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اخبار
مدیرکلبهزیستیلرستان:

پرداخت بیش از ۱۳۶میلیارد تومان وام ارزان قیمت صندوق کارآفرینی درلرستان

کاهشآسیبهایاجتماعیبسترتوسعهرافراهممیکند

خرم آباد-رضا حبیبی ،خبرنگاراقتصادســرآمد-مدیر کل بهزیستی لرستان گفت:
کاهش آسیبهای اجتماعی میتواند بســتر الزم را برای توسعه همه جانبه کشور
فراهم کند.
“ ،کرم یاریبه در جلسه ستاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سالن اجتماعات
فرمانداری بروجرد افزود  :در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بهزیستی اقدامات
مختلفی را انجام داده که یکی از آنها مشاوره  ۱۴۸۰است که مردم میتوانند در مورد
مشکالت خود با آن تماس بگیرند.
مدیرکل بهزیستی لرستان خاطرنشان کرد :در این سامانه روانشناسان مجربی هستند
که میتوانند افرادی که با مشکل مواجه میشوند بهخوبی راهنمایی کنند.
یاری اضافه کرد :همچنین در راستای کاهش آســیبهای اجتماعی تلفن  ۱۲۳راه
اندازی شده است که هرگونه اتفاقی که در حوزه مسایل اجتماعی رخ دهد مداخله
میکند .وی بیان کرد :کنترل آســیبهای اجتماعی ،مشــارکت همه دستگاههای
اجرایی را میطلبد.
“محمد مهرافزون» مدیر آموزش و پرورش بروجرد نیز در این جلسه گفت  :طرح
ملی نماد یک پروژه ملی نظام مراقبت اجتماعــی دانش آموزان و رویکردی جامع
برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس با هدف توانمندسازی معلمین
دانش آموزان و والدین با شرکت در دورهها آموزشی در برابر آسیبهای اجتماعی
است که توسط نهاد آموزشوپرورش و نهاد خانواده به جامعه تزریق میشود .وی
تصریح کرد :بررسی علت مراجعه دانشآموز به اتاق مشاور مدرسه و یا رفتار او در
مدرسه جز تشخیصهای اولیه بوده چون ممکن است دانشآموز دچار آسیبهای
اجتماعی شده باشد و برای دریافت کمک به اتاق مشاور مراجعه کرده است .مدیر
آموزشوپرورش بروجرد خاطرنشــان کرد :بیش از  ۹۰درصد موارد آسیبهای
اجتماعی با اختالالت شایع روانپزشــکی مانند اختالل دوقطبی ،اختالل مرزی،
افسردگی ،ســو مصرف موارد و اختالل اضطرابی همراه اســت .مهرافزون اضافه
کرد :همچنین استرسهای باالی محیط مدرسه و خانواده ،ضعف در مهارت کنترل
هیجانات ،ضعف در مهارتهای زندگی نیز از علل عمده به وجود آمدن آسیبهای
اجتماعی است.

خرمآباد-رضاحبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرصندوقکارآفرینیلرستانگفت ۱۳۶:میلیاردو ۹۵۹میلیونتومانتسهیالتارزانقیمتدرراستایتفاهمنامهبنیادبرکتووزراتتعاون،کارورفاهاجتماعی
درایناستانپرداختشد .مرتضیدالوندبااعالماینمطلببهرسانههاافزود:اینمبلغباتوجهبهظرفیتهایجغرافیاییهرمنطقهدرایجادفرصتهایشغلیبهخصوصدرروستاهایاستانبه ۱۴۱طرح
پرداختشدهاست.ویتصریحکرد:باتسهیالتیکهاینصندوقبهطرحهایاقتصادیروستاییپرداختکرده،چرخاقتصادوتوسعهدربرخیمناطقبهحرکتدرآمدهاست.ویبابیاناینکهرویکردجدیدصندوق
کارآفرینیامیدبرایایجاداشتغال«،طرحمحور»استادامهداد:باهدفکاهشمحرومیتوایجادروندمهاجرتبهروستاها،طرحهرروستایکمحصولوروستایبدونبیکاردراستاناجراییشدکهدراینخصوص
 ۴۹طرح،یکمیلیاردو ۲۸۳میلیونتومانتسهیالتقرضالحسنهدریافتکردهاند.دالوندافزود:صندوقکارآفرینیامیدلرستاندرپرداختتسهیالتاشتغالپایدارروستاییوعشایرینیزتاکنونباپرداخت ۹۵میلیارد
و ۳۰۰میلیونتومانتسهیالتارزانقیمتبهیکهزارو ۱۲۵طرح،زمینهاشتغال۲هزار ۵۰۰نفررافراهمکردهاست.ویبااشارهبهانجامنظارتمستمربراینطرحهاگفت:ارزیابیمیزانپیشرفتفیزیکیوتناسبآنبا
طرحمصوب،بررسیدقیقطرحهایبهبهرهبرداریرسیدهازنظرتحققاشتغالپیشبینیشده،همچنینراهنماییمجریانطرحجهتتبلیغاتونحوهفروشمحصولدردستورکارصندوقکارآفرینیامیدقراردارد.

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع
عمومیفوقالعاده اینشرکتگفت:مبلغافزایشسرمایه
شــپنا از محل تجدید ارزیابی زمین های آن ۶۳ ،هزار
میلیارد ریال بوده است.
مرتضی ابراهیمی ،هدف از افزایش سرمایه شرکت را
اصالحساختارمالیباتوجهبهمزیتمالیاتیمقرردرماده
 ۱۴قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدمانیکشور
و حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد و افزود :این افزایش
سرمایه فاقد جریان ورودی وجه نقد به شرکت بوده و
تأثیری بر درآمدهای شرکت نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مجموع زمین
های این شرکت را  ۹میلیون و  ۵۳۹هزار  ۷۵۳متر مربع
اعالم کرد.
ابراهیمی بیان این که پاالیشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۷
مشمول اجرای سیاســت های اصل  ۴۴قانون اساسی
گردید و به بخش خصوصی واگذار شد ،ادامه داد :این
شرکت از زمان خصوصی شدن تاکنون  ۸بار افزایش
سرمایهداشتهبهطوریکه سرمایهشرکتاز  ۱۰۰میلیون
ریال در ســال  ۱۳۸۷به حدود  ۱۳۹هزار میلیارد ریال

افزایشیافتهاست.
ابراهیمی در ادامه ،چشــم انداز شرکت پاالیش نفت
اصفهان را تبدیل به یکــی از هلدینگ های موفق پترو
پاالیشی کشور تبیین کرد و افزود :در این رابطه پاالیشگاه
اصفهان تاکنون  ۴۴درصد ســهام شرکت پتروشیمی
اصفهان و  ۱۷درصد نفت ســپاهان را خریداری کرده

شیراز-توانایی،خبرنگاراقتصادســرآمد-
همزمان با گرامیداشــت هفته بسیج ،مرحله
دوم کلینیک سیار صنعت در شهرك صنعتي بزرگ
شیراز برگزار شد.
در این مرحله از کلینیک صنعــت که با همکاري
قرارگاه صنعتي خاتم انبیاء(ص)سپاه فجر فارس
،سازمان بســیج ادارات و کارکنان،سازمان بسیج
کارگري و کارخانجات و ســازمان بسیج حقوق
دانان ســپاه فجربرگزار شــد ۱۲۰واحد صنعتي

نظام
جهادعلمیوپژوهشیخواسته 
ورهبرمعظمانقالباست

های ســنگین و نرمال هگزان را به عنوان محصوالت
جدیداینشرکتمعرفیکرد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با بیان
این که طرح زیست محیطی تصفیه گازوئیل پاالیشگاه
اصفهان  ۹۵درصد پیشرفت داشته و سال  ۱۴۰۱به بهره
برداری می رسد گفت :این طرح از سال  ۱۳۹۳توسط
متخصصان کشورمان آغاز شد و برای اجرای آن ۳۷هزار
و ۸۳۰میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۵۴۰میلیون یورو اعتبار
ارزی تخصیص داده شده است.
ابراهیمی با اشاره به این که براساس مصوبه هیئت دولت
گازوئیلتولیدیپاالیشگاههابایدبهاستانداردبینالمللی
یورو  ۵ارتقاء یابد افزود :با بهره برداری از طرح تصفیه
گازوئیلپاالیشگاهاصفهانمیزانگوگردگازوئیلتولیدی
آن به کمتر از PPM ۵۰خواهد رسید.
وی همچنین به طرح گوگرد زدایی از ته مانده برج های
تقطیر ( )RHUکهبابرآورد ۱۵هزارو ۸۷۷میلیارد ریال
و  ۶۸۳میلیون یورو هزینه در حال اجرا بوده پرداخت و
گفت:اینطرحباهدفعالیزیستمحیطیواقتصادی
در حال اجرا بوده و پیش بینی می شود تا سال  ۱۴۰۳به
بهره برداری برسد.

خدمات مشاوره رایگان دریافت کردند.
مدیر عامل شرکت شــهرك های صنعتی فارس
گفت :طــرح کلینیک صنعت دراســتان فارس
باهدف شناسایي ورفع مشــکالت و واحد هاي
صنعتي در راستاي حمایت و پشتباني از واحد هاي
صنعتي و مانع زدایي از تولید برگزارشد.
احد فتوحي اظهار داشت :کلینیک صنعت در سه
محور عارضــه یابی واحدهــای صنعتی ،اجرای
فرآیندهــای بهبود ،راهاندازی مجــدد واحدهای

صنعتی راکد ،به بهرهبرداری رســاندن طرحهای
صنعتی ،افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی
و رفــع چالشهای پیــش روی آن بــا همکاري
سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه فجر
انجام مي شــود .وي افزود:در قالــب این طرح با
استقرار گروه هاي مشاوره اي در بخش هاي فني
،بازرگاني،انتقال فناوري،مالي،بیمه،مالیات،تامین
مالي،آینده پژوهي،خدمات کسب و کار،صادرات
وبازاریابي ومشاوره بیمه تامین اجتماعي،حقوق و

دستمزد به واحد هاي صنعتي شهرك بزرگ شیراز
خدمات مشاوره اي بصورت رایگان ارائه شد.
وي با اشــاره به حضور مدیراني از دســتگاه هاي
مرتبط با بخش تولید نظیر شوراي هماهنگي بانک
ها،تامین اجتماعي ،اداره کل امــور مالیاتي،اداره
کار،تعــاون و رفــاه اجتماعي،بــرق ،گاز و...
گفت:برخي مشکالت واحد هاي صنعتي با دستگاه
ها بصورت ارتباط چهره به چهــره صنعتگران و
مسوالن بررسي شد.

بلدیههمدان
ویژه استان

معاوندادگستریکلاستانهمدان

مسئلهسالمتمردمقابلاغماقوچشمپوشینیست

شودزیراحفظسالمتمردمقابلاغماضوچشمپوشی
نیست .معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد :متولیان امر
آنطورکهبایدبرمباحثفرهنگیاینحوزهکارنکردهاند
براینمونهیکیازمشکالتماعدماطالعرسانیصحیح
مقررات پس از اعطاء مجوز پروانه بهرهبرداری به افراد
میباشد،متأسفانهفردمتصوراستکهمالکمطلقمنابع
آبی است این در حالیست که اولویت با آب شرب برای
عموم مردم اســت و این موضوع به درستی برای آنان
تبییننشدهاست.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستانهمدانگفت:مجوزتخصیصپساببهمیزان۳
میلیون متر مکعب در سال برای منطقه ویژه از وزارت نیرو دریافت شد.
همدان -منصور ستوده در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقال پساب تصفیهخانه همدان به
منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد اظهار کرد :مجوز تخصیص پساب به میزان ۳میلیون متر
مکعب در سال برای منطقه ویژه از وزارت نیرو دریافت شده و مطالعات مربوط به این
موضوع در سال  ۹۹به پایان رسیده است.
وی ادامه داد :این طرح آماده سرمایهگذاری بخشی خصوصی است که اجرای خط انتقال
آن از نیروگاه به طول حدود  ۲۱کیلومتر است .مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان
از دیگر پروژههای شرکت آب منطقهای همدان در فامنین به مطالعه و اجرای پروژههای
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود :در شهرستان فامنین طی  ۶ماهه
نخست سال جاری پنج حلقه چاه غیرمجاز مسدود ۲۶ ،دستگاه کنتور هوشمند نصب
شده و ۲۵چاه فاقد پروانه نیز تعیین تکلیف شده است .وی در ادامه سخنانش به وضعیت
پیشروی طرح آبرسانی به مالیر از سد کالن پرداخت و افزود :در این راستا برای تکمیل

سرپرست و خبرنگار :فتانه ازانی

خط بین مخازن شهر به طول سه کیلومتر ،اقداماتی چون خرید لوله و اتصاالت ،اجرای
خط برق ،اجرای خط لوله و ...گرفته شده است.
ستوده با اشاره به اینکه اعتبار مصوب سال جاری برای اتمام این پروژه حدود  ۲۶میلیارد
تومان است گفت :با اجرای خطوط بین مخازن پشت سپاه و پیرویالن و تکمیل طرح
انتقال آب  ۳۸کیلومتری از سد کالن به شــهر مالیر به میزان  ۱۲میلیون مترمکعب در
سال ،عالوه بر رفع مشکالت موجود ،بخشی از نیاز آب شرب درازمدت شهروندان
رفع میشود.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر در فاز اول از اواخر تابستان سال جاری حدود ۲۵۰
لیتر در ثانیه از آب شرب تصفیه شده سد کالن ،جایگزین چاههای مالیر شده و در حال
استفاده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان همدان به پیشــروی پروژه مطالعه و اجرای
پروژههای تعادل بخشی منابع زیرزمینی در این شهرستان اشاره کرد و گفت ۲۷ :حلقه
چاه غیرمجاز طی  ۶ماه نخست امسال در شهرستان مالیر مسدود شده است.

مشارکت500نیروی اورژانس همدان در طرح امداد زمستانی
رئیساورژانسپیشبیمارستانیومدیرحوادثدانشگاه
گفت ۵۰۰ :نیروی اورژانس این اســتان در طرح امداد
زمســتانی از یکم آذر تا  ۲۰اسفند به مصدومان و مجروحان
حوادث و سوانح رانندگی امداد رسانی می کنند.
دکتر حبیب معصومی افزود ۶۲ :پایگاه اورژانس شامل ۲۴
پایگاه شهری ۳۷،پایگاه امداد جاده ای و یک پایگاه هوایی در
طرح امداد زمستانی ۱۴۰۰مشارکت دارند.
وی افــزود :از نظر خودرویی نیز  ۹۴دســتگاه آمبوالنس۲ ،
خودروی فرماندهی ۲،دستگاه اتوبوس آمبوالنس و اتوبوس
اتاق عمل و یک فروند بالگرد کار امداد رسانی را بر عهده دارند.
مدیر حوادث دانشــگاه و رییس اورژانس پیش بیمارستانی
علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت :عالوه بر اورژانس

پروندهامالكتملیکیبالتکلیفدرهمداننداریم

پیش بیمارستانی نهادهایی نظیر پلیس راه و راهور ،نهادهای
خدماتی ،شهرداری ،آتش نشانی ،امداد خودرو ،هالل احمر
درطرحزمستانیامسالهمکاریمیکنند.
معصومی افزود :حوزه سالمت برای آمادگی طرح زمستانی
برنامه هایی در بیمارستان ها ،درمانگاه ها و اورژانس انجام داده
استکهنمونهآنبررسیوضعیتوسایلگرمایشیبیمارستان
ها ،مراکز درمانی و پایگاه های امداد جاده ای پیش از ورود به
فصلزمستانوپیشبینیمشعلدوگانهسوزبودهاست.
وی ادامه داد :خودروهای آمبوالنس نیز از نظر وضعیت فنی،
مجهزبودنبهالستیکیخشکن،زنجیرچرخ،ضدیخ،بخاری،
برف پاك کن ،باطری و مایع شیشه شور رصد و کمبودهای
رفع شد.

فرماندهیگانحفاظتاراضیکشاورزیاستانتاکیدکرد:

برخورد قاطع با تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی همدان
کرد:ایناموالپسازتعیینتکلیفنهاییامحاءمیشود.
وی با اشاره اینکه نحوه نگهداری از اموال تملیکی در
دو سوله مورد بازدید مطلوب است ،تصریح کرد :شرط
امانتداری در این مکان رعایت شده و اموال افرادی هم که
تبرئه شدهاند به آنان عودت داده می شود.
عدالتخواه ادامه داد :در حال حاضر یک چهارم از دو سوله
بازدید شده خالی و اموال به صورت دپو شده نگهداری
نمیشود ،این مطلب نشان می دهد که سرعت خوبی در
رسیدگی به پروندههای مربوطه وجود دارد.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادســرآمد-فرمانده ســپاه
حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشــاه با بیان اینکه هیچ موقع
نباید به داشتههای خود قانع شویم ،گفت :امروز جهاد علمی،
پژوهشی و فناوری خواسته نظام و رهبر معظم انقالب است.
ســردار «بهمن ریحانی» تجلیل از فناوران و نوآوران علم و
فناوری معاونت علمی ســپاه نبی اکرم استان و خانه نخبگان
استان کرمانشاه ،افزود :هرگاه به دانستههای خود قانع شدیم
باید بدانیم که از دنیا نسبت به علم و دانش عقب هستیم .وی با
بیان اینکه در بحث علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران
خوب عمل کردیم ،گفت :امروز دانشگاه ،اساتید و دانشجویان
مسوولیت سنگینی بر عهده دارند و شهدای علمی برای تغییر
جایگاه کشور تالش کردند.
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه در ادامه گفت:
متاسفانه علم ما تبدیل به ثروت و چرخه اشتغال نشده است
از این رو باید برای تبدیل علم به فناوری و ثروت مانعزدایی
شود .وی در ادامه افزود :براساس یک سازمان تحقیقاتی که
مربوط به کشور سوئد و انگلیس بود ،رشــد علمی ایران از
ســال  ۲۰۰۸تا حدود  ۲۰۱۶حدود  ۱۲برابر اعالم شد و در
منطقه جایگاه اول و در دنیا جایــگاه یازدهم را از نظر علمی
کسب کردیم .سردار ریحانی اظهار داشت :ما عقب افتادگی
علمی خود را نسبت به دوران اوایل انقالب و پیش از انقالب
که ثمره دوران قاجار و تحمیل شدن استعمار نو بود ،جبران
کردیم .وی با بیان اینکه جایگاه دانشمندان مومن بسیار باالتر
از خود مومنان است ،افزود :اینکه امروز کشورهای اروپایی
در دنیا فخرفروشی میکنند به دلیل تولید چرخه علم و فناوری
و صنعت است.
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رئیسکلدادگستریهمدان:

رئیس کل دادگستری همدان و دادستان به همراه
تنیچندازمدیراناستانیازانباراموالتملیکیدر
همدان بازدید کردند.
محمدرضاعدالتخواههمداندرحاشیهاینبازدیداظهار
کرد :پیش از بازدید پروندههای مربوط به امالك تملیکی
چه در تعزیرات و چه دستگاه قضایی مورد بازبینی و
بررسیقرارگرفتواحکامینیزامروزبرایپروندههای
موجود در دادگستری صادر شد.
عدالتخواهبابیاناینکهتعزیراتهمدراینزمینهاقدامات
مناسبی انجام داده است ،افزود :در حوزه امالك تملیکی
پروندهای بالتکلیف و رها شده نداریم ،هرچند درباره
برخی پرونده ها با توجه به روند اداری ـ قضایی که دارند
باید زمان مربوطه آن هم سپری شود.
وی افزود :در حال حاضر روند خرید فروش این امالك،
به شکل متمرکز در سطح کشور و نه در سطح استان به
مزایده گذاشته میشود و شــخص برنده پس از واریز
هزینه به خزانه و با احراز شــرایط حضور کار خود را
پیشمیبرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان درباره برخی اموال
از جمله دخانیات که قابلیت استفاده ندارند ،هم عنوان

است.
وی با اعالم این که این شــرکت در بین شرکت های
پاالیشی بیشترین فرآورده های نفتی کشور با ظرفیت
فرآورش روزانه  ۳۷۵هزار بشکه نفت خام ،حدود ۲۳
درصد از فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشــور را تولید
می¬کند ،تولید حالل  ،۴۰۲بوتان ،آروماتیک

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه:
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استانبرگزیده

معاونقضایی،اجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادگستریکلاستانهمداندرجلسهپیشگیریاز
حفر غیرمجاز چاه اظهار کرد :تمامی دستگاههای متولی
امر باید در راستای تکالیف و وظایف قانونی خویش
نسبت به پیشگیری از حفر غیرمجاز چاه و صیانت از
حریموبستررودخانههاوحاشیهسدهااقداماتمقتضی
رامعمولنمایند.
دکتر عباس نجفی ضمن تأکید به موضوع بحران آب و
کمبود آن و چالشهای پیش آمده در برخی از استانها
و لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی مناســب در پیشــگیری از
ناهنجاریهای اجتماعی ،عنوان کرد :مردم شــریف
اســتان حق دارند از موهبات الهی همچون منابع آبی
استفادهبهینهنمایندومدیرانبایددراینراستاهراقدامی
که ضرورت دارد انجام دهنــد .وی ادامه داد :یکی از
نکات مورد اهمیت ،حفظ و صیانــت از عدم آلودگی
آبهای زیرزمینی است متولیان امر باید نظارت ویژهای
بر جلوگیری از آلودهشدن آبها داشته باشند و اگر در
مسیر رودخانه یا رودی آلودگی وجود دارد که ممکن
باعث تسری به آبها و منابع زیرزمینی شود باید پاکسازی

اخبار

حالل،۴۰۲بوتان،آروماتیکهایسنگینونرمالهگزان
محصوالتجدیدشرکتپاالیشنفتاصفهان

به۹۳درصد
تزریق ُدزاولواکسنکرونا 
ازدانشآموزانگلستانی

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از تزریق ُدز اول
واکسن کرونا به  ۹۳درصد دانش آموزان  ۱۲تا  ۱۸سال استان خبرداد .احسان گوهری راد
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت :هیچ الزامی برای واکسن زدن دانش آموزان برای
حضور در کالسهای درس وجود ندارد اما تاکید داریم دانش آموزانی که بین ۱۲تا ۱۸سال
هستند و شرایط دارند واکسن تزریق کنند.او افزود :در حال حاضر ۹۳درصد دانش آموزان
گلستانی ُدز اول واکسن را دریافت و بیش از  ۷۰درصد دز دوم را دریافت کردند.گوهری
راد ادامه داد ۱۷۰:هزار دانش آموزان ابتدایی و مقطع متوسطه اول (راهنمایی) از اول آذرماه
در مدارس حضور پیدا کردند.او افزود :براساس تصمیم گیری ستاد مقابله با کرونا کالسها
نبایدبیشتراز ۱۵نفرباشدومدیرانمدرسهبایدبهشرطرعایتتمامپروتکلهایبهداشتی
مجوز آموزش حضوری را از آموزش و پرورش دریافت کنند
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سرهنگ جواد کرمی با اعالم اینکه از ابتدای سالجاری
تاکنون هزار و  ۱۵۰تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی
شــده ،از برخورد قاطع یگان حفاظت اراضی کشاورزی با
متخلفان خبرداد.
وی با تاکید بر نقش خاك در امنیت غذایی کشور ،بیان کرد:
نقش خاك تا حدی مهم است که با تغییر کاربری هر هکتار از
اراضی ،امنیت غذایی  ۲۰نفر به خطر میافتد.
کرمی اضافه کرد :از ابتدای سالجاری تاکنون حدود هزار و
 ۱۵۰تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده و نیروهای یگان
حفاظت اراضی کشاورزی اســتان به کلیه این موارد جهت
جلوگیری از ادامه عملیات اخطار داده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان با بیان
اینکه درباره چند مورد از این تعداد توقف عملیات صورت
گرفته اســت ،افزود :ادامه تغییرات ،تخریب یا بازگشت به
حالت اولیه موارد فوق با مراجعه به امور اراضی شهرســتان
مربوطه و پس از طی عملیات قانونی مشخص میشود.
وی در ادامــه اظهار کرد :همچنین حــدود  ۱۸۵مورد منجر
به تخریب و قلع و قمع و ســاخت و سازهای غیرمجاز شد
که همدان ،مالیر و بهار با توجه به وسعت و تراکم جمعیت
و افزایش ساخت و ســاز با اختالفی نزدیک ،بیشترین آمار
تخریب و قلع و قمع را به خود اختصــاص دادهاند .عالوه
بر این تخریب و قلع و قمعهــای صورت گرفته با همکاری

عوامل انتظامی و راهداری شهرستانها صورت گرفته است.
کرمی با بیان اینکه هم استانیها میتوانند با تماس با سامانه
هوشمند  ۱۳۱موارد تغییر کاربری غیرمجاز را اطالع دهند و
در حفظ اراضی سهیم باشند ،گفت :طی  ۸ماهه اول سالجاری
حدود  ۱۱۵۰مورد اخبار ســاخت و ساز غیرمجاز به سامانه
 ۱۳۱یگان حفاظت امور اراضی گزارش شده است.
وی اضافه کرد :از این تعــداد حدود  ۳۵۰مــورد از طریق
تماس تلفنی مردم با ســامانه  ۱۳۱بوده و باقی موارد توسط
مامورین گشت ویژه  ۱۳۱یگان حفاظت شهرستانها ،حین
گشتزنی شناسایی و برابر مقررات اقدامات قانونی صورت
گرفته است.

مدیرحوادثدانشگاهورییساورژانسپیشبیمارستانیعلوم
پزشکیاستانهمداناضافهکرد:تجهیزاتداخلآمبوالنساز
جمله«سرم»بایددرفصلزمستانبهداخلپایگاهمنتقلشدهتا
دچار یخ زدگی نشود سپس با انجام هر ماموریتی دوباره آن را
بهداخلآمبوالنسمنتقلکنند.
معصومی با بیان اینکه پایگاه امــداد هوایی اورژانس همدان
در محل بیمارستان بعثت از آمادگی الزم برای امداد رسانی
برخوردار اســت گفت :برای پایگاه های امداد جاده ای که
در نقاط دور افتاده و سخت گذر واقع شده و احتمال مسدود
شدن راه آنها وجود دارد جیره خشک در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت :طرح امداد زمستانی ۱۴۰۰از یکم آذر آغاز
شده و تا ۲۰اسفند امسال ادامه دارد.

