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به یک پیتزا زن حرفه ای نیازمندیم

09308444830

پذیرش آگهی در استان های غربی کشور

کرمانشاه                                      08334411163

09188113421 همدان   

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان گفت: دانشگاه پیام نور همدان میزبان برگزاری 
همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد است.

به گزارش جام جم؛ صفی اهلل صفایی هدف از برگزاری این همایش را حمایت از تولید کاالی 
ایرانی و رشد تولید عنوان کرد و  افزود: این همایش در راستای رفع نیازهای کشور و ارائه 
دستاوردهای نوین توسعه ملی، تقویت ارتباط دانشگاه با نیازها و سیاستگذاری های 

جامعه، تبادل آخرین یافته های علمی- پژوهشی و نگرش و ارائه تحلیل های علمی درباره 
فرصت ها و چالش های اقتصاد ایران برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با محورهای این همایش توضیح داد: حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نقش 
منابع سرمایه در ارتقاء سطح تولید ملی، ارائه الگوی حمایت از تولید داخلی با تأکید بر 
افزایش توان رقابت در بازارهای بین المللی، تحلیل الگوی توسعه اسالمی- ایرانی با تأکید 
بر تولید داخلی، روش های نیل به افزایش و بهره وری کار و سرمایه و بررسی مزیت های 

نسبی تولید در سطح منطقه از محورهای این همایش هستند.
صفایی ادامه داد: شناسایی فرصت ها و قابلیت های استان در افزایش سرمایه گذاری و 
تولید ملی، شناسایی فرصت ها و قابلیت های همدان در بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی و 
شناسایی فرصت های گردشگری استان و تأثیر آن در فضای تولید داخلی نیز از محورهای 
این همایش هستند.  رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان گفت: این همایش توسط 
دانشگاه پیام نور استان همدان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان  سال جاری به صورت آنالین برگزار 
خواهد شد.  صفایی افزود: عالقمندان برای شرکت در این همایش می توانند به سایت
  conference.pnu.ac.ir/hamedanconference.pnu.ac.ir/hamedan-۷th_management

مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان اعالم کرد؛
همدان؛ میزبان برگزاری همایش ملی »مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد« 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان گفت: متاسفانه نتیجه 
آر برخی بیماران مشکوک به کرونا به صورت منفی کاذب است و  تست پی سی 

همین امر سبب اطمینان خاطر آنها می شود.
 به گزارش جام جم؛ دکتر منوچهر کرمی افزود: تست »پی سی آر« که برای تشخیص 

کرونا در بیماران انجام می شود در برخی افراد به صورت منفی کاذب است. 
وی اظهار کرد:  بیمارانی که تست پی سی آر آنها منفی است با خیالی آسوده در اماکن 
عمومی و دورهمی های خانوادگی حاضر شده و با دیگران مراوده دارند و همین امر 

سبب انتقال ویروس به بدن دیگران می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به این که بیمارانی که دارای 
عالئم بالینی کرونا هستند باید خود را تا 14 روز قرنطینه کنند، اظهار داشت: بسیاری 

از بیماران مبتال به کرونا هیچ عالمتی ندارند. کرمی با تاکید بر این که با بیشترین شک 
بالینی بیماران تنفسی و دارای عالئم مشکوک را مورد بررسی قرار می دهیم، گفت: در 

روزهای گذشته آمار بیماران بستری و مشکوک به کرونا افزایش یافته است.
وی با بیان این که وضعیت هیچ یک از شهرستان های استان سفید نیست، افزود: 
از نیمه دوم شهریور روند ابتال به کرونا در مناطق مختلف استان صعودی شده 
است.  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به این که در برخی 
محالت همدان با طغیان بیماری مواجه هستیم، عنوان کرد: در این مناطق رعایت 
پروتکل های بهداشتی ضعیف است و همین امر سبب افزایش مبتالیان و مرگ 
و میر تعدادی از آن ها شده است.  کرمی در بخش دیگری از گفت وگو به موضوع 
بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در آموزشگاه ها اشاره کرد و گفت: بازرسان 
بهداشتی و آموزش وپرورش به صورت روزانه وضعیت مدارس را رصد می کنند و 

مدارسی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می شوند.
پروتکل های  رعایت  کرونا  از  پیشگیری  راه  ترین  مطمئن  و  مهم ترین  گفت:  وی 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز جدی از حضور در دورهمی های خانوادگی 

و اجتماعات است.

  معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی 
ابن سینای همدان:

تست منفی کاذب کرونا فریب تان ندهد

بیشتر بخوانید

فریــب تبلیغــات فــروش 
“سیم کارت شاد” را نخورید

سد نعمت آباد به بهره برداری 
خواهدرسید

اورامـانات  جهــانی  ثبت 
فــرصـتی طالیی برای توسعه 

منطقه است

واکسیناسیون کودکان 
را فراموش نکنید

رئیس پلیس پیشگیری 
کرمانشاه:

مدیرعامل آب منطقه ای 
همدان:

استاندار کرمانشاه:

رئیس مرکز بهداشت همدان:

استاندار کرمانشاه:
شهردار با مدیریت جهادی 

پای کار است

استاندار کرمانشاه گفت: با وجود کمبود منابع 
جهادی  مدیریت  با  کرمانشاه  شهرداری  مالی 

پای کار است.
به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی شهرداری 
کرمانشاه، هوشنگ بازوند در حاشیه بازدید از پروژه های 
در دست احداث شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: ۳پروژه 
سلیمانی،  قاسم  سپهبد  شهید  همسطح  غیر  تقاطع 
تله کابین و معبر کیهانشهر به بزرگراه امام خمینی)ره( از 
پروژه های ماندگار برای رفاه حال همشهریان است و در 
حائز  وگردشگری  ای  توسعه  و  ترافیک  کاهش  راستای 

اهمیت هستند.
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تله کابین طاق بستان پس از 20 سال اجرایی می شود؛

نقش  3 پروژه عمرانی ماندگار در رونق گردشگری کرمانشاه

 مدیر جهادکشاورزی
 اسدآباد  همدان:
 ۳۷۰۰ تن گردو از باغ های
 اسدآباد  برداشت می شود
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رئیس پلیس پیشگیری کرمانشاه:
فریــب تبلیغــات فروش “ســیم 

کارت شاد” را نخورید

شهروندان  از  استان  پیشگیری  پلیس  رئیس 
کارت  “سیم  فروش  تبلیغات  فریب  خواست 
کارت  سیم  باشد  قرار  اگر  که  چرا  نخورند؛  را   شاد” 
گروه  این  برای  رایگانی  خدمات  و  دانش آموزی 
رسمی  پورتال  طریق  از  شود  داده  ارائه  جامعه  از 

 اپراتورها  یا وزارتخانه های مربوطه اعالم می شود.
اظهار  اکبری”  “فرزاد  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
داشت: کالهبرداران این بار به سراغ دانش آموزان و 
والدین آنها آمدند و با ارائه طرحی به اسم »سیم کارت 
شاد« سعی دارند تا از این گروه از افراد کالهبرداری 
جلوی  در  حضور  با  کالهبرداران  افزود:  وی  کنند. 
مدارس  یا ارسال پیامک های تبلیغاتی و همچنین 
فعالیت در فضای مجازی سعی دارند تا به اهداف 

شوم خود دست پیدا کنند. 
به  افراد  این  این که  بیان  انتظا می  با  مقام  این 
روش  در  گفت:  می کنند،  کالهبرداری  روش  دو 
اطالعات  که  می خواهند  افراد  از  کالهبرداران  اول، 
محرمانه خود را برای آنها ارسال کنند و با این روش 
سرهنگ  دارند.  آنها  اطالعات  آوری  جمع  در  سعی 
با  مجرمان  دوم،  روش  در  کرد:  خاطرنشان  اکبری 
ارسال لینک هایی در فضای مجازی و درخواست 
هویت،  تشخیص  برای  افراد  کارت  اطالعات 
حساب بانکی مالباختگان را خالی می کنند. وی به 
فروش  تبلیغات  فریب  داد:  هشدار  شهروندان 
باشد  قرار  اگر  زیرا  نخورند  را  شاد”  کارت   “سیم 
سیم کارت دانش آموزی و خدمات رایگانی برای این 
گروه از جامعه ارائه داده شود از طریق پورتال رسمی 
 اپراتورها یا وزارتخانه های مربوطه اعالم می شود و 

مردم به این پیام ها و لینک ها اعتمادی نکنند. 
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پالک هویت وسیله نقلیه است و با توجه به این که ابزاری برای 
ماده  طبق  می شود  محسوب  نقلیه  وسیله  مالک  شناسایی 
، دستکاری و نبود آن  ۷۲۰ قانون مجازات اسالمی  هرگونه تغییر
عواقب انتظامی  و امنیتی را در پی دارد وجرم محسوب خواهد 

شد.

* مخدوش کردن پالک:
عالوه بر توقیف وسیله نقلیه،  پرداخت بدهی هر دو پالک و تشکیل 
پرونده قضایی،  فرد خاطی به مراجع قضائی معرفی شده و مشمول 

جریمه نیز خواهد شد.
برابر قانون عالوه بر خوانا بودن پالک وسیله نقلیه نصب آن در محل 

منصوبه الزامیست.
۶ ماه تا یک سال حبس مجازات تغییر عدد و حروف پالک وسایط 

نقلیه می باشد.
فردی که اقدام به تغییر ارقام پالک وسیله نقلیه می کند نه تنها مرتکب 
عمل مجرمانه شده بلکه در صورت ارتکاب تخلفات رانندگی، ممکن 

است جریمه برای خودرو فرد دیگر ثبت  شود. 
 تغییر در ارقام پالک خودرو نه تنها دارای تبعات قضایی و به نوعی 
تعدی به حقوق عمومی  و حق الناس است بلکه تبعات اجتماعی را 
نیز به دنبال دارد و فرد بی تقصیر باید تاوان تخلفی را پس دهد که از 

آن بی خبر و بیگناه بوده است. 

رئیس پلیس راهور کرمانشاه:
تبعات قانونی مخدوش کردن پالک خودرو  اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب کشور

خبر

ابتالی 11 دانش آموز کرمانشاهی به 
کرونا شایعه است

عمومی   روابط  رئیس 
و  آموزش  کل  اداره 
پرورش استان کرمانشاه  
 شایعه خبر ابتال و  مرگ 11
دانش آمــوز کــــرمانشــاهی 

منبع  یک  از  مجازی   فضای  در  که  کرونا   اثر  بر  را 
ناشناس به نقل از استاندار کرمانشاه منتشر شد 
تکذیب کرد و گفت: این خبر کامال جعلی و کذب 
است و تنها منبع موثق انتشار اخبار مبتالیان به 
کرونا، ستاد کرونای استان کرمانشاه است که اخبار 
آن از طریق کمیته اطالع رسانی در اختیار مردم قرار  
می گیرد.  رضا شیرزادی افزود: شیطنت در انتشار 
اولیاء  نگرانی  و  اضطراب  ایجاد  به  منجر  خبر  این 
امیدواریم رسانه های استان  آموزان  شد.  دانش 
جهت تنویر افکار عمو می  و آرامش خانواده ها در 

انتشار تکذیبیه این خبر با ما همراه باشند.
و  دولتی  غیر  دولتی،  مدارس  تمام  یادآورشد:  وی 
آموزشگاه های استان ملزم به رعایت پروتکل های 
بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی هستند. 
مدارس  اکثر  در  پدالی  عفونی  ضد  دستگاه های 
تعبیه شده و هیچ دانش آموزی بدون ماسک وارد 
مدرسه نمی شود. وی  با اشاره به حضور 70درصدی 
گفت:  مدارس  بازگشایی  آغاز  از  آموزان   دانش 
تمامی  معلمان به صورت فعال آماده ارائه آموزش  
به صورت حضوری و غیر حضوری در بستر )آنالین، 
تا  و  هستند  آموزش(  شبکه  و  شاد  اپلیکیشن 
کنون هیچگونه گزارشی مبنی بر ابتالی معلمان و 
آموزان به بیماری کووید۱۹ دریافت نشده  دانش 
نظارت  و  بازدید  فرایند  گفت:  شیرزادی  است. 
کارشناسان بهداشت  مدارس هر منطقه از شهر  
به طور مستمر از ابتدای سال تحصیلی در جریان 
است، همچنین کارشناسان اداره بهداشت نیز که 
زیر مجموعه معاونت تربیت بدنی و سالمت است 
اداره کل مستقر هستند و روزانه  در تمام نواحی 
استان  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
کرمانشاه اعم از مدارس دولتی و غیر دولتی شهری، 

روستایی و مناطق حاشیه را ارزیابی  می کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان این که ثبت جهانی منظر 
طبیعی اورامانات فرصتی طالیی برای رونق و توسعه 
گردشگری و تداوم مسیر پیشرفت و توسعه استان 
است گفت: مشارکت و همراهی مردم با مسئوالن 
ذی ربط جهت فراهم نمودن بسترهای الزم در 15 روز 

آینده بسیار مهم و حیاتی است.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
جلسه   در  بازوند  هوشنگ  کرمانشاه؛  استانداری 
با حضور  که  اورامانات  رفع موانع ثبت  جهانی  ستاد 
و  فرهنگی  میراث  وزارت  فرهنگی  میراث  معاون 
گردشگری و مدیران عضو این ستاد برگزار شد؛ اظهار 
طالیی  فرصت  یک  اورامانات  جهانی  ثبت  داشت: 
برای توسعه گردشگری منطقه و استان است و باید 
با تمام توان و با اهتمام جدی و تالش گسترده از این 

فرصت بهره گرفت.
وی افزود: به جریان افتادن ثبت جهانی منظر طبیعی 
امید  و  تدبیر  دولت  طرف  از  هدیه  یک  اورامانات 
است؛  آینده  نسل های  برای  ماندگار  اقدام  یک  و 
به  اضطراری  اقدامات  انجام  برای  باید  همه  امروزه 
منظور تسریع و تسهیل در فرآیند ثبت با هم همراه 
مسئوالن،  مردم،  نقش  یقین  به  و  شوند  همدل  و 
شورای های  و  دهیاری ها  نهاد،  مردم  سازمان های 

روستا بسیار مهم است.
کرد:  عنوان  ستاد  عضو  مدیران  به  خطاب  بازوند 
ماندگار  و  بزرگ  اقدام  این  در  که  کسانی  از   تاریخ 

یاد  نیکی  به  داشته اند  مشارکت  و  نقش آفرینی 
معاون  مدت  این  طی  داد:  ادامه  وی  کرد.   خواهد 
و  فرهنگی  میراث  مدیرکل  و  استانداری  عمرانی 
سازی  آماده  پیگیر  ای  ویژه  شکل  به  گردشگری 
جهانی  ثبت  برای  موانع  برداشتن  و  الزم  بسترهای 
منظر طبیعی اورامانات بودند که جای تقدیر بسیار 
دارد. استاندار کرمانشاه بیان کرد: دکتر طالبیان یک 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  در  قوت  نقطه 
هستند که در روند پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی 
اورامانات تاکنون زحمات بسیاری را متقبل شده اند.   
وی با تاکید بر این نکته که میراث طبیعی و فرهنگی 
امانت در دست ماست در  اورامانات یک  تاریخی  و 
ادامه عنوان کرد: باید تالش کنیم با ثبت جهانی این 
منطقه، آن را به بهترین شکل ممکن به نسل آینده 

تحویل دهیم. 
حضور  با  ویژه  کمیته  یک  داشت:  اظهار  بازوند 
بنیاد  فرهنگی،  میراث  مانند  مرتبط  دستگاه های 

با  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  برق  راهداری،  مسکن، 
محوریت معاونت عمرانی استانداری برای بهینه سازی 
انجام  و  جهانی  ثبت  و  اورامانات  محدوده  منظر 
اقدامات ویژه تشکیل  می شود که با جدیت کارهای 

این حوزه را دنبال کند.
وی افزود: برای رفع مشکالت موجود بودجه و اعتبار 
الزم را اختصاص می دهیم و فرمانداران با تمام توان با 
کمک دستگاه های ذی ربط و دهیاری ها و شوراها به 

رفع مشکالت موجود بپردازند.
 محدوده ثبت جهانی منظر طبیعی اورامانات شامل 
یک گستره ۳۰۳ هکتاری با ۷۰۰ روستا، ۳۰۰ سکونتگاه 
غیردائم، ۳ منطقه حفاظت شده و ۱۱۰۰ محوطه و آثار 

تاریخی است. 
همچنین  این پرونده جشن ها و آیین های منطقه و  

ثبت بافت ۳۶ روستا را هم در بر می گیرد .
۶۰ درصد این پهنه در استان کرمانشاه و ۴۰ درصد در 
کردستان است.   الزم به ذکر است گروهی در قالب 

منظر  سازی  آماده  جهت  مسیر  پیمایش  هیات 
امور  رئیس  همراهی  با  یونسکو  ناظر  ارزیابی  برای 
است  مستقر  منطقه  در  جهانی  و  ملی  پایگاه های 
از  گروه  این  با  ویژه  همراهی  و  الزم  همکاری   

ً
حتما و 

اولویت های کاری کمیته خواهد بود. 
بافت  با  تاریخی  منطقه ای  نام  اورامان  یا  هورامان 
که  است  خاص  بسیار  رسوم  و  آداب  و  پلکانی 
در  نوسود  و  نودشه  جوانرود،  پاوه،  شهرستان های 
شهرستان های  از  بخش هایی  و  کرمانشاه  استان 
کردستان  استان  در  کامیاران  و  سنندج  سروآباد، 
کرمانشاه  استان  در  اورامانات  می شود.  شامل  را 
شامل  استان  این  غربی  شمال  در  ای  منطقه  به 
ثالث  و  روانسر  جوانرود،  پاوه،  شهرستان های 
نفر  هزار   ۳۰۰ حدود  که  می شود  اطالق   باباجانی 
فرهنگی  منظر  پایگاه  مدیر  گفته  به  دارد.  جمعیت 
این  در  ملی  شده  ثبت  اثر   ۲۹۵ اورامانات  تاریخی 
منطقه و در شهرستان های ثالث باباجانی، روانسر، 
پاوه و جوانرود وجود دارد که بیشترین آثار ثبت شده 
گردشگری ملی با ۲۰۰ اثر در شهرستان ثالث باباجانی 

واقع شده است. 
دارای  جمعیت  نفر  میلیون   ۲ با  کرمانشاه  استان 
بیش از چهار هزار اثر تاریخی است که بیش از ۲ هزار 
و  نگاره  سنگ  است.  شده  ملی  ثبت  آن  اثر   ۲۵۰ و 
کتیبه داریوش هخامنشی در شهر بیستون تنها اثر 

ثبت شده جهانی استان کرمانشاه است. 

استاندار کرمانشاه:

ثبت جهانی اورامانات فرصتی طالیی 
برای توسعه منطقه است

پریا امیری پریان

خبرنگار جام جم



3 تش نشانی کرمانشاه خبر داد؛ قائم مقام سازمان آ
تش سوزی گسترده در مجتمع فنی و حرفه ای  آ

قائم مقام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه 
حرفه ای  و  فنی  مجتمع  در  گسترده  آتش سوزی  از 

کرمانشاه خبر داد.
روابط  اطالع رسانی  مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

از  ملکی  کیوان  مهندس  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی 
آتش سوزی گسترده در محوطه مجتمع فنی و حرفه ای 
مرکز  با  تماس  از  بعد  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کرمانشاه 
پیام فوریت های امدادی، تیم های اطفای حریق سازمان 

آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.  وی ادامه داد: 
در بررسی اولیه مشخص شد منشأ آتش سوزی از مزرعه 
بوده  حرفه ای  و  فنی  مجتمع  کارگاه های  پشت  در  واقع 
رشته  کارگاه  جمله  از  نقاط  سایر  به  آتش  ادامه  در  که 

 برق این مجتمع سرایت کرده است.  قائم مقام سازمان
 آتش نشانی گفت: علت اصلی این آتش سوزی مشخص 
نیست و کارشناسان حریق سازمان آتش نشانی بعد از 

بررسی دقیق نتیجه را اعالم خواهند کرد.

یکشنبه   30  شهریور  1399   شماره 5760

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب کشور

اقتصادی
اجتماعی

خبر

معاون ترافیک شهرداری کرمانشاه 
خبر داد؛

در  تقاطع   15 هوشمندسازی 
سطح شهر 

شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
شهر  تقاطع   15 هوشمندسازی  از  کرمانشاه 
کرمانشاه تا نیمه ابتدایی سال آینده خبر داد.

به گزارش جا م جم به نقل از مرکز اطالع رسانی 
محسن  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط 
هوشمند سازی  این که  بیان  با  ارجمندی 
در  ترافیک  مدیریت  نوعی  اعمال  تقاطع ها، 
تقاطع ها  ح  طر این  در  گفت:  تقاطع هاست، 
پیشرفته  و  قوی  بسیار  افزار  نرم  یک  توسط 
زمانبندی  که  می شوند  مدیریت  گونه ای  به 
بار  حسب  بر  آنها  در  راهنمایی  چراغ های 

ترافیکی موجود باشد.
قابلیت  این  افزار  نرم  ح،  طر این  در  افزود:  وی 
را دارد که لحظه ترافیک تقاطع را برآورد کرده و 
بر حسب آن زمانبندی چراغ راهنمایی مستقر 
بار  تا  آنالین تغییر دهد  را به صورت  در تقاطع 

ترافیک روان تر شود.
ارجمندی تصریح کرد: همچنین این نرم افزار قادر 
تقاطع های  در  راهنمایی  چراغ های  زمان  است 
مختلف را هماهنگ کند تا کمترین ترافیک را 

در مسیرهای پشت سر هم داشته باشیم.
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
این  تجهیزات  این که  بیان  با   کرمانشاه 
نرم افزار شامل ترددشمار زیر تقاطع ها نصب 
بحث  در  کارهایی  گذشته  در  گفت:  می شود، 
صورت  کرمانشاه  تقاطع های  هوشمندسازی 
تجهیزات  دالیلی  به  بنا  متاسفانه  اما  گرفته، 
ایراد پیدا کرده که در حال واگذاری به پیمانکار 

جهت تعمیر و رفع ایراد آن هستیم.
واگـــذاری  برای  کــرد:  خاطــرنشان  ارجمــندی 
فراخوان  کرمانشاه  تقاطع های  هوشمندسازی 
داده شده و تامین اعتبار هم صورت گرفته و 
ابتدایی  نیمه  نهایتا  یا  به نظر می رسد امسال 

سال آینده 15 تقاطع شهر هوشمند شوند.

با هدف محکومیت هتاکی نشریه 
فرانسوی؛

پویش »من حضرت محمد)ص( 
کرمانشاه  در  دارم«  دوست  را 

برگزار می شود

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
شهرداری کرمانشاه گفت: پویش شهروندی 
را دوست دارم« در  »من حضرت محمد)ص( 
جهت محکوم کردن هتاکی نشریه فرانسوی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  توسط 

شهرداری کرمانشاه برگزار می شود.
ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
عبدالمالکی  مهدی  کرمانشاه؛  شهرداری 
فرهنگی  معاونت  ساخت:  خاطرنشان 
شهرداری کرمانشاه در راستای محکوم کردن 
عمل قبیح نشریه فرانسوی، پویشی را برگزار 
آنان  نام  که  افرادی  آن  موجب  به  که  می کند 
رسول  از  حدیثی  می توانند  است،  محمد 
مهربانی حضرت محمد مصطفی)ص( یا شعر 
با  شده  گفته  حضرت  آن  درباره  که  را  نثری  و 
با مشخصات  دستخط خود نوشته و همراه 
کارت ملی خود به شماره پیام  و صفحه اول 
آدرس  یا  واتساپ  در   ۰۹۱۸۹۳۳۵۲۰۹ رسان 

اینستاگرام gahwaretamadon ارسال کنند.
تا  را  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  افزود:  وی 
از نفر   ۱۰ به  و  است  جاری  سال  مهر   پایان 
به  جوایزی  پویش،  این  در  شرکت کنندگان 

قید قرعه اهدا می شود. 
معاون فرهنگی شهردار کرمانشاه گفت: الزم 
به ذکر است؛ پویش شهروندی »من حضرت 
راستای  در  دارم«  دوست  را  محمد)ص( 
محکوم کردن هتک حرمت نشریه فرانسوی 

برگزار می شود.

مدیریت  با  کرمانشاه  شهرداری  مالی  منابع  کمبود  وجود  با  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
جهادی پای کار است.

به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در 

حاشیه بازدید از پروژه های در دست احداث شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: 3پروژه 
به  کیهانشهر  معبر  و  کابین  تله  سلیمانی،  قاسم  سپهبد  شهید  همسطح  غیر  تقاطع 
بزرگراه امام خمینی)ره( از پروژه های ماندگار برای رفاه حال همشهریان است و در راستای 

کاهش ترافیک و توسعه ای وگردشگری حائز اهمیت هستند.
استاندار کرمانشاه افزود: تقاطع غیر همسطح در حال حاضر 75 درصد پیشرفت دارد 
ترافیک خواهد داشت همچنین معبر جدید  تاثیر بسزایی در روان سازی  آن  اتمام  که 

کیهانشهر در تسهیل رفت و آمد مردم این شهرک بسیار اثر گذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم این که با وجود کمبود منابع مالی وضعیت پروژه های عمرانی 
وضعیت مناسبی ندارد، اما شهرداری کرمانشاه با مدیریت جهادی پای کار است و با همه 
بلکه  نشده  کمرنگ  تنها  نه  استان  در  عمرانی  کارهای  نقش  اقتصادی  مشکالت  این 

پررنگ تر از قبل است.

مراکز  شهرداری های  سایر  با  مقایسه  در  کرمانشاه  شهرداری  کرد:  نشان  خاطر  وی 
استان های دیگر در کشور فعال تر ظاهر شده و می توان گفت کرمانشاه تبدیل به یک 
کارگاه ساختمانی و عملیاتی برای پروژه ها شده است. بازوند گفت: شیوع بیماری کرونا بر 
اقتصاد و مسائل عمرانی تاثیر گذاشته است اما در شهرداری کرمانشاه کار ها با سرعت 

انجام می شود چنانچه درحال حاضر در شهر یک نهضت آسفالت شکل گرفته است.
وی اذعان داشت: حق مردم این شهر خدمات شایسته و ارزنده در سطح کالن است و 
باید به این منظور تمام همت خود را به کار بگیریم.  استاندار کرمانشاه اظهار داشت: 
این پروژه ها از آرزوهای دیرین مردم کرمانشاه است بخصوص تله کابین که مردم حدود 
20 سال منتظر آن هستند، همچنین بازگشایی معابر جدید که می تواند رفت و آمد ها را 
تسهیل کند. وی ادامه داد: شهرداری را جزو خانواده خود می دانیم و در حد توان به این 

پروژه ها کمک خواهیم کرد و در توزیع اعتبارات شهرداری را پررنگ تر خواهیم دید.

استاندار کرمانشاه:
شهردار با مدیریت جهادی پای کار است

سه  اما  کرمانشاه  استان  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  باوجود 
میدان  غیرهمسطح  تقاطع  طاق بستان،  تله کابین  عمرانی  پروژه 
کردن  برطرف  بر  عالوه  کرمانشاه  کیهانشهر  جدید  معبر  و  امام 
گره های کور ترافیک شهری، در جذب گردشگر هم نقش بسزایی 

دارند.
شهرداری  رسانی  اطالع  کمیته  از  نقل  به  جام جم  گزارش   به 
و  توریسم  صنعت  کارشناسان،  اکثر  گفته  طبق  کرمانشاه، 
برای  است؛  کرمانشاه  برای  توسعه  المان  اصلی ترین  گردشگری 
بهره برداری درست از این صنعت انجام پروژه های عمرانی بزرگ، 
تغییر و بازسازی بافت  شهری یکی از کلیدی ترین اقدامات است.

گرفته  قرار  تمدن  و  تاریخ  گردشگری  مسیر  در  کرمانشاه  استان 
در  خوراک  خالق  شهر  کاندیدای  هم  آینده  سال  یک  در  و  است 
جهانی  مسیر  در  استان  این  از  زیادی  بخش های  و  است  جهان 
برای  برنامه ریزی  نیازمند  که  رویدادهایی  گرفته اند؛  قرار  شدن 
مدیریت و عمران شهری است شهرداری کرمانشاه با انجام چند 
پروژه بزرگ و برنامه ریزی برای چند پروژه دیگر گام های بلندی را در 

این مسیر برداشته است.
استاندار و شهردار کرمانشاه روز دوشنبه با بازدید از سه پروژه در 
حال انجام، در جریان آخرین وضعیت و پیشرفت کار قرار گرفتند.

* پروژه تله کابین کرمانشاه
پروژه تله کابین طاق بستان ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اظهار  خبرنگاران  جمع  در  طاق بستان  تله کابین  پروژه  مدیر 
داشت: این پروژه که طول آن یک هزار و ۳۳۲ متر و باالترین ارتفاع 
تاکنون  از خرداد سال ۹۹ شروع شده است و  آن ۶۴۰ متر است، 

هم ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بودن  کوهستانی  در  را  پروژه  این  سختی  معصومی،  داریوش 
که در  با همه مشکالتی  افزود:  و  آن دانست  منطقه و دسترسی 
این مسیر وجود دارد پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این 

پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
از محدوده  این مسیر  این که همه خطوط  به  اشاره  با  معصومی 
ج است و مشکلی با این سازمان نداریم گفت:  میراث فرهنگی خار
حمایت مسئوالن  ارشد استان باعث شده است این پروژه بدون 
مشکل ادامه یابد و با هیچ سازمانی تاکنون مشکلی نداشته ایم.

* پروژه معبر جدید کیهانشهر
مشکل ترافیکی شهرک های شرقی با این معبر حل می شود.

یکی دیگر از پروژه هایی که استاندار از آن بازدید کرد معبر جدید 
کیهانشهر بود؛ این مسیر ۲ کیلومتری با ۲ باند مجزا مسیر انتهای 

بلوار شهرک کیهانشهر را به بزرگراه امام خمینی )ره( وصل می کند.
مدیر این پروژه با اشاره به این که حدود ۵۰ روز گذشته استارت 
می رسد  پایان  به  آن  خاکبرداری  هم  دیگر  روز   ۲۰ تا  و  زدیم  را  کار 
شرقی  شهرک های  ترافیکی  بار  مسیر  این  گفت:  خبرنگاران  به 

کرمانشاه را حل می کند و بسیار راه گشاست.
مجید کرمی، ضمن تشکر از سازمان همیاری ها و شهرداری برای 
معبر  برای  شده  پیش بینی  برآورد  افزود:  پروژه  این  از  حمایت 
جدید کیهانشهر حدود هفت میلیارد تومان است که ۱.۵ میلیارد 

تومان آن برای خاکبرداری هزینه می شود.
انجام شود  اگر تامین اعتبار این پروژه بموقع  وی اظهار داشت: 
تا ۲۲ بهمن امسال این مسیر در دسترس مردم  قول می دهیم 

قرار بگیرد.
* پروژه تقاطع غیرهمسطح کرمانشاه

فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۷۵ از  بیش  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
دارد.

غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  درخصوص  هم  کرمانشاه  شهردار 
درصد   ۷۵ از  بیش  پروژه  این  گفت:  )ره(  خمینی  امام  میدان 
پیشرفت فیزیکی دارد و تا زمانی که آن را کامل نکنیم سراغ پروژه 

دیگری نمی رویم.
بخش های  در  آمد  و  رفت  این که  به  اشاره  با  طلوعی  سعید 
تمام  گفت:  می شود،  انجام  مرور  به  تقاطع  این  تکمیل شده 
کامل  غیرهمسطح  پیش ساخته (  بتنی  )قطعات  سگمنت های 

کل  تا  هستیم  آن  سبز  فضای  آماده سازی  حال  در  و  است  شده 
پروژه را در بدبینانه ترین حالت در دهه فجر امسال به بهره برداری 

برسانیم.
کارهای  اما  داریم  که  اعتباری  مشکالت  همه  با  گفت:  طلوعی 
بسیار خوبی در کرمانشاه در حال انجام است که شهر را زنده و 

پویا نگه داشته است.
از استاندار بابت نگاه مثبتی که  شهردار کرمانشاه ضمن تشکر 
به عمران شهری دارند، گفت:  دست دولت هم برای کمک بسته 
است اما اطمینان داریم اگر استاندار اعتباری داشته باشد حتما 
به شهرداری کمک می کند و با هر شرایطی هم سعی می کنیم این 

پروژه ها را تا پایان سال به بهره برداری برسانیم.
* پروژه تله کابین پس از 20 سال اجرایی شد

استاندار کرمانشاه هم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بی گمان 
توسعه  کرمانشاهی،  شهروندان  آسایش  و  رفاه  به  پروژه ها  این 
بسیار  استان  در  گردشگری  رونق  و  کرمانشاه  کالنشهر  بیشتر 

کمک می کند.
شهید  سردار  غیرهمسطح  تقاطع  کرد:  یادآوری  بازوند  هوشنگ 
شدن  روان  به  که  است  بزرگ  پروژه  یک  سلیمانی  قاسم  حاج 

ترافیک در ورودی شرقی استان کمک می کند. 
عنوان  به  نیز  بستان  طاق  کابین  تله  مهم  پروژه  داد:  ادامه  وی 
می شود  اجرایی  سال   ۲۰ از  پس  کرمانشاه،  مردم  دیرینه  آرزوی 
تسهیل  در  مهم  بسیار  نقشی  کیهانشهر  جدید  معبر  همچنین 

تردد شهروندان ساکن شرق شهر کرمانشاه خواهد داشت. 
استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: شهرداری کرمانشاه به شکل 
شهر  سطح  در  سازی  رو  پیاده  و  آسفالت  پروژه  گسترده ای 
کار  این  که  دارد  اجرا  دست  در  مناسب  شتاب  با  را  کرمانشاه 

موجب رضایت شهروندان شده است.
شهرداری های  با  مقایسه  در  کرمانشاه  شهرداری  افزود:  بازوند 
دیگر استان ها بسیار فعال تر است و شهر به یک کارگاه عملیاتی 

عمرانی شهری تبدیل شده است.
عملگرا،  مدیر  یک  کرمانشاه  شهردار  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
موجود  اقتصادی  چالش های  باوجود  و  است  کار  پای  و  جهادی 
بسیار  بلکه  نشده  کمتر  تنها  نه  شهر  در  عمرانی  فعالیت های 

پررنگ هم شده است.
پرجمعیت  شهر  نهمین  کرمانشاه  نفری  میلیون  یک  کالنشهر 
ایران است و شهرداری در قالب هشت منطقه به شهروندان این 

کالنشهر خدمات ارائه می دهد.

تله کابین طاق بستان پس از 20 سال اجرایی می شود؛

نقش  ۳پروژه عمرانی ماندگار در رونق 
گردشگری کرمانشاه

مدیران  حضور  با  سبز«  »شهر  آپی  استارت  رویداد  برگزاری  هماهنگی  جلسه 
معاونت فرهنگی شهرداری، دانشگاه های رازی و علمی کاربردی همیاری شهرداری 

و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها برگزار شد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
رویداد  برپایی  در  نظر  تبادل  منظور  به  که  نشست  این  در  کرمانشاه؛  شهرداری 
شتاب)استارت آپی( مجازی شهر سبز در فرهنگسرای کوثر  برگزار شد، بر اهمیت 

ح گردید. این موضوع تاکید و مباحث پیرامون آن مطر
در این نشست که با حضور مهندس کرمی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری، 
دکتر عبادی و دکتر کهریزی از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی، خانم دکتر ترابی 
رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری و مدیران سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری برگزار گردید، مهدی عبدالمالکی با استقبال از این طرح، پروراندن ایده ها 

و استفاده از تمام ظرفیت ها در زمینه تحول شهر را گامی موثر در توسعه کرمانشاه 
دانست.  وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در قالب ارائه ایده های خود، 
گفت: کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به سبزترین شهر غرب ایران را داراست و 
این مهم به طور حتم با مشارکت و همراهی مردم بهتر و سریع تر محقق خواهد 
همیاری  سازمان  از  قدردانی  ضمن  همچنین  شهردار  فرهنگی  معاون  شد. 
شهرداری و مجموعه دانشگاهی این سازمان بر تعامل کامل سازمان فرهنگی و 

اجتماعی شهرداری با این رویداد فناورانه تاکید کرد.
گفتنی است؛ این رویداد با محورهای امور فرهنگی و سایر امور مرتبط با شهر، 
محیط زیست و مدیریت پسماند، فضای سبز و مبلمان شهری، حمل و نقل و 
ترافیک، معماری و شهرسازی، شهر هوشمند، خدمات شهری و گردشگری و به 

همت مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان انجام می شود.

کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به سبزترین شهر غرب ایران را داراست؛

» استقبال شهرداری کرمانشاه از رویداد استارت آپی »شهر سبز

نهمین جشنواره سراسری شعر بسیج با عنوان »رازهای ارغوانی« ۲۷ شهریور 
در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
سراسری  جشنواره  دوره  نهمین  برگزاری  مناسبت  به  کرمانشاه؛  شهرداری 
شعر بسیج، جشنواره »رازهای ارغوانی« در محل کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان برگزار می شود.
گفتنی است، این جشنواره با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب که فرمودند: 
»پیام انقالب باید به زبان شعر و هنر که اصیل ترین، خالص ترین و گیراترین 

زبان هاست، به مردم منتقل شود،« انجام می شود.
الزم به ذکر است، با توجه به اهمیت نقش هنر و جایگاه واال و تأثیرگذار قلم 
در تبیین و گسترش آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی و با توجه به ضرورت 
تولید آثار فاخر با موضوعات روز جامعه که از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری 
مقدس  دفاع  هفته  با  همزمان  است،  شاعران  با  مبارک  ماه  نیمه  دیدار  در 

جشنواره رازهای ارغوانی برگزار می شود.
زنان و  مردان  روایت  با  ارغوانی«  »رازهای  شامل  موضوعی   بخش های 
واالمقام  شهید  سلیمانی«  »مکتب  مقدس،  دفاع  سال  هشت  ساز  حماسه 
مبارزه  و  مقاومت  محور  تقویت  حرم،  مدافعان  سلیمانی،  قاسم  سردارحاج 
شکست  بالندگی،  و  اقتدار  محوریت  با  تولید«  »جهش  جهانی،  استکبار  با 
»کمک  سالمت،  مدافعان  محوریت  با   » ایثار »الفبای  ظالمانه،  تحریم های 

مومنانه« با محور مواسات و همدلی است.
ایادی  جنایت های  افشای  شامل   » شعله ور »زخم های  بخش  همچنین 
استکبار جهانی، مقاومت مردم مظلوم یمن، فلسطین، سوریه، عراق و دیگر 
جریان های مقاومت، »سبک زندگی اسالمی ایرانی« با توجه به مسجدمحوری، 
جمعیت،  رشد  عدالت محوری،  عفاف،  و  حجاب  اسالمی،  محله  تحقق 
فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده، ساده زیستی، مصرف کاالی ایرانی و موارد 

مرتبط دیگر است.

با عنوان » رازهای ارغوانی«؛
نهمین جشنواره شعر بسیج در کرمانشاه برگزار می شود
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خبرخبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای 
همدان:

ضرورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه 
در خصوص کرونا

گفت:  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
فعالیت جهادی موجب شد که همدان در بین 
را  آن  نباشد و شرایط  ۳۱ استان وضعیت قرمز 

تجربه نکند.
افزود:  مقدم  حیدری  رشید  جام جم؛  گزارش  به 
کامل  تعهد  با  درمان  و  بهداشت  کادر  همه 
 21 و  هستند  مردم  به  خدمت   مشغول  فردی 
روز آینده بازه زمانی تاثیرگذار کشور برای مقابله 
با کروناست و باید تدابیر جدی و سختگیرانه ای 
رئیس  شود.   گرفته  نظر  در  خصوص  این  در 
همدان  سینای  ابن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گسترش  مردم   اخیر  مسافرت های  کرد:  اظهار 
ویروس را افزایش داد که با توجه به بازگشایی 
معلمان  و  دانش آموزان  سالمت  به  مدارس  
باید بیش از گذشته توجه داشت و هر نوع مورد 
مشکوک را اطالع رسانی و مراقبت بهداشتی و 
تاریخ  طول  در  کرد:  تاکید  وی  کنند.  درمانی 
برای  میر  مرگ  و  موجب  متعددی  بحران های 
افراد بشر شده و امید است با اقدامات جهانی 

ویروس همه گیر کرونا نیز کنترل شود.

مدیرعامل آب منطقه ای همدان:
بهره برداری  به  نعمت آباد  سد 

خواهد رسید

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 
اسدآباد  شهرستان  نعمت آباد  سد  بزودی 
خواهد  بهره برداری  نیرو  وزیر  حضور  با  همدان 

شد.
یاد آوری  با  ستوده  منصور  جام جم؛  گزارش  به 
این که این سد مخزنی ۴.۶ میلیون متر مکعب 
نعمت آباد  مخزنی  سد  کرد:  اظهار  دارد،  حجم 
بهره برداری  نیرو  وزیر  حضور  با  آتی  روز های  در 
را  سد  این  مختصات  دیگر  وی  شد.  خواهد 
طول تاج سد ۶۰۰ متر و ارتفاع سد از پی ۲۱.۵ متر 
عنوان کرد و ادامه داد: این سد در ۱۲ کیلومتری 
شمال غربی شهر اسدآباد با هزینه ۷۹۴ میلیارد 

ریال ساخته شده است.
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
افتتاح سد نعمت آباد اسدآباد را در قالب پویش 
خواهد  بهره برداری  »الف_ب_ایران«  هفته  هر 
سال  از  ملی  ح  طر این  اجرایی  عملیات  و  شد 
آغاز شده است.  ستوده اظهار کرد: سد   ۱۳۸۳
آب کشاورزی  آباد با هدف بهبود منابع  نعمت 
از اراضی   این و تامین آب کشاورزی ۴۵۰ هکتار 

تعیین شده بهره برداری خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن مالیر خبر داد؛
مالکیت  سند  هزار   21 صدور 

برای واحدهای روستایی مالیر 

مالیر  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
برای  مالکیت  سند  صدور  آغاز  از  گفت: 
سند  هزار   ۲۱ تاکنون  روستایی  واحدهای 
روستایی  مسکن  واحدهای  برای  مالکیت 

مالیر صادر شده است.
کرد:  اظهار  سوری  داوود  جام  جم؛  گزارش  به 
مالیر ۲۰۸ روستا با ۲۶ هزار واحد مسکونی دارد 
آن مقاوم سازی شده  که تاکنون ۱۷ هزار واحد 
است. وی با بیان این که شاخص مقاوم سازی 
درصد   ۶۵ شهرستان  این  روستایی  مسکن 
است و در استان جایگاه خوبی را داریم گفت: 
با تکمیل ۲ هزار واحد دیگر تا پایان امسال این 

شاخص به ۷۲ درصد خواهد رسید.
در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
به  توجه  با  این که  بیان  با  مالیر  شهرستان 
واحدهای  از  زیادی  تعداد  گذشته  سال  سیل 
زمینه  این  در  گفت:  شد  تخریب  شهرستان 
امسال  تخریبی  واحدهای  از  زیادی  تعداد  نیز 
با اعتبارات و تسهیالت بانکی احداث، بهسازی 
 ۱۰۰ و  افزود: یک هزار  یا تعمیر شده است. وی 
روستاهای  در  خسارت دیده  مسکونی  واحد 
واحد   ۶۲۱ و  شد  احداث  شهرستان  این 
مسکونی نیز در حال بازسازی است که طی دو 

ماه آینده افتتاح می شوند.
حاضر  حال  در  این که  بیان  با  ادامه  در  سوری 
در  روستایی  مالکیت  صند  صدور  شاخص 
این شهرستان ۷۵ درصد است گفت: تاکنون 
واحدهای  برای  مالکیت  سند  هزار   ۲۱ حدود 
تحویل  و  صادر  شهرستان  این  روستایی 
در  نظر  این  از  مالیر  و  است  شده  متقاضیان 
وقفی  به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار  خوبی  جایگاه 
شهرستان  این  اراضی  از  درصد   ۶۳.۵ بودن 
شهرستان  این  روستای   ۵۰ حدود  گفت: 
دارد  ضرورت  راستا  این  در  که  بوده  موقوفه 
به  نسبت  اوقاف  اداره  طریق  از  متقاضیان 
سند  صدور  برای  خود  امالک  تکلیف  تعیین 

مالکیت اقدام الزم را داشته باشند.

مدیرعامل هالل احمر همدان:
24 خانه هالل احمر بهره برداری 

شد

گفت:  همدان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو  کنفرانس 
24 خانه هالل احمر در استان همدان بهره برداری 

شد.
 به گزارش  جام جم؛ علی سنجربگی بهره برداری از 
این خانه را به ترتیب 13 خانه هالل در شهرستان 
 ۲ کبودراهنگ،  شهرستان  در  خانه   5 همدان، 
خانه در رزن و در شهرستان های بهار، اسدآباد، 
نهاوند و تویسرکان نیز هر کدام یک خانه هالل 
از خانه های  کرد.  وی هدف بهره برداری  عنوان 
هالل  احمر را آشنایی اهالی روستاها با مخاطرات 
و  برد  نام  اولیه  کمک های  آموزش  یادگیری  و 
آموزش  و  هالل  خانه های  افتتاح  کرد:  اظهار 
در  را  روستاییان  آمادگی  می تواند  روستاییان 
برخورد با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی افزایش 
دهد. وی گفت: مردم مناطق همیشه نخستین 
افرادی هستند که سر صحنه حوادث طبیعی و 
صورت  در  بنابراین  می شوند  حاضر  غیرطبیعی 
حضور  از  پیش  مربوطه  دوره های  گذراندن 
امدادگران، افراد آموزش دیده و کاربلد می توانند 

کار امدادرسانی را شروع کنند.
وی بیان کرد: در طرح خانه های هالل، روستاییان 
و  مصدوم  با  مواجهه  بانداژ،  پانسمان،  روش 
از  را  اولیه  کمک های  مرحله  به  مرحله  انجام 

مربیان جمعیت هالل احمر فرا می گیرند.
سنجربگی با بیان این که هزینه خانه های هالل 
در بودجه ساالنه امداد لحاظ شده است گفت: 
برنامه هالل احمر راه اندازی یک خانه هالل در هر 
روستا  شورای  همکاری  نیازمند  که  روستاست 
 ۶۵ همدان  همچنین  است.   خانه  مکان  برای 

خانه هالل احمر در همدان فعال دارد.

معاون استاندار همدان در هماهنگی امور اقتصادی گفت: بر اساس قانون  
باید اعتبار ملی ایجاد زیرساخت  برای شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرک های 

گلخانه ای که 3 سال است حذف شده مجدد اختصاص یابد.
به گزارش جام جم؛ ظاهر پورمجاهد در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی و شورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان مالیر افزود: 
چنانچه این اعتبار ملی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیاید، بدون شک محرک 

اشتغال و تولید است.
می توانیم  آب  بهره وری  و  تعادل بخشی  حوزه  در  این که  بر  تاکید  با  وی 

گسترش کشت گلخانه ای را داشته باشیم، بیان کرد: دانش آموختگانی که 
گلخانه احداث کردند، همچنان از یارانه این طرح بی بهره اند.

از ۱۴۰ هکتار  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: 
کشت گلخانه در دست اجرای استان توسط جوانان و دانش آموختگان، با 
وجود این که وثیقه آنها در بانک کارشناسی شده، چون یارانه ابالغ نشد، اکثر 
 آنها مایل به دریافت تسهیالت با سود ۱۲ درصد در مناطق کمتر برخوردار و 
وجود  با  داد:  ادامه  پورمجاهد  نیستند.  برخوردار  مناطق  در  ۱۴ درصد 
پیگیری های انجام شده یارانه ابالغ نشده و با توجه به تورمی که در ۶ ماهه 

نخست امسال داشتیم، این مشکل طرح را از توجیه می اندازد.   
تا  قانون  مطابق  کرد:  تاکید  کاداستر  طرح  شدن  اجرایی  به  همچنین  وی 
پایان سال ۹۸ می توانستیم سند دفترچه ای به بانک ها و مراجع قانونی ارائه 
دهیم که عمال این قانون لغو شده و سرمایه گذارانی که طرح و زمین به آنها 
معرفی می شود در این زمینه با مشکل مواجه می شوند. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری همدان گفت: در حوزه جهش تولید ۶۳ طرح با ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در برنامه استان داریم و بخش عمده ای تا 
پایان امسال باید به بهره برداری برسد که نیاز است برای تحقق این هدف و 

پیش بردن طرح کاداستر، این قانون تا پایان امسال با حمایت کمیسیون 
کشاورزی مجلس اصالح و به نتیجه نهایی برسد.

پورمجاهد در حوزه آبیاری تحت فشار و مخالفت سازمان برنامه و بودجه 
آبیاری  برای ارائه یارانه به کشاورزان پیشگام در اجرای این طرح تاکید کرد: 
الگویی  کشت های  و  مزرعه  آنها  اکثر  که  کشاورزان  این  برای  فشار  تحت 
است، فرسوده شده و ضرر کرده اند.  وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی 
طرح و برنامه مشخصی ارائه دهد تا کشاورزان بتوانند دوباره از این تسهیالت 

یارانه ای استفاده کنند. 
تخصیص  خواستار  همدان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع آب طرح های استان همدان از سال ۹۸ شد و ادامه داد: ساختار نیروی 
انسانی در سازمان جهاد کشاورزی ضعیف است و استان همدان در این 
زمینه رنج می برد.  پورمجاهد آمادگی استان همدان را در انجام کار کارشناسی 
در کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد و گفت: در یکی از شهرک های 
صنعتی مالیر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری فرآوری معدن در 
دست اجراست و بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ساالنه برای 

این استان در نظر گرفته ایم.

معاون استاندار همدان:
  140 هکتار گلخانه در دست ساخت  است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
از زمان تصویب قانون مجازات  گفت:  استان همدان 
اسالمی و تصویب قانون آیین دادرسی و اصالحات آن، 
رویکرد قانونگذار در حوزه کودکان و نوجوانان از نگاه 

حبس گرایانه به نگاه اصالح گرایانه تغییر کرد.
مشورتی  شورای  در  نجفی  عباس  جام جم؛  گزارش  به 
مشاوران محاکم اطفال و نوجوانان همدان افزود: نگاه 
بخش  این  در  و  است  احیایی  و  اصالحی  قانون گذار 

اختیارات زیادی به قضات داده شده است.
وی اظهار کرد: چنانچه قاضی پس از تحقیق و استفاده 
که  داد  تشخیص  اطفال،  مشاوران  کارشناسی  نظر  از 
سود  تشخیص  توان  جرم،  ارتکاب  هنگام   در  بزهکار 
حدود  اجرای  از  می تواند  است  نداشته  را  خود  زیان  و 
و  تامینی  اقدامات  و  کرده  خودداری  تعزیر  و  قصاص 
تربیتی را جایگزین کند. معاون اجتماعی و پیشگیری 
به  توجه  با  گفت:  همدان  دادگستری  جرم  وقوع  از 

تاکید رهبر معظم انقالب بر استفاده از اهل فن در هر 
از  استفاده  قضات  به  کمک   ابزارهای  از  یکی   حوزه ای 
مشاوران دادگاه اطفال است تا به تناسب کار از نظرهای 
تخصصی آن ها استفاده شود.  نجفی افزود: شیوه نامه 
معاونت  در  نوجوانان  و  اطفال  محاکم  مشاوره  نظام 
پیشگیری از جرم قوه قضائیه طراحی شده است تا یک 
ساختار اجرایی برای مشاوران پیش بینی و از توان افراد 
خوشنام، متخصص و فعال استفاده کرد. وی از ایجاد 
تیم  پایش مشاوران در معاونت پیشگیری از جرم خبر 
داد و عنوان کرد: به وسیله تیم پایش مشاوران فعال 
مشخص  قضایی  حوزه  همکاری  نحوه  و  غیرفعال  و 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  می شود. 
راستای  در  همچنین  داد:  ادامه  همدان  دادگستری 
انتخاب مشاوران و قضات برتر حوزه اطفال و نوجوانان، 
هیات داوری تشکیل شده است و نقاط قوت و ضعف 
گسترش  هدف  گفت:  نجفی  می شود.  پاالیش  نیز 

مشاوران اطفال، اصالح و باز احیایی کودکان و نوجوانانی 
است که  مرتکب بزه شدند چراکه اگر این گروه سنی 
بازاجتماعی نشوند تبدیل به مجرمان حرفه ای شده و 

هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کنند.
و نوجوانان  اطفال  از  قانون حمایت  کرد:  یادآوری   وی 
۲۳ اردیبهشت سال جاری تصویب شد و این قانون در 
اصل ویژه کودکان و نوجوان بزه دیده است اما به دلیل 
آن  از قوانین  جامع بودن می توان به تناسب موضوع 

برای دیگر بزهکاران نیز استفاده کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
از  حمایت  قانون  در  قانونگذار  داشت:  اظهار  همدان 
است  کرده  انگاری  جرم  را  مسائلی  نوجوانان  و  اطفال 
که شاید در جامعه چندان به آن توجه نشده است، به 
عنوان مثال برای فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی  

مجازات تعیین شده است.
اهمیت  از  رشدمدار  آموزش  امروزه  کرد:  بیان  نجفی 
باالیی برخوردار است و اگر به آن عمل نکنیم در آینده 

باید چندین برابر هزینه کنیم.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: پیش بینی برداشت ۳۷۰۰ 
تن محصول از باغ های گردوی شهرستان اسد آباد را داریم.

 ۵۱۰۰ دارای  اسدآباد  شهرستان  افزود:  بیرنگ  سقراط  جام جم  گزارش  به 
هکتار باغ بوده که براساس سامانه پهنه بندی ۱۶۰۰ هکتار به باغ های گردو 
اختصاص دارد و در حال حاضر برداشت محصول از این باغات گردو آغاز 

شده است.
تا سه تن  نیم  و  بین دو  را  گردوی سطح شهرستان  تولید  وی متوسط 
آباد،  آباد، خنداب، قاسم  برشمرد و گفت: روستاهای ملحمدره، ترخین 

چنارسفلی و علیا، النجه و گنجه و حبشی سیراوند عمده پراکنش باغ های 
گردوی این شهرستان هستند که اکثر باغ ها دارای کشت سنتی بوده و از 

ارقام بومی محلی در کاشت استفاده شده است.
بیرنگ اضافه کرد: این نوع از باغ های سنتی با استفاده از ارقام بومی محلی 
دارای عملکرد کمتری بوده و نسبت به آفات و بیماری حساس و به علت 
زودگل بودن در فصل بهار دچار خسارت بسیاری می شوند که سرشاخه 
کاری باغ های گردو در حال حاضر بهترین روش ممکن برای افزایش میزان 

تولید در هر هکتار به شمار می رود.
وی تعداد بهره برداران گردوی این شهرستان را ۱۵۰۰ نفر اعالم کرد و یادآور 
شد: در اردیبهشت امسال به صورت مشارکتی در ۵۰ هکتار از باغ های 
افزایش  هدف  با  پیوندک  عدد   ۹۵۰۰ از  استفاده  با  شهرستان  گردوی 
راندمان باالی تولید در سطح و مبارزه با آفت ها و بیماری ها سرشاخه کاری 
انجام شد که اجرای این طرح به عنوان سومین سال اجرای طرح سرشاخه 

کاری درختان گردو در شهرستان بود.
وی با اشاره به کیفیت خوب و مطلوب گردوی اسدآباد اضافه کرد: باغداران 

گردوی شهرستان بخشی از محصول تولیدی را برای فروش به شهرستان 
و استان های دیگر صادر می کنند.

بیرنگ در ادامه از برداشت ساالنه ۶۰ هزار تن محصوالت باغی از باغ های 
این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: سیب، انگور، هلو، شلیل، آلو، زردآلو، 
گیالس، آلبالو، گالبی، گردو، بادام و باغ های مخلوط از جمله باغ های موجود 

این شهرستان با ۳۴۶۴ نفر بهره بردار و باغدار است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد در ادامه با اشاره به وجود بیش 
از ۲۸ هزار هکتار اراضی آبی در شهرستان اسدآباد گفت: ۲۰ هزار هکتار از 
اراضی آبی شهرستان مستعد اجرای آبیاری تحت فشار بوده که تاکنون ۱۸ 
هزار و ۲۶۳ هکتار از این اراضی به آبیاری تحت فشار تجهیز شده و ۱۷۳۷ 
هکتار دیگر از اراضی برای تحقق ۱۰۰ درصدی در این راستا باقیمانده است.

وی گفت: از ۱۸ هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده در این شهرستان، 
۱۶ هزار و ۵۹۱ هکتار مجهز به سیستم آبیاری بارانی، ۷۶۳هکتار مجهز به 
سیستم قطره ای و تیپ و ۹۲۹ هکتار اراضی مجهز به سیستم کم فشار 

هستند.

ح کرد؛  معاون دادگستری همدان مطر

 حدود اختیارات قضات در احکام 
جایگزین حبس 

مدیر جهادکشاورزی اسدآباد همدان:

3700 تن گردو از باغ های اسدآباد برداشت می شود

رئیس مرکز بهداشت همدان گفت: خانواده  ها باید با توجه به همه گیری ویروس کرونا 
در کشور دقت بیشتری در واکسیناسیون کودکان داشته باشند.

 به گزارش جام جم؛ محمد خیراندیش افزود: برنامه منسجم و همگانی واکسیناسیون 
بر ای کاهش مرگ و میر کودکان در کشور وجود دارد و با اجرای این برنامه ها موفق به 

مبارزه با بیماری فلج اطفال و سرخک شده ایم.
وی اظهار کرد: از والدین تقاضا دایم تا برنامه  واکسیناسیون کودکان را منظم و بر اساس 
جدول زمانبندی تعیین شده انجام دهند تا مبادا در دوران همه  گیری ویروس کرونا 

والدین از این امر غافل شوند و کودکی واکسن های مورد نیازش را دریافت نکند.
روی  کرونا  ویروس  شیوع  همدان  شهرستان  در  خوشبختانه  این که  بیان  با  وی 
برنامه های  افزود:  است،  نبوده  تأثیرگذار  کودکان  واکسیناسیون  برنامه های 
واکسیناسیون در مراکز و خانه های بهداشت با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال 
اجراست. خیراندیش گفت: واکسیناسیون کودکان را در دوران کرونا فراموش نکنید 
برنامه  کرونا  ویروس  شیوع  به  مربوط  مالحظات  دلیل  به  خانواده ای  که  صورتی  در  و 

واکسیناسیون فرزندش را به تاخیر انداخته است، سریع تر اقدام کند. 

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

هیات های ورزشی فعالیت  خود را همگانی کنند
رئیس مرکز بهداشت همدان:

واکسیناسیون کودکان را فراموش نکنید
: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار

« آغاز شد کشت کلزا در »بهار

ورزشی  اماکن  بازگشایی  گفت:  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
سرپوشیده استان در حال بررسی است.

ورزشی  فعالیت های  عمده  بخش  گفت:  جهانشیر  محسن  جام جم؛  گزارش  به 
شیوع  شرایط  در  باشیم  داشته  توجه  باید  و  است  جامعه  به سالمت  معطوف 
شود  اجرا  کیفیتی  با  بهداشتی  شیوه نامه های  همدان  استان  و  کشور  در  کرونا 
همدان  استان  در  تاکنون  داد:  ادامه  وی  نشوند.   بیماری  دچار  ورزشکاران  که 
و  معیشت  بحث  به  توجه  با  که  بود  تعطیل  فعالیت ها  از  قابل توجهی  بخش 
آن ها دستور بازگشایی اماکن روباز  ورزش جامعه ورزشی و مشاغل وابسته به 
و  ورزش  مدیرکل  است.   شده  صادر  عادی  وضعیت  دارای  شهرستان های  در 
بر استان  به شرایط حاکم  با توجه  گفت: در حال حاضر  جوانان استان همدان 
لیست اماکن ورزشی سرپوشیده نیز برای تصمیم گیری در خصوص فعالیت در 

حال جمع بندی است. 
مردم  بیشتر  هرچه  بهره مندی  باهدف  باید  نیز  ورزشی  هیات های  افزود:  وی 

فعالیت های ورزشی خود را به سمت وسوی همگانی شدن سوق دهند.

ع  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: کشت پاییزه دانه روغنی کلزا در مزار
کشاورزی این شهرستان آغاز شده است و تا اوایل مهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش جا م جم؛ عبدالحسین اکبری با یادآوری بازه زمانی مهم کشت کلزا گفت: تا 
کنون ۳۵۰ کیلوگرم بذر ارقام آرشیتکت و روهان به کلزا کاران شهرستان تحویل شده 

و خرید محصول کشاورزان تضمینی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار ادامه داد: کشت مداوم گندم در اراضی زراعی 
می شود  گندم  تولید  میزان  توجه  قابل  افت  و  اراضی  حاصلخیزی  کاهش  سبب 

بنابراین پایداری تولید گندم در گرو تناوب محصوالتی از جمله کلزاست.
اکبری افزود: این دانه روغنی در تناوب کشت با گندم سبب تقویت خاک، کاهش آفات 
و بیماری ها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می شود و از طرفی 
استقبال کشاورزان از کشت این دانه روغنی می تواند راه رسیدن کشور به خودکفایی 
تولید روغن خوراکی را هموار سازد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار افزود: با 
تالش های تمام وقت و نظارت مستمر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و تأمین 

نهاده های الزم تاکنون ۱۰ هکتار کشت کلزا انجام شده است.


