
هشدار رئیس شورای شهر کرمانشاه؛ 
شــهرداری باشــگاه یا حزب 

سیاسی نیست

کسب نشان طالی رزمی کاران ایالمی 
در مسابقات بین المللی گرجستان 

شــهرداری همدان طرح تولید 
گازوئیل از زباله را کلید زد
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ایجاد اشتغال 4 هزار نفری در همدان
 با زنبورداری

سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: در استان همدان بیش از 
346 هزار کلونی زنبور عسل داریم که برای بیش از 4 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

خبرنگار جام جم همدان: علیرضا قراگوزلو  افزود: کشــاورزان استان همدان افزون بر پرورش زنبور عسل در 
حوزه پرورش کرم ابریشــم نیز فعالیت دارند که در این حوزه 71 واحد پرورش نوغان در اســتان فعال بوده و برای 71 

نفر نیز شغل ایجاد کرده است.
 وی دیگر بخش نظارتی این واحد را در سازمان جهاد کشاورزی...

نماینده ولی فقیه در لرستان:

حماسه 9 دی ملت ایران 
را زمان شناس کرد

4

4

هیچ دستگاهی در کرمانشاه حق ندارد خدمات واحدهای
 تولیدی را به دلیل بدهی قطع کند

ثبت بیش از 3 هزار  واقعه ازدواج در ایالم 

ضرورت ایجاد شرکت های تعاونی 
صنایع دستی در کردستان
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معاون صنایع دستی کردستان گفت: تعاونی های صنایع 
کردستانی  صنعتگران  از  حمایت  راستای  در  دستی 

تشکیل می شود.

www.daneshpayam.ir2

بـه  وقتـی  برقـی،  وسـایل 
پریـز بـرق متصـل باشـند، حتـی اگـر 
خامـوش باشـند، انـرژی مصـرف می كننـد. هـر 
زمـان كـه كارتان با یک وسـیله برقی تمام شـد، آن را 

از بـرق بکشـید.

www.edch.ir
وب سایت شرکت توزیع برق استان همدان



ادامه تالش ها  براي تكمیل بزرگراه ایالم- مهران 
مدیرکل راه و شهرســازي اســتان ایالم در بازدید رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزي اســتان، مدیرکل اقتصــاد ودارایي ، رئیس 
خزانه معین اســتان ومعاونین مسئولین ادارات مذکور از پروژه هاي 
تکمیلــي بزرگراه مهران گفت: طول پروژه از میدان ارغوان  تا پایانه 
مرزي مهران 102کیلومتر مي باشــد کــه 82کیلومتر آن به صورت 
4خطه اجرا شــده و20کیلومتر باقیمانده در قالب ســه قطعه در دست 

اقدام  است.
بــه گــزارش اداره ارتباطات و اطالع رســاني راه و شهرســازي 
اســتان ایالم کاظمی خاطر نشــان کرد: در این مســیر پروژه تقاطع 
غیر همســطح ارغوان با ادامه دیوار کشــي و احداث زیرگذر در حال 

تکمیل شدن است. 
وی افزود:  در قطعه اول حد فاصل روســتاي مهدي آباد تا تقاطع 
ماربــره  4  کیلومتر به صورت بزرگــراه تکمیل و زیر بار ترافیك قرار 

دارد  و7 کیلومتر دیگر این قطعه در دســت احداث مي باشد.
وی ادامه داد:  در این قطعه دو رشته تونل به طولهاي 740 و 850 
متر وجود دارد ،حفاري تونل 750متري به پایان رسیده و پیمانکار در 

حال آماده ســازي الینینگ ) پوشش بتوني( این تونل بوده  و حفاري 
تونل 850 متري نیز با انجام 560 متر در حال اجراســت.

وی اضافه کــرد: قطعه دوم به طول 19 کیلومتر حد فاصل ماربره 
تا تقاطع صالح آباد اســت که مجموعــًا 15کیلومتر آن تکمیل و زیر 
بار ترافیك قرار دارد و 4 کیلومتر باقي مانده نیز در دســت اجراست .

وي در مورد قطعه ســوم  گفت: از صالح آباد تا تقاطع سد شهید آل 
اســحاق 25 کیلومتر  به صورت چهار خطه انجام شــده و هم اکنون 
تکمیل پلهاي بزرگ در منطقه کنجانچم  در حال اجراســت و  اصالح 
مســیر رفت نیــزدر این منطقه )کنجانچم ( به انجام رســیده و براي 
تکمیل مســیر برگشــت نیز  در حال برآورد و بررسي اجراي عملیات 

تکمیلي هستیم .
 مدیرکل راه و شهرســازي استان در نشستي که به همراه مدیران 
دســتگاههاي مذکور در این بازدید داشــت افزود: در روزهاي آینده 
عملیات اجرایي شش بانده شدن مسیر مهران تا پایانه مرزي و ایجاد 
مسیر پیاده راه اربعین در کنار این طرح و همچنین احداث تقاطع هاي 

غیر همســطح کنارگذر هاي مهران را اجرایي خواهیم کرد.
در پایان این بازدید و نشســت رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزي اســتان و  مدیرکل اقتصاد ودارایي اســتان جدیت و پیگیري و 
تالش مجموعه راه و شهرســازي براي توســعه محورهاي ارتباطي 
اســتان را قابل تقدیر دانســته و ابراز امیدواري کردند که برنامه هاي 

این اداره کل در این زمینه تداوم داشــته باشد.

پرداخت ۱۰۷ هزار فقره تسهیالت در کردستان 
از سوی بانک قرض الحسنه مهر  ایران

مدیر شــعب بانك قرض الحســنه مهر ایران در 
کردستان گفت: این بانك از ابتدای تاسیس )1386( 
تاکنون، 107 هزار فقره تسهیالت به ارزش 10 هزار 
میلیــارد ریال به متقاضیان در این اســتان پرداخت 

کرده است.
غریبــه رحیمــی- خبرنگارجــام جم 
کردستان: حسام الدین اسعدی در نشست خبری 
اظهار داشــت: زوج های کردســتانی طی 12 سال 
گذشــته، 6 هزار و 664 فقره تســهیالت ازدواج به 

ارزش 510 میلیارد ریال از بانك قرض الحسنه مهر 
ایران دریافــت کرده اند. وی با اشــاره به اینکه در 
این مدت 657 فقره تسهیالت به مددجویان کمیته  
امداد امام)ره( پرداخت شــده است، افزود: از ابتدای 
تاسیس این بانك تاکنون، 705 فقره تسهیالت نیز 

به مددجویان بهزیستی پرداخت شده است. 
وی اضافــه کرد: پرداخت 59 مورد تســهیالت 
در قالــب طرح همیاران مهر، 71 فقره تســهیالت 
به زندانیان، 51 فقره بــه زائران اربعین، 325 مورد 
در طرح بنیــاد برکت و 99 هزار فقره در بخش های 
دیگــر از جمله خدمات این بانــك در مدت خدمت 

خود است.
اسعدی گفت: امسال نیز 18 هزار فقره تسهیالت 
بــه مبلغ 2 هزار و 885 میلیارد ریــال به متقاضیان 

کردستانی پرداخت شده است.
 وی بــا بیان اینکــه این بانك هشــت میلیون 
مشــتری در کشــور دارد کــه 6 میلیــون نفر آنان 
تســهیالت دریافت کرده اند، یادآور شد: بانك مهر 

ایران در کردســتان هم 170 هزار مشتری دارد که 
100 هزار نفر از آنان از تسهیالت این بانك بهره مند 

شده اند. 
مدیر شــعب بانك قرض الحســنه مهر ایران در 
کردستان، نســبت مطالبات به مصرف این بانك را 
در اســتان یك درصد اعالم کرد و افزود: 90 درصد 
منابع مالی در استان مصرف شده و سقف تسهیالت 

نیز 500 میلیون ریال است. 
بانك قرض الحسنه مهر ایران 22 آذر سال 86 در 
کشور با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال تاسیس 

شد و اکنون دارای 530 شعبه است.

 ایــن بانك در کردســتان نیز با 14 شــعبه و 80 
نفر نیرو مشــغول به فعالیت و پرداخت تســهیالت 
به متقاضیان اســت، ضمن اینکه ســپرده های این 
بانك به صورت قرض الحسنه و توسط مردم تامین 
می شــود و هیچگونه سودی به سپرده گذار و بانك 

تعلق نمی گیرد.

یکشنبه  8  دی 1398

www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم گفت: طی بارندگی اخیر، حجم آب پشت سدهای 
ایالم افزایش یافته است.

علی پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: در حال حاضر حجم آب پشــت ســدهای 
ایالم، کنگیر ایوان و دیرج در دهلران به 84 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه ظرفیت این سدها 
297 میلیون مترمکعب است، گفت: با بارندگی های اخیر میزان حجم آب ذخیر شده آنها تا کنون به 

250 میلیون متر مکعب رسیده است.وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از ساخت این سدها تامین آب 
موردنیاز شــرب و کشاورزی است، افزود: با رهاسازی بخشی از آب پشت این سدها تالش می شود 
از ســیالب های مخرب و خســارت های احتمالی جلوگیری می شود . پوراحمد عنوان کرد: از ابتدای 
شــروع ســال آبی تاکنون 220 میلی متر باران در شــهر ایالم باریده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 18 درصد کاهش و نسبت به بلند مدت 31 درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم: حجم آب پشت سدهای ایالم افزایش یافت
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صادرات در مــرز مهران 

بدون محدودیت فعال است

مدیر کل گمرکات اســتان ایالم گفت: صادرات 
و فعالیت هــای اقتصادی در مرز مهران بدون هیچ 

محدودیتی فعال است.
روح اله غالمی اظهار داشت: طی یك سال اخیر 
بخش گمرک، واردات و صادرات مهران هیچ گونه 
محدودیتی نداشــته و همچنان فعال و باز است. وی 
ادامه داد: برای بهبود وضعیت مرز مهران جلســات 
داخلــی و خارجی زیادی هم در ایران و هم در عراق 
داشــته ایم و خوشــبختانه تعامــالت اقتصادی در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد.غالمی تصریح کرد: در 9 
ماهه اخیر سال جاری 83 هزار و 704 کامیون باری 
وارد مرز مهران شــده که نسبت به بازه زمانی خود 
در سال گذشته 21 هزار کامیون بیشتر وارد این مرز 
شــده است. وی ادامه داد: بر اساس کدهای موجود، 
بیش از 500 تاجر و ترخیص کار در مرز مهران حضور 
و در بخش خدمات فعالیت دارند. غالمی بیان داشت: 
مرز مهران برای کارگران ســاده نیز فرصت شغلی 
خوبــی را ایجاد کرده، به طــوری که بیش از 1000 

کارگر ساده در آن مشغول به کار هستند.
وی گفت: مرز تجاری مهران یك ظرفیت بزرگ 
به حســاب می آید و فرصت اشــتغالی زیادی را هم 
برای بومیــان و هم برای غیربومیان به وجود آورده 
اســت. وی افزود: در سال جاری روزانه 400 تا 600 
کامیون ایرانی حامل کاالی تجاری وارد مرز مهران 

شده است.

کسب نشــان طالی رزمی 
کاران ایالمی در مســابقات 

بین المللی گرجستان 

رزمــی کاران ایالمــی بــا حضور 6 کشــور در 
مســابقات بین المللی »الیت کیك بوکســینگ« 
گرجســتان موفق به کســب مدال طــال و عنوان 

قهرمانی شدند.
علیرضا محمدی و مبین ملکی دو جوان ایالمی، 
در مســابقات بین المللی الیت کیك بوکسینگ به 
میزبانــی گرجســتان موفق به کســب مدال طال 
در این رقابت ها شــدند. این مســابقات با حضور 6 
کشــور ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، اکراین، 
ارمنســتان و گرجستان در تفلیس گرجستان برگزار 
شــد. تیم ایران با 25 فایتر در این مســابقات حضور 
یافت و توانست با 14 طال و 6 نقره مقام اول تیمی را 

به خود اختصاص دهد.

خبر

مدیــرکل ثبت احوال ایالم از ثبت ســه هزار و 687 واقعه ازدواج در 

ایالم طی سال جاری خبر داد.
منوچهر تیموری در جمع منتخبی از فعاالن رســانه ای استان اظهار 
داشــت: این سازمان با یك قرن قدمت، در استان ایالم بیش از 50 نوع 

خدمت به مردم ارائه می دهد. 
وی ادامــه داد: ثبت وقایع حیاتی از جملــه وظایف این اداره کل به 
عنوان کار اساســی در تولید و نشر آمار جمعیتی است که در استان ایالم 
99.8 درصــد وقایــع حیاتی در مهلت قانونی ثبت می شــوند. تیموری 
اضافه کرد: امســال 6 هزار و 525 واقعه تولــد، یك هزار و 910 واقعه 
وفات، ســه هزار و 687 واقعه ازدواج و 624 واقعه طالق در استان ثبت 
شــده اســت. وی با اشاره به ســوم دی  به عنوان روز ثبت احوال گفت: 
صد و یکمین ســالروز تاسیس ثبت احوال کشور امسال با شعار خدمت 

هوشمند، شفافیت و کارآمدی نامگذاری شده است.
 تیمــوری با بیان اینکه تنها در 9 ماهه امســال 30 هزار شناســنامه 

مکانیزه صادر شــده، گفت: تاکنون 404 هزار نفر معادل 87 درصد فرد 
واجد شــرایط در استان برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام شده 
است. وی تاکید کرد: تنها 13 درصد واجدین شرایط برای ثبت نام اقدام 
نکرده اند که تالش می کنیم تا پایان ســال این تعداد نیز ثبت نام کنند.

وی در ادامه یادآور شــد: امســال 200 نفر فاقد شناسنامه نیز تعیین 
تکلیف شدند، کار بســیار بزرگی در این راستا با تأکیدات استاندار ایالم 
انجام شــده و بیشتر بار این مسئولیت بر دوش شورای تأمین استان بوده 

است که جای تقدیر دارد.
مدیــر کل ثبت احوال اســتان ایالم در خصــوص یازدهمین دوره 
انتخابــات مجلس نیز گفت: ثبت احوال در ماه اخیر در تشــکیل هیات 
اجرایی انتخابات بیشــترین تعامل و همکاری را داشته و در ادامه مسیر 
نیــز بــا رعایت اصل بی طرفــی وظیفه خود را بر اســاس قانون انجام 

می دهد.

ثبت بیش از 3 هزار  واقعه ازدواج در ایالم 

توقیف 40 دستگاه خودروی 
فاقد پالک در ایالم 

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم گفت: در 
راستای اجرای طرح تشــدید برخورد با خودروهای 
فاقد پالک 40 دستگاه خودروی بدون پالک در شهر 

ایالم توقیف و روانه پارکینگ شدند.
سرهنگ ابوالفضل کوهزادی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: دراین طرح که از چند روز قبل شروع 
شده است ماموران راهور با همکاری عوامل انتظامی 
از تردد وســایل نقلیه که فاقد شماره یا شماره آنها غیر 
مجاز باشند تا انجام شماره گذاری جلوگیری خواهند 
کــرد.وی با بیان اینکه این طــرح بصورت روزانه در 
دســتور کار ماموران راهور اســت، افزود: برابر ماده 
2 آییــن نامه راهنمایی و رانندگی هر وســیله نقلیه 
موتــوری و غیرموتوری و یــدک متصل که در راه ها 
حرکت می کند و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه 
کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند 
و د رصورت نداشتن پالک حق تردد در معابر را ندارند.

وی ادامه داد: وســایل نقلیه که در راستای این طرح 
توقیف شــده اند ترخیص آنها منوط به نصب پالک 
و پرداخت تمامی جریمه ها اســت. این مقام مسئول 
خاطرنشــان کرد: به همین دلیل برخــورد جدی با 
این قبیل وســایل نقلیه همواره جزئــی از مطالبات 
همیشگی مردم و مسئوالن از پلیس است.کوهزادی 
در ادامــه افزود: مطابق مقررات موجود، ســازندگان 
و فروشــندگان وســایل نقلیه موتوری موظفند به 
منظور عرضه و انتقال وسایل نقلیه ازمحلی به محل 
دیگریابرای انجام آزمایش فنی وســیله نقلیه بدون 
انجام تشریفات شماره گذاری از راهنمایی و رانندگی 
پالک ویژه دریافت کنند. رئیس پلیس راهوراســتان 
یادآورشــد: هرگاه پالک وسیله نقلیه مفقود یا از بین 
برود، مالك یا نماینده قانونی وی مکلف است موضوع 
راحداکثر ظرف 48 ســاعت به واحدشــماره گذاری 

پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کند.

وقــف ۱۴ هکتــار زمین 
کشاورزی در بیجار

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از 
وقف مشارکتی 14 هکتار زمین کشاورزی مرغوب 
توســط وراث مرحوم مصطفی بهاری در روستای 

چشمه کاظم شهرستان بیجار خبر داد.
خبرنــگار جام جــم کردســتان: 
حجت االســالم محمد کاروند با اشاره به استقبال 
گرم مردم استان کردستان طی سال جاری از وقف 
اظهار کرد: واقفان استان کردستان از ابتدای سال 
جاری تاکنون 33 وقف جدید را به ثبت رسانده اند. 
وی افــزود: از این تعداد 21 وقف در بانه، چهار وقف 
در سنندج، ســه وقف در بیجار، سه وقف در سقز و 
دو وقف در قروه به ثبت رســیده است. وی از وقف 
مشــارکتی 14 هکتار زمین کشــاورزی مرغوب 
توســط وراث مرحوم مصطفی بهاری در روستای 
چشــمه کاظم شهرســتان بیجار خبر داد و بیان 
کــرد: ارزش ریالی این موقوفــه دو میلیارد و 500 
میلیون ریال بوده اســت. حجت االسالم کاروند با 
اشــاره به وجود دو هزار و 250 موقوفه در ســطح 
استان کردستان یادآور شــد: این موقوفات دارای 
15 هزار و 402 رقبه متصرفی، ســه هزار و 93 رقبه 

غیرمتصرفی و 115 رقبه اشتراک تولیت هستند.

خبر

معاون صنایع دســتی کردستان گفت: تعاونی های 
صنایــع دســتی در راســتای حمایــت از صنعتگران 

کردستانی تشکیل می شود.
خبرنگار جام جم کردستان: با حضور خسرو 
قاضی زاده معاون صنایع دستی کردستان، معاون اداره 
کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه کردســتان، کارشناسان صنایع دستی استان 
و تعــدادی ازهنرمندان و فعالین حوزه صنایع دســتی، 
سمینارآموزشــی- توجیهی برگزار شد. معاون صنایع 
دستی استان کردستان با تاکید بر حمایت صنایع دستی 
و تولیدات بومی در استان عنوان کرد: هدف از برگزاری 

این سمینار بررســی چالش های اقتصادی حوزه تولید 
و فــروش محصوالت صنایع دســتی اســت. قاضی 
زاده افزود: جهت ایجاد زمینه  مناســب به منظور جلب 
مشــارکت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری، 
تولید، بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دســتی و 
انجام هماهنگی های الزم بــا صنعتگران، ایجاد یك 
تشــکل منســجم و کارآمد در قالب شرکتهای تعاونی 
صنایع دســتی امری الزم و ضروری است. وی ضمن 
تاکید بر شــناخت و معرفی هرچه بیشــتر محصوالت 
صنایع دستی به شیوه های حرفه ای، عنوان کرد: حفظ و 
توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی، با تالش  در جهت 

تولیــد کاالهای مفید و منطبق با معیارهای تخصصی 
و ایجاد زمینه های مناســب برای فروش و عرضه این 
محصوالت محقق می شود. در ادامه معاون اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان ضمن مهم ارزیابی کردن 

تشکیل تعاونی ها در پیشبرد اهداف جمعی صنعتگران 
افزود: مبنای ایجاد چنین تشکل هایی همکاری، تعامل 
وهمفکری در راستای یك فعالیت اقتصادی مشخص و 
موثر است. در ادامه این سمینار قادری و شیخ اسماعیلی، 
از اساتید علمی و مدعوین این سمینار، به بیان دیدگاهها 
و نقطه نظرات کارشناســی در این زمینــه پرداخته و 
نکات مبهم و مورد بحث را شــفاف ســازی نمودند و 
نکات آموزشــی الزم را ارائه دادند. در پایان صنعتگران 
و هنرمندان حاضر در سمینار نیز به بیان مشکالت پیش 
رو در این خصوص پرداخته و از نکات آموزشی  ارائه شده 

توسط اساتید بهره مند شدند.

ضرورت ایجاد شرکت های تعاونی صنایع دستی در کردستان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان از رفع 
تداخل 11 هزار و 857 هکتار از اراضی اســتان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان کردستان، خالد جعفری در چهل و هشتمین جلسه 
کمیسیون رفع تداخل اراضی استان که به صورت ویدیو 
کنفرانس  برگزار شــد اظهار کرد: 12 پالک به مساحت 

11 هزار و 857 هکتار رفع تداخل شد.
وی عنــوان کرد: این 12پالک در ســه شهرســتان 
مریوان، ســقز و دهگالن بــوده که حدود 2 هزار و 991 
هکتــار از اراضی ایــن پالک ها تغیر نوعیت داده شــده 

است. 
وی افــزود: پالک های کوالن، خانــم کهن، پیرصفا 

و ینگیجــه در شهرســتان مریوان، اینچکــه قره گل، 
قلعه جقه و احمد مرده در شهرســتان ســقز و پالک های 
قروچای، کایوشــه، تاته رشــید، تازه آباد قروچای و آب 
باریك ســفید سوار در شهرســتان دهگالن رفع تداخل 

شده است.
 جعفری با تاکید بر اینکه در فرآیند رفع تداخل اراضی 

استان تســریع بیشــتری خواهیم داد تصریح کرد: این 
مهم به عنوان یك اولویت در مجموعه جهاد کشــاورزی 

با همکاری دســتگاه های مرتبط به جد دنبال می شود.
 وی خاطرنشــان کــرد: رفع تداخل اراضــی ملی با 
مســتثنیات با بیشــترین دقت و حساسیت ویژه در حفظ 

اراضی ملی و ادائ حق کشــاورزان انجام می شود.

۱۱ هزار هكتار از اراضی کردستان رفع تداخل شد
اصل مجوز حمل ســالح شــکاری مدل تکلول ته 
 0A3058  پر کوســه کالیبر ۱2 به شــماره بدنــه
- 0۱20033۴2   ســاخت ایران بــه نام رضا علی 
شــیراوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

مفقودی
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اســتاندار کرمانشــاه گفــت: افزایش لحاظ شــده برای 
درآمدهای مالیاتی کرمانشاه در الیحه بودجه سال آینده قابل 

قبول نیست.
هوشنگ بازوند در دیدار با رئیس کل امور مالیاتی کشور با 
اعتراض به افزایش پیش بینی شــده برای درآمدهای مالیاتی 

اســتان در سال آینده، این موضوع را با توجه به شرایط استان 
غیرقابل قبول دانست.

 بازوند به حوادث طبیعی دو سال اخیر کرمانشاه اشاره کرد و 
اظهار داشت: با توجه به مسائل و مشکالت مردم بعد از زلزله و 
سیل، برآورد پیش بینی افزایش درآمد مالیاتی برای این استان 

تعجب آور است. 
وی نسبت به این موضوع بشدت اعتراض کرد و بی توجهی 
امور مالیاتی اســتان به این مســاله را غیرقابل قبول دانست. 
وفایی رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه نیز در 

این دیدار حضور داشت.

استاندار کرمانشاه: افزایش لحاظ شده برای درآمدهای مالیاتی قابل قبول نیست

3

25 آذر یعنی 5 روز زودتر از زمان تعیین شــده 
شــرکت آب منطقه ای کرمانشاه به تعهدات خود 
در قبال مسقف نمودن 120 متر از طول آبشوران 

در پارکینگ شهرداری جامه عمل پوشاند.
مدیــر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اســتان کرمانشــاه در گفتگــو با خبرنــگار جام 
جم کرمانشــاه گفت: فرافکنی تا کجا؟ اســتفاده 
از تصاویــر بعضــی از قطعات در دســت احداث 
آبشــوران و ایجاد نا امیدی در بین مردم توســط 
برخــی کانال های خبری کرمانشــاه امری غیر 

اخالقیست! 
وی اظهار کرد:در جلســه شورای برنامه ریزی 
مورخ 15آذر ســالجاری آب منطقه ای کرمانشاه 
متعهــد به مســقف نمــودن 120 متر از ســقف 

آبشوران در قطعه پارکینگ شهرداری گردید.

 مدیــر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اســتان کرمانشاه گفت:آب منطقه ای کرمانشاه، 

با کار شــبانه روزی 5 روز زودتــر از زمان مقرر 
یعنــی 25 آذر به تعهدات خــود عمل نمود، این 

درحالیســت که آبشــوران بــه دو کارگاه 120 
متری و 75 متری در قالب یك کارگاه  مشــترک  

تقســیم گردیده است که هم اکنون 120 متر از آن  
آمــاده بهره برداری و تردد افــراد و عموم مردم 

اســت و قطعه باقی مانده نیز در دست اجراست. 
وی افزود:طبــق  اخبار رســیده قــرار بود که 
شهرداری محوطه 120 متری را آسفالت کند که 
به دلیل اختالف نظر موجود در خصوص آسفالت 
یا کف ســازی با اســتفاده از روش ســنگفرش 

بازگشایی به تاخیر افتاد.
 طبــق اخبــار واصلــه ومشــاهدات میدانی 
خبرنگار جام جم کرمانشــاه؛ شــرکت آب منطقه 
ای بــه تعهد خود عمل نموده اســت و هم اکنون 
امــکان برچیده شــدن کارگاه در طول 120 متر 

وجود دارد.
 حال این ســوال وجود دارد که چرا برخی افراد 
بی اطالع و غیر متخصص یا مغرض با تشــویش 
اذهان  زحمات ارزشمند این شرکت در این پروژه 

پر از ریســك و پر هزینه را زیر سوال می برند؟!

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای کرمانشاه:

فرافكنی نكنید!

هشدار رئیس شورای شهر کرمانشاه؛ 
شهرداری باشگاه یا حزب 

سیاسی نیست
با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای 
اســالمی از سوی برخی از افراد و جریان های سیاسی 
دغدغه هایی مطرح می گــردد مبنی بر اینکه زمزمه 
هایی به گوش می رسد که مجموعه مدیریت شهری 
در نظــر دارد در انتخابات پیش رو همه امکانات خود را 
در اختیــار یك گروه و جریان فکری قرار دهد. به همه 
این دوستان و آنهایی که از سر دلسوزی این هشدارها و 
تذکرها را می دهند اطمینان خاطر می دهم که اعضای 
شــورای شــهر کرمانشــاه در کمال صداقت از همه 
ظرفیت های نظارتی و قانونی خود استفاده می نماید 
که خدای نخواسته برخی از افراد و جریان های سیاسی 
به غلط احســاس نکنند که شهرداری کرمانشاه یك 

باشگاه سیاسی یا یك حزب سیاسی است. 
قطعا کاندیدایی که با ســوء اســتفاده از امکانات 
دولتی تالش کنــد در جایگاه نمایندگی مجلس قرار 
گیــرد صالحیت نمایندگی مردم را نخواهد داشــت.

عالوه بر اعضای شــورای اســالمی شهر کرمانشاه 
که به دقت این تحرکات را بررســی خواهند کرد قطعا 
این مباحث نیز از دید دســتگاه های نظارتی، امنیتی و 
قضایی پنهان نخواهد ماند و چنانچه مواردی مشاهده 
گردد کــه در این حوزه از امکانــات و توان مجموعه 
مدیریت شهری له یا علیه فرد یا جریان سیاسی فعال 
در عرصه انتخابات استفاده گردیده با تمام قدرت مقابل 
این قانون شــکنی خواهیم ایستاد.به تمام گروه ها و 
جریان های سیاســی که این روزها سودای رسیدن 
به کرسی های ســبز رنگ بهارستان با بهره گیری از 
امکانات شهرداری را در سر می پروراند هشدار می دهم 

که خوابشان قطعا تعبیر نخواهد شد. 
به دوســتانی که هم داخل و هم خارج از مجموعه 
مدیریت شــهری راهبرد تهدیــد و تطمیع را در پیش 
گرفته اند.تذکر می دهم در چهارچوب وظایف قانونی 
خــود گام بردارنــد و اگر چنانچه در مباحث شــوراو 
شهرداری از ظرفیت های قانونی خود به صورت غیر 
قانونی و محفلی استفاده کنند با واکنش های قانونی 
شورای شــهر مواجه و نهایتا به مردم معرفی خواهند 

شد.

خبر

تاریــخ ســازی بانــوی 
کرمانشاهی

هانیه عاشــوری اولین طــالی تاریخ آلیش 
بانوان را برای ایران کسب کرد.

خبرنگار جام جم کرمانشاه: تیم ملی 
آلیش بانوان با کسب یك مدال طال، یك مدال 
نقره و یك مدال برنز برای نخستین بار قهرمان 
رقابت های جهانی این رشــته در قزاقســتان 

شدند.
 ایــن رقابت ها  روزهای 1 و 2 دی در شــهر 
نورســلطان قزاقستان برگزار شــد و در پایان 
تیم ایران با مدال طالی هانیه عاشــوری وزن 
75+ کیلوگرم، مــدال نقره فاطمه فتاحی  وزن 
60 کیلوگــرم و مدال برنز زهرا یزدانی وزن 55 
کیلوگرم و کســب 93 امتیاز به عنوان قهرمانی 

دست یافت. 
هانیه عاشــوری در دور نخست با نتیجه 6 بر 
صفر نیامخو نیامتویا از مغولســتان را شکســت 

داد. 
وی در دور بعــد بــا نتیجــه 6 بــر 2 ناگیرا 
سارباشــووا از قرقیزســتان را مغلوب کرد و به 

مرحله نیمه نهایی راه یافت. 
عاشــوری در این مرحله مقابل النه کبادزه 
از گرجســتان به پیروزی دســت یافت و راهی 

دیدار فینال شد. 
وی در ایــن دیدار با نتیجه 7 بر صفر یلیزاوتا 
مایســینکا از بالروس را مغلوب کرد و به مدال 

طال دست یافت. 
تیم ایران برای نخســتین بار است که مدال 
طــالی جهانــی و همچنیــن قهرمانی در این 

رشته را کسب می کند.

خبر

هیچ دستگاهی در کرمانشاه حق ندارد خدمات واحدهای
 تولیدی را به دلیل بدهی قطع کند

هوشــنگ بازوند، اســتاندار کرمانشــاه در بازدید از مزارع پرورش 
ماهی شهرستان قصرشیرین با هدف بررسی وضعیت پرورش ماهیان 
گرمابی این شهرستان و رفع مشکالت تولید کنندگان مجتمع پرورش 

ماهی شــیالت شهدای شهرستان قصرشیرین، در جمع مدیران مزارع 
پرورش ماهی گفت: هیچ دســتگاهی در اســتان حــق ندارد خدمات 

واحدهای تولیدی را بــه دلیل بدهی قطع کند و به تولید ضربه بزند. 
وی اظهار کرد:در شرایط فعلی مدیران دستگاه های اجرایی از تمام 
تــوان، ظرفیت و امکانات برای کمك به واحدهای تولیدی اســتفاده 
نماینــد، امروزه رونق تولید برای ما اولویــت دارد و برای رفع موانع و 

مشکالت تولید کوشا باشیم.
وی تاکید کرد:مدیران برای آنچه که ســبب رونق تولید می شــود 

نیازی به احتیاط و مالحظه ندارند و محکم و اســتوار گام بردارند. 
بازونــد در جمع تولیــد کنندگان ماهی گفت:بــرای افزایش تولید 
آبزیان پرورشــی و توســعه فعالیت های آبزی پروری با رویکرد ایجاد 

اشتغال شرایط را تسهیل خواهیم کرد. 
وی عنوان کرد:ایجاد بســتری برای اشــتغال پایدار مرزنشــینان، 

افزایش درآمد و معیشــت آنها و همچنین رونق و شــکوفایی اقتصاد 
منطقه مطالبه ای مورد تایید اســت و با هــم افزایی و تجمیع امکانات 

در این مسیر گام برخواهیم داشت. 
بازونــد با تاکید بر اینکه برای کمــك به تولید کنندگان تعرفه های 
آب مصرفــی مزارع پرورش ماهی کاهش می یابد و در فرآیندی جدید 
محاسبه می شود افزود:شهرســتان مرزی قصرشیرین در غربی ترین 
نقطه کشــور به واســطه برخورداری از مجتمع هشــت هزار هکتاری 
شــیالت، اکنــون بزرگترین تولیــد کننده ماهیان گرمابی اســت که 
کرمانشــاه را پس از اســتان های ســاحلی به چهارمین استان فعال و 

پیشرو در این زمینه تبدیل کرده است.
مقام ارشد اســتان کرمانشاه گفت:هیچ دســتگاهی در استان حق 
ندارد خدمات واحدهــای تولیدی را به دلیل بدهی قطع کند و به تولید 

ضربه بزند.

نشســت هم اندیشی شهردار کرمانشاه با اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی 
استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش واحد اطالع رســانی شــهرداری، در این نشســت دکتر طلوعی، 
شــهردار کرمانشاه اظهار داشت: شــهرداری به عنوان نهاد مردمی با افتخار در 
خدمت تك تك شــهروندان کرمانشاهی خواهد بود و در راستای ارائه خدمات 
به جامعه شــهروندی علی رغم همــه کمبودها و معضالت پیش رو به خصوص 
مشــکالت اقتصادی تمام توان خود را به کار گرفته اســت که با خودســازی و 
خودســازگاری با امکانات موجود خدمات مناســب را به جامعه شهروندی ارائه 

دهد.
وی افزود: کرمانشــاه با حضور پزشــکان حاذق توانمند و متخصص یکی از 
قطب های پزشــکی کشور خصوصًا در منطقه غرب کشور به حساب می آید که 

یك فرصت برای این استان است. 
دکتر طلوعی در ادامه تاکید کرد: شــعار امروز مدیریت شهری ارائه خدمات 
مطلــوب با تفکرات عبادی و جهادی اســت که در این راســتا با خرد جمعی و 
همدلی و به دور از حاشــیه پردازی برای رســیدن به شــهری شهروندمدار و 
رســاندن کرمانشــاه به جایگاه اصلی به عنوان یك کالنشهر و مرکزیت غرب 

کشور همه باید تالش کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: رشد و تعالی یك شهر به وجود شهروندانی است که 
نســبت به محیطی که در آن زندگی می کنند دغدغه مند باشند و برای پیشرفت 
شــهر مشارکت داشته باشند لذا برای داشتن شهری سالم و توسعه یافته نیازمند 
شــهروندان سالم هســتیم، چرا که با داشتن شهروندان ســالم، خانواده سالم، 
زندگی ســالم و در بُعد کالن تر جامعه ســالم خواهیم داشت. در ادامه این جلسه 
هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی در خصوص مباحث تخصصی و نیز مباحث 

شهری نظرات خود را بیان کردند.

*۱0 درصــد تخفیف ویژه همشــهریان خوش حســاب در 
پرداخت بموقع عوارض 

مدیر کل اداره درآمد شــهرداری کرمانشاه از تخفیفات ویژه شهرداری برای 
پرداخت بموقع عوارض خبر داد.

مهندس ناصر حمیدی، مدیرکل اداره درآمد شــهرداری کرمانشاه در گفتگو 
با مرکز اطالع رســانی شهرداری در خصوص فصل تخفیفات شهرداری اظهار 
داشــت: سه ماه  پایانی هر سال برای شــهرداری فصل درآمد به حساب می آید 
که در این ســه ماه شهرداری برای رفاه حال شــهروندان تخفیفات ویژه ای در 

نظر می گیرد.
وی با اشــاره به سال شــروع اخذ عوارض نوسازی که طرحی ملی به حساب 
می آید افزود: از ســال 1349 بر اســاس پایه و اســاس محله ای و منطقه ای از 
شــهروندان عوارض نوسازی اخذ شده که بعد از گذشت سال ها این عوارض در 

راستای خدمت رسانی درست به شهروندان اخذ می شود.
مدیرکل اداره درآمد شــهرداری با اشاره به تخفیف پرداخت بموقع عوارض 
ساالنه گفت: بر اساس ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری که در سال 1347 
به تصویب رســیده، مالکینی که در موعد مقرر برای اخذ عوارض نوسازی اقدام 
نمایند 10 درصد تخفیف داده می شــود و در صــورت عدم پرداخت به صورت 

ماهانــه 9درصد به مبلغ اصلی عوارض جریمه تعلق می گیرد. 
مهندس حمیدی ادامه داد: عوارض  دیگری مانند خودروی فرســوده، قطع 
اشــجار، خدمات پسماند و کسب و پیشــه اخذ می شود که پرداخت همه آنها در 
موعــد مقرر ضروری اســت و قطعا باعث خیر و منفعت برای خود شــهروندان 

خواهد بود.
وی با اشــاره به اخذ ملی عوارض خودرو اظهار داشــت: مالکین خودروهای 
شــخصی و دولتی نیز ســاالنه با در دســت داشتن ســند خودرو باید نسبت به 
پرداخت عوارض ســالیانه خودرو به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند و در 
غیراین صورت ماهانه با 2درصد جریمه دیرکرد مواجه خواهند شد. وی در ادامه 
افزود: مالکینی که قصد قطع اشــجار در ملك خود یا خارج آن را دارند با مراجعه 
به شــهرداری منطقه مورد نظر مجــوز الزم را اخذ نمایند و در غیراین صورت با 

جریمه های سنگین رو به رو خواهند شد.
مدیرکل درآمد شــهرداری با اشاره به یکی دیگر از عوارض الزم شهروندی 
افــزود: پرداخــت بموقع عوارض پســماند به نفع خود شــهروندان اســت و 
خدمت رســانی را با کیفیت باالتری فراهم می کند. وی در پایان افزود: کســبه 
محترم هرساله در سه ماهه پایانی سال می توانند جهت پرداخت عوارض کسب 

و پیشــه خود اقدام نمایند و از 5 درصد تخفیف خوش حسابی بهره مند شوند.

* آثار مفید اجالس مجمع مشــورتی رؤسای کالنشهرها در 
آینده نمایان می شود 

رئیس شورای اســالمی شهر کرمانشــاه در گفتگویی با اشاره به برگزاری 
شــصت و چهارمین اجالس مجمع مشــورتی رؤسای کالنشــهرها و مراکز 
اســتان ها برای اولین بار در اســتان کرمانشــاه، گفت: اثــرات مفید برگزاری 
اینچنین اجالس هایی در کرمانشــاه موضوعی نیســت که یك شــبه خود را 
نشان بدهد و اثرات مفید آن در آینده نمایان می شود. به گزارش روابط عمومی 
شورای اسالمی شــهرنائب رئیس مجمع رؤسای کالنشهرها و مراکز استان ها 
ادامه داد: برخی افراد شــتابزده از برگزاری یك اجالس انتظار دارند که فردای 

همان روز اثرات آن را ببینند که این به هیچوجه منطقی نیســت.
غالمرضــا امیری تأکید کــرد: این اجالس، یك مجمع مشــورتی بود که 
بــا هدف بیــان موضوع های مهــم کالن و محلی، انتقال و تبــادل تجربیات 
شــوراها و مدیریت شهری و پیگیری انجام تعهدات سایر نهادها در قبال حوزه 
مدیریت شــهری برگزار شد. به گفته وی این اجالس عالوه بر نشست عمومی 
کمیســیون های تخصصی عمران و شهرسازی، کمیسیون حقوقی و اقتصادی، 
کمیســیون فرهنگی و شهر هوشــمند، کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل 
و محیط زیســت تشکیل  شــد و مصوباتی را نیز برای تصویب در مجمع در پی 

داشت.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه از دیگر مباحث مهم در این اجالس را 

»تحقق حقوق شــهروندی در کالنشهرها و مراکز استانها« و »تعامل شوراها و 
شهرداری ها« اعالم کرد و گفت: در راستای هدف گذاری های صورت پذیرفته 
در این اجالس، موضوع تحقق حقوق شــهروندی محور مباحث بود که در این 
راســتا گزارش تخصصی تحقق حقوق شــهروندی توســط دبیرخانه مجمع با 
مشــارکت روسای شــورای کالنشهرها و مراکز اســتانها تهیه و در کمیسیون 

های چهارگانه ارائه گردید.
امیری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به حضور شخصیت های 
کشوری و رؤســای شوراهای اسالمی شهرهای کشــور در این مجمع گفت: 
این نشســت در راســتای افزایش فرصت های همکاری، کاهش چالش های 
شهرهای مراکز استان ها و کالنشهرها، هم افزائی و تعامل بیش از پیش مجمع 
مشــورتی با نهادهای موثر اجرائی برگزار گردیــد و در آن با اتفاق نظر بر توجه 
بیش از پیش به شــهر کرمانشاه در راستای افزایش ظرفیت های این کالنشهر 

و رفع چالشــهای آن توسط نهادهای موثر ملی تأکید شد.
وی تصریح کرد: در شــصت و چهارمین اجالس مجمع مشــورتی روسای 
شورا های اســالمی کالنشــهر ها و مراکز اســتان ها مباحث مهمی با حضور 
کارشناسان و اســاتید زبده و برجسته کشوری در قالب چهار کمیسیون اقتصاد 
شهری، عمران و شهرسازی، فرهنگی و هوشمندسازی و حمل ونقل و خدمات 
شــهری مطرح شــد که خروجی هرکدام از این کمیسیون ها، منشأ تصمیمات 
مؤثر و برنامه ریزی های ارزنده ای در سطح مباحث اساسی و زیربنایی مدیریت 

شهری همه شهرها از جمله کرمانشاه خواهد بود.
رئیس شــورای اسالمی شــهر کرمانشــاه با تأکید بر اینکه همه هم و غم و 
تالش این شــورا تسهیل، تســریع، تبیین و تصویب بهترین راهها و تصمیمات 
حوزه مدیریت شــهری برای دستیابی به شهری شــهروندمدار و انسان محور 
می باشــد، افزود: مشکالت و کاستی های شــهری تأثیر همه جانبه بر زندگی 
مردمانش می گذارد، بنابراین بر آن هســتیم تا با تصمیمات مشــورتی و بهره 
گیری از مطالعات کارشناسانه قدم به قدم در راه حل مشکالت گام برداریم و در 

این راه همراهی شــهروندان بسیار نقش آفرین و اثرگذار است.

در نشست هم اندیشی شهردار کرمانشاه با اعضای هیئت مدیره نظام پزشكی استان مطرح شد؛

کرمانشاه از قطب های پزشكی در منطقه غرب کشور است



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

روایت غواصان دلیر همدان 
در جنگ تحمیلی؛

»مــالزم اول« به حوزه نشــر 
کشور وارد شد

تولید مشــترک حوزه هنری و مرکز حفظ 
آثار سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با 
عنوان کتاب مالزم اول؛ غواص با 26 فصل، 
838 صفحه وارد بازار نشر کشور شد. کتاب 
مــالزم اول؛ غواص را محســن صیفی کار 
نوشــته و  همزمــان با سالگشــت عملیات 
کربالی 4 منتشــر شده است. صیفی کار در 
این کتاب از زبان راوی )محسن جام بزرگ( 
روایــت دلیری غواصان همــدان را در این 

کتاب منتشر کرده است.
نویسنده کتاب در بخشی از کتاب روایتی 
از محســن جامه بزرگ نقل کرده اســت به 
این مضمون کــه وی  کالس های تدریس 
مدرســه را به عشق حضور در دفاعی جانانه 
و جنگ تحمیلی تــرک می کند تا به افتخار 
حضــور در عملیات هایی ماننــد والفجر 2، 
شناســایی بشــگان، والفجر 5، والفجر 8، 
عملیــات انصار در جزیره مجنون و کربالی 

4 نایل شود.
کتــاب مــالزم اول؛ غــواص، شــامل 
بخش هایی ماننــد دوران کودکی، خدمت 
نظام، مبــارزات انقــال ب، ماموریت های 
شناسایی اطالعات و عملیات و نقش گردان 
غواصی سپاه همدان در دوران دفاع مقدس 
و جنگ تحمیلی اســت. در این کتاب نقش 
بارز محســن جامه بزرگ و گردان غواصی 
لشکر انصار الحســین)ع()جعفر طیار( قبل 
از عملیات کربــالی 4 توصیف و همچنین 
آمده است که راوی کتاب با زخم های شدید 
در جنــگ تحمیلی نیز به اســارت بعثی ها 

در آمده است.

تولید بیش از 4 میلیون 
تــن انــواع محصوالت 

زراعی در همدان
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان همدان گفت: ساالنه 
حــدود 644 هــزار هکتار ســطح زیرکشــت 
محصوالت زراعی اســتان همدان بیش از چهار 
میلیون تن انواع محصوالت زراعی و کشاورزی 

در استان تولید می شود.
خبرنگار جام جم همدان: محمد شهرام 
پرورش در نشســت خبری در ســالن اجتماعات 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان اظهــار کرد: 
اســتان همدان در حوزه تولید محصوالت زراعی 
و کشــاورزی در کشــور بیش از 4 درصد از تولید 
کشــور را به خود اختصــاص داده و این در حالی 
اســت که  استان همدان بیش از2 درصد جمعیت 

کشور را دارد.
 وی از اجــرای طــرح خاصی بــرای تولید 
محصول پایدار در کشــاورزی اســتان خبر داد و 
گفت: امســال برنامه ریزی برای بهره برداری و 
ساخت 36 هکتار گلخانه داریم که تاکنون بیش 
از 29 هکتار آن اجرا شده است و تا پایان سال قبل 
نیز در اســتان همدان حدود 107 هکتار گلخانه 

بهره برداری شده بود.
 پرورشی هدف از اجرای طرح های کشاورزی 
گلخانــه ای را بهبود مصرف آب و مدیریت آن نام 
برد و اظهار کرد: در این برنامه ریزی که 4 ســال 
آتی اجرایی خواهد شد عمده محصوالت پر آب بر 
در گلخانه  های اســتان پرورش داده خواهد شد. 
همچنیــن در این حوزه 150 هزار هکتار از مزارع 

استان از سامانه آبیاری نوین استفاده می کنند.

5۴ درصد حجم سدهای 
لرستان پر است

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان 
گفت: 54 درصد حجم مخازن ســدهای استان 
پر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 91 

درصد افزایش دارد.
رضا میرزایــی اظهار داشــت: حجم مخزن 
سدهای مروک، ایوشــان، تنگ هاله، خان آباد، 
کزنار و حوضیان 207 میلیون متر مکعب اســت. 
وی افــزود: در حال حاضــر کل دبی ورودی به 
سدهای لرســتان پنج متر مکعب در ثانیه و دبی 
کل خروجــی معادل 9 متر مکعــب در ثانیه می 
باشــد. مدیرعامل آب منطقه لرستان بیان کرد: 
رهاسازی آب از سدهای استان با 2 هدف آبیاری 
و همچنین ایجاد ظرفیت خالی در مخزن ســدها 
برای مهار و کنترل سیالب های احتمالی صورت 

گرفته است.

سهمیه      بنزین تاکسی های 
همدان افزایش یافت

ن  و معــا
تاکسیرانی، سازمان 
حمــل و نقــل بار 
مســافر  و  کاال  و 
همدان  شهرداری 
گفت: بــا  تغییر نرخ 
رانندگان  بنزیــن 
ناوگان شــهری با مشکالتی مواجه شده بودند 
که بــا پیگیری ها مشــکل خودرو های ون در 
همدان حل شــده است و از آغاز ماه جاری 600 

لیتر سهمیه بنزین خواهند داشت.
 خبرنــگار جام جم همــدان: میالد 
کریمی با اشــاره به این که اقدام  الزم  را برای 
تامین کارت سوخت خودرو های بنزینی ناوگان 
شهری انجام دادیم، افزود:  وزارت کشور مجوز 
افزایش سهمیه بنزین تاکسی های ون شهری 
همدان را صادر کرده است.معاون تاکسیرانی، 
سازمان حمل و نقل بار و کاال و مسافر شهرداری 
همدان ادامه داد: ســهمیه ابتدایی شــارژ شده 
برای تاکســی ها 400 لیتر بود که سهمیه جدید 

اعمال خواهد شد.

پــرواز همــدان- کیش 
برقرار شد

فــرودگاه  مدیر 
برقراری  از  همدان 
مجدد پرواز  خطوط 
هوایــی فــرودگاه 
همدان بــه کیش 
در15 ماه جاری خبر 
داد و گفت: مجری 
ایــن طرح  اجرای 
هوایی در اســتان شــرکت هواپیمایی قشم ایر 

است.
خبرنگار جام جم همدان: ســهراب 
کلوندی اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی 
ایــن پرواز به صورت رفت و برگشــت 2 روز در 
هفته و برای روز های یك شــنبه و چهار شنبه 
برنامه ریزی شده است که دوام اجرای این طرح 
پروازی ارتباط مستقیم با استقبال مردم از طرح 

و  تکمیل شدن صندلی هواپیما ها  دارد.
وی  با اشاره به این  که در روز های آینده نرخ 
پیش بینی شده برای این طرح پروازی مسافری 
از همدان به کیش مشخص می شود، ادامه داد: 
هواپیمایــی فعــال در این طــرح نیز ظرفیت 

مسافر گیری صد نفر را دارد.
مدیر فرودگاه همدان درباره ســایر خدمات 
پروازی مســافری فرودگاه همدان به ســایر 
نقاط کشور نیز گفت: همچنین در هفته 2 پرواز 
رفت و برگشــت از همدان به مشهد در روز های 
سه شــنبه و جمعه با هواپیمایی به ظرفیت 160 
نفر برقرار اســت و فرودگاه همــدان خدمات 
پرواز آموزشــی نیز به هواپیما های مرتبط ارایه 

می دهد.
 کلوندی تاکید کرد: بانــد فرودگاه همدان 
آمادگی ارایه خدمات به همه هواپیما های پهن 
پیکــر را دارد و برای پرواز مســافری به عتبات 

عالیات نیز برنامه ریزی می کنیم.

آمار نگران کننده تخلفات 
آرد و نان در لرستان

معاون ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
لرستان با اشــاره به آمار نگران کننده تخلفات 
حوزه آرد و نان در این اســتان گفت: شاهد رشد 
66 درصدی تعــداد پرونده های تخلف در این 

بخش هستیم.
به گــزارش مهر فریبرز حســامی در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به بازرســی های سازمان 
صنعت، معدن و تجارت لرســتان از نانوایی ها 
اظهار داشــت: در بخش آرد و نان، اعتقاد ما این 
اســت خیلی کیفیت مناسبی وجود ندارد. وی با 
بیان اینکه آمار پرونده های تشکیل شده برای 
تخلفات حوزه آرد و نان نگران کننده اســت و 
برای ما افتخار نیســت؛ تصریــح کرد: میزان 
بازرســی از ســطح نانوایی های لرستان 115 
درصد رشد داشته است. وی با اشاره به افزایش 
66 درصدی تعــداد پرونده های تخلفات حوزه 
آرد و نان گفت: میــزان ریالی جریمه تخلفات 
بخش آرد و نان 1087 درصد افزایش داشــته 
است.حســامی با بیان اینکه آنچه که به عهده 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت بوده، نظارت 
بر ســیلوها است و دیگر نهادهای ذی ربط باید 
بر فرآیند کار نانوایی ها نظارت داشــته باشند، 
تصریح کرد: کم فروشــی عمده تخلفات این 

حوزه است. 

خبر خبر

سرپرست استان  کرمانشاه: کاوه رستمی 083-3۴۴۱۱۱63
سرپرست استان کردستان: فردین کمانگر 087-33۱29755

سرپرست استان ایالم: پروین سجادی 08۴-3335098۴
سرپرست استان همدان: احسان مدی 08۱-38250255

سرپرست استان لرستان: حسن نجف وند 066-33۴2۴88

 نماینده ولی فقیه در لرستان: 

حماسه 9 دی ملت ایران را زمان شناس کرد
نماینــده ولی فقیه در لرســتان و امام 
جمعه خرم آباد گفت: مردم با بصیرت ایران 
اســالمی در حماسه 9 دی با زمان شناسی 

جریان فتنه و دشمنان را مایوس کردند.
حجت االسالم سید احمد شاهرخی در 
خطبه های نماز جمعــه در مصلی الغدیر 
خرم آباد با اشــاره به حماسه 9دی در سال 
88 بیان کرد: افــرادی که به جریان فتنه 
کمك کرده و خســارات زیــادی به ملت 
ایــران وارد کردند تقــوای الهی و احکام 
الهــی را مد نظــر نداشــتند. وی اظهار 
داشــت: در انتخابات 88 برخی افرادی که 
قبــل از این انتخابات از مســئوالن بودند 
و از کیفیــت برگزاری انتخابات آگاه بودند 
خواســتار انتخابات مجدد شدند و مدعی 

ابطال انتخابات شدند.
وی ادامــه داد: فردی قبــل از آنکه آرا 

شمارش شود خود را رئیس جمهور مملکت 
معرفی و از ســوی دیگر ادعای تخلف در 
انتخابات را مطرح کــرد. امام جمعه خرم 
آباد با اشــاره به خطبه معروف مقام معظم 
رهبری و روشــنگری ایشان در سال 88 
اضافه کرد: کســانی که نهادشــان پاک 
بود یقین یافتند که ادعاهای مطرح شــده 
نادرست بوده اســت. وی افزود: در طول 
6 مــاه دیدید که چــه اتفاقاتی در مملکت 
افتاد، خســارت های مالی زیادی بر مردم 
وارد شــد و نیروهای بسیجی شهید شدند، 
در این فاصله مقــام معظم رهبری و افراد 
بصیر و آگاه، روشــنگری خــود را انجام 
دادند. حجت االسالم شاهرخی گفت: در 
این راســتا مردم ایران همانند  سال 57 که 
به میــدان آمدند و انقــالب را به پیروزی 
رســاندند، در 9 دی پرشور حضور یافتند و 

حماسه آفریدند و دشمن را مأیوس کردند.
وی افــزود: دشــمن در جریان فتنه2 
هدف داشــت، یکــی اینکه دولــت را در 
دســت بگیــرد و دوم اینکه کشــور را به 
آشوب و جنگ داخلی بکشاند. وی با بیان 
اینکــه با آگاهی مردم و روشــنگری های 
فرهیختگان، دشــمن به عقب رانده شد، 
تصریح کرد: در 9 دی مردم لحظه و زمان 
را شــناختند و به موقع حضور یافتند، مردم 

به موقــع از انقالب و فرامین رهبر انقالب 
دفــاع کردند. امام جمعه خرم آباد با دعوت 
مردم به حضور حماســی  در مراسم روز 9 
دی در شــهرها و بخش های استان اظهار 
داشت: تنها راه عالج و درمان مشکالت را 
بازگشــت به شعارهای ابتدای انقالب می 
دانم، برگردیم و این شــعارهای انقالب را 

اجرا و محقق کنیم.
وی با بیان اینکه باید ســاده زیستی که 
در ابتــدای انقالب از صــدر تا ذیل وجود 
داشــته امروز دنبال کنیم ادامه داد: باید به 
آن نقطه ای که شــکاف های طبقاتی نبود 
برگردیم. وی گفــت: اکنون ایام تصویب 
بودجه اســت، نمایندگانی که می خواهند 
در تراز انقالب عمل کنند به اســتان های 
محروم توجه کنند، در تصویب و اختصاص 
بودجه به اســتان ها، مناطق کمتر توسعه 

یافتــه و دچار مشــکل دیده شــوند. امام 
جمعــه خرم آباد با تاکید بــر اینکه اکنون 
فصل تصویب بودجه در ارتباط با حقوق ها 
و دریافتی هاســت،افزود: بایــد لوایــح و 
طرح هایی در مجلــس در تراز انقالب به 
تصویب برســد که برای مقامات تا چندین 
سال افزایش حقوق نباشد و این اعتبار بین 

طبقات محروم توزیع شود.
وی تاکید کرد: حق الزحمه ســفرهای 
خارجی نصف یا حذف شوند، اکنون زمان 
توجه به اقشــار فقیر است. حجت االسالم 
شــاهرخی گفــت: پس از دیــدار با رهبر 
انقالب، ایشان فرمودند به وزیر صنعت در 
ارتباط با صنایع لرســتان توصیه الزم شده 
است و بزودی وزیر صنعت به لرستان سفر 
می کند و مشکالت صنایع استان بررسی 

می  شود.

برتری بانک سپه در جشنواره شهید رجایی 

بانك ســپه در جشنواره شــهید رجایی بانك برتر 
شناخته شد.

 در مراســمی با حضور جمشــید انصــاری معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشور، فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
معاونــان  وزارت مذکــور و جمعی از مدیران ارشــد 
ســازمان های تابعه برگزار شــد، بانك ســپه در بین 
بانکهای تابعه این وزارتخانه در مجموع شــاخصهای 
عمومی و اختصاصی به عنوان بانك برتر انتخاب شد.

 فرهاد دژپسند با اهدای لوح سپاس به محمدکاظم 
چقــازردی، از بانك ســپه برای کســب رتبه برتر در 

جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.
در متن لوح وزیر اقتصاد خطاب به مدیرعامل بانك 
ســپه آمده اســت: خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و ملت بزرگ ایران از طریق جهاد اقتصادی، 
افتخاری بزرگ اســت که پروردگار متعال این توفیق 
را به شــما عنایت فرموده اســت. با عنایت به همت و 
مســاعی ارزنده جنابعالی و همــکاران محترمتان در 
آن بانك، در راســتای جزء »ب« بخشنامه جشنواره 
شهید رجایی سال 1398 )نتایج ارزیابی عملکر د سال 
1397( و براساس تصویب ستاد جشنواره وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در مجموعه بانکهای تابعه وزارت 
متبــوع به عنوان بانك برتر در مجموع شــاخصهای 

عمومی و اختصاصی« برگزیده شده اید.
 بدین وســیله، مراتب تشــکر و قدردانی خود را از 
مدیران، کارشناسان و کارکنان پرتالش آن مجموعه 

اعالم می نمایم. 
مدیرعامــل بانك ســپه نیز به همین مناســبت با 
ارسال پیامی، رسمًا از تالش همکاران خدوم و تالش 
خود تقدیر و تشکر کرد و این موفقیت را حاصل تالش 
جمعی کارکنان بانك ســپه دانست و تصریح کرد: این 
موفقیت مهم مسئولیت یکایك ما را در تحقق اهداف 
متعالــی بانك و در راس آنهــا اجرای مطلوب و موفق 
پروژه ادغــام  اثرگذاری بیشــتر در عرصه اقتصادی 
کشور برای افزایش تولید و اشتغال، استقرار بانکداری 
متمرکــز و یکپارچه و ســودآوری در عملیات اصلی 

بانك دو چندان می کند.

ایجاد اشتغال 4 هزار نفری 
در همدان با زنبورداری

سرپرســت مدیریت امور طیور و 
زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی 
استان همدان گفت: در استان همدان 
بیش از 346 هزار کلونی زنبور عســل 
داریــم که برای بیــش از 4 هزار نفر 

شغل ایجاد کرده است.
خبرنــگار جام جم همدان: 
علیرضا قراگوزلو  افزود: کشــاورزان 
استان همدان افزون بر پرورش زنبور عسل در حوزه پرورش کرم ابریشم 
نیز فعالیت دارند که در این حوزه 71 واحد پرورش نوغان در اســتان فعال 

بوده و برای 71 نفر نیز شغل ایجاد کرده است.
 وی دیگر بخش نظارتی این واحد را در سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان مدیریت امور طیور عنوان و اظهار کرد:  اکنون 527 واحدپرورش 
مرغ گوشــتی بــا ظرفیت بیش از 9 میلیون قطعه و ایجاد اشــتغال برای 
بیش از یك هزار نفر نام برد.سرپرســت مدیریت امور طیور و زنبور عسل 
ســازمان جهادکشاورزی اســتان همدان با یاد آوری این نکته که تولید 
گوشت سفید)مرغ( استان امسال تاکنون در مقایسه با سال قبل 27 درصد 
افزایش دارد، گفت: امسال  و تاکنون در استان همدان بیش از 38 هزار تن 
گوشــت مرغ تولید شده است. همچنین استان همدان 19 واحد پرورش 
مرغ گوشــتی دارد.قراگوزلو افزود: امسال14 واحد پرورش بوقلمون نیز 
600تن گوشت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه 8 ماه سال قبل 

50درصد افزایش تولید دارد.

شهرداری همدان طرح تولید 
گازوئیل از زباله را کلید زد

رئیس ســازمان ســرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
همــدان، گفت: شــهرداری همدان با 
بررســی زمینه های تولیــد گازوئیل با 
استاندارد یور 4, از زباله با سرمایه گذاران 
خارجی تفاهم نامه مشترکی را به امضا 

رسانده است.
 خبرنگار جام جــم  همدان: 
مهران حاجیان افزود: روز های اخیر شهرداری همدان با جذب سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه تولید گازوئیل از پسماند و زباله تفاهم نامه ای به ارزش1500 
میلیــارد تومان معادل 100 میلیون یورو با خارجی  ها منعقد کرده اســت که 
نشــان می دهد ایران اســالمی و شــهرداری همدان با تمام توان در حوزه 
سرمایه گذاری به رغم همه تحریم ها و تهدید های خارجی تالش مضاعفی 

دارد. 
وی تاکید کرد: آورده شــهرداری همــدان در این حوزه واگذاری زمین و  
تحویل روزانه حدود 500 تن زباله است که با اجرای این طرح هم شهرداری 
به تامین سوخت پاک با استاندارد های بین المللی قدم های مهمی را برداشته 
است و هم این که زمین موجود حفظ و محیط زیست شهری همدان به مواد 
آالینده ناشــی از زباله آلوده نخواهد شد. حاجیان ادامه داد: این طرح با تاکید 
شهردار همدان به سرعت در مرحله انجام امور اداری و غیره است که با نهایی 
شدن اجرای طرح برای  300 نفر به صورت مستقیم و برای بیش از 2 هزار نفر 

نیز به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد.

70 هزار شغل در حوزه پرورش دام 
همدان ایجاد شد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی استان همدان از ایجاد 70 
هزار شــغل در حوزه دامپروری انواع 
دام در اســتان همدان سخن گفت و 
افزود: در اســتان همدان 5 میلیون 

راس دام پرورش داده می شود.
همدان:  جام جم  خبرنگار 
محمــد نظرپور تاکید کرد: اســتان 
همدان با بیش از 379 هزار دام سنگین رتبه هفتم کشور و در حوزه دام 

سبك نیز رتبه 25 کشور را دارد.
  همچنین امســال تعهد تولید مواد پروتئینی بخش کشاورزی استان 

بر اســاس چشم انداز برنامه ششم توسعه بیش از 501 هزار تن است.
وی ادامه داد: در حوزه دامی کشــاورزی استان همدان محصوالتی 
مانند انواع گوشــت ســفید و قرمز، شــیر و مواد لبنی تولید و روانه بازار 
مصرف و ســبد کاالیی مردم می شود. همچنین اگر بخواهیم نگاهی به 
ارزش مادی تاسیســات مواد پروتئینی)دام ها( استان بیندازیم به بیش 
87  هزار میلیارد ریال خواهیم رسید که سرمایه گذاری قابل توجهی در 
حوزه تولید کشاورزی اســت. نظرپور گفت: واحد های فعال این حوزه 
نیز کشــتارگاه های طیور و صنعتی دام های سبك و سنگین، واحد های 
فرآوری مواد لبنی ومراکز جمع آوری شــیر، واحد خوراک دام و طیور، 
پودر ضایعات کشــتارگاهی و استخوان، تخم مرغ، سوسیس، کالباس، 

همبرگر  و غیره است.
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مسؤول بسیج رسانه لرستان در بازدید از دفتر روزنامه جام 
جم در استان لرستان گفت: معتقدیم که ایجاد وحدت رسانه 
ای در بین اهالی رســانه موجب رشــد وشکوفایی و توسعه 

استان می شود. 
رضا مریدی اصل با بیان اینکه اختالف سالیق سیاسی 
و شخصی در بین اهالی رســانه امری طبیعی است افزود: 

اهالی رسانه باید در بیان مسائل و مشکالت استان هم صدا 
و پیگیر باشــند. وی گفت: ایجاد چندگانگی در بین اهالی 
رســانه کار زیبنده ای نبوده و در شان و جایگاه اهالی رسانه 
نیست. وی با بیان اینکه بسیج رسانه محلی است برای ایجاد 
وحدت در بین رسانه ها افزود: بسیج رسانه برنامه های تحت 
عنوان "شب نشینی رسانه ای" بر گزار خواهد کرد تا اهالی 
رسانه در یك فضای صمیمی بتوانند گفتمان داشته باشند. 
مسؤول بسیج رسانه لرستان از ارسال 274 اثر در 9 قالب به 
دبیرخانه سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان خبر داد و 
گفت: این تعداد اثر نسبت به سال گذشته رشد 70 درصدی 
را نشــان می دهد.رضا مریدی اصل با اشاره به اتمام زمان 
ارسال آثار به سومین جشنواره ابوذر در لرستان، اظهار کرد: 
داوری آثار دریافتی از 29 آذر آغاز شده است. وی خاطرنشان 
کرد: شرکت کنندگان در جشنواره رسانه ای ابوذر می توانند 

https:// از 30 آذر بــا واردکردن کد ملی از طریق لینك
 ،www.moojekhabar.ir/abozar.php
امتیاز آثار خود را مشاهده نمایند. مریدی اصل بیان داشت: 
اختتامیه جشنواره دهه دوم دی در خرم آباد برگزار می شود، 
ضمــن اینکه از نفرات اول تا ســوم هر قالب با اهدای لوح و 
جوایزی تجلیل به عمل خواهد آمد.وی با بیان اینکه داوری 
بخش چندرسانه ای به صورت مجزا انجام می شود، افزود: 26 
اثر از مجموع آثار ارسالی نیز مربوط به بخش مستند گزارش 
خبری است. مسؤول بسیج رسانه لرستان گفت: نفرات اول 
هر قالب نیز برای داوری در جشنواره کشوری ابوذر به تهران 
ارسال خواهند شد.در این  بازدید حسن نجف وند  سرپرست 
روزنامه در استان لرستان طی گزارشی از وضعیت رسانه ها 
در استان گفت: متاسفانه رسانه های مکتوب استان لرستان 
در حال تعطیلی هستند و نشریات استان به دلیل مشکالت 

اقتصادی و نبود حمایت ها با بی نظمی چاپ و منتشــر می 
شــوند و نفس های آخر کاری خود را می کشند. وی افزود: 
متاســفانه چندگانگی و دسته بندی در بین اهالی رسانه در 
استان لرستان موج می زند و یکی از عوامل این چندگانگی 
عده ای هستند که بنام انجمن خبرنگاران از این نام  استفاده 

درستی نمی کنند. 
نجف وند یکــی دیگراز عوامل عدم اتحاد در بین اهالی 
رسانه را عملکرد ضعیف و طرفدارانه مسئول مطبوعات اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان دانست و افزود: متاسفانه  
دخالت های آشکار ایشان در انتخابات خانه مطبوعات  استان 
لرستان  باعث چندگانگی در بین اهالی رسانه شده است. وی 
گفت: روزنامه جام جم پرتیراژترین روزنامه در استان لرستان 
است و تیراژ این روزنامه در استان لرستان 5برابر  تیراژروزنامه 

دومی است که در این استان تیراژ دارد.

مسئول بسیج رسانه لرستان:

»وحدت رسانه ای« موجب رشد و شکوفایی می شود 

اجرای طرح هادی در 43 روستای سروآباد 
 رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی سروآباد گفت: 
از مجموع 74 روستای این شهرستان طرح هادی در 43 

روستا بطور کامل اجرا شده است.
به گزارش ایرنا محمد راســت کردار اظهار کرد: طرح 
هــادی در روســتاهای باالی 20 خانــوار جمعیت اجرا 
می شود که در شهرستان ســروآباد از 74 روستای تابعه 
65 روســتا باالی 20 خانوار جمعیت هستند. وی افزود: 
با اجرای طرح هادی در 43 روســتای سروآباد هم اکنون 
می توان گفت 70 درصد روستاهای این شهرستان طرح 

هادی در آنها اجرا شده است.
رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی سروآباد یادآور 
شد: در بخش مرکزی از 62 روستا 56 روستای آن باالی 
20 خانوار جمعیت اســت که طرح هادی در 35 روستا با 
موفقیت اجرا شده و در بخش هورامان نیز از مجموع 12 
روستا 9 روســتا باالی 20 خانوار جمعیت است که طرح 
هادی در هشت روستا اجرا شده است. راست کردار تاکید 
کرد: از نظر کیفیت اجرای طرح هادی، شهرستان سروآباد 
همواره در ســطوح باالی اســتانی و حتی کشوری قرار 
داشته و طرح های هادی اجرا شده آن جزء طرح های برتر 
و شاخص کشوری است بطوریکه طرح هادی روستای 
ترخان آباد در ســال 91 و طرح هادی روســتای نسل در 
ســال 92 به عنوان طرح های منتخب کشوری انتخاب 
شدند. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی سروآباد یادآور 

شد: مطالعات طرح هادی تمام روستاهای این شهرستان 
انجام شــده و پیش بینی می شود طی سه سال آینده و در 
صــورت تخصیص اعتبارات الزم فاز اول طرح هادی در 
تمام روســتاهای هدف اجرایی شود. راست کردار اظهار 
داشــت: سروآباد اولین شهرستان استان کردستان است 
که 100 درصد روســتاهای هدف آن )روستاهای باالی 
20 خانوار( مطالعه طرح هادی آنها انجام شده است.وی 
به آسفالت جاده های روستایی زیر یك کیلومتر اشاره کرد 
و گفت: معابر و راه روســتاهایی که کمتر از یك کیلومتر 
خاکی بود با همکاری بخشداری ها و دهیاری ها آسفالت 
شــده است. وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح، راه  13 
روستای شهرســتان سروآباد در 18 فاز مختلف به طول 
97 هزار و 853 متر مربع آســفالت ریزی با استفاده از قیر 

رایگان انجام شده است


