیر قابل قبول 
نیســت و ما باید از مردم عذرخواهی کنیم.به گزارش 
تسنیم استاندار کرمانشــاه خاطرنشان کرد: مدیران 
بر اســاس شاخص میزان پاســخگویی به مطالبات 
مردمی و حضور در شهرســتانها، شهرها، بخش ها و 
روستاها ارزیابی خواهند شد و ارتباط کمرنگ مدیران 
کل دستگاه های اجرایی را با مردم نخواهم پذیرفت. 
بازوند بازدیدهای میدانی را سبب برطرف شدن خیلی 
از مشکالت و مطالبات مردم دانست و گفت: مدیران 
دســتگاه های اجرایی برای شنیدن صحبت و درد دل 

مردم وقت بگذارند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ایالم گفت: ۳ 
هزار بافنده گلیم نقش برجسته در استان ایالم فعالیت 

دارند.
نورالدین محســنی اظهار داشــت: از ۱۲۰ کارگاه 

صنایع دســتی که در اســتان فعال هستند، ۵۰ کارگاه 
در زمینه گلیم نقش برجســته با ۳هزار بافنده گلیم در 
استان فعالیت دارند. وی ادامه داد: گلیم نقش برجسته 
از نظر اصالت و تولید مهم ترین و شاخص ترین صنعت 

دستی و بومی استان ایالم است.
وی تصریح کرد: جدید و امروزی بودن گلیم نقش 
برجســته و زیبایی تلفیق هنر گلیم بافی با فرش بافی، 
اســتفاده از رنگ ها و نقوش زیبای ایرانی، ارزان بودن 
نســبت به فرش، گلیم و جاجیم و ســبک بودن موارد 
استفاده های زیاد از مهم ترین عوامل اهمیت و جذابیت 

گلیم نقش برجسته است.
محســنی تصریح کرد: این محصــول هولوگرام 

ســوغات ملی دریافت کرده و به عنوان سوغات و برند 
اختصاصی اســتان ایالم ثبت شــده و ایالم به عنوان 
استان ابداع کننده گلیم نقش برجسته می تواند مکانی 
جدید برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد 

بازار باشد.
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل 
میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
ایالم از افتتاح گالری گلیم نقش برجسته در شهر ایالم 
خبــر داد و گفت: این گالری با هدف عرضه گلیم نقش 
برجســته با توجه به انتخاب ایالم به عنوان شهر ملی 
گلیم نقش برجســته، در کنار دبیرخانه این شــهر راه 

اندازی می شود.

۳ هزار بافنده گلیم در ایالم فعالیت دارند

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان همدان گفت: بیشترین برق 
مصرفی اســتان همدان مربوط به بخش 

کشاورزی با ۴۱.۴ درصد  است. 
 خبرنگار جام جــم همــدان: 
محمدمهــدی شــهیدی، با اشــاره به 
این کــه بقیه مصارف انــرژی برق نیز  با 
۳۱ درصد مصــرف خانگی و بعد نیز  ۸.۵ 
درصد عمومی، ۱۰.۸ درصد صنعتی، ۵.۹ 
درصد تجاری و معابر ۲.۳ درصد روشنایی 
معابر اســت، افزود:  اکنون این شرکت در 
اســتان همدان ۷۴۱ هزار و ۷۷۳ مشترک 
دارد که برای ارایــه خدمات به این تعداد 
مشــترک  حدود ۱۰ هزار و ۴۴۸ کیلومتر  

شــبکه فشــار متوســط  و ۸ هزار و ۱۷۱ 
کیلومتر شبکه فشــار ضعیف دارد و برق 
توســط ۱۶ هزار و ۷۶۲ پســت با ظرفیت 
۲ هزار و ۲۸۹ مگاولــت آمپر و ۲۸۵ فیدر 
در سطح استان توزیع می شود.مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
بیان اینکه این شــرکت امسال یک هزار 
و ۸۲۹ میلیون کیلووات ســاعت تا پایان 
شهریور برق به مشــترکان تحویل داده 
اســت اظهار کرد: انرژی توزیع نشده نیز 
۲ هزار و ۵۸۵ مگاوات بوده است همچنین 
اکنون از مشــترکان برق استان همدان 
۱۱۵ میلیارد تومان طلــب داریم که البته 
روش تغییــر وصول از کاغذی به پیامکی 
وصول مطالبات را  از ۹۸.۷ درصد ســال 
قبل  به ۸۸.۷ درصد کاهش داده اســت.

وی با اشاره به پیک بار استان همدان ادامه 
داد: پیک همزمان ما در سال گذشته ۶۸۷ 
مگاوات بوده که امســال به ۶۹۴ مگاوات 
افزایش داشت برای  مدیریت مصرف  نیز 
۱۰ هزار و ۶۳۶ کنتور فهام در استان نصب 
شده است افزود: کنتورهای مرجع نصب 

شده نیز تا پایان مهر ۲۵۷ عدد بوده است. 
وی اضافه کرد: ۱۰۰ مگاوات نیز ظرفیت 
احداث نیروگاه خورشیدی در استان وجود 
دارد که اگر این مهم تحقق یابد گام مثبتی 
در اســتان خواهد بود.شهیدی با اشاره به 
راه اندازی نیروگاه CHP ۶ مگاواتی در 
کبودراهنگ، یادآور شد: از دیگر اقدامات 
مهم انجام شــده طرح کاهــش تلفات 
شهرســتان مالیر با هزینه کرد ۶ میلیارد 
تومــان بود که با اجرای آن شــبکه های 
بحرانــی این شهرســتان در راســتای 
پایداری شبکه اصالح و پنج دستگاه پست 
احداث شد.وی اصالح شبکه ها در جهت 
پیاده سازی نظام ۵S )سیما و منظر شهری( 
و تجمیع کنتورهای مشترکان همزمان با 
اجرای طرح پیاده راه ســازی خیابان های 
بوعلی و اکباتان در شــهر همدان، اصالح 
لــوازم اندازه گیــری و راه انــدازی مرکز 
دیسپاچینگ در شهرک مدنی همدان را از 
دیگر فعالیت های اجرایی در نیمه نخست 
سال جاری برشــمرد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره 

به عملکرد این شرکت در اجرای طرح ملی 
قبض سبز گفت: در این خصوص مکاتبات 
و همایش ها بر اساس برنامه ریزی انجام 
و شرایط مهیا شده است. وی با بیان اینکه 
جمع آوری شــماره همــراه ۷۲۸ هزار و 
۶۷۹ مشــترک معــادل ۹۸.۳ درصد در 
استان صورت گرفته است، اظهار داشت: 
صحت سنجی و اصالح شماره تلفن همراه 

مشترکان نیز انجام شده است.
شهیدی در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای 
کاهش تلفات انرژی برق استان گفت: ۱۸ 
میلیارد تومان در ســرفصل های مختلف 
برای کاهش تلفات برق استان از سال ۹۲ 
تا پایان سال ۹۷ هزینه شده و امسال نیز ۱۹ 
میلیــارد تومان اعتبار برای کاهش تلفات 
در نظر گرفته شده و در حال حاضر تلفات 
ما ۱۰.۴۶ درصد اســت.وی تصریح کرد: 
افزایش قرائت با پــروب از دیگر اقدامات 
بوده که از ۵۸.۱ درصد در ســال گذشته به 
۶۲.۴ درصد در سال جاری افزایش یافته 

است.

بیشترین برق همدان در بخش کشاورزی مصرف می شود

در حاشیه پویش هرهفته_الف_ب_ایران: 

قبض های کاغذی برق به نوشت افزار دانش آموزان 
روستایی تبدیل شد

در حاشــیه ســفر وزیر نیــرو و رئیس مجلس 
شورای اسالمی به اســتان کرمانشاه و همزمان 
با افتتاح پروژه های برقابی در این اســتان، حدود 
صدها بســته نوشــت افزار از محل صرفه جویي 
قبض هاي کاغذي برق در بین مدارس روستایي 

شهرستان ماهیدشت توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان کرمانشاه، دکتر اردکانیان با اشاره به 
آغاز پویــش »هرهفته_الف_ب_ایران« از نیمه 
دوم امسال در سراسر کشور، گفت: بر اساس این 
پویش مقرر شده است در ۶ ماهه دوم امسال ۲۲۷ 
طرح بزرگ صنعت آب و برق با ســرمایه گذاري 
۳۳ هزار میلیارد تومان در ۳۱ اســتان کشــور به 

بهره برداري برسد.
 وی ادامــه داد: بــا افتتاح پروژه های اســتان 
کرمانشــاه تاکنون ۶۵ پروژه پویــش با اعتباری 
بالغ بر پنج هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در ۹ اســتان 
کشــور به بهره برداری رسیده است. همچنین در 
ایــن مدت ۲۱ پروژه مهم صنعــت آب و برق نیز 
با اعتباري بالغ بر دو هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 

کلنگ زني شده است.  
وزیر نیرو در پایان با اشــاره بــه اینکه وزارت 
نیرو در استان کرمانشاه ۱۹۱ پروژه در دست اجرا 
دارد، گفــت: این طرح هــا در بخش های مختلف 

تامین آب، برق و همچنین آب و فاضالب شهري 
و روســتایي با ســرمایه گذاري بالــغ بر ۱۸ هزار 
میلیارد تومان و پیشــرفت متوســط ۵۲ درصد در 

حال اجرا هستند.
در حاشیه این ســفر نیز، مدیرعامل و معاونان 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه در 
مدارس روســتایی و شــهري ماهیدشت حضور 
یافتند و مهندس مرآتي مدیرعامل این شــرکت 
در بین دانش آموزان روســتایي، گفت: براساس 
اطالع رساني هاي انجام شده، از اول مهر، قبوض 
کاغذي تمام مشترکان برق سراسر کشور حذف و 

قبض پیامکي جایگزین آن شده است.
وی ادامه داد: حسب دستور وزیر محترم نیرو و 
به مناسبت پویش »هرهفته_الف_ب_ایران« به 
دیدار دانش آموزان ماهیدشــت آمده ایم تا اعالم 
کنیم با حذف قبــوض کاغذي مي توانیم از قطع 
حــدود ۱۲ هزار اصله درخت در ســال جلوگیري 

نمائیم. 
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشــاه با بیــان اینکه حــذف قبض کاغذی 
باعث آســایش و رفاه بیشتر مشترکین مي گردد، 
خاطرنشــان کرد: حذف قبوض کاغذي به دلیل 
کاهــش مصرف کاغــذ، در هزینــه هاي جاري 
صنعــت برق هم تاثیرگذار اســت، به طوریکه از 

محل صرفه جویي هزینه صدور قبوض کاغذي، 
امکان تامین ۱۰۰ هزار بســته لوازم التحریر براي 
دانش آموزان مدارس کم برخوردار سراسر کشور 

فراهم شده است.
 مهنــدس مرآتــی خطاب به دانــش آموزان 
یادآوری کرد: مشــترکین برق مــی توانند برای 
دریافــت قبض الکترونیکی، شناســه قبض خود 
را به سرشــماره ۳۰۰۰۰۸۵۱۲۱ ارسال کنند و از 
این پس اطالعات برق مصرفي خود را به صورت 

پیامک دریافت نمایند.
در پایان این مراسم نیز به همراه اعضا شورای 
شــهر و رئیس آموزش و پرورش شهر ماهیدشت، 
با حضور در مدرســه روستایی، بسته های نوشت 
افزار کــه از محل صرفه جویــي در حذف قبض 
کاغذي برق تهیه شده بود ، در بین دانش آموزان 

روستایي توزیع شد. 
همچنیــن از دانش آموزان خواســته شــد تا 
درخصــوص مدیریت مصرف آب و برق نقاشــي 
بکشــند و به بهترین هاي این مسابقه نیز جوایزي 
شــامل المپ »ال اي دي« اهداء شــد. گفتنی 
است، در بسته های اهدایی عالوه بر نوشت افزار 
کتــاب هــای مدیریت مصرف برق بــا پیام ها و 
راهکارهای مصــرف بهینه برق به دانش آموزان 

اهداء گردید.

شــهردار ســنندج گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار دستگاه تاکسی 
و ۱۰۰ دســتگاه اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی در سنندج در حال 

خدمت رسانی به شهروندان هستند.
به گزارش فارس حشــمت اهلل صیدی در مراسم روز حمل و نقل که با 
حضور جمعی از مدیران شهرداری و جمعی از رانندگان حمل ونقل عمومی 
برگزار شد، ضمن تبریک روزملی حمل و نقل اظهار کرد: رانندگی شغلی 
بســیار سخت و طاقت فرسا بوده و رانندگان از اقشار زحمتکش جامعه به 

شمار می آیند.
وی اظهار داشــت: رانندگان حمل ونقــل عمومی چه در حوزه درون 
شــهری و چه برون شــهری تمــام اندوخته ها و جان خود را در مســیر 
خدمتگزاری صرف کرده و باید قدردان زحمات آنان بود. وی عنوان کرد: 

رانندگان تاکســی و اتوبوس در حوزه حمــل و نقل عمومی مورد اعتماد 
همگان بوده و شــهروندان با فراغ بال فرزنــدان و خانواده خود را به آنان 
می سپارند.شهردار سنندج با اشاره به شرایط گرانی سوخت، قطعات خودرو 
و تحریم هــای ظالمانه گفت: هرچند در حــال حاضر جنگ فیزیکی در 
جریان نیســت ولی ملت ایران با جنگ اقتصادی عظیمی مواجه اســت. 
وی گفت : این تحریم ها موجب مسدود شدن تمام مویرگ های اقتصادی 
کشــور شده که دولتمردان در راستای کاهش فشار بر روی مردم تدابیر و 

برنامه های مختلفی تدوین نموده اند.
* رفع معضل ترافیک نیازمند توسعه ناوگان حمل ونقل است

 امیر جمشــید نژاد رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
ســنندج هم در این مراسم، اظهار کرد: رفع معضل ترافیک و حمل و نقل 

عمومی در ســطح شهرها هیچ راه حلی جز توسعه، گسترش و توجه ویژه  
بــه ناوگان حمل ونقل عمومی ندارد.وی  خاطرنشــان کرد: وظیفه همه 
خدمتگزاران این حوزه این اســت که به گونه ای بستر را فراهم نمایند که 
مردم به ســمت اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر سوق داده 
شــوند.  وی افزود: رانندگان نیز در این زمینه می توانند با رعایت شئونات، 
جلب رضایتمندی شــهروندان، حفظ تمیزی وسیله نقلیه، خدمت رسانی 
بموقع و همیشــه در دســترس بودن در ترغیب شهروندان به استفاده از 
ناوگان حمل ونقل عمومی تاثیرگذار باشند. رئیس سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری سنندج در نهایت ابراز امیدواری کرد: با خدمات رسانی 
شایسته به شهروندان بتوانیم موجبات رضایتمندی و اطمینان خاطر آنان 

را فراهم نماییم.

فعالیت ۳ هزار دستگاه تاکسی در سنندج

استان کرمانشاه:              08۳-۳۴۴111۶۳
استان همدان:              081-38250255  

استان کردستان:          087-33129755
استان ایالم:               33350984 - 084

پذیرش آگهی در نمایندگی استان های غربی
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم یکشنبه اول  دی 1۳98   شماره 5556

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
حافظبه جفای فلک و غصه دوران نرود

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینای 
همــدان گفت: بیش از گذشــته عالقمند به 
افزایش ارتباط حوزه و دانشگاه هستیم و نباید 

بین علم و دین فاصله و دیواری باشد.
خبرنــگار جام جم همدان: رشــید 

حیدری مقدم در مراســم گرامیداشت وحدت 
حوزه و دانشــگاه در حضور وزیر بهداشــت، 
افزود: استان همدان هر سال با افتخار مراسم 
بزرگداشت شــهدای فرهنگی کشــور و به 
خصوص شهید مفتح را برگزار می کند و مایه 
غرور استان است. وی با یاد آوری این که برای 
بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه دبیرخانه ای 
نیز از سال های قبل فعال است، ادامه داد: برای 
افزایش تعامل و وحدت حوزه و دانشگاه یک سال 
مراسم نکو داشت این روز و هفته در دانشگاه و 
یک سال نیز در حوزه علمیه برگزار می شود که 
موجب هم گرایی بیشتر حوزه ودانشگاه شده 
است.فرزند شهید مفتح  نیز با یاد آوری شمه ای 

از تولد و دوران تحصیل شــهید آیت اهلل مفتح 
گفت: شهید مفتح در سن ۵۱ سالگی به دست 
منافقان کور دل به شــهادت رسید در حالی که 
تالش وافری برای وحدت حوزه و دانشــگاه 
داشت و معاندان نظام این عزم را نمی تواستند 
تحمل کنند. محمدمهدی  با یاد آوری این که 
یکی از اهداف متعالی نظام و انقالب اسالمی  
ایران وحدت حوزه و دانشگاه است اظهار کرد: 
شهیدان مانند آیت اهلل مطهری و مفتح برای 
تحقق این وحدت در دانشــگاه و حوزه از جان 
مایه گذاشــتند.وی با اشــاره به اینکه شهید 
مفتح در صحن دانشگاه هدف گلوله منافقین 
کــوردل قرار گرفت تأکید کــرد: اگر دو مرکز 

علمی وحدت داشــته باشند می توانند انقالب 
اسالمی را به سمت اهداف خود هدایت کنند.  
وزیر بهداشت نیز گفت: اکنون ایران اسالمی 
بــه رغم همه تهدیــدات و تحریم ها در حوزه 
تامین نیاز های دارویی کشور موفق بوده است و 
کمبود دارویی کشور یک سوم سال قبل است 
و نیاز های کشور تامین شده است.سعید نمکی 
بــا تاکید بر این که افزون بر این اکنون در حوزه 
بهداشت و درمان کشــور نیز یک هزار طرح 
خدماتی و بهداشتی آماده بهره برداری داریم، 
افزود: امسال به تعداد تخت های بیمارستانی 
کشــور نیز بیش از ۸ هزار تخت افزوده خواهد 
شد که این تخت ها به مناطق کمتر توسعه یافته 

اختصاص خواهیم داد.نمکی ادامه داد: با همه 
ســختی ها یک هزار طرح در حوزه بهداشت و 
درمان آماده افتتاح شده و امسال هشت هزار و 
۱۰۰ تخت بیمارســتانی جدید به شمار تخت 
های بیمارســتانی اضافه می شود که اولویت 
وزارت بهداشت اجرای طرح در مناطق کمتر 
توسعه یافته اســت.وی  از طرح بیمه اجباری 
ســخن گفت و اظهار کرد: با اجرای این طرح 
بیــش از ۹ میلیون نفر از این خدمات بهره مند 
می شوند همچنین باید بزرگان علمی خود مانند 
بوعلی سینا را که شهره عالم است پاس بداریم 
و نامگذاری دانشــگاه پزشکی ابن سینا اقدام 

ارزشمندی در این حوزه محسوب می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان:

توسعه ایالم با اتصال نباید دیواری بین دین و  علم  باشد
 آزاد راهی استان به کشور

طــرح احــداث آزاد راه پــل زال- مورموري- 
دهلران- مــرز چیالت داراي ردیــف اعتباري در 

بودجه سال ۱۳۹۹ شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســاني راه و 
شهرسازي استان ایالم کاظمي مدیرکل این دستگاه 
اجرایي در این خصوص گفت: پیگیري احداث آزاد راه 
پل زال- مورموري- دهلران- مرز چیالت با هدف 
اتصال آزاد راهي کشــور و نجف اشرف وتسهیل در 
ترانزیت بار و مســافراز ســال گذشته در دستور کار 
اداره کل راه و شهرســازي اســتان قرار گرفت و در 
سفرهاي مهندس اســالمي وزیر راه و شهرسازي 
به اســتان مقدمات احداث این آزاد راه کلید خورد و 
با پیگیري و همراهي اســتاندار ایالم در سفر هیئت 
بلند پایه اقتصادي به استان بر مشارکت چهار بانک 

عامل در احداث این طرح تاکید شد.
وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیریهاي 
مکرر در این زمینه امروز شــاهد اخذ مجوز ماده ۲۳ 
و قرار گرفتن این پــروژه در ردیف اعتباري ملي در 
بودجه ســال ۱۳۹۹ هستیم و انشااله بزودي شاهد 

آغاز عملیات اجرایي طرح خواهیم بود.
مهندس کاظمي افزود: با اتصال آزاد راهي استان 
به کشــور و در ادامه اتصال به کشــور عراق یکي از 

مولفه هاي توسعه استان فراهم خواهد شد.

راه اندازی ســامانه ملی 
مهرسان در توزیع برق ایالم

معاون برنامه ریزی و مهندســی شرکت توزیع 
نیروی برق استان ایالم از راه اندازی و بهره برداری 

سامانه ملی مهرسان خبر داد. 
حســن بشیری بیان داشــت : به منظور اجرای 
یکپارچه طرح خرید تضمینی برق فتوولتائیک ویژه 
مشترکان در محیطی کاماًل دیجیتال ، این سامانه در 
شرکت توزیع برق استان و با نظارت سازمان انرژی 
های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران )ســاتبا( 
مورد بهره برداری واقع شــد . وی یادآورشد : سامانه 
مورد اشــاره امکان مدیریــت و پایش تمام فعالیت 
های مربوط به اجرای نیــروگاه های فتوولتائیک 
برای مشــترکان یک تا ۱۰۰ کیلــووات از مرحله 
ثبت نام تا احداث نیروگاه ، صدور صورت حســاب 
و پرداخت آن را فراهم می ســازد. وی با اشــاره به 
این که طراحی و ســاختار سامانه در محیطی کاماًل 
دیجیتال انجام شــده و تمام فرآیندهای اجرایی آن 
غیرحضوری است گفت: این سیستم براساس نظام 
کارتابلی و ارجاع عملکرد بنیان گذاشته شده و دارای 
ساختاری چهارگانه برای مشترکین ، شرکت توزیع 
برق ، پیمانکاران و ساتبا طراحی گردیده است . وی 
تصریح کرد: این ســامانه امکان قرائت لوازم اندازه 
گیری نیــروگاه ها به صورت آنالیــن و ارائه انواع 
گزارش ها ، تحلیل هــا ، آمارها و نمودارهای مورد 
نیاز و اطالع رســانی ویژه مشترکین و پیمانکاران را 
دارا می باشد . بشیری تصریح کرد : متقاضیان احداث 
نیروگاه جهت دسترسی به این سامانه می توانند به 
وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم به 
نشانی www.bargh-ilam.ir  مراجعه و از 
قسمت انرژهای پاک وتجدید پذیر ثبت نام ، پیگیری 
، مشاهده صورت حساب ها و تمام امور مربوط به این 

بخش را به انجام برسانند.

تکمیل و ارتقای شــبکه 
ارتباطی روستاهای ایالم، تا 

پایان سال
 عبــاس بیرامی مدیرکل ارتباطــات وفناوری 
اطالعات ایالم با اشــاره به توسعه مناطق روستایی 
که از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات است، گفت: 
با هدف توســعه اشــتغال در روستاها به خصوص 
روســتاهای هدف گردشــگری، تکمیل و ارتقای 
شبکه ارتباطی این مناطق در دستور کار قرار گرفته 
است.وی تصریح کرد: با همکاری شرکت مخابرات 
۳۰۰ کیلومتر فیبرنوری در استان انجام می شود. وی 
گفت: در حال حاضر اجرای ۱۲۲ کیلومتر فیبرنوری 
روستایی آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۳ کیلومتر آن 
اجــرا و با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان ســال 
امیدواریم پروژه تکمیل شود. بیرامی  افزود: توسعه 
شــبکه فیبرنوری و پروژه طــرح خدمات عمومی 
اجباری )USO( در روستاها،  از پروژه های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان بوده که ضروری است درصد 
تحقق پروژه های فوق توســط واحدهای مسئول  
پیگیری و گزارش شــود.بیرامی با اشاره به اهمیت 
تحقیقات و پژوهش در روند توســعه گفت: با امضاء 
تفاهم نامه بین مرکز تحقیقــات مخابرات ایران و 
پارک علم و فناوری استان ایالم زمینه برای حمایت 
از شــرکتهای دانش بنیان و جوانان نخبه و صاحب 
ایده و دانشگاهی در زمینه ICT فراهم  شده است.

میلیارد   ۶۲0 اختصاص 
ریــال تســهیالت بــه 
تبدیلی  صنایع  طرح های 

در ایالم

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی ایالم از 
اختصاص ۶۲۰ میلیارد ریال تســهیالت به 
طرح های صنایع تبدیلی در ایالم طی ســال 

جاری خبر داد.
ســید محمد تراب میری اظهار داشــت: 
ســاالنه یک میلیون تن انــواع محصوالت 
کشــاورزی در ایالم تولید می  شود و ظرفیت 
های این بخش برای ایجــاد صنایع تبدیلی 
کامال مهیاســت. وی تصریــح کرد: با وجود 
ظرفیت ها و قابلیت های فراوانی که در بخش 
کشــاورزی وجود دارد اما مشکالت متعددی 
نیــز داریم که مهمترین آنها جذب ســرمایه 

گذار است.
وی گفــت: جهاد کشــاورزی اســتان از 
ابتدای ســال جاری تاکنون موفق به اجرای  
۴۳ طــرح تولیــدی و صـــنعتی در بخش 
کشاورزی شده است. میری  افزود: این طرح 
ها شامل،  طرح های گلخانه ای - صـــنایع 
کشاورزی،  شـــیالت و آبزیان و دام و طیور 
هستند که با اعتبـــاری بالغ بر۶۲۰ میلیـارد 
ریـــال از محل اعتبارات تبصـره ۱۸ قـانون 
بودجه ســال ۹۷به بانکهای عامل کشاورزی 
- توسعه تعاون و پست بانک معرفی شده اند. 
وی ادامــه داد:  از ایــن میــزان اعتبــار 
تاکنــون مبلغ بیــش از ۱۷۰ میلیارد به طرح 
های تولیدی مذکور پرداخت شــده اســت و 
روند پرداخت تســهیالت به سایر طرح های 

تسهیالتی همچنان ادامه دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی ایالم 
گفت: قطعا باید به سمت تکمیل زنجیره های 
تولید در اســتان ایالم حرکت کرده و در این 
راستا با شــتاب بیشتری راه را طی کنیم. وی 
ادامــه داد: صنایع تبدیلــی، صنایع فرآوری 
وصنایع بسته بندی از نیازهای اساسی بخش 
تولید در حوزه کشــاورزی بوده که باید در این 

راه بیشتر بکوشیم.

خــودرو   ۲۵ توقیــف 
در طرح ارتقــای امنیت 

اجتماعی ایالم

فرمانــده انتظامی ایالم از اســتمرار طرح 
ارتقــای امنیت اجتماعــی در ایالم خبر داد و 
گفت: در این طرح ۲۵ دســتگاه خودرو توقیف 

شدند.
سرهنگ جمال موسوی افزود: طرح مذکور 
با هدف پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با خرده 
فروشان مواد مخدر،وســایل نقلیه متخلف و 
ســارقان بوده است. وی افزود: کاهش میزان 
وقــوع جرائــم و افزایــش احســاس امنیت 
شــهروندان در کلیه اماکــن از دیگر وظایف 

پلیس بوده است.
فرمانــده انتظامی شهرســتان تمام ایالم 
تصریح کــرد:از نتایج این طــرح توقیف ۲۵ 
دســتگاه خودرو و ۵ دســتگاه موتورسیکلت 
متخلف و همچنین دستگیری ۶ سوداگر مرگ 
و کشــف مقادیری مواد مخدر بوده است. وی 
با اشاره به اینکه در این راستا ۳ سارق دستگیر 
و یک دســتگاه خودروی ســرقتی نیز کشف 
شده اســت، خاطر نشان کرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شد.
ایــن مقام مســئول از مردم خواســت در 
صورت برخــورد با هرگونه ایجــاد مزاحمت 
از ســوی اراذل و اوباش یا مشــاهده مظاهر 
علنی فســاد با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
تماس بگیرند. ســرهنگ موسوی همچنین 
بــا تاکید بر اســتمرار طرح های پاکســازی 
نقــاط آلوده و قاطعیت پلیــس در اجرای این 
طــرح ها از همکاری و تعامــل خوب مردم با 
پلیس در شناسایی و کشــف جرایم قدردانی 
و خواســتار همکاری بیش از پیش شهروندان 
در شناسایی جرایم و دســتگیری مجرمان و 

متخلفان شد.

خبر خبر

سرپرست استان  کرمانشاه: کاوه رستمی 08۳-۳۴۴111۶۳
سرپرست استان کردستان: فردین کمانگر 087-۳۳1۲97۵۵

سرپرست استان ایالم: پروین سجادی 08۴-۳۳۳۵098۴
سرپرست استان همدان: احسان مدی 081-۳8۲۵0۲۵۵

قائم مقام کمیته امداد ایالم:

مشاغل سنتی ایالم در وضعیت اشباع شدن است
قائم مقام کمیته امداد استان ایالم گفت: 
مشاغل سنتی در استان ایالم در حال اشباع 
شــدن اســت بنابر این برای ورود به عرصه 
اشــتغال نیازمند مشاغل نوین و دانش بنیان 

هستیم.
رمضان دســتیاری در نشست مشترک 
معاونان اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اســتان های غرب کشور که در استان ایالم 
برگزار شــد، با اشــاره به اینکه مددجویان 
زیادی هســتند کــه دارای اســتعدادهای 
کارآفرینی اند گفت: شرایط امروزی ایجاب 
می کنــد که آموزش های نوین را بیشــتر از 

گذشته فرا بگیریم.
وی افزود: خوشــبختانه کمیتــه امداد 
ســالهای سال اســت که در زمینه اشتغال و 
کارآفرینی پیشرو بوده و خدمات چشمگیری 
در حوزه اشتغال و کارآفرینی برای مددجویان 
داشــته اســت. وی با عنوان اینکه همه ما 

نگران شــرایط اقتصــادی جامعه مددجو و 
خانواده های دارای فرزندان بیکار هســتیم 
گفت: ایجاد اشــتغال بهترین نوع خدمت به 

این خانواده هاست.
قائم مقام کمیته امداد استان ایالم افزود: 
در بیــن مددجویان کمیته امــداد نخبگان 
زیــادی داریم که همه آنها می توانند صاحب 
کســب و کارهای نوین و امروزی شــوند. 
دســتیاری با بیان اینکه مشــاغل سنتی در 
اســتان ایالم و مناطق غرب کشور در حال 
اشــباع شدن اســت گفت: برای ورود جدی 
به عرصه اشــتغال نیازمند مشــاغل نوین و 

امروزی هستیم.
قائم مقــام کمیته امداد اســتان ایالم با 
ارائه گزارشــی از فعالیت های اشــتغالزایی 
امداد استان ایالم گفت: این نهاد در سالهای 
گذشته همواره از دســتگاه های برتر استان 
در زمینــه کارآفرینی بــوده و در این زمینه 

گام های مهمی برداشته است.
دســتیاری افزود: کمیته امداد اســتان 
ایالم موفق شــده تاکنــون بیش از ۴۳ هزار 
فرصت شــغلی برای مددجویان جویای کار 
در این اســتان فراهم کنــد که از این طریق 
۱۴ هزار خانوار نیز توانسته اند به خوداتکایی 

و توانمندی برسند.
کریمی بیرانوند معاون اداره کل راهبری 
شغلی کمیته امداد مرکز نیر در این نشست در 

سخنانی گفت: ورود به مشاغل دانش بنیان 
و امــروزی، یکی از راهبردهای نوین کمیته 
امداد است و این نهاد از ایده های نوین در این 

زمینه حمایت می کند.
وی افــزود: ایده هــای دانــش بنیان و 
امــروزی می تواند موتــور محرکه ای برای 
توســعه کارآفرینی باشــد. کریمی بیرانوند 
تصریح کرد: در زمینه مشــاغل دانش بنیان 
خوشــبختانه هزینه پایین بوده ولی در عین 
حــال بازدهی بســیار خوب اســت که این 
موضــوع می تواند باعث خلق ثروت و درآمد 
با کمترین هزینه شــود. وی با بیان اینکه در 
زمینه مشــاغل دانش بنیان و ایده های نوین 
ظرفیت های بسیار خوبی بین مددجویان این 
نهاد وجود دارد افزود: پارک علم و فناوری در 
ایــن زمینه همکاری بســیار خوبی با کمیته 

امداد داشته است.
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته 

امداد اســتان ایالم نیز در این نشست گفت: 
طراحی مــدل بومی برای اســتارت آپها و 
مشــاغل دانش بنیان می تواند برای توسعه 
اشــتغال بســیار مفید و کاربردی باشد. روح 
اله ســلیمانی افزود: ما در زمینه استارت آپ 
هــا ابتدا مددجویان بیــکار و تحصیل کرده 
را شناســایی و افراد دارای اســتعداد را برای 
حضور در این استارت آپ ها گزینش و سپس 

آموزش های الزم را به آنان ارائه می دهیم.
وی با عنوان اینکه در چند دوره برگزاری 
اســتارت آپ ایده شو توســط کمیته امداد، 
مددجویــان دارای اســتعداد و صاحبــان 
ایده زیادی شناســایی شــدند گفت: در این 
زمینه، جهاد دانشــگاهی ایالم، پارک علم و 
فناوری و اداره کل فنی و حرفه ای اســتان با 
ما همکاری های خوبی داشــته اند. در ادامه 
این نشســت هر یک از شــرکت کنندگان 

دیدگاه های خود را ارائه دادند.

فعالیت 18 هزار نفر در صنعت چوب استان؛

 درودگری همدان ظرفیت مهمی در حوزه اشتغال است
استاندار همدان گفت :دولت عزم جدی برای حمایت از تولید و اشتغال 
دارد و برای تحقق این مهم نیز در استان همدان  برنامه های هدفمندی در 

قالب سندی راهبردی تدوین کردیم.
 خبرنگار جام جم همدان: ســید سعید شاهرخی در جلسه حمایت 
از صنعــت، رفع موانع تولید و بهبود فضای کســب و کار، افزود: اســتان 
همدان ظرفیت بزرگی از استادکاران و فعاالن صنعت دورودگری دارد که 
می توانند نقش موثر و مهمی در ایجاد اشــتغال و تولید داشته باشند بر این 

اساس دولت نیز حمایت می کند.  
وی با اشــاره به این که ســاالنه پیش بینی سرمایه گذاری در حدود ۱۵ 
هزار میلیارد تومان برای استان داریم و فعاالن صنعت چوب استان همدان 
نیــز می توانند از این فرصت بهره  ببرند، افزود: آمادگی صدور ۲۴ ســاعته 
مجــوز راه اندازی صنایع مرتبط را داریــم  و در صنایع بزرگ این مجوز را 
ســازمان صمت، صنایع متوسط  را شرکت شهر ک ها و واحد های کوچک 

شهری را نیز شهرداری ها صادر می کنند.
 اســتاندار همدان اظهار کرد: در اســتان همدان فضایی مناسب برای 
فعالیت واحد های بزرگ صنعتی در شــهرک ویژه اقتصادی همدان برای 
این انواع ســرمایه گذاری های بزرگ صنعتی مهیا شــده است که فعاالن 
این صنعت می توانند در این حوزه ســرمایه گذاری خود را در این محدوده 

صنعتی انجام دهند.

 رئیس ســازمان صمت اســتان همدان نیز با  یاد آوری این که صنعت 
چوب استان همدان حدود ۱۸ هزار فعال دارد در حالی که در صنایع بزرگ 
ســنگ در اســتان های دیگر که نامی دارند فقط ۳ هــزار فعال دارند و از 
ظرفیت بزرگ فعاالن صنعت چوب استان نباید غافل شد، اظهار کرد: برای 
ساماندهی این مجموعه بزرگ شغلی که در آمدزایی خوبی نیز برای استان 

دارد باید در قالب تشکیل انجمن و پرداخت حق عضویت تالش شود.
 حمیدرضا متین، افزود: ســازمان صمت آماده است تا با نظارت انجمن 
مرتبط همه امور را ساماندهی کند و این صنعت نوپا را در استان با حمایت 
درو د گران راه اندازی کند اما باید فرایند و مســیر قانونی آن طی شــود که 

همه نوعی حمایتی نیز در این حوزه انجام می دهیم.

 رئیس اتحادیه درود گران  همدان نیز با اشاره به این که دولت برداشت 
چوب را از جنگل های شمال ممنوع کرده است) تنفس( اما چوب مورد نیز 
کارخانه های تولید نئوپان شــمال از همدان تامین می شود، گفت: روزانه 
بین ۴۰ تا ۵۰ کامیون ۱۰ تن این چوب ها را به مقاصد شــمال کشــور و 
کار خانه هــای تولید انواع مصنوعات چوبی فشــرده حمل می کنند و این 

سرمایه بزرگ از استان خارج می شود.
 ایــرج توکلی ادامه داد: این چوب هــا  برای تولید انواع نئوپان، ام. دی. 
اف، چوب پالســت و غیره  به کار می رود در حالی که مجموعه بزرگی از 
فعــاال ن صنعت درود گری در همدان حضور دارند و می توانند در این حوزه 
ســرمایه گذاری کنند و صنعت نوپا و مدرن تولید انواع محصوالت چوبی 
مدرن در اســتان راه انــدازی کنند که نقش موثری نیــز در ایجاد تولید و 

اشتغال دارد.
 وی تاکید کرد: برای استقرار و فعالیت این واحد نیاز مند فضایی مناسب 
هســتیم که با رایزنی با شرکت شهرک ها تقاضا کردیم در انتهای شهرک 
بنکداران همدان فضایی را به ما فعاالن این حوزه اختصاص دهند که این 
به تقاضا توجه نکردند و اقدامی درباره آن انجام نشــده است، همچنین از 
شــهرداری همدان هم تقاضا داشتیم که در ورودی شهر همدان با در نظر 
گرفتن شــرایط خاص چنین فضایی را اختصاص دهند که آن هم محقق 

نشده است.

برگزاری مراسم شب یلدا در نمایشگاه 
بین المللی همدان

مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی 
همــدان گفت: همزمان بــا برگزاری 
هفدهمیــن نمایشــگاه محصوالت 
آرایشــی و بهداشتی، سالمت و زیبایی 

مراسم شب یلدار برگزار شد.
خبرنگار جام جــم همدان: 
حمیــد گلی پور افزود: در این مراســم 
آئین کرسی نشینی برگزار خواهد شد و  
درفضای شــاد و مفرح نقالی، شاهنامه خوانی و اجرای زنده موسیقی محلی و 
سنتی خواهیم داشت.  وی ادامه داد: هفدهمین نمایشگاه محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، ســالمت و زیبایی از ۲۸ آذر تا سوم دی در محل دایمی نمایشگاه 
بین المللی همدان در قالب ۱۵۰ غرفه برگزار خواهد شــد که در این نمایشگاه 
شرکت کنندگان انواع سوغات، هدایا، کرسی های مدرن و لوازم آرایشی بهداشتی 

را عرضه خواهند کرد و به تبادل دیدگاه ها و تجربیات خود خواهند پرداخت.
وی با اشــاره به این  که نمایشــگاه برای بازدید از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در زمان 
برگزاری آن و روز جمعه به صورت دایم از ســاعت ۱۰ تا ۲۱ باز اســت، ادامه 
داد: در این نمایشــگاه که در فضایی حدود ۳ هزار متر مربع برپاست غرفه  هایی 
از اســتان های تهران، اصفهان، کرمان، همــدان،  گیالن، آذربایجان غربی و 
شرقی، کردستان، کرمانشــاه، گیالن، قم، اصفهان، یزد، خوزستان، خراسان 
رضوی،البرز، زنجان و همدان در ســالن های هگمتانه، الوند و  ابن سینا، الوند 

و هگمتانه حضور دارند.

تحقق افزایش تعداد بالگرد های 
امدادی همدان، تا ۲ هفته دیگر 

رئیس فوریت های پزشکی کشور 
گفت: اکنون در حــوزه فوریت های 
امــداد پزشــکی کشــور ۲۴ فروند 
بالگــرد خدمات امدادی به کشــور 
ارایــه می کنند که برنامه ریزی برای 
افزایش تعــداد ۲ فروند دیگر در این 

حوزه را انجام دادیم.
خبرنــگار جام جم همدان: 
پیرحســین کولیونــد  بــا تاکید بر این کــه  از برنامه هــای راهبردی 
فوریت های پزشــکی کشــور  افزایش ارایه خدمات امدادی در جاده ها 
و روستا هاســت افزود: بر اســاس برنامه ریزی ها تاکنون توانســته ایم 
خدمــات خود را در حوزه پایگاه های امــدادی عملیاتی کنیم و افزایش 
دهیم و اکنون در کشــور بیش از ۳ هزار پایگاه امدادی و بیش از ۵ هزار 

دستگاه نیز آمبوالنس داریم.
وی از اختصــاص ۴۰۰ دســتگاه آمبوالنس کمکــدار در ماه  های 
اخیر به فوریت های پزشــکی کشــور خبر داد و اظهار کرد: برنامه ریزی 
برای افزایش یک هزار دســتگاه آمبوالنس نیز در دســتور کار است و 
اکنون با برنامه های اجرایی شــده در حوزه فوریت های پزشکی کشور 
فوریت هــای ایــران به رده الف ایــن خدمات در جهــان ارتقا یافته  و 
همســطح با کشور های توســعه  یافته ای مانند فرانسه و انگلستان قرار 

دارد.

یادمان »آیت اهلل تألهی« در همدان
 رونمایی شد

همزمان با برگزاری کنگره آیت  اهلل 
شیخ محمد هادی تالهی همدانی یاد مان 
این عارف بــزرگ در همدان با حضور 
اقشار مختلف مردم و مسئوالن رونمایی 
شــد این یادمان بر سنگی نقش بسته و 
در محله جوالن یکــی از قدیمی ترین 

محالت همدان نصب شده است.
خبرنگار جام جم همدان: فرزند 
آیت اهلل تالهی در مراسم مردمی بزرگداشت این عالم و عارف نامی همدان در 
عباسیه جوالن گفت: کیفیت نماز آیت اهلل تالهی با ما تفاوت بسیار زیادی داشت 
و همیشه همراه مردم بود در همه امور مردم حضور  داشت و در فصاحت و بالغت 
نیز بی نظیر بود.محمدمهدی تالهی با اشــاره به این که از ویژگی بارز و مردمی 
آیت اهلل تالهی می توان به اجابت دعوت مردم برای حضور در مراسم هایشان و 
غیره نام برد، اظهار کرد: همچنین ایشان  نفوذ کالم داشت و مردم قضاوتش را 
درباره امور می پذیرفتند و از همراهی با مردمی که موجب هدر رفت وقت می شد 
نیز پرهیز داشت.فرزند آیت اهلل تالهی همچنین به تفاوت برگزاری نماز توسط 
ایشان اشاره کرد و گفت: آیت  تالهی در کمیت نماز با مردم تفاوتی نداشت اما در 
کیفیت ویژگی خاصی داشت که موجب شد آیت اهلل میالنی امامت جماعت و 
برگزاری نماز در صحن مسجد  گوهرشاد را به وی بسپارد. .همچنین اواخر هفته 
قبل مراسم بزرگداشت این عارف همدانی توسط ستاد کنگره  نیز در دانشگاه 

علوم پزشکی ابن سینای همدان برگزار شد


