
اجرای ۱۰ هزار هکتار جنگلکاری در 
ایالم طی سال جاری 

مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم اظهار داشت: تا پایان بهمن جنگل کاری در استان به پایان خواهد رسید. 
رضا احمدی افزود: کل اعتبارات جنگلکاری استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری بالغ بر ۳۲ 

میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: سهم شهرستان مهران ۲ هزار هکتار بوده که این میزان به سه هزار و ۸۰۰ هکتار و سهم شهرستان 
دهلران از ۲ هزار هکتار به چهار هزار هکتار افزایش یافته اســت.مدیر کل منابع طبیعی اســتان ایالم افزود: برای هر 

هکتار جنگلکاری چهار میلیون تومان در نظر گرفته می شود ...
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2روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
۵ هزار میلیارد ریال پروژه در حوزه راه ایالم افتتاح شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت: به مناسبت دهه فجر، پنج هزار 
و ۲۵۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان افتتاح شده است.

علی اصغر کاظمی اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر، احداث و بهسازی ۲۳۰ 
کیلومتر انواع راه )بزرگراه، راه اصلی و روستایی(، یک هزار و ۲۱۰ واحد مسکن 

مهر و سه هزار و ۶۲۰ متر مربع انواع ساختمانهای عمومی و دولتی با اعتبار 
هزینه شده پنج هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال افتتاح شده است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه ها زمینه توسعه استان بیشتر از گذشته فراهم 
شده است. وی با اشاره به اینکه تمام تالش مجموعه راه و شهرسازی برای 

ارتقای سطح خدمات به مردم است، گفت: با وجود متنوع و زیاد بودن حجم 
فعالیت های این دستگاه اجرایی، راه و شهرسازی استان سال گذشته در ارزیابی 
عملکرد به عنوان دستگاه برتر در مجموع فعالیت های عمومی و اختصاصی 

شناخته شد که این مهم قابل تقدیر است.

استاندار کرمانشاه :
حفظ ســالمت مردم در اولویت 

قرار دارد

اســتاندار کرمانشاه در نشست شوراي پدافند غیر 
عامل بر ضرورت پیشــگیري و اطالع رســاني 
بموقــع براي مبارزه بــا بیماري هاي واگیر تأکید 

کرد.
بازوند اجراي دقیق  دستورالعمل مقابله )تشخیص 
و درمــان( با ویروس کرونا در مرزهای اســتان را 
خاطرنشان ساخت و گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شــده در شوراي پدافند غیرعامل و دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشــتي درماني هم اکنون 
تیم هاي مراقبت مرزی برای غربالگری مسافران 
حضور دارند و اقدامات الزم برای امر پیشگیري و 

مبارزه با این ویروس در حال انجام است.
وي افزود: با توجه به انتظار بجاي مردم از ما براي 
توجه به این موضوع در اجراي دســتورالعمل ها به 
همه  مسوولین تأکید شده است که از ظرفیت هاي 

اطالع رساني و آموزشي استفاده شود.
بازوند مشــارکت مردم را در اجراي توصیه هاي 
بهداشتي و پیشــگیرانه بسیار ضروري دانست و 
افزود: اقدامات پیشــگیرانه در مرزها بسیار قویتر 
انجام شود و دستگاه هاي اجرایي ذي ربط موظف 
هستند با دانشگاه علوم پزشکي همکاري الزم را 

داشته باشند.
مقام ارشــد اســتان با بیان اینکه سخنگوي ستاد 
اطالع رساني نسبت به تولید محتواهاي آموزش 
و توصیه هــاي پیشــگیرانه اقــدام خواهد کرد و 
با اســتفاده از ظرفیت  رســانه ها نسبت به آگاهي 

بخشي اقدام خواهیم کرد.
بازوند نقش آموزش و پرورش را در نهادینه شدن 
فرهنگ پیشــگیري و اطالع رساني یادآور شد و 
نقش پیشگیري را در شیوع بیماري هاي واگیردار 

بسیار مهم ارزیابي کرد.

خبــر

کشف 22 فقره سرقت در ایالم 

فرمانـده انتظامی ایالم از دسـتگیری سـارق و 
کشـف ۲۲ فقـره سـرقت لـوازم داخـل خودرو 

داد. خبر 
سـرهنگ جمـال موسـوی اظهار داشـت: پس 
از وقـوع چند فقـره سـرقت و همچنین تماس 
شـهروندان با مرکز فوریت هـای ۱۱۰ موضوع 
مامـوران  کار  دسـتور  در  ویـژه  صـورت  بـه 

کالنتـری ۱۱ قـرار گرفت.
انجـام  محـل  بررسـی  بـا  داد:  ادامـه  وی 
و  میدانـی  تحقیقـات  همچنیـن  و  سـرقت ها 
بـا اشـراف کامـل، سـارق شناسـائی و تحـت 

گرفـت. قـرار  کنتـرل 
امنیـت  اینکـه  بیـان  بـا  موسـوی  سـرهنگ 
مطالبـه بحق شـهروندان اسـت تصریـح کرد: 
در یـک عملیات موفق پلیسـی سـارقی که در 
امر سـرقت لـوازم داخل خودرو فعالیت داشـت 
دسـتگیر و بـه ۲۲ فقـره سـرقت اعتـراف کرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه از مخفیـگاه سـارق، 
امـوال مسـروقه از قبیـل ضبـط صـوت، بانـد، 
فلـش، زاپاس، آچار و همچنین مدارک کشـف 
و تحویل مالباختگان شـده اسـت، خاطر نشان 
کـرد: متهـم پـس از تشـکیل پرونـده جهـت 
سـیر مراحـل قانونی بـه مرجع قضائـی معرفی 

. شد
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ایـالم بـا اشـاره 
بـه اینکـه پلیـس براسـاس وظیفه ذاتـی خود 
بـرای تامیـن امنیت و آرامش شـهروندان تمام 
تـالش خـود را بـه کار خواهـد بسـت گفـت: 
شـهروندان توصیه هـا و هشـدارهای پلیسـی 
را جـدی بگیرنـد و در صـورت مشـاهده افـراد 
مشـکوک با مرکـز فوریت هـای ۱۱۰ به پلیس 

دهند. اطـالع 

خبــر

مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم اظهار داشت: تا پایان بهمن جنگل 
کاری در استان به پایان خواهد رسید. 

اعتبارات  از محل  استان  اعتبارات جنگلکاری  افزود: کل  احمدی  رضا 
صندوق توسعه ملی در سال جاری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: سهم شهرستان مهران ۲ هزار هکتار بوده که این میزان به 
سه هزار و ۸۰۰ هکتار و سهم شهرستان دهلران از ۲ هزار هکتار به چهار 
هزار هکتار افزایش یافته است.مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم افزود: 
برای هر هکتار جنگلکاری چهار میلیون تومان در نظر گرفته می شود که 
این میزان اعتبار با در نظر گرفتن بذرگیری، انتخاب گونه های برتر، بذر 
خالص و سایر نهادهای نهال و کاشت نهال مراقبت و نگهداری، انتقال 

برای هر هکتار  ایالم  استان  داد: خوشبختانه در  ادامه  و… است.وی 
جنگل کاری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می شود و همین امر 
سبب شده که ما نسبت به سایر استان های کشور کار بیشتری انجام 

دهیم.
احمدی تصریح کرد: خوشبختانه ۱۰ نهالستان در سطح استان فعال است 
که با تالش کمیته کارشناسی که در استان وجود دارد، فرایند تولید و 
و  فارسی  خلیج  زاگرس،  جنگلی  گونه های  در  استاندارد  نهال  پرورش 
عمانی در استان تولید می شود.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ایالم گفت: تا سال ۹۶ ساالنه ۶ میلیون نهال در نهالستان های استان 
تولید شده ولی با تالش و جدیت همکاران استان و شهرستان ها این سطح 

در سال ۹۸ با توسعه نهالستان ها به ۱۲ میلیون نهال در سال رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ گونه اصله نهال در نهالستان های استان 
تولید می شود، گفت: خوشبختانه یک تیم کاری منسجم در مقاطع دکترا 
و فوق لیسانس در حوزه و تخصص های جنگلداری، جنگل شناسی، علوم 
جنگل، آبخیزداری، آبخوانداری، علوم محیط زیست علوم فنی مهندسی 
سالهاست روی موضوعات مختلف کار می کنند مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان ایالم افزود: برای سال آینده ۳۰ هزار هکتار جنگلکاری 
پیش بینی شده است و این میزان جنگلکاری در راستای مقابله با بیان 
زایی و کاهش پیامدهای ناشی از گرد و غبار در استان با توجه همجواری 

و مرز 4۳۰ کیلومتری با کشور عراق است.

استاندار کرمانشاه ۲۰ بهمن را به عنوان زمان آغاز رسمی برنامه های 
رویداد بین المللی گردشگری کرمانشاه ۲۰۲۰ اعالم کرد.

اولین  در  در  بازوند  هوشنگ  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  روستایی  گردشگری  رویداد  کمیته های  هماهنگی  جلسه 
اکوتوریسم ۲۰۲۰، این رویداد را فرصتی ارزشمند، بی بدیل و بی 
نظیر برای کرمانشاه دانست و گفت: برگزاری این رویداد با مشارکت 
گردشگری  رونق  ضمن  می تواند  نهاد  مردم  سازمان های  و  مردم 
روستایی، در سفره مردم نیز نقش آفرینی کند و در توسعه روستاها 

نیز تاثیر داشته باشد.
این  برنامه های  آغاز رسمی  زمان  را  بهمن  بیستم  ادامه  در  بازوند 
رویداد اعالم کرد و افزود: برای این رویداد زیرساخت های مناسبی در 

روستاهای هدف گردشگری ایجاد شده و ظرفیت های موجود نیز از 
جمله وجود اقامتگاه های بوم گردی توانسته شرایط مطلوبی را برای 
اقتصاد منطقه و حضور گردشگر فراهم  پویایی  رونق گردشگری، 
کند.رئیس شورای سیاستگذاری برنامه های گردشگری روستایی و 
اکوتوریسم کرمانشاه ۲۰۲۰، با اشاره به ظرفیت های موجود استان 
و تنوع جغرافیایی، فرهنگی، گردشگری، تاریخی و قومی  استان، 
خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری می تواند زمینه رونق اقتصادی و 
توسعه پایدار را فراهم کند و به رشد و توسعه کسب و کارهای محلی 
و بازگشت مجدد مردم به روستاها و حفظ میراث بومی  کمک کند.

بازوند محور گردشگری ۵۱۰۰ کیلومتری منطقه اورمانات کرمانشاه 
را ظرفیت بسیار باالیی برای میزبانی این جشنواره بزرگ جهانی 

استان  اورامانات در تمامی مناطق  بر  دانست و اظهار کرد: عالوه 
روستاهای هدف گردشگری برای میزبانی از گردشگران آماده هستند 
و به یقین کرمانشاه ثروتی بی نظیر برای ایجاد اشتغالزایی با توسعه 
گردشگری در اختیار دارد. استاندار کرمانشاه اهمیت گردشگری را 
به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار یادآور شد و تصریح کرد: 
با  توافق حاصله  اساس  بر  روستایی  متنوع گردشگری  برنامه های 
دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری و با بهره گیری از ظرفیت بخش 

خصوصی در این رویداد برگزار می شود.
در پایان این جلسه کمیته های راهبردی و اجرایی رویداد کرمانشاه 
۲۰۲۰ معرفی و شرح وظایف تدوین شده با رویکرد جذب گردشگران 

و رونق  اقتصاد منطقه تبیین و تشریح شد.

2۰ بهمن؛ آغاز رسمی برنامه های رویداد گردشگری کرمانشاه 2۰2۰

اجرای ۱۰ هزار هکتار جنگلکاری در ایالم طی سال جاری 
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مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان اعالم 
کرد: در ادامه روند تخریب و بازسازی و توسعه و تجهیز مدارس 
استان، این نهاد با به کارگیری تمامی توان مالی، فنی و مهندسی 
مدارس  تجهیز  و  سازی  مقاوم  نوبنیاد،  مدارس  احداث  به  خود 

ادامه می دهد. 
خبرنگار جام جم همدان: مهندس فرزاد تیموری که در گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر با خبرنگاران سخن می گفت ادامه داد: امسال 
نیز همانند مناسبتهای گذشته 11 پروژه با زیربنای 12 هزار و 
441 مترمربع مشتمل بر 82 کالس و 56 اتاق با اعتباری بالغ بر 
24 میلیارد و 240 میلیون تومان در طول ایام دهه فجر در مناطق 
مختلف استان با حضور مسئوالن محلی و مقامهای کشوری به بهره 

برداری می رسد. 
سینا  ابن  مجتمع  در  فراهانی  شهید  آموزشگاه  بازسازی  وی 
از  یکی  بود  دیده  آسیب  ریشتری   3 زلزله  یک  با  که  را 

پروژه  این  افزود:  و  کرد  ذکر  امسال  که پروژه های 
 7 بر  بالغ  اعتباری  با  بود  دایر  کالس   12 در  قبال 
کال  ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیون  و 700  میلیارد 

بازسازی شد و اکنون پذیرای دانش آموزان در 26 کالس درس 
می باشد. 

مهندس تیموری تصریح کرد: این پروژه از سال 1389 به دلیل 
مشکالتی فی مابین شهرداری و میراث فرهنگی روند کندی را طی 
کرد و نهایتا با خروج از حریم برج قربان با بهره گیری از اعتبارات 
بهره  به  که  یافت  مناسبی  سرعت  کنون  تا  سال 1394  از  ملی 
برداری برسد. وی با اشاره به اجرای طرح حیات طیبه در مدارس 
مجتمع  طیبه  حیات  از  جزیی  مدرسه  این  گفت:  همدان  استان 
ابن سیناست، بدین ترتیب که دانش آموز، آموزش را از پیش 
دبستانی آغاز و بعد از گذراندن تمامی مراحل تحصیلی تا پایان 
تحصیالت متوسطه را در یک مجتمع طی می کند و عمدتا زیر نظر 
یک مدیر، معلم و احتماال نیروی آموزشی و خدماتی تربیت و کمال 
می یابد. تیموری باال بودن هزینه های مجوز آب، برق، گاز و خدمات 
شهری و نیز مصرف ماهانه آنها را بزرگترین مشکل مدارس دولتی 
کلی  نظر  تجدید  روند  این  در  است  ضروری  گفت:  و  کرد  ذکر 
استان همدان  مدارس  نوسازی  کل  گیرد.مدیر  کشوری صورت 
در ادامه به اجرای دو پروژه تفریحی ، آموزشی و فرهنگی در دو 
ناحیه یک و دو همدان اشاره کرد و گفت: در مجتمع حیات طیبه 
یک استخر شنا با تمامی امکانات جانبی در حال طی کردن مراحل 
پایانی است و بزودی به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه 
استخر ناحیه یک نیز درحاشیه دبیرستان شریعتی احداث شده 
گفت: این استخرها در هر شیفت پذیرای 120 نفر از فرهنگیان 

و همشهریان محترم می باشد. 

آقای مصلی  ارجمند  خیر  مجاهدت های  از  تقدیر  با  تیموری  آقای 
نژاد اعالم کرد: مجتمع احداثی این خیر گرانقدر واقع در میدان 
پیشاهنگی طی یک سال در 2150 متر مربع در 13 اتاق احداث و 
به بهره برداری رسید. وی هزینه احداث این مدرسه را 4 میلیارد 
تومان ذکر کرد و افزود: تمامی هزینه ها را ایشان شخصا تقبل کرد 
و تاکنون عالوه بر احداث خوابگاه های دانشجویی در حوالی دانشگاه 
تهران و 8 شهرستان دیگر، در حال احداث چندین واحد آموزشی 
نوسازی  کل  مدیر  می باشند.  کردستان  و  ایالم  استان های  در 
مدارس استان همدان در ادامه با اشاره به کلنگ زنی سه واحد 
آموزشی دیگر با 700 میلیون تومان اعتبار که یکی در روستای 
سیمین واقع است اعالم کرد: در همین راستا 6 واحد مشارکتی 
نیز کلنگ زنی می شود که 4 واحد آن دولتی است. وی با اشاره 
به اینکه در دهه فجرسال قبل ظرف یک سال تمامی بخاری های 
نفتی مدارس جمع آوری خواهد شد، امسال نیز اعالم کرد: در یک 
سال پیش رو، در اجرای طرح استاندارد سازی وسایل گرمایشی، 
سیستم حرارتی تمامی مدارس استان همدان به بخاری های گازی 
استاندارد و کم مصرف موسوم به هرمتیک تغییر می یابد. این مقام 
مسئول در بخش دیگری از این نشست خبری اعالم کرد: سرانه 
فضای آموزشی کشور تا پایان سال گذشته، 6.78 متر مربع بود که 
استان همدان به لحاظ تراکم و داشتن این فضا رتبه هفتم کشور 
را دارا بود در حالی که رقم متوسط کشور 5.2 متر مربع است و 
باید تالش کنیم به رقم  جزو استانهای متوسط به باال هستیم و 
8.39 برسیم.وی تعداد کالس های درس مدارس استان همدان 
را 11هزار و 821 واحد ذکر 

کرد و یادآور شد: اکثر مدارس استان در سالهای بعد از انقالب 
ساخته شده اند و تمامی مدارس قدیمی تر از آن نیاز شدید به 
تخریب و بازسازی دارند. وی افزود: هم اکنون 65 درصد مدارس 
استان نیازی به تخریب و بازسازی و مقاوم سازی ندارند. تیموری 
در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید - منظور فرماندار 
چه  در سطح شهرستان  تخریبی  مدرسه  وجود 5  از  کبودراهنگ 
بوده، مگر این منطقه مشمول طرح های شما نمی شود؟ - گفت: آقای 
فرماندار بهتر از هر کسی می داند که اعتبارات ملی ساالنه، کجا و 
در چه مسیرها و محورهایی توزیع می شود، ایشان می تواند توضیح 
دهد اولویت ها و االهم و فی االهم فعالیت ها کدام هستند. وی 
گفت: این منطقه به لحاظ محرومیت و پراکندگی روستاها و مراکز 
آموزشی در استان نمونه است و از نظر توزیع اعتبارات و فعالیتهای 
تخریب، مقاوم سازی و بازسازی یکی از مناطق نمونه است. همچنین 
از نظر احداث مراکز شبانه روزی و سرمایه گذاری در مناطق محروم 
حرف اول را می زند و نمی تواند 5 مدرسه تخریبی داشته باشد و ما 
گذرا از کنار آنها عبور کنیم و آقای فرماندار در رسانه به ما هشدار 
دهد. وی اضافه کرد: در سال جاری هنرستان الزهرا که مدت ها 
نیمه تمام مانده بود با بهره گیری از اعتبارات بنیاد الزهرا تکمیل 
و مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مدرسه عصمت شیرین سو 
نیز از محل اعتبارات همین بنیاد تکمیل و افتتاح شد در حالی که با 
صرف درصد پایینی از همین اعتبارات دهها مدرسه  مورد ادعایی 
آقای فرماندار از صفر تا صد احداث و به بهره برداری می رسید. 
وی گفت: به صراحت به محضر آقای فرماندار عرض می کنم جناب 
نیست،  ریزش  حال  در  مدرسه  کبودراهنگ 5  مشکل  فرماندار 
است. منطقه  مدیران  یکسونگری  و  اعتبارات  توزیع  در  مشکل 

باشند  مهندس تیموری تصریح کرد: آقای فرماندار مستحضر 
که همین سال گذشته 18 میلیارد تومان اعتبار از محل 
اعتبارات نفت و گاز در اختیار ایشان بود. حال 
در  فرمایند  تشریح  است  ضروری 
که  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته 
است،  ایشان  شخص  با  ریاستش 
چند درصد و چه مبلغی به بازسازی 
تعلق  تجهیز مدارس  و  توسعه  و 

گرفت؟

مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان:
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ــذاری 4 میلیاردی  ــرمایه گ س
خدمــات  توســعه  بــرای 

ــتان ــی کردس مخابرات

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: برای توسعه 
و ارتقاء زیرساخت ها و خدمات مخابراتی در سقز 4 

میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
خبرنگار جام جم کردستان: آزاد حکمت ضمن 
تشریح اقدامات صورت گرفته برای توسعه پهنای باند 
و پورت های ADSL و اعالم دو هزار و ۲۳۸ پورت 
ADSL واگذار شده در سقز خاطر نشان ساخت: از 
ابتدای سال جاری تا کنون ۵۷۶ پورت، در۱۳ مرکز 
کم ظرفیت روستایی از جمله روستاهای سرچشمه، 
موالن آباد، قپالنتو، کوچه طال، خورده لوکی، حاج 
عبدل، گلتپه، ترجان، آیچی، تموغه، کندالن، یورقل و 
ایرانخواه افزایش یافته و در ۸ روستای دیگر نیز تعداد 
۵۱۲ پورت ADSL جدید دایر و آماده واگذاری به 
متقاضیان می باشد. وی با اشاره به اقدامات انجام 
شده برای تقویت وارتقاء حوزه شبکه )سوئیچ، تغذیه 
و نیرو، کابل ارتباطی و انتقال( در سقز افزود: نصب 
کافوی نوری، اصالح شبکه کابل مسی روستاهای 
اقماری، بازسازی و برگردان دو هزار و ۷۳۱ خطوط 
هوایی، تغییر مکان ۷۳۷ شماره تلفن ثابت و برگردان 
شبکه کابل صالح آباد بر روی کافوی نوری از جمله 
کارهایی است که می توان به آن اشاره کرد.حکمت 
  DSLAM افزود: با تعویض شبکه انتقال و نصب
امکان واگذاری  بر بستر سافت سوئیچ در ۷ روستا 
اینترنت پرسرعت به متقاضیان فراهم شده است.وی 
خاطر نشان ساخت: برگردان و جایگزینی رادیوهای 
پرظرفیت به جای رادیوی کم ظرفیت، نصب و توسعه 
تجهیزات الزم ، راه اندازی مانیتورینگ به تعداد 4۰ 
مورد، برقراری لینک انتقال برای مراکز سافت سوئیچ، 
دیزل  تعویض  ونیرو،  تغذیه  تجهیزات  اندازی  راه 
صورت  اقدامات  دیگر  از  و...  باتری  نصب  ژنراتور، 

گرفته برای توسعه شبکه در سقز می باشند.

همـدان، میزبـان برگـزاری 
و  پوشاک  تخصصی  نمایشـگاه 

کفش  کیـف و 

مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بین المللی 
نمایشـگاه  گفـت: ششـمین  همـدان  اسـتان 
تخصصـی پوشـاک، کیـف و کفـش از ۲۰ تـا 
۲۵ بهمـن در محـل این نمایشـگاه  در همدان 

برگـزار خواهد شـد.
خبرنگار جام جـم همـدان: حمید گلیپـور 
 ۵ را  نمایشـگاه  برگـزاری  مسـاحت 
هزار متر مربـع عنـوان کرد و افزود: نمایشـگاه  
هگمتانـه  و  الونـد  ابن سـینا،  سـالن های  در 
برگـزار خواهـد شـد و در ایـن نمایشـگاه  صد 
رضـوی،  خراسـان  اسـتان های  از  شـرکت 
مرکـزی، اصفهـان، تهـران، همـدان و غیـره 
مهـم  ویژگی هـای  از  دارنـد.وی  حضـور 
نـام  شـرکت کنندگان  تنـوع  را  نمایشـگاه 
بـرد و اظهـار کـرد: روز نخسـت نمایشـگاه 
موضـوع  بـا  اسـتانی  مهـارت  آزاد  مسـابقه 
بـا  اجتماعـی  مانتـوی  دوخـت  و  طراحـی 
امـور  اسـتان،  پوشـاک  کارگـروه  همـکاری 
بانـوان اسـتانداری، اداره کل آمـوزش فنـی و 
حرفـه ای، سـازمان صنعت، معـدن و تجارت، 
و  خیاطـان  پوشـاک،  فروشـندگان  اتحادیـه 
و  کفـش  و  کیـف  پوشـاک،  تولیدکننـدگان 
سـایر دسـتگاه  های مرتبـط داریـم. گلی پـور 
پوشـاک،  تخصصـی  نمایشـگاه  داد:  ادامـه 
کیـف و کفش همـدان هر روز از سـاعت ۱۵ 
تـا ۲۰:۳۰ و در روز جمعـه نیـز از سـاعت ۱۰ 
تـا ۲۰:۳۰ دقیقـه بـرای بازدیـد عالقمندان و 
فعـاالن ایـن حرفه بـا هدف آشـنایی و تبادل 

تجربـه بـاز اسـت.

......................

یکشنبه  20 بهمن 1398

مدیرکل بنیاد مسکن همدان گفت: امسال دهه فجر ۵۱۸ واحد مسکن 
با هزینه کرد ۳۳ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان تسهیالت و  روستایی 

آورده متقاضیان در استان بهره برداری شد.
خبرنگار جام جم همدان: حسن ظفری درباره مقدار قیر تخصیصی 
درصد   ۳۰ امسال  افزود:  نیز،  روستایی  معابر  بهسازی  برای  امسال 
تخصیص قیر اعتباری داشتیم، همچنین از سال ۹4 به این طرف قیر 
برای بهسازی معابر روستایی اختصاص داده شده که با بهسازی فضای 
روستایی ۹۵ روستای استان شروع کردیم و اکنون به ۱۷۹ روستا قیر 
اعتباری اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: از محل منابع4۹۵ 
هزارتن قیر اعتباری اختصاص داده شده به استان همدان از آغاز آن 
تاکنون بهسازی ۳ میلیون  و ۵۹۹ هزار  متر  مربع معابر روستایی در 

استان اجرا شده و حواله قیر تخصیصی نیز از شرکت های معتبر پاالیش 
نفت کشور بوده است.ظفری درباره آخرین وضعیت اختصاص تسهیالت 
برای بهسازی و بازسازی فضا های مسکونی آسیب دیده از سیل فروردین 
ازاستان لرستان، استان همدان  امسال در استان همدان نیز گفت: بعد 
مکان های  ارزیابی  در  عمل  سرعت  دلیل  به  را  تسهیالت  باالترین 
مسکونی آسیب دیده داشت و در این حوزه ۷۱۵ میلیارد تومان تسهیالت 
و کمک بالعوض و ۵۱۵ میلیارد تومان تسهیالت کم بهره با سود ۵ درصد 
این تسهیالت صددرصد اختصاص داده شده است. یافت و  اختصاص 

ظفری گفت: تاکنون ۲ هزار و ۳۳۷ واحد مسکن روستایی احداث شده 
در مناطق سیل زده استان همدان به بهره برداری رسیده است و بقیه آن 

دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی هستند.

مدیر کل بنیاد  مسکن همدان:

5۱8 واحد مسکونی روستایی دهه فجر بهره برداری  شد

»ضامن معتبر«؛ مهمان نوروزی کردستانی ها
صدا و سیمای مرکز کردستان در سال های اخیر توانسته با تولید فیلم و 
سریال های مختلف با گویش کوردی توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب 
کند و به نوعی پای ماهواره و شبکه های تلویزیونی را از خانه های مردم 

ریشه کن کند.
روح اهلل زرین- خبرنگار جام جم کردستان: »ضامن معتبر« 
تازه ترین سریال ۱۵ قسمتی تلویزیونی صدا وسیمای مرکز کردستان است 
که با تالش تیم حرفه ای و پرتالش ستار چمنی گل در یکی از محله های 
شهر سنندج در حال تولید است. این سریال کوتاه به چالش های زندگی 
اقشار کم درآمد در قالب طنز موقعیت پرداخته است. تهیه کننده سریال 
های تلویزیونی و فیلم های سینمایی تولیدی کردستان که سابقه چند ۱۰ 
سال در کشور و جشنواره های خارجی دارد در مورد سریال ضامن معتبر 
می گوید: این سریال یک مجموعه طنز۱۵ قسمتی 4۵ دقیقه ای با گویش 
کوردی است که کار تولید آن در بهمن سال جاری آغاز شده و برای پخش از 
شبکه استانی در نوروز ۹۹ تدارک دیده شده است.ستار چمنی گل به عنوان 
تهیه کننده و کارگردان این مجموعه تلویزیونی می افزاید: با توجه به اینکه 
بیکاری به عنوان یک مشکل بزرگ در جامعه به شمار می رود و پیامدهای 
فراوانی را به همراه دارد داستان اصلی این سریال بر اساس این معضل 
اجتماعی طراحی شده است. وی در مورد طراحی و تولید این سریال تصریح 
می کند: داستان سریال ضامن معتبر بر اساس پیشنهاد مدیر کل صدا و 

سیمای مرکز کردستان )جعفر عبدالملکی( طراحی شده و به نوعی در قالب 
طنز موقعیت مشکالت یک خانواده طبقه متوسط شهر نشین کردستانی را 
بیان می کند. چمنی گل در مورد عوامل اجرایی سریال طنز ضامن معتبر 
می گوید: در این مجموعه تلویزیونی ۷ بازیگر اصلی و مطرح کردستان و 
چند بازیگر مکمل نقش اصلی به ایفای هنر می پردازند.از عوامل اصلی و 
تاثیر گذار در تولید آثار رادیویی و تلویزیونی نگارش متن استاندارد است که 
بتواند سوژه های مختلف را با فن هنری خاص به نگارش درآورد و آن را با 
زبان صدا و تصویر به مخاطب ارائه دهد، نویسنده سریال ضامن معتبر در این 
زمینه می گوید: در نگارش فیلم نامه این فیلم از ضرب المثل های کوردی 
مناطق مختلف استان استفاده شده تا هویت و فرهنگ اصلی این مردمان 
زنده بماند.ویدا صالحی که عالوه بر نویسندگی به عنوان بازیگردان این 
مجموعه فعالیت دارد می افزاید: پوشش تمام بازیگران سریال ضامن معتبر 
پوشش محلی استان است و رنگ بندی و طراحی آن بازتاب مناسبی در 
جامعه و نسل جوان امروزی برای شناسایی و حفظ هویت خود را به همراه 
دارد.این نویسنده جوان کردستانی در مورد مشکالت بازیگران فعال در 
شهرستان ها تصریح می کند: در تمام شهرهای استان بازیگران توانمندی 
فعالیت دارند که به دلیل مسافت طوالنی از مرکز استان و عدم شناخت 
آنها، توان هنری آنها نشناخته مانده، اما در ضامن معتبر از این ظرفیت 
نهفته هنری استفاده شده است. صالحی در مورد شخصیت های این فیلم 

می گوید: بسیاری از بازیگران فعال در این فیلم مانند کا حمه علی یک 
شخصیت مورد تایید مخاطب است و سعی شده بر اساس نظر بیننده این 
چهره در فیلم حضور داشته باشند. طراحی صحنه سنتی و به دور از تجمل 
گرایی از ویژگی های بصری سریال ضامن معتبر یکی از بازیگران سریال 
ضامن معتبر می گوید: به عنوان یک پیرمرد تنها و صاحب خانه در این 
مجموعه به ایفای نقش می پردازم و به عنوان کا حمه علی برای مخاطب 

شناخته شده هستم.

 مدیرعامل شرکت گاز استان همدان، گفت: ۱۰۰ 
استان  روستا های  درصد   ۹۹.۸ و  شهر ها  درصد 
این  اهالی  و  متصل  طبیعی  گاز  شبکه  به  همدان 
فضا های سکونتگاهی از گاز طبیعی بهره منده هستند.

 خبرنگارجام جم همدان، عبداهلل فیاض افزود: 
همدان  استان  روستای   ۱۰۷۸ مجموع  از  اکنون 
بدون  روستا های  بقیه  و  دارند  گاز  روستا   ۱۰۲4
گاز نیز جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار دارند که برای 
است.  برنامه ریزی شده  روستا ها  این  به  گاز رسانی 
وی از بهره برداری و کلنگ زنی ۱۶۲ طرح گاز رسانی 

و  خبرداد  استان  در  امسال  فجر  دهه  با  همزمان 
اظهار کرد: ازاین تعداد طرح ۶۳ طرح گازرساني با 
هزینه اي حدود ۸۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون  ریال  در 
تویسرکان،  نهاوند،  شهرستان هاي همدان،  مالیر، 
اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن، درگزین و فامنین 
بهره برداری می شود. مدیر عامل شرکت گاز استان 
همدان گفت: در این دهه بهره برداری ازگازرساني 
اسدآباد  مالیر،   شهرستان هاي  در  روستا   ۶ به 
خانوار   ۱۳۰ حدود  بهره مندی  با  کبودراهنگ  و 

روستایي داریم.

از   انسانی شهرداری کرمانشاه  مدیرکل سرمایه و منابع 
برقراری فوق العاده محدودیت تسهیالت مناطق عملیاتی 

برای پرسنل شهرداری خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری 
کرمانشاه کاوه مرد افکن در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
سازمان  محترم  ریاست  مکاتبات  به  استناد  با  داشت: 
شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص برقراری 
فوق العاده محدودیت از تسهیالت مناطق عملیاتی و با 
تالش شبانه روزی پرسنل اداره کل سرمایه و منابع انسانی 

از ابتدای سال ۹۸ برای تمام کارکنان اعم از کارگری و 
کارمندی برقرار و پرداخت گردید.

کل  اداره  اقدامات  از  دیگری  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
احکام  کرمانشاه،  شهرداری  انسانی  منابع  و  سرمایه 
اصالحی سال ۹۷ تمام کارمندان رسمی/پیمانی/استخدام 
موقت موقت صادر و جهت اقدام و پرداخت به اداره کل 

مالی شهرداری ارسال گردید.
وی افزود: در راستای ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای 
کارکنان مجموعه شهرداری، عملکرد تمامی پرسنل بعد از 

آموزش کامل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  مردافکن 
با اشاره به سیاست های کلی اداره کل سرمایه و منابع 
انسانی افزود: پرورش و توسعه استعدادها و مهارت های 
فردی، حفظ و نگهداری نیروهای الیق و ایجاد روابط 
از هدف های  آنان و جلب رضایت پرسنل  بین  مطلوب 

اصلی این اداره کل است.
وی ادامه داد: بازنگری و به روزرسانی پرونده پرسنل از 
و  ایرادات  راستای حل  در  اداره کل  این  اقدامات  دیگر 

کاستی هاست.

۱۰۰ درصد جمعیت شهر  ی همدان؛ برخوردار از نعمت گاز

برقراری فوق العاده مناطق عملیاتی برای کارکنان شهرداری کرمانشاه


