
کارت تلفن های همگانی در همدان
 قابل شارژ شد

»دینارآباد«  روســتای  کتابخانه 
بروجرد افتتاح می شود

استاندار کرمانشاه:
مردم از کلنگ زنی های بی حساب 

و کتاب خسته شده اند
4 2 3

برخورد شهرداری کرمانشاه با پدیده 
موزائیک  فروشی دستفروش ها

معاون اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: برخی از مغازه داران معبر جلوی 
مغازه خود را ملک شــخصی می دانند و آن را به دستفروشان اجاره می دهند و ماهانه هزینه ای دریافت می کنند.

حســین زارعی با اشاره به معضل ســد معبر، اظهار داشت: گشــت های نیروهای اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهری شــهرداری کرمانشاه به صورت مســتمر و روزانه پاکسازی سد معابر را انجام می دهند. وی از 
جمع آوری وســایل دستفروشــان تا مغازه دارانی که پیاده روها را اشــغال می کنند، خبر داد و افزود: تذکرات به 

صورت مداوم داده می شود، ابتدا به ...

سیستم گرمایشی
 ۱۲۰۰ کالس درس 

لرستان بخاری نفتی است
3

2

معرفی 6 مزرعه درکردستان برای اخذ پروانه استاندارد

کاهش کالهبرداری »فیشینگ« در ایالم

آسفالت آسیب دیده راه های همدان 
درز گیری شد
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 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مرور  عبور  و  وضعیت  بهبود  برای  گفت:  همدان  استان  
خودرو ها در محور های مواصالتی استان همدان و کاهش 
خطرات ناشی از انحراف به چپ خودرو ها در هنگام مواجهه 
با  موانع موجود در جاده بیش از 174 کیلو متر ریزش برداری 

و 113 بار نیز ترانشه برداری را انجام دادیم. www.daneshpayam.ir
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تعریف از کسب و کار شما، افتخار ماست
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استفاده 5 درصد کارگاه های 
بدهکار لرستان از ظرفیت 

بخشودگی جرایم 
مدیرکل تامین اجتماعی لرســتان 
گفت: حدود پنج درصد از کارگاه های 
بدهکار اســتان از ظرفیت بخشودگی 

جرایم بیمه استفاده کردند.
علــی جهانــی در دیــدار مدیران 
واحدهای صنعتی با استاندار لرستان 
در سخنانی با بیان اینکه در مجموعه 
بروجــرد،  داروســازی »اکســیر« 
»داملران« و فاز چهار سیمان دورود 
بیش از دو هزار اشــتغال داریم، اظهار داشــت: به طور متوســط بین 8 تا 
1۰ میلیــارد تومان ماهانه مالیــات پرداخت می کنیم. وی بــا بیان اینکه 
ماهانــه 1۵ میلیارد تومان حق بیمه پرداخــت می کنیم، عنوان کرد: حدود 
۵ درصد کارگاه های بدهکار از ظرفیت بخشــودگی جرایم استفاده کردند 
که برای بیش از ۹۰ درصد این کارگاه ها درخواســت بخشــودگی جرایم 

را ثبت کردیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرســتان بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری مصوبه ای را به تأمین اجتماعی داشــته که طبق آن تنها کسانی 
که تا تاریخ 13 شــهریور ۹8 درخواســت بخشــودگی جرایم خود را ثبت 
کنند، می توانند از ظرفیت بخشــودگی جرایم استفاده کنند، با این وجود ما 
مکاتبه ای برای یخچال ســازی داشته ایم تا بتواند از این ظرفیت استفاده 
کنــد و با این اقــدام بیش از 7 میلیــارد تومان از بدهی هــای این کارگاه 

بخشوده می شود. 
جهانی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به اینکه تالش شده که چالش 
بیمــه ای در حوزه تأمین اجتماعی پیــش نیاید، عنوان کرد: تقریبًا 1۰ هزار 
شاغل در بانک رفاه، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه ای و درمانی استان 

داریم و نقش اقتصادی ســازمان نیز در این حوزه برجسته بوده است.

پذیرش آگهی روزنامه جام جم در استان های غربی کشور
همدان: ۰8۱-38۲5۰۲55
لرستان: ۰66-334۲488
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اســتاندار همدان گفت: اعضای شورای اســالمی استان به عنوان منتخبان مردم، باید از جایگاه 
شورا ها حفاظت کنند و برای  خدمت به مردم و تسهیل امور کوشا باشند.

خبرنگار جام جم همدان: سید سعید شاهرخی در نشستی با اعضای شورای اسالمی استان 
همدان افزود: در جمهوری اسالمی ایران برای اداره کشور در همه بخش ها طبق قانون نقش  موثری 
دارند و شورا ها نیز  مصداق مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران هستند؛ چرا که اساس و  

نحوه ایجاد نظام انقالب ایران اسالمی مبتنی بر مردمی بودن آن است.وی ادامه داد: مردم با حضور 
در انتخابــات، بــه نخبگان مورد اعتماد رای می دهند و با این رای به آنان اجازه می دهند تا در جریان 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی در نظام حضور موثر داشــته باشند، پس اعضای شورای اسالمی به 
عنوان نماینده مردم در پارلمان های محلی شــأنیت خاص خود را دارند و باید در انجام امور محوله و 

نظارت بر آن جدیت داشته باشند. 

 استاندار همدان: وظایف اعضای شوراها صیانت از شان شوراست

2

ورودی شهر ارکواز ملکشاهی 
اصالح و چهارخطه می شود

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: ورودی شهر 
ارکواز ملکشــاهی در استان ایالم اصالح و چهارخطه 
می شــود. علی اصغر کاظمی اظهار داشــت: عملیات 
چهارخطه کردن ورودی شــهر ملکشاهی حد فاصل 
کیلومتر ۵ / 3 تا ۵ / ۵ با پیشــرفت فیزیکی مناســب در 
دست احداث بوده و در کیلومترهای بعدی فعال در حال 
رفع معارضین محلی هســتیم  وی هدف از اجرای این 
طرح ها را اصالح مســیر، رفع نقــاط پرحادثه و از همه 
مهمتر روان سازی ترافیک عنوان کرد و اظهار داشت: 
محور ایالم- ملکشــاهی- مهران به عنوان مسیر دوم 
اربعین در استان از اهمیت بسیار باالیی بر خوردار است. 
کاظمی ادامه داد: اصالح قطعاتی از محور ملکشاهی به 

مهران نیز در حال فراخوان مناقصه است.

همدان 115 هکتار گلخانه دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
با برنامه ریزی هدفمند که برای بهبود وضعیت مصرف 
آب در اســتان  همدان تاکنون داشتیم موفق به اجرای 

11۵ هکتار انواع گلخانه در استان شده ایم.
 خبرنگار جام جــم همدان: منصور رضوانی 
جالل اظهــار کرد: همچنین برنامه ریزی برای اجرای 
شــهرک گلخانه ای به وسعت 1۶۵ هکتار نیز در دست 
اقدام اســت که در نهاوند اجرایی خواهد شد. همچنین 
اکنون ۶ شهرک گلخانه ای استان همدان از سوخت گاز 
طبیعی برای تولید اســتفاده می کنند. وی گفت: تعهد 
جهاد کشاورزی استان در سند راهبردی 3 ساله استان  
ساخت و راه اندازی ۲1۰ هکتار گلخانه پیش بینی شده 
اســت که با افزایش تقاضا در این حوزه ســهمیه را نیز 
زیاد خواهیم کرد. در هر هکتار گلخانه اســتان 11 نفر 
مشغول به کار هستند و ساالنه 3۵ هزار تن محصوالت 

گلخانه ای در استان تولید می شود. 

خبر

افزایش خدمات غیرحضوری 
شرکت گاز ایالم به مردم 

 مدیرعامل شرکت گاز ایالم از افزایش خدمات 
غیرحضوری شــرکت گاز ایالم به مردم استان طی 

سال جاری خبر داد.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: با شروع هوای 
سرد روزانه بیش از هزار درخواست غیرحضوری در 
ســامانه  CRM شرکت گاز ایالم ثبت و پیگیری 
می شــود. وی افزود: چندین پــل ارتباطی و کانال 
وجود دارد که به صورت غیرحضوری به ســوال ها و 
درخواست های مردم در رابطه با عملکرد و خدمات 
شــرکت گاز ایالم جواب می دهند. وی با بیان اینکه 
ســال ۹7 در بین 31 شرکت گاز استانی مقام اول در 
رضایت مندی مشــترکان را کسب کرده ایم، گفت: 
کانال های ارتباطی غیرحضوری ما بیش از 14۰ نوع 
خدمات را در حوزه پیمانکاران، مشتریان و کارکنان 

پوشش می دهند.
وی افــزود: درگاه اینترنتی، ســامانه پیامکی، 
ســامانه crm، تلفــن گویــای شــبانه روزی و 
اپلیکیشــن شــرکت گاز ایالم از جملــه پل های 
ارتباطی ما با مردم هســتند. شمس اللهی بیان کرد: 
درخواســت های غیرحضوری عالوه بر ســرعت 
بخشــیدن به پاسخگویی ما، سودمندی هایی برای 
مشــترکین از جمله صرفه جویی در وقت و زمان و 
آسودگی مشترکان نیز دارد. وی افزود: در روزهای 
ســرد فصل زمستان مصرف گاز و انرژی بیشتر و در 
نهایت مراجع بیشتر می شود که توصیه ما استفاده از 

کانال های ارتباطی مجازی است.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم بیان داشت: با وجود 
مشــکالت ارتباطی حضوری در فصل زمســتان و 
نبود وقت کافی توصیه می شــود مردم اعتراضات، 
پیشنهادات، گزارشات و سوال های خود را از طریق 
کانال هــای اینترنتی به صــورت غیرحضوری به 

گوش ما برسانند. 

خبر

معــاون اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری کرمانشاه گفت: برخی از مغازه داران معبر جلوی 
مغازه خود را ملک شــخصی می دانند و آن را به دستفروشان 

اجاره می دهند و ماهانه هزینه ای دریافت می کنند.
حســین زارعی با اشاره به معضل سد معبر، اظهار داشت: 
گشــت های نیروهای اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری کرمانشاه به صورت مســتمر و روزانه 
پاکسازی سد معابر را انجام می دهند. وی از جمع آوری وسایل 

دستفروشان تا مغازه دارانی که پیاده روها را اشغال می کنند، 
خبر داد و افزود: تذکرات به صورت مداوم داده می شــود، ابتدا 
به صورت لســانی و در مواقعی به صــورت کتبی و گاهی با 
جمع آوری وسایل همراه می شود.معاون اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: مالکان تا 
جایی که سند دارند می توانند اشغال کنند، اما متاسفانه برخی 
از مالکان پیاده رو جلوی مغازه را ملک شخصی خود می دانند 
و کامال با اجناس آن را اشــغال کرده و عبور و مرور مردم را با 

مشکل مواجه می کنند.زارعی از این مالکان خواست، حداقل 
یک ســوم پیادرو را اشغال کرده و دوسوم را برای عبور و مرور 

آزاد بگذارند.
* گله مندی شــهروندان از برخورد مأموران 

رفع سد معبر
وی نیروهــای اجرائیات را یکــی از زحمتکش ترین و 
مظلوم ترین نیروهای شــهرداری توصیــف کرد و گفت: 
ماموران رفع ســد معبر شامل شــغل دولتی نمی شوند، لذا 
ضوابط خاصی شــامل حال آن ها نمی شــود، گاهی هنگام 
برخورد با رفع سدمعبر درگیری های فیزیکی اتفاق می افتد 
که منجر به مصدوم شدن نیروهای اجرائیات می شود.زارعی 
با بیان اینکه مشــکل دستفروشــان با اقدامات یک ارگان 
حل نمی شــود، افزود: اینجا مســئله بیکاری مطرح است 
در مواردی داشــته ایم که در انجــام ماموریت قانونی خود و 
جمع آوری وسایل دستفروشان )مشاغل کاذب(، حتی بعضی 
از شــهروندان معترض و گله مند شده که چرا اجازه کاسبی 
نمی دهید؟ اول اشــتغال ایجاد کنید بعد این ها را جمع آوری 
کنید. وی ادامه داد: باید ارگان ها و دستگاه های ذی ربط دست 
به دست هم دهند، ســاماندهی های مربوطه را انجام دهند 
و در ادامه فرهنگ ســازی خاصی در این راستا صورت گیرد. 

معاون اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
کرمانشاه ادامه داد: گاهی در راستای شناسایی و ساماندهی 
دستفروش ها از آن ها ثبت نام می کنیم توسط سازمان میادین 
غرفه های به آن ها اختصاص داده می شود، ولی این مشکل 
خیلی گسترده است و تنها به وسیله شهرداری حل نمی شود، 

نیازمند عزم عمومی است. 
وی کمبود نیرو را از دیگر مشکالت این اداره کل دانست 
و گفت: هر گزارشــی اعم از مردمی و تماس با ســامانه 137 
در اســرع وقت در صورتی که در محدوده توانایی باشــد به 
آن رســیدگی می شود، البته شــرایط جامعه را می سنجیم 
که این برخورد منجر به التهاب نشــود. زارعی تصریح کرد: 
کار اجرائیــات، اجرایی کردن اســت، ســایر ارگان ها باید 
ســاماندهی های خاصی را انجام دهنــد و اجرای آن وظیفه 
ماســت.وی یکی از مشــکالت کالنشــهرها بخصوص 
کرمانشاه را در قالب موزائیک فروشی سطح معابر عنوان کرد 
و افزود: برخــی از مغازه داران معبر جلوی مغازه خود را ملک 
شــخصی می دانند و آن را به دستفروشان اجاره می دهند و 
ماهانه هزینه ای دریافت می کنند. وی ادامه داد: در این راستا 
در برخی محالت برخوردهایی داشته ایم و البته با مشاهده و 
گزارش این قبیل تخلفات حتما برخورد جدی خواهیم داشت.

برخورد شهرداری کرمانشاه با پدیده موزائیک  فروشی دستفروش ها

استاندار کرمانشاه:

مردم از کلنگ زنی های بی حساب و کتاب خسته شده اند
استاندار کرمانشاه با انتقاد از کلنگ زنی های بی حساب و 
کتاب، تاکید کرد: مردم از این کلنگ زنی ها خسته شده اند، 
بنابراین باید قبل از شروع هر پروژه جوانب آن را بررسی کرده 

و پس از تامین مقدمات، اقدام به کلنگ زنی شود.
جلســه شورای مسکن استان کرمانشــاه با دستور کار 
رســیدگی به برخی مشــکالت پروژه های مسکن مهر 
استان برگزار شد. در ابتدای این جلسه مشکالت پروژه 7۰۰ 
واحدی مسکن مهر چشمه سفید مطرح شد. پروژه ای 7۰۰ 
واحدی که 3۰۰ واحد آن آماده بهره برداری است و به دلیل 
مشــکالت اعتباری تکمیل 4۰۰ واحد دیگر آن باقی مانده 
کــه در صورت تامین اعتبار ظــرف 3 تا 4 ماه آینده تحویل 
می شوند.پروژه مسکن مهر ماهیدشت هم دیگر پروژه ای 

بود که مشــکالت آن در این جلســه مطرح شد و آن طور 
که مسئوالن راه و شهرسازی استان عنوان کردند مشکل 
این پروژه بر سر نوع قیمت گذاری است که به دلیل ساخت 
ویالیی این واحدها قیمت تمام شــده آن بسیار باالست و 
متقاضیان قادر به تامین آن نیســتند که در همین راســتا 
استاندار کرمانشاه مقرر کرد تیمی متشکل از بنیاد مسکن، 
راه و شهرسازی، اســتانداری و نماینده خریداران تشکیل 
شده و در خصوص قیمت گذاری این واحدها تصمیم گیری 
کنند.همچنین در این جلسه مشکالت پروژه مسکن مهر 
کرندغرب نیز مطرح شــد که قرار شد واحدهای این پروژه 
را که با کیفیت باالیی ساخته شده به صورت مزایده به افراد 
متقاضی واگذار کنند. مشکالت پروژه های تعاونی مسکن 

شــهرداری کرمانشاه هم در این جلسه مطرح شد که عدم 
توان مالی متقاضیان این پروژه که عمدتا پاکبان هستند در 
تامین سهم آورده، مهمترین این مشکالت بود و در همین 
راستا استاندار کرمانشــاه پذیرفت سهم آورده این افراد به 
شــرط آنکه پاکبان باشند، تامین شود.در این جلسه در کنار 
طرح مشــکالت دیگر پروژه های مسکن مهر، به کلنگ 
زنی پروژه های مســکن ملی هم اشــاره شد و آن طور که 
مســئوالن ارتش در این جلسه عنوان کردند پروژه 1۲۰۰ 

واحدی مسکن ملی ارتش قرار است، کلنگ زنی شود. 
کلنگ زنی این پروژه در کنار عدم آمادگی برای شروع آن 
با انتقاد استاندار کرمانشاه همراه شد و هوشنگ بازوند ضمن 
انتقاد از کلنگ زنی های بی حســاب و کتاب گفت: کلنگ 

هایــی که جواب نمی دهد و به ثمر نمی رســد، برای مردم 
خوشایند نیست.وی تاکید کرد: مردم از کلنگ زنی های بی 
حســاب و کتاب خسته شــده اند و باید برای شروع هر کار 
و هر پروژه جوانب آن ســنجیده شده و تمام مقدمات الزم 
فراهم شود و سپس برای کلنگ زنی و شروع اجرای پروژه 

اقدام شود.
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: در این استان هزار و ۲7۲ کالس 
درس دارای بخاری نفتی هســتند که از این تعداد کالس درس علمک گاز ندارند و وســیله 

گرمایشــی این کالس های درس بخاری نفتی است.
محمدرضا حیدری افزود: در تالش هســتیم با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور، 

سیســتم گرمایشی این تعداد کالس درس را استاندارد سازی کنیم. 

حیدری بیان داشــت: همچنین در گام بعدی، سیســتم گرمایشی کالس های درسی که 
علمک گاز و بخاری گازی دارند و تعدادشــان دو هزار و 71۰ مورد بوده را اســتاندارد سازی 

خواهیم کرد.
 وی تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار سیســتم گرمایشــی کالس های درس یاد شده 

را استاندارد سازی خواهیم کرد.

سیستم گرمایشی 1۲۰۰ کالس درس لرستان بخاری نفتی است

3
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در جلسه شورای ورزش دانشگاه لرستان: 

ارائه راهکارهای علمی باعث پیشرفت ورزش استان می شود
کاهش کالهبرداری 

»فیشینگ« در ایالم

رئیــس پلیس فتــا اســتان ایــالم از کاهش 
کالهبرداری فیشــینگ همزمان با راه اندازی رمز 

دوم پویا در ایالم خبر داد.
ســرهنگ علی جمالی در ایــن خصوص گفت: 
بر اســاس پرونده های تشکیل شــده در پلیس فتا 
استان در سنوات گذشــته، کالهبرداری فیشینگ 
کارت  اطالعــات  ســرقت  و   )Phishing(
بانکی برای برداشــت غیرمجاز بخــش مهمی از 
کالهبرداری های اینترنتی را به خود اختصاص داده 
بود. رئیس پلیس فتا ایالم افزود: پس از فعال شــدن 
زیرســاخت های الزم از سوی بانک مرکزی و ابالغ 
به تمام بانک ها خوشــبختانه مشاهده می شود که 
مشتریان بانکی از این طرح استقبال خوبی کرده اند. 
ســرهنگ جمالی ادامه داد: بررسی های پرونده 
تشکیل شــده در پلیس فتا استان نشان می دهد که 
خوشــبختانه پس از فعال ســازی رمز دوم پویا آمار 
کالهبرداری فیشینگ روند کاهشی پیدا کرده است. 
وی بیــان کرد: فعال کــردن رمز دوم یکبار مصرف 
نقش مهمی در کاهش کالهبرداری فیشینگ دارد 
و باید فرهنگ سازی و آگاه سازی مناسب و بیشتری 

در این زمینه انجام شود. 
وی همچنین به مشتریان بانکی که فعالیت های 
بانکــی خــود را از طریق اینترنــت انجام می دهند 
تأکید کرد که هرچه ســریع تر نسبت به فعالسازی 
رمــز دوم یکبار مصرف کارت های بانکی خود اقدام 
کنند. جمالی گفت: شــهروندان عزیــز می توانند 
در صورت مشــاهده جرایم مشــابه یا سایر جرایم 
رایانه ای موضوع را سریعًا از طریق وب سایت پلیس 
فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir  به 

همکاران ما اطالع دهند.

خبر

کارت تلفن های همگانی در همدان
 قابل شارژ شد

مدیــر مخابرات منطقــه همدان گفــت: مراکز 
مخابراتی اســتان همدان با مراجعه شهروندان امکان 

شارژ کارت تلفن همگانی را دارند.
 خبرنگار جام جم همدان: محمد علی گرزین 
با اشــاره به این که شــهروندان فقط یک بار باید برای 
شــارژ کارت تلفن همگانی به این مراکز مراجعه کنند، 
افزود: هدف از اجرای این طرح توسط شرکت مخابرات 
صرفه جویی در تولید و توزیع کارت تلفن همگانی، ارائه 
خدمات به روز و ســریعتر به مردم و پیشگیری از ایجاد 
بازار سیاه برای فروش این  کارت هاست.وی ادامه داد: 
این طرح با نور آوری کارشناســان شــرکت مخابرات 
ایران اجرایی شــده تا کارت هــای تلفن همگانی به 
کارت دائمی و قابل شــارژ تبدیل شود. پس بر اساس 
اجرای این طرح از این به بعد کارت های تلفن همگانی 
مانند ســیمکارت ها قابل شارژ و استفاده مجدد است.

گرزین از دیگر اهداف اجرای طرح قابل شــارژ شدن 
کارت تلفن های همگانی را کاهش زباله های غیر قابل 
بازیافــت در طبیعت، صادرشــدن کارت تلفن به نام 

شهروندان و اشخاص، امکان خرید شارژ برای کارت 
تلفن خود و دیگران، امکان مشــاهده کارکرد کارت 
تلفن همگانی، امکان مسدودسازی کارت در صورت 
مفقودی، سرقت و خرابی، امکان انتقال شارژ به کارت 

تلفن دیگران و دارنده کارت تلفن همگانی است.
 مدیر مخابــرات منطقه همدان اظهار کرد: در این 
طرح برای  فعالســازی کارت تلفن کارت تلفن قدیمی 
یا جدید پس از ثبت کارت به نام مشــتری، رمز 4رقمی 
اختصاص  می دهند و کارت با وارد کردن این رمز قابل 
استفاده است. هرکارت مبلغ شارژ اولیه دارد همچنین 
اگر شــهروندان کارت قدیمی خود را فعال کنند شارژ 

قبلی آن نیز قابل استفاده است.
 وی درباره نحوه شــارژ این کارت ها نیز ادامه داد: 
روش هــای مراجعه بــه مراکز مخابراتی، ســایت 
مخابرات به نشــانی www.tci.ir و بهره مندی از   
تلفن همراه با شــماره گیری کد *۲۰۲۰#پیش بینی 
شده است با مسدوی کارت تلفن همگانی انتقال مبلغ 

شارژ به کارت جدید امکانپذیر  نیست.

شهردار منطقه 4 همدان:

روان سازی ترافیک معابر با بازگشایی و اصالح هندسی، در دستور کار است
 شهردار منطقه 4 همدان گفت: از اقدام  ها و اولویت های 
اصلی شــهرداری منطقه 4 همدان بهینه ســازی عبور  و 
مرور و روان ســازی ترافیک برای شــهروندان در منطقه 
چهار است؛ بر این اساس با  بازگشایی محور های عبوری، 
تعریض معابر و اصالح هندســی مسیر  های عبوری شهر 
این هدف را محقق خواهیم کرد و برای تحقق بخشــی از 
این هدف بازگشایی و تعریض معبر چار باغ ارتش همدان 

در دســتور کار شهرداری منطقه چهار قرار گرفته است.
خبرنگار جام جم همدان: در مراسم بازگشایی و اصالح 
هندســی معبر پرترافیک همدان بلوار ارتش که در مسیر 
عبوری خودرو های سنگین و مسافری از مبدا غرب کشور 
)اســتان های کرمانشاه، ایالم و کردستان( به مرکز کشور 
و جنوب و بالعکس اســت یکی از نمایندگان مردم همدان 
در مجلس شــورای اسالمی، یکی از اعضای هیات مدیره 
اتــاق اصناف همــدان )احمد گازرانــي( جمعی از مردم 
ســاکن در منطقه و معتمدان مردمــی منطقه و جمعی از 

مدیران شهري حضور داشتند.
شــهردار منطقه چهــار همدان گفت: بلــوار ارتش از 
محورهاي مهم ارتباطی شــهر همدان )پایتخت تاریخ و 
تمدن( با مرکز،  جنوب و غرب کشور است که بار ترافیکی 
فراوانی را هر روز متحمل می شــود و برای بهبود وضعیت 
عبور در این محور ضرورت دارد که عرض معبر به تناسب 
ترافیک عبوری افزایش یابد به این دلیل نیز شــهرداری 
طرح بازگشــایی معبر و اصالح هندســی آن را در دستور 

کار قرار داده است.
مهندس مجید یوســفی نوید ادامه داد: همدان شهری 
باســتانی و تاریخی اســت که از مراکز مهم گردشگری 
کشــور نیز محسوب می شود و در بازه های زمانی مختلف 
همدان مقصد سفر هموطنان و گردشگران از غرب کشور 
و بالعکس بوده اســت و گردشــگران برای ورود به شهر 
همــدان باید از این محور عبــوری )چارباغ ارتش( برای 
ورود به شــهر استفاده کنند که این محور به دلیل ترافیک 
روزافزون باید تعریض و ســاماندهي شــود و اجرای این 
طرح برای شــهرداری بــا همکاری و تعامــل که اهالی 
و کســبه دارنــد اهمیت و اولویت خاصــی دارد و موجب 
افزایش رضایت شــهروندان همدانی و مهمانان شــهر 
خواهد شــد. محدوده اجرای طرح نیز در مسیر و حدفاصل 
تقاطع رو گذر و ناهمســطح سردار شــهید سعید قهاري و 

ورودي زیر گذر خیبر قرار است.
شهردار منطقه 4 همدان با یاد آوری ساماندهی و بهبود 
عبــور  و مرور و ترافیک در ضلع غربي بلوار ارتش همدان 
در ماه هــای اخیر، اظهار کرد: با اجرای طرح ســاماندهی 
در این محدوده بوســتان پردیــس را بهره برداری کردیم 
و بعد نوبت به ســاماندهی بخش شــرقی چار باغ  )بلوار( 
ارتش رسید که برای اجرای طرح ساماندهی، روا ن سازی 
ترافیــک، اصالح و بهبود عبــور  و مرور محور بلوار ارتش 
تملک پالک های واقع شــده در عرض محور ارتباطی را 
آغاز کردیم و شــهرداری همدان بــرای افزایش رغبت 
مالکان طبق توافق قانونی امتیاز تجاری ســازی و رایگان 
شــدن پروانه ســاخت را در نظر گرفتیــم. طرح اصالح 

هندســی نیز به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده است.
مهندس یوســفی نوید گفت: بر اســاس نحوه اجرای 
طرح و پیش بیني ها؛  بازه زمانی اجرای طرح ســاماندهی، 
اصالح و بازگشــایی معبر بلوار ارتش حدود 3 سال است با 
تعامل و همدلی و مشارکتی که اهالی تاکنون با شهرداری 
منطقه داشــتند حتی تصور می کنیم طرح بازگشایی این 
معبر و اصالح هندســی آن با ســرعت بیشــتر و در زمان 
کمتری اجرایی شــود و با توجه به اعتباري که امســال در 
بودجه شــهرداری برای اجرای این طرح لحاظ شده است 
بقیه پالک های واقع در مســیر نیز تملک خواهد شــد که 
رایزنی الزم را مالکان در دســتور کار  قرار دادیم و اجرایی 

شده است.
وي افــزود: با اجراي این طرح مهم و اثرگذار که غرب 
کشــور را به مرکز کشــور و غرب و جنوب کشور متصل 
مي کند، شاهد ایجاد مســیر و محور  مواصالتي مناسب، 
ایمن و درخور شــأن پایتخت تاریخ و تمدن ایران خواهیم 

بود. 
شــهردار منطقه 4 همدان همچنین با اشاره به اجرای 
7 طــرح عمرانــی در منطقه 4 همدان، اظهــار کرد: این 
طرح های با توجه به برنامه ریزي هاي شهرداری در کوي 
فرهنگیان و ســایر مناطق شــهرداری منطقه 4 اجرایی 
شــده است تا ســطح کمی و کیفی خدماتی شهرداری در 
منطقه بیش از پیش افزایش یابد؛ از شــهروندان ســاکن 
در منطقه نیز تقاضا داریم بیش از گذشــته شهرداری را در 

خدمات رسانی یاری دهند.
مهندس یوســفي نوید یکی از این طرح های عمرانی 

را  مســیر دسترســي 4۵ متري آیــت ا... نجفي به کوي 
فرهنگیان با مســاحت ۲۰ هزار و ۲۵۰ مترمربع و اعتباري 
حدود بــر ۲۵ میلیارد و 8۰۵ میلیون ریال نام برد و افزود: 
اجــرای این طرح نقش بســیار مهمي در کاهش ترافیک 
منطقــه بویژه ورودي کــوي فرهنگیان و تقاطع رو گذر و 
ناهمســطح غدیر دارد که بــا برنامه ریزي ها انتظار داریم 
این طرح عمران شــهری همدان در ورودی شهر از مسیر 

همدان به تهران در باز ه زمانی 8 ماه به پایان برســد.
وي از دیگرهای طرح های عمران شــهری شهرداری 
منطقــه 4 را اجــرای کندرو  بلوار آیــت ا... نجفي عنوان 
کرد و ادامه داد: این طرح نیز با مســاحت ۶هزار مترمربع 
و بــا اعتباري در حدود ۶ میلیارد ریال در حال اجراســت. 
همچنیــن از دیگر طرح هــای شــهرداری منطقه 4 نیز  
پیاده رو ســازي خیابان آزادي کوي فرهنگیان با مساحت 
چهــار هزار و 8۰ مترمربع و اعتباري در حدود پنج میلیارد 
و 388 میلیون ریال، دیوارکشــي و الیروبي رودخانه بلوار 
بهنامجــو با ۲۰۰ متر طول و اعتباري در حدود ۹ میلیارد و 

74۰ میلیون ریال اجرایی و بهره برداري قرار شــد.
شــهردار منطقه 4 همدان درباره توســعه فضاي سبز 
و ســاماندهي آن نیز اظهار کرد: بوســتان جیبي انتهاي 
کوچــه نظام در کــوي فرهنگیان با مســاحتي در حدود 
317 مترمربــع و اعتباري در حدود بــر ۲۰۰میلیون ریال 
و بوســتان جیبي ابتــداي خیابان دانش آمــوز در کوي 
فرهنگیان با ۲۵۹ مترمربع  مســاحت و اعتباري  در حدود 
بــر 3۰۰ میلیون ریال بهره برداری شــدند؛ افزون بر این 
طرح ها برای  تســهیل عبور و مرور شــهروندان تخریب 
ملک مســیري ابتداي کوچه یکم در کــوي فرهنگیان با 
1۶۰ مترمربع مســاحت و اعتباري در حدود 8۰۰میلیارد 
ریال با توجه به فصل بارش ها، دیوار کشي رودخانه کوي 
فرهنگیان در حال انجام اســت که همزمان با دیوارکشي 

رودخانه الیروبي رودخانه نیز اجرا خواهد شد.
مجید یوســفی نوید گفت: اجرای بیش از 18 هزار تن 
روکش آســفالت، افزایش 1۰۰ درصدی فضای ســبز با 
ســاخت و بازسازی  ۶بوســتان، دیوارکشی و ساماندهی 
بیش از 8 رودخانه، تملک و تخریب ۲۶ ملک مســیری از 
برخی دیگر از اقدام های عمرانی منطقه 4 بوده اســت که 
با برنامه ریزهای انجام شــده برای سال آینده نیز این روند 

خدمات رسانی به شهروندان ادامه خواهد داشت.

ســیدعلی کریمی، مدیرکل ورزش و 
جوانان استان لرستان، در جلسه شورای 

ورزش دانشگاه لرستان شرکت کرد. 
این جلســه، به ریاســت دکتر خسرو 
عزیزی، رئیس دانشــگاه لرســتان، در 
محل حوزه ریاســت دانشــگاه لرستان، 
تشکیل شــد. مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان لرســتان، در این جلسه گفت: 
بی تردید، برگزاری اینگونه جلســات در 
راستای افزایش اهمیت و جایگاه جامعه 
دانشگاهی استان در عرصه های مختلف 
ورزش استان است و باید از ریاست محترم 
دانشــگاه لرستان، تشــکر کنم.کریمی 
تشــریح کرد: ورزش دانشگاهی استان 
لرســتان، دارای ظرفیتها و پتانسیل های 
فراوانی اســت و باید ارتباط و تعامل بین 
دانشــگاه لرســتان و اداره کل ورزش و 
جوانان استان، بیشتر شده و با هم اندیشی، 
راهبرد و راهکار، بتوان نتایج خوبی برای 
ورزش اســتان، به دســت آورد. کریمی 
تصریــح کرد: جامعه موفــق، جامعه ای 
اســت که در هــر زمینه ای، بــا رویکرد 
علمی و تخصصی، کار کند. اســتفاده از 
توانمندی هــای علمی دانشــگاهیان از 
جمله دانشگاه لرستان، به طور حتم باعث 
پیشرفت ورزش اســتان لرستان خواهد 
شــد. وی توضیح داد: یکی از ظرفیتهای 
مهم دانشــگاه لرستان در حوزه پژوهش 

است و بدون شک با استفاده از پژوهشها 
و تحقیقات کاربردی دانشگاهی، می توان 
هم در زمینه شناسایی چالش ها و آسیب ها 
و هم در زمینه ارائــه راهکارها برای رفع 
مشــکالت، به صورت موفق عمل کرد. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان 

توضیح داد: در استان لرستان، ۵۰ هیئت 
اســتانی ورزش و بیــش از ۶۰۰ هیئت 
ورزش در شهرســتان های استان، فعال 
هســتند که خود، یک ظرفیت مهم برای 
استفاده از پژوهش های دانشگاهی است؛ 
وجود این تعداد فعال هیئت های ورزشی، 
می تواند یک فضای خوب و اثرگذار برای 

فعالیت  ورزشــی دانشــجویان نیز باشد.
ســیدعلی کریمی تصریــح کرد: اگرچه 
ورزش اســتان لرســتان در بحث سرانه 
ورزشی، دارای یک عقب ماندگی است، 
اما براســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته و رعایت اصل توازن زیرساخت ها 

در اســتان، هدفمان این است که کمبود 
سرانه ورزشــی را جبران کنیم. کریمی، 
ابــراز آمادگی کرد همــکاری های اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان لرســتان 
و دانشــگاه لرســتان، افزایش یابد.وی 
افزود: در بخــش حمایت از پژوهش ها و 
پایان نامه هــا، آمادگی کامل را داریم که 

همکاری های مشترک علمی و پژوهشی 
دوجانبه را گســترش دهیــم. مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان لرستان تصریح 
کرد: همچنین، بــرای حمایت از ورزش 
دانشــجویی، این آمادگــی را داریم که 
امکانات ورزش و جوانان استان لرستان 
را در اختیار توســعه هرچه بیشتر ورزش 
دانشجویی، قرار دهیم.سیدعلی کریمی 
گفت: در بحث میزبانی های ورزشــی که 
دانشگاه لرستان برعهده می گیرد هم این 
آمادگی وجود دارد که کمک های الزم را 
در همه رشــته های ورزشی انجام دهیم. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان، 
تأکیــد کرد: هدف تیم مدیریتی اداره کل 
ورزش و جوانان استان لرستان این است 
که با عمل گرایی و برنامه محوری و به دور 
از شــعارزدگی، گام های اثرگذاری برای 

ارتقای ورزش استان لرستان بردارد.
گفتنی اســت در این جلســه، دکتر 
حجت اهلل یونســی، معاون دانشجویی 
دانشگاه لرســتان، حجت االسالم دکتر 
حســین فالحی اصل، معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه لرســتان، احسان 
احمدی، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه 
لرســتان و سایر اعضای حاضر در جلسه، 
دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در راستای 
تالش هرچه بیشــتر برای توسعه ورزش 

دانشگاهی، بیان کردند.

۹۰ کیلومتر کابل مسی در کردستان به فیبر نوری تبدیل شد

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون در بیش از 34 نقطه استان حدود ۹۰ کیلومتر 

کابل مسی تلفن ثابت به فیبر نوری تبدیل شده است.

خبرنگار جام جم کردستان: آزاد حکمت اظهار 
داشت: تاکنون عملیات تبدیل کابل مسی به فیبر نوری در 
سه روستای بنی رزان، قائی برد و احمد آباد بانه و روستای 

آساوله سنندج انجام شده است.
وی اضافه کرد: قرار اســت در فــاز دوم این طرح و تا 
پایان ســال جاری کار تبدیل کابل مسی به فیبر نوری در 

44 نقطه روســتایی )روستاهای اقماری/ مراکز اصلی( با 
1۲3 کیلومتر انجام شود. مدیر مخابرات منطقه کردستان 
افزود: افزایش رضایتمندی، ارائه انواع سرویس ها در بستر

IP، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی در حوزه تلفن ثابت و 
ارتقای امنیت اطالعات از جمله مزایای ایجاد فیبر نوری 
است.حکمت یادآور شد: در راستای ارتقا و یکسان سازی 

سطح خدمات به مشترکان، افزایش کیفیت محصوالت 
مخابراتــی در تمام نقاط شــهری و روســتایی از جمله 
برنامه های مخابرات منطقه اســت. وی از اجرای چهار 
هزار و ۶۰۰ کیلومتر شــبکه فیبر نوری در استان خبر داد 
و گفت: بهره مندی مشــترکان از ارتباطات به روز مبتنی 
بر تکنولوژی IP BASE و همچنین حرکت ســریع 

و گرایش به شــهر هوشمند، اســتفاده از تجهیزات فیبر 
نوری را ناگزیر کرده اســت. در حــال حاضر یک هزار و 
۶۰1 روســتای کردســتان از خدمات ارتباطی مخابرات 
بهره مند هستند، تعداد شماره های منصوبه تلفن ثابت در 
کردستان، ۵8۶ هزار و 41۲ فقره و مشغول به کار نیز 4۹۰ 

هزار و 44۲ مورد است.
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روزگاری است که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری

گوشه چشم رضایی به منت باز نشداین چنین 
حافظعزت صاحبنظران می داری

راه انــدازی ســتاد رفع 
سدمعبر شبانه در کرمانشاه

ستاد رفع ســدمعبر شبانه شــهرداری جهت 
برخورد با تخلفات سدمعبر شبانه در شهر کرمانشاه 

راه اندازی شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی شهرداری پیرو 
درخواســت مکرر شهروندان در خصوص رفع سد 
معابر عمومی و میادین شهر کرمانشاه بخصوص 
در ساعات شب که باعث ایجاد مزاحمت و ترافیک 
برای شــهروندان و رانندگان شده بود در این رابطه 
مدیر کل اداره اجرائیات و اجرای احکام شهرداری 
نسبت به تشکیل ســتاد رفع سدمعبر شبانه اقدام 
کرد. وی افزود: این ســتاد فعالیت خود را از ساعت 
1۹ شــروع و تا 1 بامداد به صورت مستمر در شهر 
کرمانشاه ادامه خواهد داد. شهبازی افزود: این ستاد 
نســبت به جمع آوری اقالم دستفروشان که شبانه 
اقدام به فروش اجنــاس خود می نمایند و موجب 
نارضایتی شــهروندان به دلیل به ایجاد ترافیک و 
گاهی امنیت شهروندان را به خطر انداخته اقدام می 
نمایند. شهبازی، مدیر کل اداره اجرائیات و اجرای 
احکام شهرداری در پایان از شهروندان درخواست 
نمود هر گونه پیشــنهاد، انتقاد و شکایات خود را در 
این خصوص با شماره تلفن های 38۲۲۵711-۲  
مطرح کرده تا در اســرع وقت به درخواســت آنها 

رسیدگی شود.

۶5 هزار بازدید از واحدهای 
عرضــه فرآورده های دامی 

در ایالم

مدیر نظارت بر بهداشــت عمومی دامپزشکی 
ایالم گفت: طی ســال جاری ۶۵ هــزار بازدید از 
واحدهای عرضه کننده فرآورده های دامی در ایالم 

انجام شده است.
حسین بشــاره صیفی اظهار داشت: در راستای 
نظارت بر بهداشت و ســالمت فرآورده های خام 
گوشــتی، از ابتدای سال تا اواخر آذر ۶۵ هزار بازدید 
در تمام اســتان ایالم به عمل آورده ایم. وی افزود: 
این بازدیدها شــامل مراکز عرضه گوشت قرمز، 
گوشت ســفید مرغ و ماهی، قصابی ها، کبابی ها، 
مغازه ها و لبنیاتی ها بوده اســت. وی بیان داشت: 
طــی بازدیدهایی که به عمل آمده یک هزار و ۶1۰ 
مورد بهداشت را رعایت نکرده یا به نکات بهداشتی 
ما توجهی نکردند، این واحدها را شناسایی کرده و 

مراحل برخورد با آن ها طی شده است.
وی افزود: از این تعداد ۲71 مورد به دادگستری 
معرفی شده است. بشاره صیفی تصریح کرد: طی 
ایــن ۹ ماه، 4۵ مرکز بعد از مراحل دادگاهی، پلمب 
شده و ادامه فعالیت ها آنها منع شده است. وی ادامه 
داد: 13 قصابی، ۲3 مرغ فروشی، ۲ کبابی، 3 لبنیاتی 
و ۲ ســوپرمارکت طی بازدید از بهداشت و سالمت 
عمومی پلمب شده است. مدیر نظارت بر بهداشت 
عمومی دامپزشــکی ایالم گفت: از یک میلیون و 
۹۰۰ هزار قطعه مرغ و طیور کشتارگاه صنعتی سپید 
مانشت، حدود ۶7 هزار ۲۰۰ قطعه مرغ از خط تولید 
خارج کرده ایم که یا بهداشــت نداشته یا سالمت 
الزم را نداشته اند. وی ادامه داد: با مرغ فروشی های 
شهر که مرغ زنده عرضه می کنند، برخورد می شود. 
بشاره صیفی بیان داشت: مراکز کشتارگاه صنعتی 
عالوه بر داشــتن یک ناظر بهداشتی که مسئول 
نظارت بر رعایت بهداشــت و سالمت الزم است، 
چندین سالخ وجود دارد که با رعایت اصول شرعی 

دام ها را اسالمی ذبح می کنند.

مدرس  بانــوی  حضــور 
کردســتانی در مســابقات 

جهانی چرتکه
الهام حســینی به عنوان در مســابقات جهانی 

imath چرتکه ۲۰۲۰ کیش حضور پیدا کرد.
خبرنــگار جام جم کردســتان: الهام 
حســینی مدرس دیواندره ای به عنوان مدرس، در 
این مسابقات حضور پیدا کرد. از استان کردستان ۶ 
نفر با نمره کامل 1۰۰ توانستند به مسابقات جهانی 
۲۰۲۰ کیش راه پیدا کنند که در این مسابقات مورد 
تجلیل و تقدیر قرار گرفتند و ۲۶ و ۲7 دی امســال 
نیز مسابقات جهانی کیش برگزار گردید که تا چند 

روز دیگر نتایج جهانی اعالم می شود.

5۰ درصــد مشــترکان 
الگوی  کردســتان  خانگی 
مصرف آب را رعایت می کنند

مدیرعامل شــرکت آبفای شــهری کردستان 
گفت: ۹۰ درصد مشــترکان این شرکت در استان، 
خانگی هســتند که ۵۰ درصد آنان الگوی مصرف 

آب را رعایت می کنند.
به گزارش ایرنا محمدحســین محمدی اظهار 
داشــت: الگوی نرمال مصرف آب در کردستان به 
ازای هر نفر در شــبانه روز 1۵۰ لیتر است که توسط 
نیمی از مشــترکان رعایت می شــود. وی با بیان 
اینکه ســرانه مصرف آب شرب در کردستان 17۹ 
لیتر در شبانه روز است، افزود: این عدد در ایران 1۹8 
و در دنیا 13۰ لیتر اســت و نشان می دهد مصرف 
آب در کشورمان باالست. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری کردستان یادآور شد: این شرکت 
در ازای تولید و توزیــع آب مصرفی هزینه زیادی 
متحمل می شــود، اما مشــترکان بابت آن هزینه 

کمتری پرداخت می کنند.
محمدی ظرفیت تامین آب شــرب ساالنه در 
کردســتان را 148 میلیــون مترمکعب اعالم کرد 
و گفت: ۵ تصفیه خانه آب شــهری، ۶ تصفیه خانه 
فاضالب و 1۵ آزمایشــگاه آب در اســتان فعالیت 
دارند. وی بر لزوم اســتفاده صحیــح از منابع آبی 
و رعایــت الگوی مصرف آب تاکیــد کرد و اظهار 
داشت: از جمعیت شهری یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفری کردستان 1۰۰ درصد آن در ۲7 شهر استان 

تحت پوشش شرکت آبفا هستند.

اجرای 1۰۰ فعالیت فرهنگی 
در حوزه احیاء و تعادل بخشی 

آب های زیرزمینی کردستان

به منظــور فرهنگ ســازی در زمینه مصرف 
هوشمندانه آب و رعایت کامل اصل صرفه جویی 
بیش از 1۰۰ فعالیت فرهنگی در حوزه احیاء و تعادل 
بخشــی آبهای زیرزمینی در ســال جاری صورت 

گرفته است.
خبرنگار جام جم کردستان: مومن پور 
موضوع کمبود آب و لزوم صرفه جویی در مصرف را 
مطرح کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های 
فرهنگی می تواند زمینه های مثبتی را در شــکل 
دهی به عملکــرد متناســب در حوزه های احیاء 
وتعادل بخشــی آب های زیرزمینــی به بار آورد و 

جامعه را به سوی صرفه جویی سوق دهد.
وی با بیــان اینکه ترویــج فرهنگ مدیریت 
مصرف و صرفه جویی آب مســتلزم کار فرهنگی 
است، ادامه داد: به منظور ایجاد باور ملی و افزایش 
آگاهی در زمینه مصرف هوشــمندانه آب و رعایت 
کامل اصــل صرفه جویی بیــش از 1۰۰ فعالیت 
فرهنگــی در حوزه احیاء و تعادل بخشــی آبهای 
زیرزمینی در ۹ ماهه نخســت سال جاری صورت 

گرفته است.
مومن پور با اشــاره به اینکــه بحران آب های 
زیرزمینی در حال گســترش است افزود: اقدامات 
فرهنگی نظیــر برگزاری کارگاه های آموزشــی 
گســترش ســواد آبی، اجرای طرحهای داناب و 
انسان و محیط زیست، انعقاد تفاهم نامه با آموزش 
و پــرورش و ســازمان تبلیغات اســالمی، تولید 
محتوای آموزشــی، تهیه و توزیع اقالم فرهنگی 
و ... در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه طرح 
احیاء و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، انجام 

شده است.
معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای کردستان یادآور شد: بیش از ۶۵ درصد 
از مصارف آب اســتان را منابع آب زیرزمینی تامین 
می کنــد و ناپایداری این منابــع از منظر کمیت و 
کیفیت، معضالت جدی را برای این منابع ارزشمند 
و حیاتــی رقم می زند و اگر این میزان برداشــت از 
منابع آبی تداوم داشــته باشــد باید در آینده تبعات 
اجتماعی و زیســت محیطی قابل توجهی را شاهد 
باشــیم. وی ضمن اشــاره به اینکه بی شک گام 
نخست مدیریت بحران، پذیرش آن است، افزود: 
طرح احیا و تعادل بخشــی آبهــای زیرزمینی  در 
استان کردســتان با 11 پروژه تعریف گردیده که 
بــا اقدامات عملی و هم افزایی بخشــهای مرتبط 
بــا حفظ و نگهداری از منابــع آب، پنجره جدیدی 
را برای حرکتی گســترده در بازگرداندن پایداری و 

تعادل بخشی به این منابع گشوده است.
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بسیج امکانات کرمانشاه برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در پی وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، استاندار 
کرمانشاه در بخشنامه ای به تمام دستگاه های اجرایی 
اســتان تأکید کرد با تجمیع امکانات و ظرفیت های 
موجــود برای کمک و امدادرســانی به مردم مناطق 

سیل زده سریعًا اقدام شود.

در این بخشــنامه خطاب به دستگاه های اجرایی 
استان آمده است: »در اجرای پیام مقام معظم رهبری 
و در پی مشــکالت ناشــی از بارندگی های شدید در 
سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کشور و ضرورت 
کمــک برای کاهش خســارات و نیــز تاکید رئیس 
جمهور الزم اســت در اســرع وقت  اقداماتی به شرح 

زیر انجام پذیرد:
1. تمام دســتگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و 
انتظامی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ضمن 
تماس فوری با مســئوالن همطراز در استانهای سیل 
زده و اطالع از نیازمندی ها بالفاصله امکانات، نیروی 
انسانی و تجهیزات متناسب را پس از کسب هماهنگی 
اعــزام و تــوان خود را در کاهش آســیب و کمک به 

نیازمندان به کار گیرند.
۲. جمعیت هالل احمر اســتان ســریعا نسبت به 
جمع آوری و ارســال کمک های مردمی در اســتان 
اقدام نماید.یقینا مردم شــرافتمند، غیور و همیشه در 
صحنه استان این بار هم در این عزم ملی برای کمک 
به همنوعان خود حماســه ای خداپســندانه و انسان 
دوســتانه رقم خواهند زد که نزد پروردگار بدون اجر 
نخواهــد ماند. «همچنین اولین محموله کمک های 
هالل احمر استان کرمانشاه در قالب 7۰۰ بسته غذایی 
یک ماهه به مناطق ســیل زده سیستان و بلوچستان 
ارســال شــد. به گفته فرزین معتمــدی، مدیرعامل 
جمعیــت هالل احمر کرمانشــاه ایــن کمک ها در 
قالب 7۰۰ بســته غذایی یک ماهه و 7۲ ســاعته می 

باشــد که به مناطق سیل زده سیســتان و بلوچستان 
ارســال شده اســت. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمانشاه گفت: بسته های ارسالی شامل برنج، 
روغن، حبوبات، قند و شــکر، کنسروجات و خرمای 

خشک به میزان ۲۰ تن می باشد.
وی اظهــار کرد: این محمولــه از انبارهای هالل 
احمر اســتان بارگیری و مســتقیما به سیســتان و 
بلوچســتان ارسال شده است. ســیل اخیر خسارات 
زیادی را به مناطقی از اســتان سیستان و بلوچستان 
وارد کــرده و مردم نوعدوســت ایران اســالمی می 
تواننــد کمک های نقدی خود را برای ســیل زدگان 
اســتان سیستان و بلوچســتان از طریق کد دستوری 

#54*11۲* واریز کنند.

گالیه از پرداخت اوراق بها دار
 به جای پول نقد

آسفالت آسیب دیده راه های 
همدان درز گیری شد

اداره کار شکایات کارگری 
واحدهای تولیدی را مدیریت کند

معرفی 6 مزرعه درکردستان برای اخذ 
پروانه استاندارد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
با بیان اینکه تولید محصول سالم اولویت این 
سازمان است، گفت: در این راستا ۶ مزرعه برای 
تولید محصوالت سالم و استاندارد برای صدور 
پروانه به اداره کل استاندارد کردستان معرفی 

شده است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان کردستان،  خالد جعفری در 
جلسه استاندارد سازی محصوالت کشاورزی 
اظهار داشت: این مزارع ویژه محصوالتی مانند 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، توت فرنگی و 

خیار بود که تالش می شود در سال های آینده 
عرضه محصوالت گواهی شــده در استان با 

همکاری سازمان استاندارد اضافه شود.
وی اضافه کرد: صــدور گواهی از طریق 
اداره کل اســتاندارد بــا همکاری ســازمان 
جهاد کشــاورزی انجام می شــود که تداوم 
این فعالیت هــا، اطمینان خاطر برای مصرف 
کننــدگان و افزایــش درآمــد بــرای تولید 
کننــدگان را به همراه دارد. رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی  کردســتان افزود: بخش 
قابل توجهی از محصوالت اســتان، شرایط 

الزم برای کسب گواهی را دارند و در مقایسه با 
مناطق دیگر کشور شرایط مناسب تری دارد و 
برای ایجاد بازار مناسب، غرفه هایی هم برای 
عرضه این محصوالت توسط سازمان تعاون 

روستایی در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شــد: بســیاری از محصوالت 
تولیدی بخش کشاورزی استان سالم و حتی 
می توان گفت ارگانیک اســت که می توان به 
محصوالتی مانند توت فرنگی، انگور ســیاه، 
توت ســفید و انجیر اشاره کرد. جعفری تاکید 
کرد: با توجه به آزمایشــات انجام شــده 1۰۰ 
درصد محصوالت اساسی استان مانند نخود 
و گندم که بیشترین سطح زیر کشت در استان 
را هم دارند سالم است و اخذ گواهی محصول 
موجب فراهم شــدن زمینه افزایش صادرات  

می شــود.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
کردســتان گفت: می توان ایجاد هماهنگی 
بیشتر بین ارگان های ذیربط برای ساده سازی 
فرآیندهای کســب نشان استاندارد و کاهش 
هزینه هــای مربوطه موجب تشــویق تعداد 
بیشتری از کشــاورزان برای حرکت به سوی 
عرضه محصوالت با نشان استاندارد می شود. 
جعفری افزود: عرضه محصوالت کشاورزی 
دارای نشان اســتاندارد که باقیمانده نیترات، 
آفت کش ها و فلزات سنگین در آنها آزمایش 
شده باشــد و اطمینان بیشتری در خصوص 
ســالمت محصول به مصرف  کننده بدهد در 
اولویت جهاد کشاورزی استان کردستان است.

وی اظهار داشــت: ارتباط و همکاری بخش 
کشاورزی با استاندارد در زمینه تولید و عرضه 

مطمئن محصوالت ســالم را فراهم کرده و 
تالش می شود با آسانکاری در فرآیند سامانه 
پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت جهاد 
کشاورزی و کاهش هزینه های صدور گواهی  
این همکاری ها گسترش یابد. وی اضافه کرد: 
با ارتقای مهارت های شــغلی زنان کشاورز با 
رویکرد آمــوزش و ترویج تولید  محصوالت 
اســتاندارد با محوریت پروژه توانمند سازی 
زنان روستایی می توان موجب  افزایش درآمد 
کشاورزان شد .جعفری گفت: ۶ مزرعه برای 
تولید محصوالت سالم و استاندارد شامل سیب 
زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، توت فرنگی، خیار 
برای صدور پروانه به اداره کل استاندارد معرفی 
شده  و تالش می شود در سال های آتی عرضه 

محصوالت گواهی شده افزایش یابد. 

کتابخانه روستای »دینارآباد« بروجرد 
افتتاح می شود

اخذ سند مالکیت ۷۷۷ رقبه موقوفات
 در کردستان 

رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی همدان گفت: 
پرداخت اوراق بهادار به جای پول 
نقد بــه پیمانــکاران طرح های 
دولتی برای آنان مشکالتی ایجاد 
کرده اســت و ایــن اوراق هنگام 
مبادله در بورس به جای 1۵ درصد 

با ۲۰ درصد کاهش همراه است که پیمانکاران را متضرر می کند.
خبرنگار جام جم همدان: علی اصغرزبردســت در شورای 
گفت و گــوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این مقدار کاهش 
در هنگام واگذاری اسناد اوراق ضرر و زیان سنگینی را به فعاالن این 
بخش از امور پیمانی در استان در بخش دولتی تحمیل کرده است و 
باید برای آن فکر اساسی کرد اگر این روش پرداخت هزینه ها برای 
پیمانکاران در طرح ها ادامه یابد امکان ادامه کار نخواهند داشــت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان ادامه داد: 
همچنین تقاضا داریم تا ســرمایه داران بومی بــرای انجام امور در  
اســتان در اولویت باشند و طرح های دولتی نیمه تمام آماده واگذاری 
به این افراد واگذار شود. وی از آماده واگذاری بودن 7۰ طرح دولتی 
اســتان که نیمه تمام است  به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: 
اگر واگذاری این طرح ها با اقبال در اســتان مواجه نشــود بعد برای 
واگذاری به متقاضیان خارج از استان تصمیم گیری و تصمیم سازی 

شود.

 معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان  همدان 
گفت: برای بهبود وضعیت عبور  و مرور 
خودرو ها در محور هــای مواصالتی 
استان همدان و کاهش خطرات ناشی 
از انحــراف به چپ خودرو ها در هنگام 
مواجهــه با  موانع موجود در جاده بیش 
از 174 کیلو متر ریزش برداری و 113 بار نیز ترانشه برداری را انجام دادیم.

خبرنگار جام جم همدان:  حمید  پرورشی ادامه داد: همچنین  ۶۲.۵ 
کیلومتر ماسه آسفالت و روکش راه هاي شریاني و اصلي به طول 8 کیلومتر 
برای تامین  ایمنی راه ها  اجرا شــده اســت. وی افزود: این عملیات با هدف 
بهبود درز به وجود آمده در ســطح آسفالت و به منظور جلوگیری از نفوذ آب 
به الیه های زیرین و زیرســازی و جلوگیری از افت کیفیت رویه آســفالت 
راه ها انجام می شــود .پرورشی ادامه داد: درزگیری آسفالت های راه ها نیز 
از مواردی اســت که به دلیل بار  ترافیکی و تغییرات جوی به ضرورت باید 
اجرا شــود تا آسفالت در زیر  سطح آسیب نبیند که بر این اساس امسال و تا 
کنون 1۹۲ هزار مترطول عملیات اجرایی در این حوزه در راه های اســتان 
همدان اجرا شــده است.  معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای اســتان  همدان  گفت: ۲۶۲ هــزار و 781 مترمربع لکه گیری در 
محورهای شــریانی، اصلی و فرعی و محورهای روستایی استان اجرا شده 
اســت و لکه گیرها نقش موثری در کاهش تصادف های جاده ای و افزایش 

ایمنی راه ها دارد.

دادســتان مرکز لرستان تاکید 
کــرد: اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مسائل کارگری استان در 

واحدهای تولیدی را مدیریت کند.
ســعید رازانی در دیدار مدیران 
واحدهــای اقتصادی با اســتاندار 
لرســتان در ســخنانی با تاکید بر 
پیگیری مسائل و مشکالت واحدهای اقتصادی، اظهار داشت: در این 
راستا مدیران و دستگاه های اجرایی استان ورود جدی داشته باشند. وی 
با بیان اینکه فعاالن اقتصادی نیز مســائل و مشکالت خود را از طریق 
اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن پیگیری و رصد کنند، عنوان کرد: 
همچنین بر اســاس دستور رئیس قوه قضائیه، باید از ظرفیت اداره کل 
بازرسی در ارتباط با بانک ها استفاده شود.دادستان مرکز لرستان با تاکید 
بر اینکه مشکالت واحدهای اقتصادی استان در بانک ها باید پیگیری و 
حل شوند، افزود: همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل 
کارگری را در واحدها مدیریت کند و شکایت هایی که از طریق این اداره 
کل مطرح می شــود مدیریت شوند. رازانی، تصریح کرد: گاهی اوقات 
پرونده های شــکایات کارگری وارد سیستم قضائی می شود و این امر 
موجب افزایش مشــکالت واحدهای تولیدی می شود. وی همچنین 
بر لزوم اســتفاده از تجارب موفق واحدهای تولیدی فعال استان تاکید 
کرد و گفت: می توان از این تجارب برای فعال شــدن واحدهای دیگر 

استفاده کرد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرســتان 
گفت: پروژه کتابخانه روستای »دینار آباد« از توابع 
بخش مرکزی بروجرد مراحل پایانی را می گذراند 
و امید اســت در دهه فجر امســال به بهره برداری 

برسد.
فرشته طهماسبی در جلســه انجمن کتابخانه 
های عمومی و نهضت مطالعه مفید شهرستان که 
در محل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی بروجرد 
برگزار شــد؛ از ارتقای رتبــه این نهاد از رتبه 18 به 
رتبه 7 طی یک ســال گذشــته خبر داد و افزود: با 
توجه به عملکردی که تمام انجمن های کتابخانه 
های عمومی لرستان برای ۶ ماه آینده ارسال کرده 
اند، این نهاد حداقل ۲ تا 3 سطح باالتر خواهد رفت.

وی با بیان اینکه وظیفه داریم نســل جوان را در 
یک فضای معنوی همگام با ارزش های نظام پیش 
ببریم، تصریح کرد: جشنواره رضوی همه ساله در 
استان لرســتان نسبت به گذشته رشد چشمگیری 
داشته است و توانسته ایم در این زمینه حرف برای 
گفتن داشته باشیم. وی ادامه داد: میزان نیم درصد 
سهمی که قرار است شــهرداری به نهاد کتابخانه 
های عمومی لرســتان پرداخت کند در مقابل دیگر 
هزینه های شــهرداری عددی اندک است که البته 
برای نهاد کتابخانه ها رقم قابل مالحظه ای بوده و 

با آن بسیاری از مشکالت حل می شود.
طهماســبی بیان داشــت: علی رغم مکاتبات 
بســیار اما متأســفانه هیچ کدام از شهرداری های 
استان حاضر نیســتند درآمدهای مصوب را اعالم 
کنند تا بتوانیم نیم درصد سهم را از آنها مشخص و 
دریافت کنیم. به گفته وی، کتابخانه روستای دینار 
آباد از توابــع بخش مرکزی بروجرد مراحل پایانی 
را می گذراند و امید اســت در دهه فجر امســال به 
بهره برداری برســد. مدیر کل نهاد کتابخانه های 
عمومی لرســتان یادآور شد: در صورت تخصیص 
اعتبارات در تمامی حوزه هــا می توان پروژه های 

نیمه تمام را در استان به پایان برسانیم.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردســتان گفت: 
با پیگیری های انجام شــده توســط کارشناسان 
حقوقی و ثبتی این اداره کل، ســند مالکیت برای 
777 مورد از رقبات اســتان در سال جاری اخذ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه کردســتان حجت االســالم محمد کاروند 
اظهار داشــت: این اسناد برای رقبات موقوفه های 
موجود در اســتان بــا کاربری های مســکونی، 
تجــاری، اماکن دینی و مذهبی و بقاع متبرکه اخذ 
شــده اســت. وی افزود: در حال حاضر 1۵ هزار و 
4۲۵ رقبه متصرفی در اســتان وجود دارد که تحت 
تولیت و مدیریت اوقاف اســت که از این تعداد 1۲ 

هزار و ۵۵7 مورد دارای سند مالکیت هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردســتان یادآور 
شــد: اخذ ســند مالکیت برای موقوفات و رقبات 
حفاظت و صیانت از حقوق واقفین و اجرای امینانه 
نیات آنان است و در اولویت اقدامات و فعالیت های 
اوقاف قرار دارد. وی تاکید کرد: امسال 41 میلیارد 
و 8۵۰ میلیــون ریال اجرای نیــات موقوفات در 
اســتان انجام شــده که ۲۵ میلیارد و 1۰۰ میلیون 

ریال آن در حوزه مساجد هزینه شده است.
حجت االســالم کاروند گفــت: همچنین یک 

میلیــارد و 14۰ میلیون ریال از این میزان در حوزه 
مدارس علوم دینی، ۹ میلیارد و ۶3۰ میلیون ریال 
نیــات مذهبی، پنج میلیــارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
نیــات خیریه و 38۰ میلیون ریال نیز در حوزه نیات 
اجتماعــی هزینه شــد. وی همچنین به ثبت 33 
مورد وقف جدید در سال جاری اشاره کرد و افزود: 
از مجموع وقف های ثبت شــده امسال ۲1 مربوط 
مربوط به واقفــان خیراندیش بانه ای، چهار مورد 
سنندج، سه مورد سقز، ۲مورد قروه و ۲ مورد بیجار 
بوده اســت. استان کردستان دارای ۲ هزار و ۹7۰ 
موقوفه با 1۵ هزار و 4۲۵ رقبه متصرفی، سه هزار 
و 78 رقبــه غیرمتصرفی و 11۵ رقبه اشــتراک و 

تولیت است.


