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خانم گل فوتسال آسیا: مدیرعامل آبفای استان:مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به 
اگر  گفت:  شده،  برق  مصرف  قرمز  منطقه  وارد  کرمانشاه  اینکه 
خواهیم  شده  برنامه ریزی  خاموشی  نکنند،  همکاری  مشترکین 

داشت.
از  کرمانشاه  در  برق  مصرف  اینکه  اعالم  با  مرآتی  امیدعلی 
رفته،  باالتر  بود  شده  گرفته  نظر  در  استان  برای  که  سهمیه ای 
مشترکین  اگر  و  ایم  شده  برق  مصرف  قرمز  منطقه  وارد  افزود: 

همکاری نکنند، امکان خاموشی برنامه ریزی شده وجود دارد.
نسبت  استان  در  برق  مصرف  درصدی   9 حدود  افزایش  از  وی 
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: از اول فصل 
تاکنون رکورد مصرف 720 مگاوات را در پیک شب  فصل گرما 

داشته ایم.
برای  راهکار  تنها  کرمانشاه  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بخش  در  مشترکین خصوصا  همکاری  را  خاموشی  از  جلوگیری 
تجاری و خانگی دانست و عنوان کرد: با چند راهکار ساده می توان 

از اعمال خاموشی جلوگیری کرد.
کولر  دمای  تنظیم  کند،  دور  روی  بر  کولرآبی  قراردادن  مرآتی 
گازی روی 25 درجه سانتی گراد، خاموش کردن حتی یک المپ 
از  را  از وسایل برقی پر مصرف  اضافه 100 وات و عدم استفاده 
مصرف  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  مدیریت  راهکارهای  جمله 

دانست.
وی با اشاره به وجود 780 هزار مشترک برق در استان کرمانشاه، 
را خاموش  فقط یک المپ کوچک  اگر هر مشترک  یادآور شد: 

کند، حجم زیادی مدیریت مصرف خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه با اشاره به مدیریت مصرفی 
انجام  تا 80 مگاوات در استان در حال  به میزان 70  اکنون  که 
است، افزود: در این زمینه تعامل خوبی با 4500 مشترک بخش 

صنایع و کشاورزی داشتیم.
مرآتی خاطرنشان کرد: برای کشاورزانی که از ساعت 13 تا 17 
مصرف برق نداشته باشند، مصرف در سایر 20 ساعت شبانه روز 

رایگان خواهد بود.
وی همچنین از تعامل با 70 جایگاه CNG استان برای مدیریت 
به  کرد:  اظهار  و  داد  تا 17 خبر  در ساعت 13  مصرف خصوصا 
ادارات پرمصرف هم هشدار دادیم که موتور دیزل های خود را پای 

کار بیاورند، وگرنه برق آنها قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی برای تغییر ساعت کاری ادارات نیز نامه ای به 

استاندار دادیم که مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت.
خاموشی  مصرف  مدیریت  با  کنون  تا  اینکه  بیان  با  مرآتی 
برنامه ریزی شده در کرمانشاه اعمال نشده، افزود: ادامه این روند 

نیازمند همکاری مشترکین است.

کرمانشاه وارد منطقه قرمز مصرف برق شد
استاندار کرمانشاه:

یادبودی برای جانباختگان حریق »بوزین 
و مره خیل« نصب می شود

مره خیل  و  بوزین  سوزی  آتش  اگر  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
به خوبی مدیریت نمی شد، فاجعه ای بسیار بزرگتر رخ می داد و 

این آتش سوزی هنوز ادامه داشت.
که  کرمانشاه  استان  بحران  ستاد  نشست  در  بازوند  هوشنگ 
شده  حفاظت  منطقه  اخیر  سوزی  آتش  به  بااشاره  برگزارشد، 
برای  که  اقداماتی  اظهارکرد:  استان،  در  مره خیل  و  بوزین 

مدیریت این بحران در منطقه انجام گرفت، فوق العاده بود.
در  وسیع  سوزی  آتش  این  اینکه  به  باتوجه  کرد:  تصریح  وی 
کاری  آن  افتاد، خاموش کردن  اتفاق  العبور  ای صعب  منطقه 

بزرگ بود که با همکاری همه انجام شد.
بوجود آمده  به هماهنگی و همدلی  بااشاره  استاندار کرمانشاه 
در استان برای اطفای این آتش سوزی، اعالم کرد: دستگاه های 
برای  نیروهای مردمی  بویژه  و  بسیج  نظامی،  نیروهای  ذیربط، 
و  همکاری  این  اگر  و  آمدند  کار  پای  سوزی  آتش  اطفای 
آتش  و  می داد  رخ  بزرگی  بسیار  فاجعه  قطعا  نبود،  همراهی 

سوزی هنوز ادامه داشت و تا پاوه هم می رسید.
امکانات  کمبود  درخصوص  صحبت ها  برخی  به  پاسخ  در  وی 
رخ  حادثه  این  که  زمانی  از  گفت:  هم   حریق  اطفای  برای 
داد، بحث هایی پیش آمد که چرا برای اطفای حریق از بالگرد 
تقاضا  این  اولیه  ساعات  همان  که  درحالی  نمی شود،  استفاده 

انجام شده بود، اما موانعی برای استفاده از بالگرد داشتیم.
مرزی  و  سوزی  آتش  از  ناشی  دود  وسعت  کرد:  تاکید  بازوند 
بودن و شرایط سختی که حاکم شده بود، باعث شد تا به این 
اطفای  برای  بالگرد  از  استفاده  امکان  که  برسیم  بندی  جمع 

حریق وجود ندارد.
وی در ادامه به فوت چهار نفر در جریان اطفای حریق بوزین و 
مره خیل هم اشاره کرد و گفت:  این چهار نفر عاشقان طبیعت 
نیکی  به  تا همیشه  اورامانات  تاریخ  بودند که  و محیط زیست 

از آنها یاد می کند.
این  یاد  گرامیداشت  برای  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استاندار 
جانباختگان در نظر داریم تا نمادی از یادبود آنها را در پاسگاه 

نزدیک به منطقه وقوع آتش سوزی نصب کنیم.
جانباختگان  این  برای  بی نام  بیمه  برقرای  برای  تالش  از  وی 
خبرداد و گفت: همچنین پیگیری می کنیم تا خانواده های این 

افراد بتوانند مستمری بگیرند.
در این نشست استاندار کرمانشاه از مدیران کل محیط زیست 
و منابع طبیعی استان درخصوص وسعت آتش سوزی منطقه 
بوزین و مرخیل پرسش کرد که مدیرکل محیط زیست وسعت 
را  آن  طبیعی  منابع  مدیرکل  و  هکتار   3500 را  سوزی  آتش 
این  خواستار  هم  کرمانشاه  استاندار  و  کرد  اعالم  هکتار   800
سوزی  آتش  وسعت  میزان  درخصوص  دقیقی  بررسی  تا  شد 

انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:

رییس مرکز آزمون جهاددانشگاهی کرمانشاه خبر داد

استان  دانشگاهی  جهاد  آزمون  مرکز  رییس 
کرمانشاه گفت: آزمون استخدامی نهضت سواد 
شیر  صنایع  و  امالک  و  اسناد  ثبت  آموزی، 
کننده  شرکت   1600 از  بیش  حضور  با  ایران 
برگزار  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  سازمان  در 

می شود.
بهرام بادکو در این خصوص گفت: این آزمون 
همزمان با سراسر کشور، روز جمعه، 20 تیر از 
ساعت 9 تا 11 با حضور 1614 شرکت کننده 
که 800 نفر آنها زن و 816 نفر مرد هستند، 
در  واقع  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  سازمان  در 
برگزار  بهمن   22 را  سه  بهشتی،  شهید  بلوار 

می شود.
 وی ادامه داد: این آزمون  سه گانه با هماهنگی 
الزامات بهداشتی  با رعایت  ستاد استانی کرونا 
و فاصله گذاری اجتماعی در چینش صندلی ها 

برگزار خواهد شد .
استخدامی  آزمون  برگزاری  ابالغ  دنبال  به  افزود:  بادکو  
و  امالک  و  اسناد  ثبت  سواداموزی،  نهضت  سازمانهای 
این  کشور،  سراسر  در  جهاددانشگاهی  به  ایران  شیر  صنایع 
سازمان در کنار سایر مراکز آزمون استانی جهاد دانشگاهی 
در  را  آن  اجرای  برای  الزم  تدارک  آزمون  عنوان مجری  به 
تا  دیده  کرونا  بیماری  شیوع  حساس  و  خطیر  شرایط  این 
کامل  بطور  بهداشتی   مقررات  و  اصول  و  ها  پروتکل  تمام 

رعایت گردد.
تاکید  استان کرمانشاه  دانشگاهی  آزمون جهاد  مرکز  رییس 
کرد: برای پیشگیری از شیوع کرونا مطابق دستورالعمل های 
صادره در این آزمون محلی بعنوان باجه امانات وجود ندارد، 
مانند  اضافی  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان  لذا 

موبایل، کیف و... خودداری کنند.
تا  کرمانشاه  استان  جهاددانشگاهی  سازمان  آزمون   مرکز 
اجرایی،  های  دستگاه  استخدامی  های  آزمون  مجری  کنون 

آتش نشانی و... در استان بوده است.

برگزاری آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد  
و صنایع شیر در کرمانشاه

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
جزییات  تشریح  به  کرمانشاه  استان 
قیرطبیعی  معدن  حادثه  از  بیشتری 

گیالنغرب پرداخت.
معادن  شورای  جلسه  در  دارابی  محسن 
استان کرمانشاه آخرین گزارش از حادثه 
و گفت:  تشریح کرد  را  معدن گیالنغرب 
مطرح  حادثه  این  وقوع  برای  دلیل  چند 
فنی  نقص  گرفتگی،  گاز  شامل  که  شده 
بی  معدن،  تونل  مکش(  فن)بخش  جت 
مباالتی معدنکار، مسئول فنی و پیمانکار، 
عدم توجه کارکنان معدن به موارد ایمنی 
مهندسی  نظام  سازمان  توجه  عدم  و 
معدن در خصوص صالحیت مسئول فنی 

معدن بوده است.
می دهد  نشان  بررسی ها  داد:  ادامه  وی 
لحظه ای که افراد وارد تونل معدن شدند 
هر دو کانال مکش موجود در تونل معدن 
به دلیل آسیب و نقص، جدا شده بوده که 
یک  باید  حداقل  و  بوده  اشتباه  کار  این 
کانال در طول تونل 60 متری معدن کار 

می کرده است.
با  استان کرمانشاه  رئیس سازمان صمت 
بیان اینکه به دلیل پیچ  تونل معدن گاز 
در آن محبوس شده، یادآور شد: از سوی 
دیگر ورود به معدن در ساعت 11 تا 12 
ظهر در گیالنغرب کار نادرستی بوده، زیرا 
منطقه  این  در  گاهی  دما  زمان  این  در 
که  می رسد  سانتی گراد  درجه   46 تا 
شدت باعث تشدید انتشار گاز در معدن 

قیرطبیعی خواهد شد.
معدن  این  فنی  دارابی، مسئول  گفته  به 
نیز قرارداد پاره وقت داشته و در شرایطی 
که باید تمام مدت در معدن مستقر بوده، 
اما در سه معدن در نقاط مختلف استان 

و آن هم با فاصله زیاد مسئول فنی بوده 
است.

نشان  موارد  این  اظهار کرد: مجموع  وی 
می دهد معدن کار، مسئول فنی و پیمانکار 
بی مباالتی داشتند. همچنین بی مبادالتی 
زمان  زیرا  است،  مشهود  نیز  معدن دار 
ورود افراد به معدن در محل معدن حاضر 

بوده و نباید اجازه ورود می داده است.
آن  در  که  معدنی  اینکه  بیان  با  وی 
حادثه رخ داده فعال تعطیل است، گفت: 
بررسی های بیشتر نیز درباره جزییات این 

حادثه در دست انجام است.
با  استان کرمانشاه  رئیس سازمان صمت 
بیان اینکه نباید اجازه بدهیم دیگر چنین 
اتفاقی در معادن رخ دهد، افزود: برای این 
عضو  از ظرفیت حدود 600  باید  منظور 
عنوان  به  استان  معدن  مهندسی  نظام 
مسئول فنی معادن استان استفاده شود.

رعایت  لزوم  بر  همچنین  دارابی 
دستورالعمل های HSE در معادن تاکید 
معادنی  معادن خصوصا  در  گفت:  و  کرد 
که تونلی هستند باید به اندازه حدود دو 
سوم نیروها کپسول اکسیژن وجود داشته 

باشد.
روز  که  گیالنغرب  معدن  حادثه  در 
کشته  نفر  یک  داد،  رخ  تیر(  جمعه)13 

و شش نفر مجروح شدند.

معدنی  مواد  فرآوری  برای  ایمیدرو 
کرمانشاه پای کار بیاید

وضعیت  به  هم  اشاره ای  ادامه  در  وی 
معدن فعال استان داشت و با بیان اینکه 
تا دی ماه دو سال قبل حدود 110 معدن 
این  فعال در استان داشتیم، اضافه کرد: 
از 202  اکنون به 159 معدن  تعداد هم 
استان   بهره برداری  پروانه  دارای  معدن 

رسیده است.
کرمانشاه  استان  صمت  سازمان  رئیس 
راکد  معدن   22 سازی  فعال  به  اشاره  با 
معدن  یازده  و  گذشته  سال  در  استان 
راکد در سه ماهه امسال، خاطرنشان کرد: 
در سال 1399 هم برای احیا 25 معدن 

استان هدفگذاری کردیم.
به وضعیت  از رسیدگی  دارابی همچنین 
21 معدن رها شده استان از سال گذشته 
تاکنون خبر داد که سلب امتیاز شدند و 
عنوان کرد: شش ماه به صاحبان معادن 
حق اعتراض داده شده که تا کنون شش 
خود  معدن  احیا  به  متعهد  آنها  از  نفر 
به مزایده  نیز  این معادن  مابقی  شدند و 

خواهد رفت.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان کرمانشاه بر لزوم توجه به فرآوری 
کرد  تاکید  هم  استان  در  معدنی  مواد 
منظور  این  برای  داریم  تقاضا  گفت:  و 
که  بیاید  کار  پای  استان  در  »ایمیدرو« 
پتانسیل  کار  زودی  به  است  قرار  البته 
یابی در حوزه فرآوری مواد معدنی را در 

استان آغاز کند.
در  که  است  واضح  کرد:  اضافه  دارابی 
برخی از انواع مواد معدنی از جمله سنگ 
تزئینی، قیرطبیعی و ... پتانسیل فرآوری 

قابل توجهی داریم.

بی مباالتی معدن کار، مسئول فنی و پیمانکار در حادثه معدن 
گیالنغرب مشهود است

رئیس سازمان صمت کرمانشاه:

رب عیتجارت غ اجتما  - ی  د قتصا ا هی  نشر

مه ان هفته 
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در کشوری که روی »َزر« خوابیده، 
بیکاری معنا ندارد

امام جمعه کرمانشاه:

ایستگاه بزرگ ۲۳۰ کیلوولتی شاهد 
کرمانشاه آماده بهر ه برداری است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 
از  مراقبت  کار  جنگل ها،  زیاد  پراکندگی  گفت: 
عرصه های جنگلی در کرمانشاه را سخت می کند.

انشاهلل کوالنی در نشستی که با حضور معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و 
ابخیزداری کشور، در استانداری برگزار شد، وسعت 
منابع طبیعی استان را بیش از 1.7 میلیون هکتار 
میلیون   1.2 کرمانشاه  استان  افزود:  و  کرد  عنوان 
هکتار مرتع و 527 هزار هکتار جنگل دارد.کوالنی 
با اشاره به پراکندگی باالی جنگل های استان، ادامه 
در  کرمانشاه  استان  جنگل  هکتار  هزار   527 داد: 
سطحی معادل یک میلیون هکتار پراکنده است و 
این موضوع کار مراقبت از عرصه های جنگلی استان 

را سخت می کند.
کوالنی با بیان اینکه پربارش بودن استان کرمانشاه 
کرده،  غنی  گیاهی  پوشش  مستعد  را  استان  این 
از عرصه های  کار حفاظت  نیز  این موضوع  گفت: 
برابر  در  را  جنگل ها  ویژه  به  استان  طبیعی  منابع 

حریق سخت می کند.
گروه   140 بودن  فعال  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اطفای حریق در استان کرمانشاه که ظرفیت خیلی 
خوبی برای مقابله با حریق در عرصه های جنگلی و 
مرتعی استان است، گفت: مردم محلی و تشکل ها را 
برای مهار حریق های احتمالی در عرصه های منابع 
طبیعی به میدان آورده ایم که امیدواریم با تکیه بر 
توان آنها بتوانیم به خوبی از منابع طبیعی به عنوان 
داد:  ادامه  وی  کنیم.  حراست  کشور  های  سرمایه 
بحث  در  استان  فرمانداران  تمامی  اینکه  بر  عالوه 
دهیاری  تمامی  هستند،  کار  پای  حریق  با  مقابله 
های استان را برای آموزش مردم محلی برای مقابله 

با حریق فعال کرده ایم.

مرزی  مناطق  در  احشام  قاچاق  با  باید 
مقابله جدی شود

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه:

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

مدیر عامل برق منطقه ای غرب :

مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:

پراکندگی زیاد، کار مراقبت از 
جنگل ها را در کرمانشاه

 سخت می کند

۲۳۳ میلیارد ریال پروژه ورزشی در کرمانشاه افتتاح و کلنگ زنی می شود
مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه:

افزایش 1۲ برابری فوتی های »کرونا« در 
کرمانشاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

6

از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
در کرمانشاه  تریاک  کیلوگرم  کشف 80 
و دستگیری سه قاچاقچی در این زمینه 
در  جاویدان  اکبر  علی  داد.سردار  خبر 
این خصوص اظهار داشت: پس از اطالع 
از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
اینکه اعضای یک باند قصد انتقال مقدار 
زیادی موادمخدر به داخل شهر کرمانشاه 
را دارند، رسیدگی به موضوع در دستور 
ماموران  داد:  ادامه  گرفت.وی  قرار  کار 

تردد  مسیر  اطالعاتی  کارهای  انجام  با 
استانهای  از  که  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
شرقی عازم کرمانشاه بودند را شناسایی 
و در مسیر مناسب مستقر شدند.جاویدان 
تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان پس از مشاهده دو دستگاه 
قاچاقچیان،  به  متعلق  سواری  خودروی 
آنها را در عملیاتی ضربتی توقیف کردند.

یادآور  استان کرمانشاه  انتظامی  فرمانده 
از  گرفته  صورت  های  بازرسی  در  شد: 

تریاک  کیلوگرم  توقیفی 80  خودروهای 
کشف شد.وی همچنین از دستگیری سه 
نفر در این رابطه و معرفی آنها به دستگاه 
قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.
جاویدان در ادامه از کشف بیش از 920 
کیلوگرم انواع مواد مخدر طی 100 روز 
ابتدایی امسال در استان خبر داد و گفت: 
مدت  به  نسبت  شده  انجام  کشفیات 
مشابه سال قبل بیش از 25 درصد رشد 

نشان می دهد.

کشف 8۰ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
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مه ان شماره 137هفته 

۲ اخبار

دادستان کرمانشاه دستور داد
ممنوعیت خروج کاه و کلش از 

کرمانشاه
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه به پلیس راه 
استان دستور داد تا مانع از خروج هرگونه محموله کاه 

و کلش از استان شود.
استان  عشایر  اخیر  مشکالت  به  اشاره  با  کرمی  شهرام 
در تامین علوفه دام هایشان، اظهار کرد: طبق گزارشات 
و  غیربومی  افراد  تعدادی  اخیر  ماه  دو  یکی  در  واصله 
دستگاه های  از  استفاده  با  دیگر  استان های  از  سودجو 
مخصوص و اداوات پیشرفته، »پس چر« مزارع کشاورزی 
نامتعارف  قیمت های  با  و  در سطحی گسترده  را  استان 
خریداری، برداشت و ضمن بسته بندی از استان خارج 

می کنند.
کرمی  استان،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  نقل  به   
بابیان اینکه این مسئله باعث شده تا عشایر و دامداران 
مواجه شوند،  با مشکل  دام هایشان  تعلیف  برای  استان 
کاهش  دام،  پرورش  جهت  علوفه  کمبود  کرد:  تصریح 
در  و  محصوالت  این  قیمت  افزایش  دامی،  تولیدات 
نهایت نارضایتی قشر تولید کننده و زحمت کش عشایر 
و  کاه  گسترده  خروج  متفی  تبعات  جمله  از  دامدار  و 

کلش از استان است.
دادستان کرمانشاه متذکر شد: باتوجه به اینکه کرمانشاه 
از قطب های اصلی کشاورزی و دامپروری کشور محسوب 
ضربه  جایگاه  این  به  می تواند  روند  این  ادامه  می شود، 

وارد کند.
و  کرونا  بیماری  شیوع  دیگر  سوی  از  کرد:  تاکید  وی 
گرفتاری کشورها در بحران امنیت غذایی باعث شده تا 
احتمال قاچاق کاه و کلش استان از طریق دالالن و افراد 

سودجو به کشورهای همسایه باال برود.
از  جلوگیری  برای  تصمیماتی  اتخاذ  از  ادامه  در  کرمی 
چنین مشکالتی خبر داد و اعالم کرد: باتوجه به منویات 
قضائیه،  قوه  ریاست  تاکیدات  و  رهبری  معظم  مقام 
حمایت از عشایر را در دستور کار قرار داده و برای نجات 

آنها از این بحران دستورالعمل هایی صادر کرده ایم.
وی یادآورشد: از فرماندهی پلیس راه و نیروی انتظامی 
و  کاه  محموله  هرگونه  خروج  از  تا  ایم  خواسته  استان 

کلش به خارج از استان ممانعت به عمل آورند.

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ظرفیت های  که  کشوری  در  گفت:  کرمانشاه 
بیکاری  خوابیده،  »زر«  روی  و  دارد  متعددی 

معنایی ندارد.
آیت اهلل مصطفی علماء در دیدار با فعاالن حوزه 
صنعت و معدن استان کرمانشاه که )15 تیر( 
برگزار شد،  به مناسبت هفته صنعت و معدن 
سال  عنوان  به  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با 
سال  به 20  نزدیک  کرد:  اظهار  تولید،  جهش 
سوی  از  ساله  هر  نامگذاری های  عمده  است 
مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی دارد و این 
بدان معناست که ایشان بر تقویت بنیه مالی و 

اقتصادی مردم تاکید دارند.
 آیت اهلل علما از جهش تولید به عنوان تنها راه 
نجات کشور یاد کرد و ادامه داد: زمانی کشور 

زنده است که تولید زنده باشد.
امام جمعه کرمانشاه رونق تولید را نیازمند پای 
کشور  در  مختلف  بخش های  همه  آمدن  کار 
این  مهمترین  از  یکی  کرد:  اضافه  و  دانست 

بخش ها بانک ها هستند.
آیت اهلل علماء با بیان اینکه در کشورهای دیگر 
یک  کارمزد  با  تسهیالت  پرداخت  با  بانک ها 
حمایت  تولید  بخش  از  درصد  نیم  و  درصد 
هم  ما  کشور  در  اگرچه  کرد:  اظهار  می کنند، 
گفته می شود تسهیالت چهار درصدی به بخش 
تولید تعلق می گیرد، اما می دانیم از این خبرها 

نیست و فعاالن اقتصادی عمدتا تسهیالت 18 
درصدی و 20 درصدی دریافت می کنند.

می بینیم  گاهی  چطور  کرد:  تاکید  وی 
اما  می برند،  فراوانی  پول های  اختالسگران 
عهده  بر  را  اشتغال  و  تولید  که  ما  کارآفرینان 

دارند، لنگ پول هستند.
رونق  برای  دیگر  موضوع  کرد:  وی خاطرنشان 
با وجود  تولید پای کار آمدن خود صنعتگران 
همه سختی ها است.نماینده ولی فقیه در استان 
کرمانشاه همکاری قوای سه گانه برای حمایت 
از بخش تولید را نیز ضروری دانست و یادآور 

قضاییه  قوه  جدید  دوره  در  خوشبختانه  شد: 
گام های خوبی برداشته شده و سایر قوا نیز باید 

پای کار بیایند.
و  پتانسیل ها  به  اشاره  با  علماء  اهلل  آیت 
در  ایران  کشور  که  توجهی  قابل  استعدادهای 
دارد،  و...  کشاورزی  گاز،  معادن،  آب،  زمینه 
و  فقر  با  داریم  که  ثروتی  میزان  این  افزود: 
در  نیست.  سازگار  کشور  در  موجود  بیکاری 
کشوری که روی زر خوابیده نباید بیکاری در 

آن وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: هنوز از بسیاری پتانسیل هایی 

لذا  ایم،  نکرده  استفاده  داریم  کشور  در  که 
کسانی که مرد عمل هستند باید در این زمینه 

پای کار بیایند.
با  باید  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  امام جمعه 
استفاده از ظرفیت هایی که داریم برای جوانان 
بر  وقتی  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  ایجاد  شغل 
باید زیرساخت آن  ازدواج جوانان تاکید داریم 
نیز فراهم شود. امروز بسیاری از جوانان برای 
هزینه های زندگی خصوصا پرداخت اجاره خانه 

که غوغا می کند، در تنگنا هستند.
آیت اهلل علماء از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
نیز  قرار داده  تاثیر  را تحت  که معیشت مردم 

گالیه کرد.
کرمانشاه  استان  ظرفیت های  از  ادامه  در  وی 
کشاورزی  بخش  در  داد:  ادامه  و  کرد  یاد  هم 
کشت  امکان  که  داریم  زیادی  های  ظرفیت 
این  جمله  از  زعفران  و  برنج  زیتون،  پسته، 
مزیت ها است که باید به بهترین شکل از آنها 

استفاده کرد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: اگر 
بود،  دیگران  دست  منطقه  این  خاک   و  آب 

درآمدزایی بسیار بیشتری از آن داشتند.
مشکالت  مهمترین  از  یکی  علما  اهلل  آیت 
کرمانشاه را با وجود داشتن همه مزیت ها پایین 
برنامه  خواستار  و  دانست  کار  فرهنگ  بودن 

ریزی و فرهنگ سازی در این خصوص شد.

امام جمعه کرمانشاه:

در کشوری که روی »َزر« خوابیده، بیکاری معنا ندارد

استان  بازرسی  کل  اداره  از  کرمانشاه  استاندار 
حادثه  روز   20 مدت  ظرف  خواست  کرمانشاه 
رخ داده در معدن گیالنغرب را بررسی و افرادی 
که در این حادثه قصور داشته اند را معرفی کند.

معادن  شورای  جلسه  در  بازوند  هوشنگ 
ابراز تاسف از حادثه معدن  با  استان کرمانشاه 
حادثه،  این  در  نفر  یک  فوت  و  گیالنغرب 
اظهار کرد: طی دیداری که با خانواده این فرد 

داشتیم، شرایط زندگی سختی دارند.
نفر  یک  همین  فوت  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
می داد،  رخ  نباید  و  است  مهم  ما  برای  نیز 
موقع  به  ورود  و  حادثه  خوب  مدیریت  اما 
دستگاه های مربوطه باعث شد تبعات آن کمتر 
یک  جای  به  امروز  بود  ممکن  وگرنه  شود، 

خانواده، هفت خانواده دغدار بود.
آسیب شناسی  خواستار  کرمانشاه  استاندار 
حادثه رخ داده در معدن گیالنغرب به منظور 

جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شد و افزود: 
ظرف  می خواهیم  استان  بازرسی  کل  اداره  از 
20 روز بررسی دقیقی از این ماجرا انجام دهد 
قصور  حادثه  این  در  که  افرادی  تمام  سهم  تا 
برخورد  لزوم  بر  شود.بازوند  مشخص  داشتند، 
حادثه  این  در  که  کسانی  با  جدی  و  قانونی 
بر  تاکید  با  کرد.وی  تاکید  نیز  داشتند  تقصیر 
اینکه نباید اجازه بدهیم دیگر چنین حادثه ای 
منظور  این  برای  افزود:  دهد،  رخ  معادن  در 
تشکل های  خصوصی،  بخش  دولتی،  بخش 

حوزه معدن و ... همه باید پای کار بیایند.
حاثه  در  نجارت  و  امداد  سازمان  عملکرد  از 

معدن گالیه داریم
استاندار کرمانشاه در ادامه از عملکرد سازمان 
امداد و نجات هالل احمر کشور در این حادثه 
نیز گالیه کرد و گفت: متاسفانه با وجود آنکه 
حادثه  دقیق  چون  و  چند  از  کافی  اطالعات 

نداشتند، همین اطالعات نادرست را به صدا و 
سیما هم دادند و شاهد آن بودیم که گفته شد 
معدن ریزش کرده و هفت نفر زیر آوار هستند.

بازوند با بیان اینکه در این حادثه هیچ ریزشی 
در معدن رخ نداده بود، گفت: نباید کسی که 
وضعیت  از  اطالعی  هیچ  و  نشسته  تهران  در 
معدن گیالنغرب ندارد، اظهارنظر نادرست کند 

و اطالعات غلط به مردم بدهد.
وی افزود: باید گالیه ما در این زمینه به صورت 
مکتوب به اطالع سازمان امداد و نجات هالل 

احمر کشور برسد.
استفاده از ظرفیت معادن برای جهش تولید

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم استفاده از 
ایجاد  تولید،  در  جهش  برای  معادن  ظرفیت 
خواستار  و  کرد  تاکید  هم  ثروت  و  اشتغال 

کاهش بروکراسی موجود در این حوزه شد.
روی  پیش  مشکالت  مهمترین  از  یکی  بازوند 

معادن را بروکراسی پیچیده این حوزه خصوصا 
از دستگاه های  در زمینه استعالمات دانست و 
خواست  طبیعی  منابع  خصوصا  مختلف 
همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند. 
زمان  در  باید  نیز  معادن  معارضین  مشکالت 

کوتاهی حل و فصل شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم فعال سازی 
کرد.بازوند  تاکید  هم  استان  راکد  معادن 
اشاره ای هم به مشکل صدور مجوز برای معادن 
موزه  باغ  احداث  برای  نیاز  مورد  ماسه  و  شن 
مختلف  دستگاه های  از  و  داشت  مقدس  دفاع 
باشند. این زمینه همکاری داشته  خواست در 

وی با بیان اینکه کرمانشاه از معدود استان های 
درگیر جنگ است که هنوز  موزه  دفاع مقدس 
این در حالی است که جنگ در  افزود:  ندارد، 

کرمانشاه آغاز و در کرمانشاه تمام شد.

سازمان بازرسی ظرف ۲۰ روز مقصران حادثه معدن گیالنغرب را مشخص کند

استاندار کرمانشاه:

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه 

تولیدات دامی کرمانشاه به بیش از 
55۰ هزار تن می رسد

کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان کرمانشاه پیش بینی کرد: میزان تولیدات دامی 
استان در پایان امسال به بیش از 550 هزار تن برسد.

استان  دامپروری  بخش  تولیدات  میزان  خانی،  بهرام 
کرمانشاه در پایان سال در پایان سال  گذشته را حدود 
های  برنامه ریزی  با  افزود:  و  کرد  اعالم  تن  هزار   480
بخش  این  تولیدات  میزان  امسال  پایان  تا  شده  انجام 
از 70 هزار تنی به 550 هزار و 500  افزایش بیش  با 

تن می رسد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان کرمانشاه سپس میزان تولید شیر در استان را در 
پایان سال گذشته 350 هزار تن عنوان کرد و افزود: بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده میزان تولید شیر استان 

در پایان امسال به 400 هزار تن خواهد رسید.
غیرفعال،  و  راکد  واحدهای  اندازی  راه  افزود:  خانی 
نژاد گاوهای شیری صنعتی  بهره وری، اصالح  افزایش 
و نیمه صنعتی و ایجاد و توسعه واحدهای پرورش گاو 
شیری از برنامه های استان برای افزایش تولید شیر خام 

خواهد بود.
سال  پایان  در  استان  قرمز  گوشت  تولید  میزان  خانی 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  تن  هزار   40 نیز  را  گذشته 

میزان تا پایان امسال به 45 هزار تن خواهد رسید.
بهبود  تولید،  بخش  به  غیرفعال  واحدهای  برگرداندن 
علوفه  نیازهای  تأمین  دام،  پرورش  واحدهای  مدیریت 
و  دام  نگهداری  جایگاه  بهبود  پرواربندی،  واحدهای 
ایجاد و توسعه پرواربندی صنعتی، روستایی و عشایری 
افزایش  برای  استان  دامپروری  حوزه  های  برنامه  از 

تولید گوشت قرمز است که خانی به آنها اشاره کرد.
خانی در ادامه میزان تولید گوشت مرغ استان در پایان 
افزود:  و  عنوان کرد  تن  نیز 72 هزار   را  سال گذشته 
این میزان تولید تا پایان امسال به 85 هزار تن خواهد 

رسید.
خانی همچنین با بیان اینکه در پایان سال گذشته 12 
هزار تن تخم مرغ در استان تولید شد، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته میزان این تولیدات تا پایان 

امسال به 13 هزار و 500 تن می رسد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
ظرفیت های  تمامی  از  استفاده  افزود:  کرمانشاه  استان 
ایجاد و توسعه واحدهای پرورش مرغ  پرورش طیور و 
جهاد  سازمان  اقدامات  جمله  از  تخمگذار  و  گوشتی 
کشاورزی استان کرمانشاه برای افزایش میزان تولیدات 

گوشت مرغ و تخم مرغ در سال جاری خواهد بود.
خانی میزان تولید عسل استان در سال گذشته را هم 
5455 تن عنوان کرد و افزود: این میزان تا پایان امسال 

به هفت هزار تن خواهد رسید.
با  استان  عسل  تولید  میزان  افزایش  داد:  ادامه  وی 
افزایش بهره وری کلنی های موجود و خرید و پرورش 
ملکه زنبور عسل دنبال خواهد شد. ضمن اینکه با ایجاد 
میزان  افزایش  به  امید  استان  در  عسل  ارزش  زنجیره 

تولیدات عسل استان داریم.

سازمان  رییس  و  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون 
اینکه  بیان  با  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
امسال شاهد فراوانی حریق در عرصه های منابع 
طبیعی هستیم، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
طبیعی  منابع  در  حریق  فقره   1300 از  بیش 

کشور رخ داده است.
استانداری  در  نشستی  در  منصور  مسعود 
کرمانشاه، اظهار کرد: عمده آتش سوزی های 
رخ داده، با همکاری و همراهی مردم و تشکل 
های مردم نهاد و حضورشان در کنار مسئولین 
ظرف  اغلب  و  کوتاهی  زمان  مدت  در  مرتبط 
برخی  در  هرچند  شده ،  اطفاء  ساعت  چند 
شدن  طوالنی  شاهد  هم  العبور  صعب  مناطق 

کار اطفای حریق بوده ایم.
در  مردم  بودن  کار  پای  به  اشاره  با  منصور 
گفت:  طبیعی،  منابع  از  حراست  و  حفاظت 
از  حفاظت  در  مردم  همکاری  نماد  بارزترین 
امر  در  آنها  مستقیم  مشارکت  طبیعی  منابع 
سوزی ها  آتش  وقوع  زمان  در  حریق  اطفای 
است. مردم نشان داده اند در حفاظت از منابع 

طبیعی از جانشان هم مضایقه نمی کنند.
آبخیزداری  و  مراتع  رییس سازمان جنگل ها،   
با بیان اینکه در چهار ماهه امسال شش نفر از 
هموطنانمان در جریان اطفای حریق در منابع 
گفت:  داده اند،  دست  از  را  خود  جان  طبیعی 
چهار نفر از این عزیزان کرمانشاهی و یک نفر 
از  هم  دیگری  و  احمد  بویر  و  کهکیلویه  اهل 
بود که شب گذشته)17  احمر  نیروهای هالل 
در  بختیاری  و  محال  چهار  استان   در  تیر( 
جان  طبیعی  منابع  در  حریق  اطفای  جریان 
خود را از دست داد. همچنین مصدومیت هایی 
اطفای حریق در منابع طبیعی  هم در جریان 

داشته ایم.
جان باختگان حریق »فداکار خدمت« می شوند 
مدیریت  قانون  به  هم  اشاره ای  ادامه  در  وی 
بحران برای حمایت از فداکاری افراد در منابع 

قانون  این  اساس  بر  گفت:  و  داشت  طبیعی 
منابع  از  حفاظت  در  را  خود  جان  که  افرادی 
طبیعی از دست بدهند، فداکار خدمت شناخته 
برای  موضوع  این  جدی  پیگیر  که  شوند  می 
جانباختگان آتش سوزی منطقه حفاظت شده 

»بوزین و مره خیل » هستیم.
وی افزود: در موضوع »بیمه بی نام« هم استانها 
نام  بی  بیمه  زیادی  تعداد  انجام  به  موظف  را 
بروز خسارت در حین  تا در صورت  ایم  کرده 
طبیعی  منابع  های  عرصه  در  حریق  اطفای 
و  دیدگان  آسیب  از   حمایت  برای  بتوانیم 

خانواده های آنها استفاده کنیم.
پایگاه های اطفای حریق کشور تقویت می شوند

سازمان  رییس  و  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سپس با اشاره به 
حمایت های ملی از اطفای حریق، گفت: برای 
ریزی  برنامه  اطفای حریق  های  پایگاه  تقویت 
مرحله  دو  یکی  اینکه  ضمن  ایم.  کرده  جدی 
برای خریداری تجهیزات  اعتبار مختصری  هم 
داده ایم. مشکل با وزارت دفاع برای اعزام بالگرد 
در زمان وقوع حریق در منابع طبیعی هم حل 

شده است.
حریق   با  مقابله  برای  باید  کرد:  اضافه  وی   
یک کار ملی بشود که در حال رایزنی در این 
خصوص هستیم  و سال آینده کارهای بهتری 

در این حوزه انجام خواهد شد.
بودن  برنامه  در  به  اشاره  با  ادامه  در  منصور 
ایجاد کنندگان حریق عمدی،  تشدید مجازت 

گفت: باید مجازات این افراد تشدید شود. 
طبیعی  منابع  در  سوزی ها  آتش  درصد   90

کشور منشا انسانی دارند
منصور گفت: یک تحلیل 14 ساله از وضعیت 
حدود  عامل  دهد  می  نشان  کشور  در  حریق 
90 درصد حریق های رخ داده در منابع طبیعی 
کشور عامل انسانی است که درصدی از آن هم 
عمدی و به اختالفات قومی و قبیله ای، آتش 

زدن پس چر مزارع و .. برمی گردد.
ادامه داد: عمده   معاون وزیر جهاد کشاورزی 
سهل  به  انسانی  منشا  با  داده  رخ  حریق های 
طبیعی  منابع  با  مواجهه  در  افراد  انگاری 
داریم  تقاضا  مردم  از  جد  به  که  برمی گردد 
طبیعی  منابع  عرصه های  در  حضور  هنگام 
مراقبت الزم را برای جلوگیری از وقوع حریق 

داشته باشند. 
مهمترین راه حفاظت از منابع طبیعی حفاظت 

فنی با مشارکت مردم است 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
مبنی بر ضرورت حفاظت از منابع آب و به ویژه 
از  هم  طبیعی  منابع  از  حفاظت  گفت:  خاک، 
و هم  دارد  قداست  است،  انفال  این جهت که 
از این جهت که ثروت و البته ثروت بین نسلی 

است، اهمیت ویژه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه مهمترین راه حفاظت 
از منابع طبیعی حفاظت فنی با مشارکت مردم 
تشکل  و  ها  تعاونی  گیری  شکل  گفت:  است، 
های منابع طبیعی ظرفیت خیلی خوبی است 
در  منابع طبیعی  در  با حریق  مقابله  برای  که 
صندوق  همچنین  است.  گیری  شکل  حال 
توسعه منابع طبیعی یکی از راه هایی است که 
جوامع محلی با عضویت در آن می توانند عالوه 
بر نقش آفرینی در حفاظت از منابع طبیعی، از 

مزایای آن بهره مند شوند.
امسال برای زراعت چوب هدف گذاری 30 هزار 

هکتاری کرده ایم
وی با بیان اینکه هم اکنون صنایع چوب کشور 
با 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند، گفت: 
منابع  درصد  درصد هم حدود 80  این 50  از 

چوب آنها از منابع داخلی تامین می شود.
چوب  زراعت  برای  امسال  کرد:  اضافه  منصور 
هدف گذاری 30 هزار هکتار در کشور کرده ایم، 
چون استفاده از آب های نامتعارف برای زراعت 

چوب بازدهی دارد.

طرح  اجرای  به  هم  ای  اشاره  ادامه  در  وی 
گذاری  هدف  امسال  گفت:  و  داشت  کاداستر 
کاداستر  برای  را  هکتاری  میلیون   30 جهشی 
داریم و برای اجرای این طرح هیچ محدودیت 

اعتباری نداریم.
باید جنگل ها و مراتع کرمانشاه ویژه دیده شوند

سازمان  رییس  و  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون 
استان  از  آبخیزداری سپس  و  مراتع  جنگل ها، 
مهم  های  استان  از  یکی  عنوان  به  کرمانشاه 
کشور در حوزه منابع طبیعی یاد کرد و افزود: 
جنگل ها و مراتع این استان به دلیل ویژگی های 

خاص خود نیاز به توجه ویژه دارند.
کرمانشاه  استاندار  درخواست  پی  در  منصور 
چوب های  جمع آوری  مجوز  اعطای  بر  مبنی 
خشک در منابع طبیعی، گفت: در قالب اجرای 
جنگل  پرورشی  و  بهداشتی  عملیات  طرح 
و  معیوب  پایه های  که  دارد  وجود  امکان  این 
آوری  جمع  طبیعی  منابع  سطح  از  خشکیده 
شود که البته اجرای این طرح قبال فرآیند ملی 
داشت که خوشبختانه اختیار تصمیم گیری در 
این مورد به استان ها واگذار شده است. هرچند 
در صورت اجرای این طرح باید هر نوع فروش 
دست  تا  باشد  چوب  صنایع  بین  الزاما  چوب 

واسطه ها از آن کوتاه شود.
جوامع دانشگاهی روی »بلوط« کار کنند

منصور با اشاره به ناشناخته ماندن بلوط، گفت: 
بلوط خیلی کارکرد می تواند داشته باشد و باید 
جوامع دانشگاهی روی بلوط کار کنند و جوامع 

محلی را با ارزش بلوط آشنا کنند.
سازمان  رییس  و  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون 
قرار  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
استان  به  خود  روزه  یک  سفر  ادامه  در  است 
حریق  جانباختگان  از  دلجویی  برای  کرمانشاه 
به  منطقه حفاظت شده »بوزین و مره خیل« 
دیدار خانواده های آنان و بازدید از مناطق دچار 

حریق شده برود. 

امسال بیش از 1۳۰۰ فقره حریق در منابع طبیعی کشور داشته ایم
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری:

رئیس خانه صنعت و معدن استان:
وقتی استان های دیگر با دالر 7 

تومانی صنعتی شدند، کرمانشاه زیر 
بمباران بود

جهانبخش شکری به مناسبت روز صنعت و معدن با بیان 
چالش های  با  استان  اقتصادی  بنگاه های  امروزه  اینکه 
متعددی مواجهند که عمده این چالش ها صرفا مربوط به 
کرمانشاه نیست و تمام کشور با آن درگیر است، عدم ثبات 
این  مهمترین  از  یکی  را  آن  قیمت  رفتن  باال  و  ارز  نرخ 

چالش ها برشمرد.
تاثیر  از  کرمانشاه  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
مستقیم باال رفتن نرخ ارز بر کاهش نقدینگی و سرمایه  در 
گردش واحدهای تولیدی  هم یاد کرد و افزود: وقتی قیمت 
دالر در زمانی کوتاه از کانال 10 هزار تومان به نزدیک به 
20 هزار تومان می رسد، به تبع آن سرمایه در گردش مورد 

نیاز صنایع نیز در همین مدت کوتاه دو برابر می شود.
تامین  برای  ماه  چندین  صنایع  گاهی  شکری،  گفته  به 
نقدینگی مورد نیاز خود خصوصا از طریق دریافت وام تالش 
می کنند، اما این نقدینگی زمانی به دست آنها می رسد که 
حتی نیمی از نیازهای گذشته آنها را هم پوشش نمی دهد.

را  است  صنایع  فعالیت  راه  سد  که  دیگری  معضل  وی 
و عنوان کرد:  پیچیده دانست  و  اداری طوالنی  بروکراسی 
دستورالعمل ها و تصمیمات یک شبه زیان قابل توجهی به 
بخش تولید می زند. در بسیاری از این تصمیم گیری ها نظر 
بخش خصوصی اخذ نمی شود، در حالیکه این تصمیمات به 
صورت مستقیم فعالیت بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
کرد:  اظهار  کرمانشاه  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
کرونا  از  حاصل  رکود  شرایط  درگیر  که  اکنون  خصوصا 
هستیم، باید قوانین و مقررات نسبت به سال های گذشته 

که وضعیت بهتری داشتیم، تسهیل شود.
و  اداری  بروکراسی  این  عمده  سهم  اینکه  بیان  با  شکری 
خاطرنشان  است،  دولت  اختیار  در  نامه نگاری ها  خصوصا 
کرد: از دولتمردان تقاضا داریم تا حد امکان در این زمینه 
تسهیل گری انجام دهند و قوانین و مقررات دست و پاگیر 

را حذف کنند.
دوره جدید قوه قضاییه، حامی تولید

این فعال اقتصادی مضعل دیگری که گاهی صنایع با آن 
مواجهند را نیز تملک واحدها توسط بانک ها اعالم کرد و 
افزود: البته از زمان فعالیت دوره جدید قوه قضاییه، شاهد 
که  تاکید شده  و  ایم  بوده  زمینه  این  در  رویه های خوبی 
باعث  صنعتی،  واحد  یک  تملک  با  ندارد  بانکی حق  هیچ 
تعطیلی آن شود.وی ادامه داد: با این روند دیگر نگران از 
دست رفتن اشتغال فعال در واحدهای صنعتی که به تملک 

بانک ها در می آید نیستیم.
از قبل توسط بانک ها  اینکه واحدهایی که  با بیان  شکری 
تملک شده بود نیز در حال واگذاری به افراد توانمند برای 
فعالسازی مجدد است، گفت: امیدواریم همه بانک ها از این 

رویه با جدیت تبعیت کنند.
مرزی  زیرساخت های  تقویت  و  شدن  ساعته   24 لزوم 

کرمانشاه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان 
اینکه به واسطه هم مرز بودن کرمانشاه با عراق تعداد قابل 
توجهی از واحدهای تولیدی استان صادرات محور هستند 
واحدهای  صادرات  از  توجهی  قابل  سهم  دیگر  از سوی  و 
تولیدی کشور به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت 
می گیرد، اظهار کرد: یکی دیگر از مشکالت، موانع صادراتی 
چه از بعد قوانین و مقررات و چه از بعد زیرساخت ها است.

نرم افزاری  زمینه  در  صادرات  حوزه  در  کرد:  اظهار  وی 
نیازمند روان سازی کارها هستیم و از بعد سخت افزاری هم 
این  در  که  شود  تقویت  استان  مرزی  زیرساخت های  باید 
مرزها  از  بسیاری  در  و  داریم  زیادی  مشکالت  نیز  بخش 
اولیه  که حتی به صورت ملی هم خدمات دارند، امکانات 

مناسبی وجود ندارد.
برای  مرزها  در  کامیون  خواب  کاهش  لزوم  بر  شکری 
خواب  متاسفانه  گفت:  و  کرد  تاکید  هم  صادرات  تسهیل 
فاسد می شود،  برای مواد غذایی که زود  کامیون خصوصا 

خسارت های زیادی به همراه دارد.
60 درصد صنایع کرمانشاه فعالند

وی در ادامه از وضعیت صنایع استان کرمانشاه نیز یاد کرد 
و گفت: به جرات می توانم بگویم هم اکنون نزدیک به 60 
درصد صنایع استان فعال هستند. البته تمام این 60 درصد 
زیر  از صنایع  برخی  و  نمی کنند  کار  کامل  با ظرفیت  نیز 

ظرفیت یا به صورت تک شیفت فعال هستند.
دلیل  به  دیرباز  از  کرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با  شکری 
شرایط جنگ تحمیلی نتوانست آنطور که باید مانند سایر 
وقتی  افزود:  کند،  طی  را  شدن  صنعتی  روند  استان ها 
و  ساخت  حال  در  تومانی  هفت  دالر  با  دیگر  استان های 
کرمانشاه  بودند،  سرمایه گذار  جذب  و  صنعتی  سازهای 
دیگری  مشکالت  نیز  بعد  سال های  در  بود.  بمباران  زیر 
توسعه  راه  بر  زلزله سال 1396، همچنان سدی  از جمله 
استان  معدن  و  صنعت  خانه  بود.رئیس  کرمانشاه  صنعتی 
برای  باید  مشکالت،  این  وجود  با  است،  معتقد  کرمانشاه 
کردستان،  مانند  مشابه  استان های  و  کرمانشاه  استان 
لرستان، خوزستان و ... که هشت سال درگیر جنگ بودند 
مشوق ها و حمایت هایی مانند معافیت های مالیاتی و تامین 
تا  شود  گرفته  نظر  در  و...  بهره  کم  تسهیالت  اجتماعی، 
این استان ها نیز بتوانند کاستی های خود را جبران کنند.

شکری خاطرنشان کرد: البته سال ها است که این راهکار را 
پیشنهاد داده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.

پیشکسوتان عرصه  از  تجلیل  برای  برنامه  از  ادامه  در  وی 
صنعت، صنعتگران جوان و صنعتگران نمونه استان نیز به 
مناسبت روز صنعت و معدن خبر داد و افزود: این برنامه 
به احتمال زیاد در همین تیرماه و در سالن شهدای دولت 

استانداری برگزار خواهد شد.
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هماهنگی  شورای  کنفرانس  ویدئو  جلسه 
کرمانشاه  استان  برق  و  آب  صنعت  مدیران 
اهداف  پیشبرد  خصوص  در  نیرو  وزارت  با 
پویش الف-ب-ایران در سال 99 با محوریت 

ساز و کارها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
ای غرب، مدیر مرکز امور اجتماعی و منابع 
آب و انرژی وزارت نیرو در ابتدای این جلسه 
نیرو در  با اشاره به اهداف و رویکرد وزارت 
برنامه های اجرایی پویش الف-ب-ایران در 
کارها،  و  ساز  انواع  کرد:  تصریح   99 سال 
پیمانکار،مشاور  کارفرما،  اختیارات  و  حدود 
الف-ب- تداوم بحث پویش ملی  ناظر در  و 

ایران مدنظر قرار دارد.
دکتر فاضلی در ادامه توضیحاتی در خصوص 
اثرات سازوکارها، تقسیم بندی سازوکارها بر 
اساس روش های اقتصادی، اداری، اجتماعی 
و عرصه های و معیارهای مربوط به آن ارائه 

نمود.
انسجام  شورای  رئیس  اسدی  علی  مهندس 

بخشی مدیران صنعت آب و برق استان نیز 
در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم استفاده 

تامین  در  ذینفعان  و  ها  بانک  مشارکت  از 
طریق  از  مدیران  انتخاب  و  ها  پروژه  مالی 
فراخوان را از جمله رویکردهای مهم وزارت 
در  که  کرد  عنوان  اخیر  سالهای  در  نیرو 
بوده  تاثیرگذار  سازوکارها  اهداف  پیشبرد 

است.
برق  شرکت  مدیرعامل  اسدی  مهندس 
منطقه ای غرب در ادامه در خصوص همدلی 
و همراهی اعضای شورای انسجام بخشی در 

افزایش بهره وری، مطالبی را ارائه نمود.
تابع  های  مجموعه  خدمات  داد:  ادامه  وی 
وزارت نیرو به مردم در همه بخش ها فراوان 
می باشد و الزم است تا در این زمینه اطالع 

رسانی الزم صورت گیرد.
در پایان این نشست با توجه به موارد مطرح 
نقطه  ارائه  و  جلسه  کار  دستور  در  شده 
اتخاذ  الزم  تصمیمات  حاضرین،  نظرات 

گردید.

جلسه ویدئو کنفرانس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و 
برق استان کرمانشاه برگزار گردید

با محوریت اموراجتماعی وزارت نیرو:

رئیس سازمان صمت استان خبر داد
سرمایه گذاری 6۳۰۰ میلیارد تومانی 

در حوزه صنایع و معادن کرمانشاه
 به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانشاه امسال با سرمایه گذاری حدود 6300 میلیارد 
از  بیش  برای  استان،  و معدن  تومانی در حوزه صنعت 

3100 نفر شغل ایجاد می شود.
به مناسبت هفته  دارابی در نشست خبری که  محسن 
صنعت و معدن برگزار شد با اشاره به پنج راهبرد اصلی 
که امسال توسط سازمان صمت استان کرمانشاه دنبال 
می شود، اظهار کرد: این راهبردها شامل تکمیل هشت 
واحدهای  نوسازی  و  بازسازی  استان،  اولویت دار  طرح 
در  سرمایه  تامین  راکد،  واحدهای  احیای  صنعتی، 
گردش واحدهای صنعتی و معدنی و تامین منابع مالی 

برای توسعه واحدهای موجود است.
صنعتی  پروژه   144 راهبرد  پنج  این  داد:  ادامه  وی 
استان را پوشش می دهد که سرمایه گذاری آنها 6300 

میلیارد تومان و اشتغالزایی آن 3179 نفر است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه 
تاکید کرد: با اجرای این برنامه ها 6242 فرصت شغلی 
تولیدات صنعتی و  به ظرفیت  تثبیت، 3.7 میلیون تن 
تولید  ظرفیت  تن  میلیون   10 و  اضافه  استان  معدنی 

صنایع و معادن کرمانشاه تثبیت می شود.
در  اجرا  در دست  مهم  به چند طرح  اشاره ای هم  وی 
استان داشت و اضافه کرد: پروژه بیوایمپلنت در بخش 
این  داشتیم  بنا  و  است  افتتاح  آماده  نرم  بافت  تولید 
پروژه  را بهمن یا اسفند سال گذشته افتتاح کنیم، اما 

شیوع کرونا مانع شد.
بافت سخت  تولید  باید تالش کنیم  تاکید کرد:  دارابی 

پروژه بیوایمپلنت کرمانشاه را نیز پیش ببریم.
پیشرفت  از  کرمانشاه  استان  صمت  سازمان  رئیس 
داد  خبر  هم  بیواتانول  درصدی   70 از  بیش  فیزیکی 
معظم  مقام  سفر  مصوبات  از  پروژه  این  کرد:  تاکید  و 

رهبری است  و با جدیت پیگیر اجرای آن هستم.
ظرفیت  واحد  این  راه اندازی  با  مسئول،  این  گفته  به 

حدود 200 میلیون لیتر الکل در روز فراهم می شود.
کرمانشاه  پتروشیمی  توسعه  طرح  کرد:  اظهار  دارابی 
توسعه  از صندوق  مالی  منابع  تامین  دار  و  گیر  در  نیز 
ملی و مباحث مربوط به مسدودی ارزی می باشد که از 

مشکالت ناشی از تحریم ها تاثیر پذیرفته است.
هزار  پنج  به  نزدیک  را  طرح  این  سرمایه گذاری  وی 
توسعه  طرح  داد:  ادامه  و  کرد  برآورد  تومان  میلیارد 
پتروشیمی کرمانشاه مانند ایجاد یک واحد پتروشیمی 
جدید است و ظرفیت 600 هزار تنی کنونی این واحد 

تولیدی را بیش از 650 هزار تن ارتقا می دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه تحقق جهش تولید در حوزه 
صنعت و معدن نیز امسال با جدیت دنبال خواهد شد، 
عنوان کرد: نباید فراموش کنیم جهش تولید یک فرآیند 
و متشکل از چندین حلقه به هم پیوسته است و همه 
دستگاه های مختلف باید در این زمینه پای کار بیایند.

این  توسط  شده  انجام  اقدامات  به  هم  اشاره ای  دارابی 
سازمان در سال گذشته داشت و برگزاری 116 جلسه 
ستاد تسهیل، احیا 193 واحد تولیدی در استان) سهم 
حوزه صنعت و معدن 55 واحد( با سرمایه گذاری 270 
مشکالت  رفع  نفر،   1087 اشتغالزایی  و  تومان  میلیارد 
101 واحد تولیدی با اشتغال 3639 نفر و تزریق 227 
 110 جذب  واحدها،  این  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی  در حوزه صنعت و 

معدن و ... را از مهمترین آنها برشمرد.
تجارت  حوزه  در  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  وی 
بودیم  مواجه  زیادی  نشیب های  و  فراز  با  نیز  استان 
که رسمی شدن سه مرز سومار، شیخ صله و شوشمی 
بخش مثبت حوزه تجارت و بسته شدن مرز سومار به 
دلیل سیاست های عراق از تیر ماه تا بهمن و پس از آن 

نیز به دلیل شرایط کرونا از قسمت های منفی آن بود.
با  کرد:  اضافه  کرمانشاه  استان  صمت  سازمان  رئیس 
وجود همه این مشکالت سال گذشته 2.2 میلیارد دالر 
صادرات از مرزهای کرمانشاه به خارج از کشور صورت 

گرفت.

برق  شرکت  مدیرعامل  اسدی  علی  مهندس 
منطقه ای غرب در بازدید دکتر محمد رشیدی 
شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
اسالمی از پروژه 230 کیلوولتی شاهد گفت: 
شهید  شاهد)سپهبد  کیلوولت   230 پست 
حاج قاسم سلیمانی( و اتصاالت مربوطه آن با 
اعتباری بالغ بر 118 میلیارد تومان به همت 
کرمانشاهی  مهندسان  به ویژه  ایرانی  جوانان 

آماده بهره برداری است.
مهندس علی اسدی مدیرعامل برق منطقه ای 
رشیدی  محمد  دکتر  بازدید  جریان  در  غرب 
شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
اسالمی از پروژه 230 کیلوولتی شاهد گفت: 
شهید  شاهد)سپهبد  کیلوولت   230 پست 
حاج قاسم سلیمانی( و اتصاالت مربوطه آن با 
اعتباری بالغ بر 118 میلیارد تومان به همت 
کرمانشاهی  مهندسان  به ویژه  ایرانی  جوانان 

آماده بهره برداری است.
وی با اشاره به پیشرفت 100 درصدی پروژه 
اظهار  شاهد،  کیلوولت   230 پست  احداث 
برق  انتقال  ایستگاه  ساخت  از  هدف  داشت: 
برق،  شبکه  اطمینان  قابلیت  افزایش  شاهد، 
پست های  تغذیه  امکان  و  تلفات  کاهش 
با  کرمانشاه  شهرستان  در  جدید  فوق توزیع 

توجه به رشد مصرف است.
دارد  کامل  آمادگی  برق  صنعت  افزود:  وی 
زیرساخت های  نمودن  فراهم  راستای  در  تا 
توسعه منطقه حرکت کرده و به صنعتی شدن 

کرمانشاه و غرب کشور کمک کند.
در  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
پروژه  این  پایان سخنانش گفت: خوشبختانه 
آماده  منطقه  همین  جوانان  توان  و  همت  به 
بهره برداری شده، که امید است کمک خوبی 

به توسعه استان بکند.

در  کرمانشاه  فهیم  مردم  نماینده  همچنین 
بازدید از پروژه های بزرگ انتقال و فوق توزیع 
کرمانشاه،  در  غرب  منطقه ای  برق  شرکت 
گفت: پست 230 کیلوولت »شاهد« کرمانشاه 
در حالی آماده بهره برداری توسط جوانان این 
شرایط  سخت ترین  در  ما  که  است  مرزوبوم 

اقتصادی و تحریم های ظالمانه هستیم.
دکتر محمد رشیدی پس از بازدید از ایستگاه 
شاهد  کیلوولت   230 استراتژیک  و  بزرگ 
)سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی( در منطقه 
امیدواری  ابراز  کرمانشاه،  شهرستان  فرامان 

کرد که با تکیه بر توان جوانان و متخصصان 
ایرانی این پست ایجاد شده است و این نشان 
محور  توسعه  فرامین  راستای  در  ما  می دهد 
جهش  سال  در  اسالمی  انقالب  بزرگ  رهبر 
تولید حرکت نموده و همگام با مردم و دولت 
با نگاه به چشم اندازی که مقام معظم رهبری 
امید  که  برداشته ایم  گام  نموده اند،  ترسیم 
عدم  و  کامل  بی نیازی  تا  حرکت  این  است 
ان شاءاهلل  که  یابد  ادامه  غرب  به  وابستگی 

همین نیز محقق خواهد شد.
 320 ظرفیت  به  پروژه  این  است؛  گفتنی 

 160 ترانس   2 دارای   ، مگاولت آمپر 
 4 کیلوولت،   230 فیدر خط   2 مگاولت آمپر، 
 230 ترانس  فیدر   2 کیلوولت،  فیدر خط63 
کیلوولت، 2 فیدر ترانس 63 کیلوولت، بیش از 
3 کیلومتر خط 63 کیلوولت دومداره و بیش 
دومداره  کیلوولت   230 کیلومتر خط  یک  از 

می باشد.
بهره برداری  و  احداث  برای  است؛  شایان ذکر 
بر  بالغ  آن  مربوطه  اتصاالت  و  پروژه  این  از 

118میلیارد تومان هزینه شده است.

ایستگاه بزرگ ۲۳۰ کیلوولتی شاهد کرمانشاه آماده بهر ه برداری است
مدیر عامل برق منطقه ای غرب :

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خبر داد:
ساخت شهری جدید در کنار شهر 

کرمانشاه
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از ساخت شهری جدید 
در کنار شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: مطالعات این طرح 

جهت تعیین زمین هم اکنون در حال انجام است.
مهرداد ساالری با اشاره به سابقه ساخت شهرهای جدید 
در کشور، گفت: بطور معمول در شهرهای بزرگ که تمرکز 
جمعیت باال بوده و تقاضا برای اسکان در آنها روز به روز 
نشینی  حاشیه  پدیده  بروز  شاهد  است،  افزایش  حال  در 
هستیم.وی افزود: افرادی که توانایی مالی ندارند و خواهان 
شکل  به  ناچار  به  هستند،  بزرگ  شهرهای  در  اسکان 
غیرقانونی در حاشیه شهرها ساخت و ساز کرده و ساکن 
می شوند و این امر معضالتی را هم در این مناطق و هم 

برای کل شهر به وجود می آورد.
اکنون  هم  مشکل  این  رفع  جهت  کرد:  تصریح  ساالری 
ساخت شهرهای جدید در کنار شهرهای بزرگ در دستور 
دارند  کمتری  مالی  بضاعت  که  افرادی  و  گرفته  قرار  کار 
ارزانتر صاحب زمین و  با قیمت  این شهرها  می توانند در 
از  افزود:  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  شوند.معاون  خانه 
طرفی این شهرها در اطراف شهرهای بزرگ احداث شده و 
رفت و آمد این افراد به مراکز شهرهای بزرگ تسهیل شده 
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  است.ساالری  پذیر  امکان  و 
و  پرند  از جمله  پنج شهر جدید  تهران حدود  اطراف  در 
پردیس، در اطراف شهر اراک سه شهر و در اطراف سایر 
شهرهای بزرگ مانند مشهد هم چند شهر جدید ساخته 

شده و یا در حال شکل گیری است.
شرکت  یک  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  مسئول  این 
از  یکی  عنوان  به  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  نام  به 
در  و  است  فعال  و شهرسازی  راه  وزارت  زیرمجموعه های 
شهرهای  اطراف  در  جدید  شهرهای  گیری  شکل  زمینه 
ایجاد شهر  بزرگ فعالیت می کند و هم اکنون مطالعات 
جدید در استان کرمانشاه توسط این شرکت در حال انجام 
ضرورت  افزود:  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  است.معاون 
ایجاد این شهر در اطراف کرمانشاه به تصویب شورالی عالی 
معماری و شهرسازی رسیده و مشاور این پروژه، دانشگاه 
اراضی  موقعیت  بررسی  حال  در  که  است  بهشتی  شهید 

اطراف شهر کرمانشاه است.
اولویت  و  نقطه  چند  تعیین  با  کرد:  خاطرنشان  ساالری 
بندی صورت گرفته، در نهایت زمین مناسب برای ساخت 
ایجاد  امکان  با  کرمانشاه  شهر  اطراف  در  جدید  شهر 

زیرساخت هایی مانند آب، برق و ... تعیین می شود.
عمران  شرکت  زمین،  تعیین  با  کرد:  تصریح  ساالری 
شهر  این  های  زیرساخت  است  موظف  جدید  شهرهای 
قیمت جهت سکونت  ارزان  زمین  و  تامین کند  را  جدید 

در اختیار مردم قرار دهد.

مصرف برق در سرپل ذهاب 1۰ درصد 
افزایش یافت

 رییس اداره برق سرپل ذهاب گفت: مصرف برق مشترکان 
در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.
در  برق  میانگین مصرف  اکنون  هم  افزود:  نجفیان  بهزاد 
سال  در  که  است  ساعت  مگاوات   44 تا   42 شهرستان 
قبل این مصرف 40 مگاوات ساعت بود.وی با بیان اینکه 
اکنون در شهرستان سرپل ذهاب 32 هزار مشترک  هم 
که  مشترک  هزار   9 داشت:  اظهار  هستند،  برق  اداره 
برای  هنوز  متاسفانه  است  کاره  نیمه  واحدهایشان 
انشعاب درخواست مجوز نداده اند.رییس اداره برق سرپل 
در  برقی  امور  انجام  برای  پیمانکار  تعداد 2  ذهاب گفت: 
شهرستان انتخاب و مشغول کار در شهر و روستا هستند 
که با مراجعه روستا به روستا تمامی واحدهای مسکونی 
را رفع اشکال می کنند از این رو از مردم می خواهیم با 
تمامی  داد:  ادامه  کنند.نجفیان  همکاری  پیمانکاران  این 
کنتورهای  و  شده  قطع  شهرستان  در  غیرمجاز  خطوط 
معیوب نیز تعویض می شوند و این پروسه تا پایان سال 
تداوم دارد.وی از مردم خواست با توجه به وضعیت شیوع 
کرونا در شهرستان و تهدیدات آن برای سالمتی مردم، از 
مراجعه حضوری در اداره برق برای انجام امور خود پرهیز 
مشکالت  و  گرفته  تماس   121 شماره  ازطریق  و  کرده 

خودرا مطرح کنند.

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسیا کار چوب زاگرس درتاریخ 1399/01/30 به شماره ثبت 22851 به شناسه ملی 14009081641 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : تهیه ، تولید وارائه خدمات دکوراسیون داخلی ، مبلمان اداری و خانگی - اخد نمایندگی از شرکتهای مختلف - کارهای مربوط به ابنیه و ساخت 
و ساز - صادرات و واردات کلیه مواد ، ملزومات ، تجهیزات و ماشین آالت - انجام کارهای خدماتی ، تاسیساتی ، فضای سبز و تامین نیروی انسانی - انجام سیستم های الکتریکی ساختمانی ، روشنایی 
داخلی و خارجی ، سیستم اعالن خطر، سیستم صوتی- انجام تاسیسات مکانیکی ساختمان - بسته بندی محصوالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه، محله شهرک معلم ، خیابان بستان غربی ، کوچه نهم ، پالک 21 ، 212433 ، طبقه همکف کدپستی 
6714848317 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای هادی قبادی نیا به شماره ملی 3256416527 دارنده 600000 ریال سهم 
الشرکه خانم فائزه محمدقلی به شماره ملی 3970085128 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای هادی قبادی نیا به شماره ملی 3256416527 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم فائزه محمدقلی به شماره ملی 3970085128 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )906476(

 آگهی تغییرات شرکت اکسون انرژی سامیا سهامی خاص به شماره ثبت 37581 و شناسه ملی 10380531780 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلی شرکت از استان خراسان رضوی به استان کرمانشاه – اسالم آباد غرب بخش مرکزی – دهستان شیان آبادی منطقه ویژه زاگرس ، جاده فرودگاه اضطراری خیابان اصلی شهرک پالک 0 
طبقه همکف کد پستی 6769140051 و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید وشماره ثبت 1787به شرکت موصوف اختصاص داده شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسالم آباد غرب )906475(

 آگهی تغییرات شرکت زانا سازه زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15639 و شناسه ملی 10660153137 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای شهاب صیفی به شماره ملی 3251198556 آقای امیر جواهری به شماره ملی 3258666725 آقای محمد امین حسین زاده به شماره ملی 
3255324777 فریبرز مهدی پور به شماره ملی 3257369123برای مدت دو سال انتخاب شدند. در اجرای ماده 124 الیحه اصالحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. 
ـ 2ـ آقای نوید نعیمی به شماره ملی 3309855211 به سمت بازرس اصلی آقای عرفان زندی به شماره ملی 3359810791 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )906474(

 آگهی تغییرات شرکت وفا دارو پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 442456 و شناسه ملی 14003579020 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت به استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه، محله میدان بار ، خیابان )ارتش( ، خیابان شهید علی امجدیان ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6715644795 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.ضمنا شماره ثبت 22662 ثبت شرکتها کرمانشاه به شرکت مذکور اختصاص یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )906472(

 آگهی تغییرات شرکت زانا سازه زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15639 و شناسه ملی 10660153137 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - الف : 1ـ شهاب صیفی به شماره ملی 3251198556 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2ـ امیر جواهری به شماره ملی 3258666725 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3ـ محمد امین حسین 
زاده به شماره ملی 3255324777 به سمت عضو هیئت مدیره 4- فریبرز مهدی پور به شماره ملی 3257369123به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند ب : کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء شهاب صیفی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )906471(

مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:
پراکندگی زیاد، کار مراقبت از 
جنگل ها را در کرمانشاه سخت 

می کند
کرمانشاه  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
گفت: پراکندگی زیاد جنگل ها، کار مراقبت از عرصه های 

جنگلی در کرمانشاه را سخت می کند.
انشاهلل کوالنی در نشستی که با حضور معاون وزیر جهاد 
ابخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  رئیس  و  کشاورزی 
طبیعی  منابع  وسعت  شد،  برگزار  استانداری  در  کشور، 
استان را بیش از 1.7 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: 
هزار   527 و  مرتع  هکتار  میلیون   1.2 کرمانشاه  استان 

هکتار جنگل دارد.
استان،  جنگل های  باالی  پراکندگی  به  اشاره  با  کوالنی 
در  کرمانشاه  استان  جنگل  هکتار  هزار   527 داد:  ادامه 
این  و  است  پراکنده  هکتار  میلیون  یک  معادل  سطحی 
موضوع کار مراقبت از عرصه های جنگلی استان را سخت 

می کند.
این  استان کرمانشاه  بودن  پربارش  اینکه  بیان  با  کوالنی 
این  گفت:  کرده،  غنی  گیاهی  پوشش  مستعد  را  استان 
موضوع نیز کار حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان 

به ویژه جنگل ها را در برابر حریق سخت می کند.
اطفای  گروه   140 بودن  فعال  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
حریق در استان کرمانشاه که ظرفیت خیلی خوبی برای 
مقابله با حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی استان است، 
حریق های  مهار  برای  را  تشکل ها  و  محلی  مردم  گفت: 
احتمالی در عرصه های منابع طبیعی به میدان آورده ایم 
که امیدواریم با تکیه بر توان آنها بتوانیم به خوبی از منابع 

طبیعی به عنوان سرمایه های کشور حراست کنیم.
وی ادامه داد: عالوه بر اینکه تمامی فرمانداران استان در 
بحث مقابله با حریق پای کار هستند، تمامی دهیاری های 
استان را برای آموزش مردم محلی برای مقابله با حریق 

فعال کرده ایم.
اجرای  نامطلوب  وضعیت  به  هم  ای  اشاره  ادامه  در  وی 
داشت  کرمانشاه  استان  طبیعی  منابع  در  کاداستر  طرح 
و گفت: تاکنون قراردادهای مربوط به این طرح در سطح 
740 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان منعقد 
شده و امسال هم قرار است کارهای مربوط به 500 هزار 
پایان سال  تا  این صورت  در  انجام شود که  دیگر  هکتار 
منابع طبیعی  از  هکتار  میلیون   1.2 برای  کاداستر  طرح 

استان اجرایی خواهد شد.
کوالنی ادامه داد: نظامی بودن منطقه بوزین و مرخیل در 
کنار مرزی و صعب العبور بودن و بسیاری محدودیت های 
دیگر کار اطفای حریق را سخت کرده بود که در نهایت 
با وجودی که تعدادی از دوستداران طبیعت استان را از 
به  را  توانستیم حریق  اما  بود،  انگیز  دادیم که غم  دست 

موقع اطفا کنیم.
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دیدار و نشست دکتر رشیدی نماینده 
مردم شریف شهر کرمانشاه، با مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شربف  مردم  نماینده  رشیدی  محمد  دکتر  کرمانشاه 
شهر کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی به همراه تنی 
چند از مسئولین استانی با درویشی مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای دیدار و ضمن بحث و گفتگو موضوعات 
مونیتورینگ  و  پایش  رصد،  مرکز  محل  از  آب  منابع 
بازدید  شرکت  ستاد  محل  در  استان  آبی  های  داده 

نمودند.  
در ابتداء جلسه وحدتی مدیر  مطالعات پایه منابع آب 
شرکت   توضیحاتی در خصوص سیمای کلی منابع آب 
سطحی و زیرزمینی استان  ارائه نمود. وحدتی  افزود 
وغیر  مشترک  مطالعاتی  محدوده   11 غرب  درحوضه 
مشترک با استانهای مجاور ایالم ،کردستان داریم  که 
از حیث  ممنوعه  آن  محدوده  و2  آزاد  آن  محدوده   9
در  خصوص  به  زیرزمینی  آب  منابع  از  برداری  بهره 
ومتوسط  باشد  می  کشاورزی  برداری  بهره  با  رابطه 
بارش دراز مدت سالیانه در حوضه مرزی غرب حدود 
زیرمجموعه  غرب  مرزی  حوضه  و  بوده  میلیمتر   510
مجموعه  از  عمان  ودریای  فارس  خلیج  اصلی  حوضه 

حوضه اصلی کشور می باشد.
در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت ضمن خیر مقدم 
آبی  منابع  وضعیت   تشریح  به  همراهان  و  ایشان  به 
مرکز  دومین  مرکز  این  افزود  و  پرداخت  استان  در 
با  که  باشد  می  آب کشور  منابع  پایش  و  مانیتورینگ 
مدیریت  و  راهبردی  بهبود  وری،  بهره  افزایش  هدف 
است  گردیده  تاسیس  ها  رودخانه  و  سدها  آب  منابع 
اجرای  و  اشاره  نیز  بیستون  سد  طرح  به  درویشی   ،
توصیف  اقتصادی  های  پروژه  مهمترین  از  یکی  را  آن 
و از این طرح بعنوان نیروی محرکه قطب صنعت  در 
به  سد  این  اجرای  ثمرات  دیگر  از  و  برد  نام  استان 
توسعه گردشگری ،  تامین آب مورد نیاز زون صنعتی 
در   ، عامل شرکت  مدیر    ، داشت  اشاره   نیز  استان  
ادامه مباحث خود گفت : دولت و وزارت نیرو در  غرب 
کشور با اجرای طرح های بزرگی در حوزه آب همچون 
طرح گرمسیری هدیه بزرگی را به مردم منطقه اهداء 
موثر  اشتغال   ، ثروت  تولید  آن  ثمرات  از  که  نمودند 
را  منطقه  آبادانی  نهایت  در  و  مردم  درآمد  افزایش  و 
عملیات  روند  به  ایشان سپس    . بود  خواهیم  شاهد  
اجرایی طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه و تصفیه خانه 
پرداخت  بخش  این  در  انجام شده  اقدامات  و  مربوطه 
بهره  الزم  اعتبار  تامین  در صورت  شد  نشان  خاطر  و 
پایان سالجاری محقق خواهد  تا  پروژه  این  از  برداری 

شد.
مهم  نقش  به  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در  همفکری  با  همه  اگر   : گفت  و  اشاره  نمایندگان 
می  کنیم،  تالش  استان   آبادانی  و  عمران  راستای 
توسعه  شاهد  موثر  و  مهم  تصمیمات  اخذ   با  توانیم 
استان باشیم . در پایان این دیدار درویشی به تشریح 
انتظارات مورد نظر و متقابل حوزه آب  خصوصا وزارت 

نیرو از نمایندگان پرداخت

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:
با سدهای افتتاحی در این دولت آب 
شرب شش میلیون نفر تامین شده است

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  کرمانشاه 
به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  که  سدهایی  با  گفت: 
تامین  نفر  بهره برداری رسیده، آب شرب شش میلیون 

شده است.  
شرفشاه  سد  افتتاح  آیین  در  رسولیها  حاج  محمد 
حضور  با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  )12تیر(  روز  که 
از  درصد   23 اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  جمهور  رئیس 
و  یازدهم  دولت  در  داریم  کشور  در  که  سدهایی  کل 
دوازدهم به بهره برداری رسیده، اظهار کرد: از 53 سدی 
سد،   24 نیز  داریم  کشور  مرزی  استان  یازده  در  که 
یعنی معادل 45 درصد در این دو دولت افتتاح شده که 

رکوردی بی سابقه است.
تدبیر  حاج رسولیها حجم مخزن سدهایی که در دولت 
 450 و  میلیارد  پنج  را  رسیده  بهره برداری  به  امید  و 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و یادآور شد: با بهره برداری 
 3.5 شامل  نفر  میلیون  شش  شرب  آب  سدها  این  از 
روستاها  در  نفر  میلیون   2.5 و  شهرها  در  نفر  میلیون 

برای افق 30 سال تامین شده است.
همچنین  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
با  صنایع  برای  آب  مترمکعب  میلیون   250 تامین  از 
اشتغال  زمینه  که  داد  خبر  سدها  این  از  بهره برداری 
برای 400 هزار نفر را فراهم کرده و نیمی از آب صنعتی 

تامین شده نیز در مناطق مرزی بوده است.
 250 آبیاری  زمینه  سدها  این  رسولیها،  حاج  گفته  به 
هزار   300 اشتغالزایی  با  کشاورزی  اراضی  هکتار  هزار 

نفر را فراهم کرده است.
 1300 سدها،  این  از  بهره برداری  با  کرد:  اضافه  وی 
شده  استفاده  مدار  وارد  نیز  آبی  برق  نیروگاه  مگاوات 
سرپل ذهاب  قصرشیرین،  نماینده  حیدری  است.شهریار 
اشاره  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن غرب  و 
امیدواریم  از سد شرفشاه سومار، گفت:  بهره برداری  به 
و  برای مصارف شرب، کشاورزی  این سد  از  آبی که  با 
به  مردم  برگشت  شاهد  می کند  تامین  منطقه  صنعت 

سومار و نفت شهر و روستاهای این منطقه باشیم.
درخواست  مردم  است  سال ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  منطقه  این  به  بازگشت  برای  شرایط  شدن  فراهم 

دارند که امیدواریم تامین آب به این امر کمک کند.

منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرمایه  طرحهای  آب  تخصیص  کرمانشاه،  ای 
گذاری در سطح استان با حضور دکتر حاتمی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
آب  شرکت  عامل  مدیر  درویشی  استانداری، 
اقتصادی  امور  مدیر کل  ای، حیدریان  منطقه 
و  کشاورزی  جهاد  معاونت  استان،  دارائی  و 
پایش  مرکز  محل  در  مهندسی،  نظام  نماینده 
و مانیتورینگ داده های آبی استان در شرکت 

آب منطقه ای برگزار گردید.  
مطالعات  مدیر  وحدتی  جلسه  این  ابتداء  در 
پایه منابع آب شرکت توضیحاتی در خصوص 
وضعیت حجم مخزن  آبخوان، رواناب ها ، دشت 
های مطالعاتی استان و وضعیت فعلی آنان به 
استماع حاضرین رسانید ، سپس دکتر حاتمی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
شرکت  عامل  مدیر  از  تقدیر  استانداری ضمن 
استفاده  افزود،  شده  یاد  مرکز  کارشناسان  و 
ارزشمند  مرکز  این  های  داده  و  اطالعات  از 
است لیکن تحلیل آن مهمتر چرا که با تحلیل 
 ، بینی  را پیش  نیاز  اقدامات مورد  آن میتوان 
این داده ها  بر اساس دامنه تحلیل  طراحی و 
اقدامات موثرتر  را بر اساس اولویت بندی انجام 
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  حاتمی  دکتر  داد. 
سرمایه  طرحهای  در  آب  تخصیص  زمینه  در 
گذاری زمانی موفق خواهیم بود که همه اعضاء 
با یکدیگر هم آهنگ و اتفاق نظر داشته باشند 
سویه  چند  همکاری  و  فکری  مشارکت  افزود 
بین کارگروه ها میتواند منتج به رفع موانع و 
تسریع  با  ها  گیری  تصمیم  و  شده  مشکالت 
بیشتری صورت پذیرد، دکتر حاتمی همچنین 
در  ذیربط  نهادهای  بیشتر  همفزایی  خواستار 
استفاده  با  داد  ادامه  و  گردید  خصوص  این 
که  مربوطه  های  داده  و  موجود  آب  منابع  از 
توسط شرکت آب منطقه ای صورت می پذیرد 
و تحلیل آن میتوان نسبت به اتخاذ نوع مصرف  
تصمیم و اقدام نمود . ایشان با اشاره به اینکه 
به  نسبت  میتوان  اطالعات  این  از  استفاده  با 
باید  افزود  نمود  اقدام  درست  گیری  تصمیم 

در  آن  اطالعات  که  موجود  منابع  اساس  بر 
اختیار آب منطقه ای میباشد اقدام و بر اساس 
در  گذاری  سرمایه  حوزه  در  ها  بندی  اولویت 
با اشاره به  استان اقدام نمائیم ، دکتر حاتمی 
اینکه در این بخش باید بدانیم تخصیص انجام 
یا  میگردد  مصرف  نظر  مورد  مسیر  در  شده 
رصد  برای  کنترلی  سیستم  باید   ، افزود  خیر، 
و پایش مجوزهای صادره مورد نظر قرار گیرد 
و هر فردی خارج از تخصیص مورد نظر اقدام 

نموده مجوز آن لغو گردد .
در ادامه این جلسه درویشی مدیر عامل شرکت، 
ضمن خیر مقدم به همه حاضرین گفت ، مرکز 
استان  در  آبی  های  داده  مونیتورینگ  و  رصد 
کرمانشاه، دومین مرکز در سطح کشور میباشد 
و برای ایجاد آن زحمات فراوانی انجام شده و 
در حال حاضر نیز کارشناسان خبره ای مشغول 
سطح  در  آبی  منابع  های  داده  پایش  و  رصد 
استان میباشند که بصورت آنالین این داده ها 
اخذ و پس از تحلیل مورد تصمیم گیری قرار 
میگیرد ، درویشی، در ادامه گفت در حوزه آب 
باید بر اساس داشته ها حرکت و تصمیم گیری 
نمائیم نه فراتر از آن چرا که آب را از پدرانمان 
ایم بلکه از فرزندانمان به امانت  به ارث نبرده 

گرفته ایم ، مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه 
در استان مشکل کاهش حجم مخازن ) آبخوان 
(  وجود دارد افزود، کسری  حجم  مخزن جدی 
از  بیش  گذشته  سالهای  در  متاسفانه  و  است 
برداشت  ارزشمند  منبع  این  از  هایمان  داشته 
آنجا که منابع سطحی  از  ادامه داد  ایم  نموده 
استان  این  نیازهای  کلیه  جوابگوی  تنهایی  به 
نبوده اند، مخازن آب زیرزمینی نیز به طور بی 
جایی  تا  گرفته،  قرار  برداری  بهره  مورد  رویه 
که این موضوع سبب عدم تعادل بیالن آبخوان 
ها، افت سطح آب زیرزمینی و کاهش ذخیره 
مخازن شده است و این امر بیانگر این واقعیت 
است که جهت بهره برداری پایدار از منابع آب 
این  و مدیریت در  ریزی  برنامه  نگاه،  نوع  باید 
حوزه تغییر کند لذا ضروری است طرح ایجاد 
زیرزمینی،  آب  مصارف  و  منابع  بین  تعادل 
کار  دستور  در  مخزن  حجم  کسری  جبران 
در  باید  گفت  همچنین  درویشی   ، گیرد  قرار 
نمائیم و  صدور مجوز تخصیص هدفدار حرکت 
در جهت  واقعی  بطور  را  صادره  های  تخصیص 
مدیر  دهیم.  قرار  نظر  مد  استان  صنعت  رشد 
اندازی  راه  با  نمود  پیشنهاد  شرکت  عامل 
ها  پراکندگی  از  باید  ای  های گلخانه  مجتمع 

است  الزم  زمینه   این  در  و  نمود  جلوگیری 
توجه و دقت بیشتری بنمائیم ، ایشان همچنین 
گفت سرمایه گذاری و استفاده از همه ظرفیت 
ها برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت مورد تایید 
و تاکید ما نیز میباشد، ولی باید در چارچوب 
ضوابط و مقررات تخصیص صادر گردد ، مدیر 
افزود،  خود  مباحث  ادامه  در  شرکت  عامل 
هدف ما تسهیل در امر سرمایه گذاری و توسعه 
استان و استفاده اصولی و منطقی آب در مسیر 
سود  افراد  باشیم  مراقب  باید  و  است  توسعه 
ایجاد گلخانه در  بهانه  به  جود و فرصت طلب 
این بخش ورود ننمایند ، درویشی با اشاره به 
این نکته مهم که با توجه به تصمیمات متخذه 
زیر قطعات نیم هکتار هیچگونه مجوزی برای 
باید  داد  ادامه  نمیگردد  صادر  گلخانه  احداث 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باشیم  داشته  توجه 
انقضا  دوره  از  بعد  هستند  موظف  صنایع  و 
تخصیص آب گزارش مستندی از اقدامات انجام 
شده به آب منطقه ای ارائه دهند  تا در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف تخصیص ابطال گردد ، 
بر  ابتداء  مجوز  صدور  در  است  ضروری  افزود 
و سپس  بگیریم  تصیم  داریم  که  آنچه  اساس 
واقعی  مسیر  در  صادره  مجوز  این  واقعا  اینکه 
ادامه  خیر،  یا  است  شده  صرف  آن  درست  و 
است  ارزشمند  و  عظیم  ای  سرمایه  آب   ، داد 
بسیار ضروری  کار  اقتصادی  توجیه  و  توصیف 
نمود  درخواست  اعضاء  کلیه  از  ایشان   ، است 
با مشارکت و همفکری و بر اساس داشته ها و 
نگاه به آینده نسبت به صدور مجوز آب اقدام 
ضمن  پایان  در  شرکت  عامل  مدیر   ، نمایند 
تقدیر مجدد از دکتر حاتمی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و همه 
است  ضروری  گفت،  جلسه  حاضردر  اعضاء 
آب  تخصیص  به  نسبت  گذشته  از  تر  متمرکز 
نمائیم  توجه  مهم  نکته  این  به  و  کنیم  اقدام 
که متولی آب در استان شرکت آب منطقه ای 
است و وظیفه ما نیز مبتنی بر قانون و صدور 
مجوز متکی بر استدالل علمی و منطقی است.

تشکیل جلسه تخصیص آب طرحهای سرمایه گذاری در سطح استان 
در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کرمانشاه ، دکتر شهریار حیدری نماینده مردم 
شریف شهرستان های سرپل ذهاب ، گیالنغرب 
و قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی ضمن 
عامل  مدیر  رسولبها  حاج  مهندس  با  مالقات 
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 
و درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و 
برگزاری نشست کاری در خصوص طرحهای در 
دست اجراء در حوزه انتخابیه مربوطه از محل 
در  استان  آبی  های  داده  پایش  و  رصد  مرکز 

ستاد شرکت آب منطقه ای بازدید نمودند .  
این جلسه که در محل مرکز رصد و پایش داده 
های آبی استان ) در محل ستاد شرکت ( برگزار 
پایه  مطالعات  مدیر  وحدتی  درابتداء   ، گردید 
این بخش  به تشریح وظائف محوله  منایع آب 
استماع  به  را  جامعی  توضیحات  و  پرداخت 
دکتر حیدری، ضمن  ، سپس  رساند  حاضرین 
کمبود  تامین  خصوص  در  پیگیری  درخواست 
سامانه  از  گیالنغرب  و  زاگرس  سدهای  آب 
گرمسیری گفت : بخشی از اراضی به جا مانده 
در این سامانه نیز الزم است مورد بازنگری قرار 
گرفته و پس از انجام مطالعات مربوطه توسط 
دستگاههای ذیربط در استان ) آب منطقه ای 

پیگیری  موضوع   ) کشاورزی  جهاد  سازمان  و 
گردد ،  دکتر حیدری همچنین با اشاره به نیاز 
اعتبارات مورد لزوم در شبکه آبیاری گیالنغرب 
افزود، تمام مساعی خود را در تامین منابع مالی 
مورد لزوم بکار خواهد گرفت. در ادامه مهندس 
حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 
به دکتر حیدری  ایران ، ضمن خیر مقدم  آب 
سرپل  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 

تشریح  به   ، قصرشیرین  و  گیالنغرب   ، ذهاب 
برنامه های وزارت نیرو در سال 1399 و اهداف 
کلی شرکت مدیریت منابع آب ایران در اتمام 
آبادانی  و  توسعه  و  اجراء  دست  در  طرحهای 
کشور  پرداخت و افزود، اجرای طرح گرمسیری 
هدیه ای بزرگ از سوی دولت و وزارت نیرو به 
با بهره برداری کامل  مردم منطقه میباشد که 
از این طرح شاهد تولید ثروت ، اشتغال زائی و 

رفع محرومیت در منطقه خواهیم بود . ایشان 
جدیت وزارت نیرو در بهره مندی مردم محروم 
این مناطق از طرحهای آب و برق و توسعه و 
آبادانی این خطه از کشور را توصیف و ادامه داد 
دولت و نظام توجه خاصی به این بخش از کشور 
تامین منابع مالی  به دنبال  با جدیت  داشته و 

مورد لزوم در تکمیل این طرحها
) طرحهای مرزی ( و تسریع در رونده انجام آن 
میباشند و یکی از اهداف مهم وزارت نیرو  توجه 
به غرب کشور در تخصیص منابع آب و بودجه 
با  همچنین  رسولیها،  حاج  مهندس   ، میباشد 
اشاره به لزوم همدلی و مساعدت طرفین افزود 
استان  آبادانی  در  موثری  های  گام  میتوان   ،
گذشته  از  بیش  باید  همدلی  این  و  برداشت 
باشد ، در ادامه این نشست درویشی مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای به بررسی کامل جزئیات 
آخرین اقدامات انجام شده در زمینه طرحهای 
شده   یاد  های  شهرستان  در  اجراء  دست  در 
گزارش  نظر،  تبادل  و  بحث  ضمن  و  پرداخت 
جامعی از وضعیت طرحهای مطالعاتی و اجرائی 
بویژه طرحهای در دست اجراء ارائه نمود ، در 
پایان  این نشست درویشی ، به تشریح انتظارات 

متقابل وزارت نیرو از نمایندگان پرداخت .

دیدار دکترحیدری نماینده مردم شهرستان های سرپل ذهاب، گیالنغرب 
و قصرشیرین با مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 

آب ایران و درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
جلسه بررسی عملکرد اصالح و تعدیل 

پروانه های بهره برداری چاههای 
کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، 
جلسه بررسی عملکرد اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری 
تابعه  امور منابع آب شهرستان های  چاههای کشاورزی 
شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون  مرادی  حضور  با 
حوزه  کارشناسان  و  ها  شهرستان  آب  منابع  مدیران   ،

مربوطه در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید،  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، 
جلسه بررسی عملکرد اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری 
تابعه  امور منابع آب شهرستان های  چاههای کشاورزی 
شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون  مرادی  حضور  با 
حوزه  کارشناسان  و  ها  شهرستان  آب  منابع  مدیران   ،
مربوطه در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید، در 
برداری،  بهره  این جلسه مرادی معاون حفاظت و  ابتداء 
طرح تعدیل و اصالح پروانه چاهها را از برنامه های مهم 
طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی برشمرد و گفت: 
اصالح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی از جمله برنامه 
هایی است که به منظور بهینه سازی مصارف کشاورزی 
ومدیریت مصرف در حال اجرا می باشد. مرادی با تاکید 
مصرف  بین  تعادل  ایجاد  و  آب  مصرف  سازی  بهینه  بر 
ای  افزود: همه تالش شرکت آب منطقه  تقاضای آب  و 
آب  های  سفره  از  حراست  و  حفظ  در  سعی  کرمانشاه 
شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون  است،  زیرزمینی 
با تأکید بر لزوم اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری 
چاههای کشاورزی این موضوع  را از شاخص های اصلی 
سالجاری  در  افزود  و  توصیف   شرکت  عملکرد  ارزیابی 
بر اساس  تابعه  ارزشیابی عملکرد شهرستان های  مالک 
انجام این مهم خواهد بود .در پایان این جلسه حاضرین 

موارد و مطروحه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کرمانشاه پس از وقوع سیل در سال های گذشته 
از این خسارت ها ناشی  مشخص شد بسیاری 
از ساخت و سازهای بی رویه و تجاوز به حریم 
و بستر رودخانه ها و مسیل ها بوده که این مهم 
به طور جدی در دستور کار شرکت آب منطقه 
ای کرمانشاه قرار گرفت.  امیری سرپرست واحد 
و  از رفع تصرف  حقوقی شرکت آب منطقه ای 

آزادسازی حریم و بستر رودخانه چم بشیر طاق 
بستان خبر داد وی ضمن اعالم این خبر گفت : 
در مسیر این رودخانه 18 قطعه باغ ،یک حلقه 
گردیده  ایجاد  غیرمجاز  انشعاب  مورد  چاه،10 
بود که با هماهنگی و اخذ مجوز الزم از مراجع 
محترم قضائی و همکاری نیروی انتظامی کلیه 
شهرداری  مشترک  اقدام  با  غیرمجاز  موارد 
اعاده به وضع سابق  کرمانشاه تعیین تکلیف و 

گردید. امیری ، اضافه نمود تعدادی آالچیق و 
کانتین در حریم و بستر رودخانه ها بود که بر 
اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب 
نیز تخریب شد سرپرست دفتر حقوقی شرکت 
آب منطقه ای در این خصوص افزود، از مدتها 
بود  شده  داده  کتبی  اخطار  مالکین  به  پیش 
لیکن این افراد نسبت به این موضوع بی تفاوت 
و از تمکین در برابر قانون استنکاف مینمودند ، 

ایشان در پایان ضمن هشدار مجدد به ساخت 
و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها 
هیچگونه  قانون  اساس  بر  کرد  اضافه  و  اشاره 
خسارتی به متجاوزین به حریم و بستر رودخانه 
ها که مالک آن دولت میباشد پرداخت نخواهد 
طور  به  نیرو  وزارت  حقوق  از  برآنیم  ما  و  شد 
متخلفین بخش  و  با متصرفین  و   دفاع  جدی 

آب برخورد قاطع نمائیم.

رفع تصرف و آزادسازی حریم و بستر رودخانه چم بشیر طاق بستان 
توسط شهرداری کرمانشاه و شرکت آب منطقه ای

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:
75 درصد ظرفیت سدهای کشور

 پُر است
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب  منابع  مدیریت  ایسناشرکت  از  نقل  به  کرمانشاه 
کشور  سدهای  درصدظرفیت   75 حدود  گفت:  ایران 

پُر از آب است.  
شرفشاه  سد  افتتاح  حاشیه  در  رسولیها،  حاج  محمد 
سومار در استان کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: امسال در قالب پویش "الف.ب. ایران" قرار است 
10 سد مخزنی در کشور به بهره برداری برسد که سد 
مدار  وارد  امسال  که  است  سدی  چهارمین  شرفشاه 

بهره برداری می شود.
با حجم  ملی  سد   186 اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  وی 
مخزن 51 میلیارد مترمکعب در کشور داریم، گفت: از 
این تعداد  43 سد در دولت های یازدهم و دوازدهم به 

بهره برداری رسیده است.
اینکه در حال حاضر 75 درصد  بیان  با  حاج رسولیها 
عنوان  است،  آب  از  پر  کشور  سدهای  مخازن  حجم 
کاهش  درصد   39 امسال  که  درحالیست  این  کرد: 
انجام  که  مدیریتی  با  اما  داشتیم،  سدها  به  ورودی 
تا  سه  تنها  قبل  سال  به  نسبت  ذخایر  میزان  دادیم، 

چهار درصد کاهش یافته است.
تابستان  سدها،  پشت  آب  کافی  ذخیره  با  افزود:  وی 
مشکلی  سدها  محل  از  شرب  آب  تامین  برای  امسال 

نداریم و اگر مشکلی باشد در بخش توزیع است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: 
سدها  ورودی  اینکه  وجود  با  نیز  کرمانشاه  استان  در 
میلیارد   2.4 از  و  شده  نصف  گذشته  سال  به  نسبت 
رسیده،  مترمکعب  میلیارد   1.1 حدود  به  مترمکعب 
در حجم آب ذخیره پشت سدهای  تغییر چندانی  اما 

استان نداریم.
مخزنی  احداث سد  برای  اینکه  اعالم  با  وی همچنین 
شرفشاه با حجم مخزن 101 میلیون مترمکعب حدود 
500 میلیارد تومان هزینه شده، گفت: این سد عالوه 
اراضی  از  تامین آب شرب و صنعت، 3055 هکتار  بر 

منطقه را نیز آبی می کند.
حاج رسولیها گفت: حداکثر تا دو ماه آینده 60 درصد 
از شبکه های پایین دست این سد نیز وارد مدار بهره 

برداری می شود.

شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه رد 
گاه یک ن
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رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 

امروز وقت رسیدگی به صنعت و معدن است

نشست هم اندیشی فعاالن کشاورزی کرمانشاه با دکترمحمد 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده  رشیدی 
کشاورزی  فعالین  از  جمعی  و  کرمانشاه  اتاق  رئیس  حضور 

استان برگزار شد.
کشاورزی  از  نشست  این  ابتدای  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
وگفت:  کرد  یاد  کرمانشاه  اقتصادی  جهش  فنر  عنوان  به 
بهره برداری مناسب از سامانه گرمسیری می تواند کشاورزی 

و صنایع تبدیلی کرمانشاه را فرسنگ ها جلو ببرد.
کیوان کاشفی از اهمیت بخش کشاورزی در استان یاد کرد 
و  باشد  کرمانشاه  استان  اقتصادی  جهش  فنر  می تواند  که 
افزود: متاسفانه صدای این بخش با وجود وسعتی که دارد، 

چندان بلند نیست.
معموال   ... و  تسهیالت  حمایت ها،  بیشتریی  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی  و  است  متمرکز  اقتصادی  حوزه های  سایر  در 
کمتر از این حمایت ها برخوردار می شود.عضو هیات رئیسه 
با  مستقیم  صورت  به  کشاورزی  اینکه  بیان  با  ایران  اتاق 
از همین رو تمام  ارتباط است، یادآور شد:  تغذیه مردم در 
کشورهای دنیا تمرکز ویژه ای بر بخش کشاورزی دارند و ما 

هم نباید از این مهم غافل شویم.
کاشفی از اینکه در دوره های گذشته نماینده ای از کرمانشاه 
حضور  حوزه  این  از  دفاع  برای  کشاورزی  کمیسیون  در 
نداشته ابراز تاسف کرد و ادامه داد: امیدواریم در دوره جدید 
مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  در  کرمانشاه  نماینده  حضور 

سرآغاز انقالبی در بخش کشاورزی استان باشد.
را  کشاورزی  حوزه  برای  مناسب  تصمیم گیری های  وی 
ضروری دانست و یادآور شد: اگرچه نظام تصمیم گیری در 
ایران روال خاص و طوالنی خود را دارد، اما می توان از کانال 
ارائه داد که  نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای اصالحات 
منجر به اصالحات مورد نیاز بخش کشاورزی شود، اما الزمه 
این کار ارائه نظر و پیشنهاد توسط بخش خصوصی و پخته 

کردن پیشنهادات است.
بنیه  این منظور هم  برای  اظهار کرد:  اتاق کرمانشاه  رئیس 
و  هستند  ما  کنار  در  قوی  دانشگاهی  اساتید  و  کارشناسی 
باید  اما  داریم،  کشاورزی  بخش  در  خوبی  تشکل های  هم 

درخواست ها و پیشنهادات را اولویت بندی کنیم.
کاشفی در ادامه اشاره ای هم به سامانه گرمسیری به عنوان 
داشت  کرمانشاه  استان  در  ظرفیت  با  و  عظیم  پروژه  یک 
هشت  تا  هفت  که  است  ملی  سرمایه  پروژه  این  گفت:  و 
میلیارد دالر در آن هزینه شده و مشابه این طرح را کمتر 
در کشور داریم، اما باید برای بهره برداری از آب این سامانه 

برنامه ریزی درستی داشته باشیم.
سرمایه  این  از  مناسب  بهره برداری  برای  کرد:  تاکید  وی 
مربوطه  دستگاه های  کنار  در  باید  خصوصی  بخش  عظیم، 
بهترین  و  باشد  نیرو و وزارت جهاد کشاورزی  مانند وزارت 
تا  ارائه دهد  را  پروژه  این  از  مناسب  بهره وری  برای  راهکار 

منفعت آن به تمام استان برسد.
اگر  گرمسیری  سامانه  است،  معتقد  کرمانشاه  اتاق  رئیس 

بخش  می تواند  شود،  بهره برداری  مناسب  شیوه  به 
را  کرمانشاه  استان  تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی 

فرسنگ ها جلو بیندازد.
کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  آمادگی  از  پایان  در  کاشفی 
خوراک  تامین  برای  آن  به  وابسته  تشکل های  و 
شده  پیشنهاد  مشورتی  شورای  تخصصی  کارگروه های 
مجلس  در  کرمانشاه  نماینده  رشیدی  محمد  سوی  از 

خبر داد.
تالش کنیم کرمانشاه قطب کشاورزی کشور شود

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی گفت: باید 
کشور  کشاورزی  قطب  به  واقعا  کرمانشاه  کنیم  تالش 

تبدیل شود.
محمد رشیدی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت  نمایندگی 
و  کارها  پیشبرد  برای  مشورتی  شورای  ایجاد  خود 
استفاده از ظرفیت صاحبنظران را مد نظر قرار دادم و 
زیرمجموعه این شورای مشورتی کارگروه های مختلفی 

در نظر گرفته شده است.
و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کارگروه  رشیدی 
کارگروه ها  این  مهمترین  از  یکی  را  زیست  محیط 
امکان  آنکه  وجود  با  نیز  مجلس  در  افزود:  و  دانست 
اما  داشتیم،  نیز  را  معدن  و  صنعت  کمسیون  به  ورود 

این کمیسیون جای  انتخاب کردم.  را  کمیسیون کشاورزی 
کار زیادی دارد و برای استان کرمانشاه نیز از اهمیتی ویژه 

برخوردار است.
انباشت  با اشاره به  عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه 
استان  کشاورزی  بحش  در  سال ها  طی  که  مشکالتی 
کرمانشاه وجود داشته، افزود: از سوی دیگر کشاورزی بخش 
بزرگی از کرمانشاه خصوصا در حوزه اقتصاد و بازرگانی را به 
به آن پرداخت.رشیدی  باید ویژه  و  خود اختصاص می دهد 
کرمانشاه  از  نیز  گذشته  دوره های  در  متاسفانه  کرد:  تاکید 
باید  اکنون  و  نداشتیم  کشاورزی  کمیسیون  در  نماینده ای 
از فرصتی که ایجاد شده برای ایجاد اصالحات ساختاری و 
توسعه کشاورزی استان استفاده کنیم.وی با بیان اینکه علی 
اینکه ما در داخل استان کرمانشاه را قطب کشاورزی  رغم 
کرمانشاه  هنوز  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  اما  می دانیم، 
نمی شود،  محسوب  کشاورزی  قطب  رسمی  صورت  به 
خاطرنشان کرد: برای اینکه کرمانشاه واقعا قطب کشاورزی 
شود باید همه کمک کنیم. در این صورت وضعیت ساختار 
خواهد  تغییر  نیز   ... و  تخصیص ها  شیوه  استان،  کشاورزی 

کرد.
این  برگزاری  از  هدف  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
فعالین  نظرات  نکته  از  استفاده  را  هم اندیشی  نشست 
دانشگاه  اساتید  و  عرصه  این  کردگان  تحصیل  کشاورزی، 
کارگروه  مجموعه  زیر  در  باید  شد:  یادآور  و  دانست 
کشاورزی کمیته های تخصصی در حوزه شیالت، دامپروری، 
را  خود  کار  هریک  و  شود  ایجاد   ... و  زراعت  دامپزشکی، 

پیش ببرند.

به  باید  کمیته ها  کارشناسی  جلسات  کرد:  اظهار  رشیدی 
از دل آن خوراک و پیشنهاد  برگزار شود و  صورت مستمر 
به دست ما برسد که بتوانیم آن را در کمیسیون کشاورزی 

مطرح و برای مشکالت و اصالح ساختارها کار کنیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل بودجه، افزود: باید به این 
با حضور مدیران  مسئله نیز در کارگروه کشاورزی خصوصا 

مربوطه پرداخته شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه موضوع دیگری که 
محیط  و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کارگروه  قالب  در 
زیست باید به آن توجه شود را وضعیت آتش سوزی جنگل ها 
از  هکتار  هزار  اکنون  هم  متاسفانه  داد:  ادامه  و  دانست 
جنگل های کرمانشاه در حال سوختن است و محیط زیست 

و منابع طبیعی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
از  وجب  یک  حتی  سوختن  کرد:  خاطرنشان  رشیدی 
اهمیت  ما  برای  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  عرصه های 
تا کنون  اینکه  بیان  با  به آن پرداخته شود.وی  باید  و  دارد 
کار خاصی برای منابع طبیعی انجام نشده، افزود: فقط منابع 
کشاورزان  سر  بر  را  آن  مدام  و  کرده ایم  غولی  را  طبیعی 

می زنیم.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی سپس بر لزوم 
و  کرد  تاکید  »شوآف«  و  شعاری  کارهای  از  گرفتن  فاصله 
مشکالت  و  نیست  شوآف  جای  استان  و  مجلس  داد:  ادامه 
مواجهند  آن  با  معیشتی  بعد  در  خصوصا  مردم  که  کنونی 

ناشی از همین شعار دادن ها است.
از  استفاده  بر  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
ظرفیت نخبگانی که در بخش های مختلف در استان داریم 
افراد  و  سرمایه ها  تعداد  متاسفانه  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید 

توانمند کرمانشاهی در مرکز کشور کم است.
بخش خصوصی محوریت سیاست گذاری تجارت محصوالت 

کشاورزی باشد
کرمانشاه  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  مرادی  ناصر 
قطب های  از  یکی  به  می تواند  کرمانشاه  اینکه  بیان  با  هم 
برخی  اکنون  اظهار کرد: هم  تبدیل شود،  کشاورزی کشور 
که  است  برند  جهان  حتی  و  ملی  سطح  در  ما  تولیدات  از 
و  سنجابی  دام  کرمانشاه،  نخود  به  می توان  آنها  جمله  از 
در  که  ظرفیت هایی  وجود  با  داد:  ادامه  کرد.وی  اشاره   ...
توسعه  راه  اساسی سد  داریم چند مشکل  کشاورزی  بخش 
برقرار  و  قطع  آنها  مهمترین  از  یکی  که  است  بخش  این 
است.رئیس  کشاورزی  محصوالت  صادرات  مدام  کردن های 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از دست رفتن 
یکی  را  تالش شده  آن  برای  سال ها  که  صادراتی  بازارهای 
کشاورزی  صادراتی  ممنوعیت های  پیامدهای  اصلی ترین  از 
ما  درخواست های  مهمترین  از  یکی  کرد:  عنوان  و  دانست 
تنظیم  بهانه  به  خلق السالعه  ممنوعیت های  این  ساماندهی 

بازار داخل است.
ممنوعیت  داخلی  بازار  تنظیم  حل  راه  کرد:  تاکید  مرادی 
که  زمانی  باید  بلکه  نیست،  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
کمبود داریم تولید را تقویت کنیم که در عین صادرات به 
بازارهای جهانی، بتوانیم نیازهای داخل کشور را نیز پوشش 

دهیم.
از  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رییس 
که  کرد  انتقاد  هم  کشاورزی  محصوالت  بی رویه  واردات 
لطمات زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد می کند و باعث 
شاهد  را  محصوالت  از  برخی  در  شدیدی  قیمت  افت  شده 

باشیم.
وی اضافه کرد: مثال در بحث محصول نخود، واردات آن با 
ارز 4200 تومانی صورت می گرفت که البته با پیگیری های 
به  دولتی  ارز  که  اول  کاالهای  گروه  از  نخود  شده  انجام 
ما  دیگر  درخواست  اما  شد.  خارج  می یابد  اختصاص  آن 
وضع تعرفه 50 درصدی برای واردات این محصول با هدف 

جلوگیری از واردات بی رویه است.
مرادی یادآور شد: برای حل این مشکالت باید سیاست گذاری 
تجارت محصوالت کشاورزی خصوصا در زمینه تنظیم بازار 
کار  و گرم چشیده  تشکل های بخش خصوصی که سرد  به 
هستند و نیاز لحظه بازار را می دانند سپرده شود. فردی که 
بازار را در  در تهران در وزارتخانه نشسته نمی تواند شرایط 

همه استان ها مدنظر قرار دهد و بعد تصمیم گیری کند.
نهاده ها  تامین  را  کشاورزی  بخش  کنونی  دیگر  معضل  وی 
خصوصا در بخش سم و کود دانست و یادآور شد: متاسفانه 
ارز 4200  با قطع کردن  و  است  وارداتی  نهاده ها  این  اکثر 
خصوصا  آنها  قیمت  احتماال  محصوالت  این  برای  تومانی 
سموم کشاورزی چند برابر خواهد شد که این امر هزینه های 

تمام شده تولیدات کشاورزی را باال می برد.
دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  نخود  ملی  شورای  رئیس 
خرید  تضمینی  صورت  به  که  کشاورزی  محصوالت  قیمت 
می شود، توسط شورای اقتصاد به صورت دستوری و با رقم 
تضمینی  خرید  قیمت  مثال  برای  می شود  تعیین  ناچیز 
پیگیری های  از  بعد  البته  جاری  سال  در  گندم  هرکیلوگرم 

زیاد به 2500 تومان رسیده است.
مرادی معتقد است، اگر قرار باشد همین گندم را از طریق 
و  نقل  و  حمل  هزینه های  احتساب  با  کنیم  تامین  واردات 
تومان  هزار  هفت  یا  شش  به  گندم  هرکیلوگرم  قیمت   ...

هم می رسد.
وی نتیجه این شیوه قیمت گذاری را کاهش تمایل کشاورزان 

برای کشت محصول دانست.
لزوم توسعه صنایع تبدیلی در استان کرمانشاه نکته دیگری 
بود که رئیس شورای ملی نخود بر آن تاکید کرد و ادامه داد: 
تبدیلی در محصوالتی  توسعه صنایع  پتانسیل  در کرمانشاه 

مانند نخود، زعفران، سیب زمینی و ... را داریم.
از  حمایت  را  تبدیلی  صنایع  توسعه  راهکار  مرادی 
عرصه  این  به  ورود  به  تمایل  که  دانست  سرمایه گذارانی 
استان  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  دارند.رئیس 
تجهیزات  از  بسیاری  بودن  قدیمی  از  همچنین  کرمانشاه 
کشاورزی در استان هم یاد کرد و گفت: باید مکانیزاسیون 
در  نیازمند  امر  این  اما  دهیم  قرار  اولویت  در  را  کشاورزی 
اکنون  برای کشاورزان است زیرا هم  نظر گرفتن تسهیالت 
قیمت این تجهیزات بسیار باال رفته و کشاورزان به تنهایی 

قادر به خرید آن نیستند.
حتی  آالت  ماشین  این  از  برخی  عمر  کرد:  اضافه  مرادی 
افزایش ضایعات  باعث  امر  این  تا 40 سال هم می رسد که 

کشاورزی می شود.

 نشست هم اندیشی فعاالن کشاورزی کرمانشاه با دکتر »محمد رشیدی« نماینده کرمانشاه در مجلس شورای 
اسالمی با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از فعالین کشاورزی

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است با توجه 
به شرایط اقتصادی که در کشور داریم اولویت اصلی همه 
حوزه  در  تولید خصوصا  بخش  به  رسیدگی  باید  بخش ها 

صنایع و معادن باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در 
نشست خبری روز صنعت و معدن، از شرایط ویژه کشور و 
لزوم حمایت از صنایع و معادن در شرایط کنونی یاد کرد 
و گفت: متاسفانه هم اکنون به چند دلیل شرایط اقتصادی 
نامناسبی در کشور داریم که یکی از این عوامل مشکالت 

ناشی از تحریم ها است که کم کم خود را نشان می دهد.
پیامدهای  و  کشور  داخل  در  اقتصادی  نابسامانی های  وی 
اقتصادی شیوع کرونا را از دیگر عواملی دانست که شرایط 
را برای بخش تولید سخت کرده و افزود: اگرچه در گذشته 
پیامدهای اقتصادی کرونا بیشتر در حوزه خدمات و اصناف 
مشهود بود، اما اکنون با تداوم محدودیت تجارت در مرزها، 

در حوزه صنعت و کشاورزی نیز خود را نشان داده است.
در  است،  معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
دنبال  کشور  در  را  اصلی  رویکرد  دو  باید  شرایطی  چنین 
با  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  آن  مهمترین  که  کنیم 

کمک بخش دولتی و خصوصی است.
شعار  تحقق  برای  باید  عالوه  به  کرد:  خاطرنشان  کاشفی 
تالش  است،  رهبری  معظم  مقام  مدنظر  که  تولید  جهش 
کشور  تولید  بخش  در  بالقوه  ظرفیت های  همه  تا  کنیم 

بالفعل شود
استان  در  تجارت  وضعیت  به  هم  اشاره ای  ادامه  در  وی 
گذشته  سال   10 طی  اینکه  بیان  با  و  داشت  کرمانشاه 
مقصد حدود 70 درصد صادرات استان به اقلیم کردستان 
عراق بوده، گفت: باید تمرکز بیشتری بر بازار بخش عربی 

عراق داشته باشیم.
از  قابل توجه صادرات به کردستان عراق  از سهم  کاشفی 
صادرات  آمار  بر  تحلیلی  اگر  افزود:  و  کرد  یاد  کرمانشاه 
10 سال اخیر استان داشته باشیم، حدود 70 درصد این 

صادرات به اقلیم کردستان عراق رفته است.
مهمترین  که  دارد  دلیل  چند  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
اقلیم  تجاری  نظام  بودن  کامل تر  و  مدون  قانونمند،  آنها 

کردستان نسبت به بخش عربی عراق است.
کمتر  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
با  عراق  کردنشین  مرزهای  در  مشکالت  و  تنش  شاهد 
استان هستیم، اظهار کرد: برای مثال در ایام شیوع کرونا 
میزان  کمترین  صله  و شیخ  پرویزخان، شوشمی  مرزهای 
تعطیلی را داشتند، اما مرزهای سومار و خسروی و مهران 

که مرتبط با بخش عربی عراق است، ماه ها بسته بود.
به گفته کاشفی، هم اکنون نیز بازگشایی این مرزها برای 

دو روز در هفته انجام شده که این رویه مشکالت متعددی 
را در امر صادرات ایجاد کرده است.

کنیم  فراموش  نباید  موارد  این  وجود  با  شد:  یادآور  وی 
و  است  استان  چند  شامل  فقط  عراق  کردستان  اقلیم 
بازار  بر بخش عربی عراق که  بر بخش کردی،  باید عالوه 
بزرگتری را شامل می شود نیز تمرکز ویژه داشته باشیم که 

البته این مهم از سیاست های اصلی ما است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه سومار را اصلی ترین و 
نزدیک ترین مرز استان با بخش عربی دانست که دسترسی 

مناسبی به بغداد دارد و افزود: از همین رو بر رسمی شدن 
این مرز، بهبود جاده دسترسی و فراهم شدن زیرساخت ها 

در این مرز تمرکز ویژه ای داریم.
جهش تولید در کشور استارت خورده است

و  معدن  خانه صنعت،  رئیس  جهانبخش شکری  ادامه  در 
تجارت استان کرمانشاه نیز اشاره ای به مشکالت اقتصادی 
همه  وجود  با  معتقدم  گفت:  و  داشت  کشور  در  موجود 
این مشکالت، جهش تولید در کشور استارت خورده است.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه به عنوان یکی از سه قوه اصلی 

در زمینه حمایت از تولید پای کار آمده و سایر قوا نیز باید 
همکاری الزم را برای تحقق جهش تولید داشته باشند.

با  کرمانشاه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
مانند  دیگری  ملزومات  نیازمند  تولید  جهش  اینکه  بیان 
یادآور  هست،  هم  کشور  در  شده  تولید  کاالهای  فروش 
فراهم  و  صادرات  افزایش  نیازمند  منظور  این  برای  شد: 

شدن زیرساخت های مربوط به آن هستیم.
در  یکسره  حمل  هنوز  که  شرایطی  در  شکری،  گفته  به 
 24 مرزها  از  بسیاری  فعالیت  و  نشده  راه اندازی  مرزها 

جهش  برای  شرایط  همه  گفت  نمی توان  نیست،  ساعته 
تولید فراهم است.

وی تاکید کرد: حلقه دیگر جهش تولید اصناف هستند که 
کاالهای بخش تولید را به فروش می رسانند و باید مورد 

حمایت قرار بگیرند.
از  ادامه  در  کرمانشاه  استان  معدن  و  رئیس خانه صنعت 
مناسب نبودن فرهنگ کار در استان هم یاد کرد و ادامه 
داد: ریشه اصلی این موضوع شیوه تربیتی خانواده ها است 
که فرهنگ کار را در فرزندان خود ایجاد نمی کنند و عمدتا 
بر تحصیالت آنها تمرکز دارند و نتیجه این شیوه جوانانی 
نشینی  میز  پشت  مشاغل  دنبال  به  بیشتر  که  هستند 

هستند.
دیگر  استان های  از  بسیاری  در  است،  معتقد  شکری 
نیز  نیست و حتی خانواده های مرفه  این شکل  به  شرایط 
فرزندان خود را برای یادگیری کار به مغازه ها یا کارگاه ها 

می فرستند.
عمدتا  نیز  دانشگاه ها  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  وی 
آموزش های تئوری را ارائه می دهند و این در حالی است 

که کارخانجات نیروی کار دست به آچار می خواهند.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس  گفته  به 
کار  همه  برای  شود،  اصالح  فرهنگ  این  اگر  کرمانشاه 

وجود دارد.
معدن  و  صنعت  در  میلیاردی   6300 سرمایه گذاری 

کرمانشاه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم 
در این نشست گفت: امسال با سرمایه گذاری حدود 6300 
میلیارد تومانی در حوزه صنعت و معدن استان، برای بیش 

از 3100 نفر شغل ایجاد می شود.
امسال  که  اصلی  راهبرد  پنج  به  اشاره  با  دارابی  محسن 
می شود،  دنبال  کرمانشاه  استان  صمت  سازمان  توسط 
طرح  هشت  تکمیل  شامل  راهبردها  این  کرد:  اظهار 
صنعتی،  واحدهای  نوسازی  و  بازسازی  استان،  اولویت دار 
احیای واحدهای راکد، تامین سرمایه در گردش واحدهای 
توسعه  برای  مالی  منابع  تامین  و  معدنی  و  صنعتی 

واحدهای موجود است.
وی ادامه داد: این پنج راهبرد 144 پروژه صنعتی استان 
میلیارد   6300 آنها  سرمایه گذاری  که  می دهد  پوشش  را 

تومان و اشتغالزایی آن 3179 نفر است.
کرمانشاه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شغلی  فرصت   6242 برنامه ها  این  اجرای  با  کرد:  تاکید 
و  صنعتی  تولیدات  ظرفیت  به  تن  میلیون   3.7 تثبیت، 
معدنی استان اضافه و 10 میلیون تن ظرفیت تولید صنایع 

و معادن کرمانشاه تثبیت می شود.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه

هشدار درباره گسترش »کرونا« در 
روستاها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در خصوص 
گسترش کرونا در شهرهای کوچک و روستاها هشدار داد.

محمودرضا مرادی در جلسه ستاد استانی کرونا که امروز 
شیوع  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شد،  برگزار  تیر(   14(
ابتدای  از  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  استان  در  کرونا  بیماری 
شیوع بیماری تاکنون 7611 نفر در بیمارستان های استان 

بستری شده اند که از این تعداد 6867 نفر مرخص شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز 441 نفر در بیمارستان های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هستند.رئیس  بستری  استان 
 ICU بخش های  در  بستری  افراد  تعداد  کرمانشاه  استان 
بیمارستانها را نیز 54 نفر اعالم و خاطرنشان کرد: 22 نفر 

از این افراد بدحال و به دستگاه متصل هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: تعداد 
باید  وضعیت  این  اما  شده،  کم  حدودی  تا  بستری  موارد 
حداقل یک هفته ادامه داشته باشد تا بتوانیم بگوییم سیر 

صعودی بیماری کنترل شده است.
تخت  هزار  تا   800 اکنون  هم  مسئول،  این  گفته  به 
بیمارستانی در استان برای پذیرش بیماران کرونایی آماده 

است که 441 تخت از این تعداد پر شده است.
نیز  را  استان  در  کرونا  اثر  بر  شده  فوت  افراد  تعداد  وی 
تمام  در  قرمز  وضعیت  از  کرد.مرادی  اعالم  نفر   310
باباجانی و گیالنغرب هم  استان بجز ثالث  شهرستان های 
نیز در وضعیت  این دو شهرستان  خبر داد و عنوان کرد: 
زرد قرار دارند.وی یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله 
از  شد:  یادآور  و  دانست  تجمعات  کاهش  را  بیماری  با 
آنجایی که نیازمند راهکارهای بلندمدت هستیم، باید تعداد 
دفاتر  مانند  داریم  ازدحام  آنها  در  که  ارائه خدمات  مراکز 
پیشخوان و ... را افزایش دهیم تا هم اشتغالزایی ایجاد شود 

و هم کاهش ازدحام داشته باشیم.
چند  کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هم  کرونا  بیماری  بهتر  مدیریت  زمینه  در  درخواست 
داریم  درخواست  اول  مرحله  در  گفت:  و  کرد  مطرح 
مهدکودک های مستقر در بیمارستان ها تعطیل شود، زیرا 
پرنسلی که در بیمارستانها تردد دارند می توانند آلودگی را 

به دیگران منتقل کنند.
وی همپنین درباره احتمال گسترش بیماری از شهرهای 
استان  در  نیز  روستاها  و  کوچک  شهرهای  به  بزرگ 

کرمانشاه مانند تمام کشور هشدار داد.

از  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
افزایش 12 برابری فوتی های کرونا در استان 
سال  اسفند  به  نسبت  امسال  تیرماه  در 

گذشته خبر داد.
ائمه  با  نشست   در  مرادی  محمودرضا  دکتر 
افزایش فوتی های  با اشاره به  جمعه استان، 
کرونا در استان گفت: میانگین موارد فوت بر 
اثر کووید 19 در کرمانشاه در تیرماه امسال 
برابر شده  اسفند سال گذشته 12  به  نسبت 

است.
مرادی تصریح کرد: در اسفندماه هر دو روز 
یک نفر فوتی کرونا داشتیم که متاسفانه این 
تعداد به روزانه شش فوتی در تیرماه رسیده 

است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار 
کرونا  به  مبتال  بستری  موارد  میانگین  کرد: 
برابر   4.3 اسفند  به  نسبت  ماه   تیر  در  نیز 

شده است.
مورد   32 روزانه  ماه  اسفند  در  افزود:  وی 
بستری مبتال به کرونا داشتیم که این تعداد 

در تیرماه به روزانه 109 نفر رسیده است.
ابتدای تیرماه تاکنون  از  مرادی تصریح کرد: 

بیمارستانهای  در  کرونا  به  مبتال  نفر   1631
فوتی های  تعداد  و  شده اند  بستری  استان 
فوتی های  تعداد  و  شده اند  بستری  استان 
نفر   102 به  کرونا  به  ابتال  اثر  در  قطعی 

رسیده است.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 

بستری  موارد  تعداد  اکنون  هم  کرد:  تصریح 
به  استان  بیمارستانهای  در  کرونا  به  مبتال 
نفر   36 تعداد  ازاین  که  رسیده  نفر   417

اینتوبه هستند.
مرادی در ادامه با تقدیر از حمایت و همراهی 
مجموعه مسولین استان بخصوص ائمه جمعه 

برگزاری  گفت:  بهداشتی  های  برنامه  از 
نمازجمعه حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز 
در مناطق جنگ زده تعطیل نشد، اما بخاطر 
های  پروتکل  اجرای  و  مردم  جان  رعایت 
بهدشتی مدتی است که متوقف مانده است.

وی افزود: تمامی استان در مواجهه با کووید 
درمان  و  بهداشت  بخش  و  دانشگاه  یاور   19
جمعه  ائمه  نقش  میان  این  در  که  بودند 

تمامی شهرستانهای استان ستودنی است.
تشدید  از  نگرانی  ابراز  با  ادامه  در  مرادی 
کرونا در پاییز پیش رو گفت: بیش از هرچیز 
پاییز هستیم  استان در فصل  نگران وضعیت 
که کویید19 و آنفلوآنزای فصلی با هم شیوع 

پیدا کند.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 
بسیار  فشار  بحران  این  با  مواجهه  برای 
می  تحمل  را  انسانی  نیروی  و  مالی  سنگین 
فشانی  جان  رغم  علی  که  بگونه ای  کند، 
سال  یک  از  بیش  پزشکان  کارانه  همکاران، 
و پرستاران حدود 9ماه است که معوق مانده 

است.

افزایش 1۲ برابری فوتی های »کرونا« در کرمانشاه
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

نتایج امیدبخش کارآزمایی داروی 
MAB98 برای بیماران کرونایی

 ،MAB98 داروی  کارآزمایی  پروژه  مدیر  گفته  به   
روی  بخشی  رضایت  نتایج  دارو  این  کارآزمایی  دوم  فاز 

بیماران سرپایی و بستری کووید19 داشته است.
داروی  کارآزمایی  پروژه  مدیر  مصطفایی  علی  دکتر 
تاثیر  بالینی،  کارآزمایی  دوم  فاز  در  گفت:   MAB98
این دارو بر بیش از 100 بیمار بستری با عالیم شدید و 
بیش از 200 بیمار سرپایی کووید 19 با عالیم متوسط 
تا شدید بررسی شد و نتایج امیدوارکننده ای در درمان 

این بیماری بدست آمد.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  ایمونولوژی  استاد  این 
افزود: داروی MAB98 تاثیر قابل توجه و معنی داری 
از  بیماران بستری کووید19  اولیه  پیامدهای  در کاهش 
در  بیمار  بستری  مدت  طول  مرگ،  موارد  درصد  جمله 
بیمارستان، موارد نیازمند بستری در بخش مراقبت های 
ویژه و موارد نیازمند درمان و یا بستری مجدد، نسبت به 

گروه شاهد دارد.
اثر  مطالعه،  این  در  اهمیت  حائز  نکته  داد:  ادامه  وی 
نسبت  و  لنفوسیت ها  دار  معنی  افزایش  در   MAB98
در  بخصوص  محیطی  لوکوسیت ها خون  به  لنفوسیت ها 
سطح  دار  معنی  کاهش  همچنین  و  لنفوپنیک  بیماران 
فاکتورهای التهابی و سرعت بهبودی عوارض ریوی بود. 
همچنین اثر MAB98 در سرعت بهبودی عوارض ریوی، 
فاکتورهای  شدن  نرمال  و  بالینی  عالیم  کاهش  سرعت 
گروه  به  نسبت  کووید19  سرپایی  بیماران  آزمایشگاهی 

شاهد کامال معنی دار و محسوس بود.
دارویی  اثرات  مسئول  عمده  ترکیبات  افزود:  مصطفایی 
و  فنلی  مونوترپن های  سین،  کلشی  شامل   MAB98
گروهی از فالونوئیدها هستند که اثرات مناسبی در جهت 
دارند. شناخته  پاتولوژیک کووید 19  درمان جنبه های 
ضدالتهابی  اثر  دارویی،  فرموالسیون  این  اثرات  ترین 
و  درد  ضد  اثرات  ویروسی،  ضد  اثر  اکسیدان،  آنتی  و 
اثرات تعدیل کننده سیستم  انعقادی،  اثر ضد  تسکینی، 

ایمنی و اثر ضد رگزایی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه 
داد: با توجه به عوامل آسیب زا در کووید 19 که عمدتا 
است،  ذاتی  ایمنی  سیستم  از  ناشی  التهابی  عوامل 
های  واکنش  مهار  در  قوی  اثر  به  توجه  با   MAB98
و  کنترل  در  مطلوبی  کارایی  ویرال،  آنتی  اثر  و  التهابی 
درمان اشکال خفیف تا بسیار شدید بیماری کووید 19 

دارد.
 ، MAB98 مصطفایی اظهار کرد: طبیعی بودن اجزای
بی عارضه یا عوارض بسیار ناچیز آن در تجربه درمان و 
پیگیری صدها بیمار کرونایی، در کنار اتکا کامل ساخت 
بخش  نوید  کشور،  داخل  منابع  بر  مقیاس  هر  در  دارو 
 19 کووید  بیماری  درمان  برای  موفقی  درمانی  پروتکل 
و کاهش مشکالت و عوارض این معضل بزرگ بهداشتی 

است.
این پروژه توسط شرکت دانش بنیان زیست تولید رازی 
و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم وفناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه انجام گرفته و در مرحله بعدی، 
صنعتی،  مقیاس  در  دارو  ساخت  و  تولید  مجوز  اخذ  با 
از آن  توانند  بیماران کووید 19 می  از  طیف وسیع تری 

استفاده کنند.

کشف97 هزار عدد »ماسک« قاچاق 
در داالهو

 97 کشف  از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
هزار عدد ماسک قاچاق در شهرستان داالهو خبر داد.

سرهنگ جمال سلمانی اظهار کرد: پس از اطالع ماموران 
انتقال  قصد  شخصی  اینکه  بر  مبنی  »داالهو«  انتظامی 
را دارد، رسیدگی  از کشور  به خارج  زیادی ماسک  تعداد 

به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
کارهای  انجام  با  ماموران  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
اطالعاتی خودروی فرد قاچاقچی را شناسایی و با همکاری 
مقام  با  هماهنگی  از  پس  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان 

قضائی، وی را دستگیر کردند.
سلمانی تصریح کرد: ماموران در بازرسی های انجام گرفته 

موفق به کشف 97 هزار عدد ماسک بهداشتی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش محموله 
دو  بر  بالغ  کارشناسان  نظر  طبق  را  شده  کشف  قاچاق 

میلیارد ریال اعالم کرد.
وی در پایان از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی او 

به دستگاه قضائی برای صدور حکم الزم خبر داد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

دگزارمتازون یک "داروی" خطرناک 
برای کرونا!

با  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
از  پیشگیری  افزایش مصرف دگزامتازون جهت  به  اشاره 
که  است  درحالی  غلط  تصور  این  گفت:  کرونا،  به  ابتال 
مصرف این دارو با تضعیف سیستم ایمنی شانس ابتال به 

کرونا را افزایش می دهد.
دکتر قباد محمدی با اشاره به افزایش غیرمنطقی مصرف 
این  متاسفانه  گفت:  کرونا  شیوع  شرایط  در  دگزامتازون 
تصور اشتباه و خطرناک در جامعه بوجود آمده که مصرف 
آنکه  حال  است،  موثر  کرونا  از  پیشگیری  در  دارو  این 
مصرف  افزود:  است.وی  صادق  قضیه  این  عکس  کامال 
و  شده  بدن  ایمنی  سیستم  تضعیف  موجب  دگزامتازون 
همین امر موجب می شود افراد بیش از پیش در معرض 
کرد:  تصریح  گیرند.محمدی  قرار  کرونا  به  ابتال  خطر 
مصرف این دارو تنها برای بیمارانی است که در اثر ابتال به 
کرونا درگیری ریوی پیدا کرده و دچار التهاب ریه شده اند 

و برای مابقی افراد به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: برای مبتالیانی که به نوع غیرریوی 
اند،  نکرده  پیدا  ریوی  درگیری  و  شده  دچار  بیماری 
تضعیف  با  که  چرا  است،  خطرناک  دگزامتازون  مصرف 
سیستم ایمنی احتمال وخیم شدن حال بیمار و پیشرفت 
بیماری وجود دارد.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
دگزامتازون  مصرف  باالی  عوارض  به  اشاره  با  کرمانشاه 
ایمنی  سیستم  تضعیف  دارو  این  عارضه  کمترین  گفت: 
شیوع  روزهای  در  افراد  می شود  توصیه  بنابراین  است، 

کرونا به هیچ عنوان از این دارو استفاده نکنند.

برآورد ابتالی ۳۰ درصد 
کرمانشاهیان به "کرونا"

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
کرمانشاه  مردم  درصد   30 حدود  برآوردها  طبق  گفت: 

تاکنون به کرونا مبتال شده اند.
 دکتر فرید نجفی با بیان اینکه تعیین درصد دقیق ابتالی 
مردم استان به کرونا منوط به انجام تحقیقات است، گفت: 
در همین زمینه یک نمونه دو هزار نفری برای انجام این 
کرونا  به  استان  مردم  ابتالی  درصد  تا  شده  انتخاب  کار 
مشخص شود.وی افزود: در حال حاضر بر اساس ضریب 
تا  دو  بتواند  آلوده  فرد  هر  که  بطوری  بیماری،  گسترش 
2.5 نفر را آلوده کند، می توان برآوردهایی در این زمینه 
درصد  برآوردها  این  در  کرد:  تصریح  داد.نجفی  انجام 
افرادی که بیمار شده و مراجعه نکرده و افرادی که فاقد 

عالمت هستند هم لحاظ شده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
افزود: بر اساس این موارد، برآورد می شود تاکنون حدود 

30 درصد جمعیت استان مبتال به کرونا شده باشند.
فاصله  نشان می دهد  میزان درصد  این  کرد:  تصریح  وی 
افراد  است  ضروری  و  داریم  ایمن  جامعه  یک  با  زیادی 
رعایت  و  کرده  استفاده  ماسک  از  حتما  شرایط  این  در 

پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: 
افراد  همه  جدید،  دستورالعمل  اساس  بر 
نیازی به انجام تست کرونا ندارند و این تست 
خطر  معرض  در  های  گروه  و  افراد  از  فقط 

گرفته می شود.
نشست  درحاشیه  مرادی  محمودرضا  دکتر 
در  کرمانشاه  استان  مقابله  و  مدیریت  ستاد 
دستورالعمل  به  اشاره  با  خبرنگاران،  جمع 
غربالگری  درخصوص  بهداشت  وزارت  جدید 
از  دستورالعمل،  این  اساس  بر  گفت:  کرونا، 
برای  کرونا  تست  تیر(  نهم  فردا)دوشنبه، 
افراد  انجام نمی شود و تنها برای  افراد  همه 
انجام  تست  این  شده  اعالم  ویژگیهای  با 

می شود.
وی در تشریح این ویژگی ها گفت: بر اساس 
 60 باالی  افراد  از  تنها  جدید  العمل  دستور 

کرونا  به  مشکوک  عالئم  دارای  که  سال 
باشند، تست کرونا گرفته می شود.

این  اساس  بر  کرد:   تصریح  مرادی 
که  نیز  سال   60 زیر  افراد  از  دستورالعمل 
شمار  در  و  بوده  زمینه ای  بیماری  دارای 
در  هم  هستند  خطر  معرض  در  گروه های 
می  گرفته  کرونا  تست  عالئم  داشتن  صورت 

شود.
وی افزود: همچنین از زنان باردار و کارکنان 
اصلی  های  بخش  در  شاغل  درمانی  کادر  و 
گرفته  تست  هم  کرونا  بیماران  نگهداری 

می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یادآور 
بصورت  بیماری  این  کرونا  شیوع  اوایل  شد 
که  بنحوی  کرد،  می  پیدا  شیوع  ای  خوشه 
برخی اقشار یا برخی مشاغل بیش از دیگران 

افراد  این  از  زمان  آن  و  بودند  درگیر  آن  با 
بودن  مثبت  صورت  در  و  شده  گرفته  تست 
از  پیشگیری  او هم جهت  اعضای خانواده  از 
این  تا  شد  می  گرفته  تست  بیماری  شیوع 
انتشار  مانع  و  کرده  قرنطینه  را  خود  افراد 

بیماری شوند.
بیماری  وضعیت  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
منتشر  جامعه  سطح  در  که  است  بصورتی 
شده و همه بصورت پیش فرض باید اطرافیان 
و  کرده  نگاه  مبتال  افراد  چشم  به  را  خود 
و  بهداشتی  اصول  و  فیزیکی  فاصله  رعایت 

استفاده از ماسک را داشته باشند.
شرایط  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مرادی 
انجام تست کرونا برای عموم ضرورتی ندارد، 
که  صورتی  در  سال   60 زیر  افراد  که  چرا 
بیماری زمینه ای نداشته باشند، این بیماری 

چندان برای آنها خطرناک نیست و با مراقبت 
ساده بهبود می یابند.

به  مشکوک  که  کارمندانی  خصوص  در  وی 
معرض خطر  در  های  گروه  در  و  بوده  کرونا 
اخذ  برای  تست  انجام  نیازمند  و  ندارند  قرار 
افراد  این  گفت:  هم  هستند  کرونا  مرخصی 
باید به متخصصین عفونی مراجعه کرده و با 
تشخیص آنها مرخصی برای آنها نوشته شده 

که در ادارات هم قابل قبول است.
جوابدهی  زمان  میانگین  خصوص  در  وی 
حال  در  گفت:  هم  استان  در  کرونا  تست 
جواب  روز  سه  ظرف  میانگین  بطور  حاضر 
برای  و  شود  می  داده  سرپایی  تست های 
بیماران بستری در همان روز جواب آزمایش 

کرونا داده می شود.

فقط از افراد و گروه های در معرض خطر تست »کرونا« گرفته می شود
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت بهداشت

لزوم  بر  کرمانشاه  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
مبارزه جدی با قاچاق احشام در مناطق مرزی 

تاکید کرد.
دکتر امید حاج محمدی در بازدید از مرزهای 
با  مقابله  راستای  در  سرپل ذهاب  شهرستان 
مبارزه جدی  لزوم  بر  تاکید  با  احشام،  قاچاق 
با قاچاق احشام در مناطق مرزی گفت: برای 
دام  کوبی  پالک  احشام  قاچاق  از  جلوگیری 
مرزی غرب  مناطق  در  و سنگین  های سبک 

کشور ضرورت دارد.
دام  نقل  و  اینکه حمل  بیان  با  محمدی  حاج 
قرنطینه  برگه  اخذ  و  کوبی  پالک  بدون  ها 
در  و  می شود  محسوب  تخلف  دامپزشکی  از 
کرد،  خواهیم  مقابله  آن  با  مشاهده  صورت 
دامپزشکی  تخلفات  مسببان  با  باید  گفت: 
کمک  با  احشام  قاچاق  زمینه  در  ویژه  به 
مبارزه  امر  در  اجرایی  و  نظارتی  دستگاه های 

با این پدیده با جدیت برخورد شود.

حاج محمدی  اضافه کرد: استان کرمانشاه از 
نظر دامپروریجایگاه خوب و روند رو به رشدی 
اهمیت  دام  قاچاق  از  جلوگیری  لذا  دارد، 
بیشتری در توسعه صنعت دام و صادرات آن 
باید مورد توجه  تولید دارد و  در سال جهش 

قرار بگیرد.
امسال  ابتدای  از  داد:  ادامه  محمدی  حاج   
پالک  طرح  اجرای  العمل  دستور  به  توجه  با 
کوبی بالغ بر 82 هزار و 713 راس دام سبک 

و 396 راس دام سنگین خارج از استان پالک 
زمانی  بازه  این  در  همچنین  شدند،  کوبی 
پالک کوبی 249 دام سنگین و 2 هزار و 526 
دام سبک داخل استان کرمانشاه انجام گرفته 

است.
کرمانشاه  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
که  شود  اتخاذ  ترتیبی  باید  کرد:  خاطرنشان 
پالک  مرزی  نوار  روستاهای  های  دام  همه 

کوبی و در سامانه هویت دام ثبت شوند.

باید با قاچاق احشام در مناطق مرزی مقابله جدی شود
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه:

محل  در  حضور  با  رضا)ع(  امام  حرم  خدام 
پزشکان  از  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مدافعان  عنوان  به  استان  درمانی  کادر  و 

سالمت در مبارزه با کرونا تجلیل کردند.
دفتر  مسئول  امامیان  جعفر  سیدمحمد 
نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه، 
ماه ها  از  تجلیل  با  مراسم  این  ابتدای  در 
درمان  و  بهداشت  کادر  مجاهدت  و  رشادت 
شیوع  ابتدای  از  گفت:  کرونا  با  مقابله  در 
بر  بنابر  نیز  رضوی  خادمان  کرونا،  ویروس 
وظیفه ای که در قبال جامعه دارند، اقدام به 
با  مبارزه  تمامی عرصه های  در  فعال  حضور 

این بیماری کردند.
در  تخصصی  خادمیاران  افزود:  وی 
در  خدام  مابقی  و  یافته  حضور  بیمارستانها 
عرصه های مختلف ضدعفونی اماکن عمومی، 
...در  کارگاه های تولید ماسک و دستکش و 
این مدت خدمات رسانی کرده و این اقدامات 

جهادگرانه همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به شروع طرح نسیم مهر رضوی 
طرح  این  در  گفت:  کرونا  شیوع  دوران  در 

خدام رضوی در بیمارستانها حضور پیدا کرده 
می کنند  تقدیر  درمان  و  بهداشت  کادر  از  و 
که این امر نقش موثری در ارتقا روحیه کادر 

درمان دارد.
امامیان به اجرای طرح مواسات و همدلی هم 
اشاره کرد و افزود: در این طرح که از امسال 
رمضان  مبارک  ماه  در  بویژه  و  شده  شروع 
از  دستگیری  شد،  همراه  خوبی  استقبال  با 
نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در دستور 
راستای  در  خوشبختانه  که  دارد  قرار  کار 
بسته  هزار   10 از  بیش  طرح  این  اجرای 
توزیع  استان  نیازمندان  میان  در  معیشتی 

شد.
می  که  کاری  حداقل  هم  امروز  افزود:  وی 
بهداشت  از کادر  تقدیر  توانستیم در راستای 
در جمع  که  بود  این  باشیم  داشته  درمان  و 
آنها حاضر شده و همراه با خادمان رضوی از 

تالش مجاهدانه آنها تقدیر کنیم.
پرچم  حضور  کرد:  تصریح  مسئول  این 
ما  تمام  نعمت  ولی  که  رضا)ع(  امام  مطهر 
به  انرژی مضاعفی  تواند  ایرانیان هستند می 

جهادگران عرصه سالمت ببخشد و توان آنها 
را برای مبارزه با این بیماری تقویت کند.

از  نیابت  به  هم  زحمتکش  االسالم  حجت 
زحمات  از  مراسم  این  در  رضوی  خادمان 
کرد  تقدیر  استان  درمان  و  بهداشت  کادر 
که  دارند  حدیثی  اکرم)ص(  پیامبر  وافزود: 
مضمون آن این است که اگر فردی شبی را 
در کنار بیماری سپری کرده و در درمان درد 
او تالش کند، ثواب لحظه لحظه آن به عنوان 

یک مجاهد در راه خدا نوشته می شود.
وی در ادامه به تشابه ویروس کرونا با ویروس 
گناه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیار 
به  ویروس  این  ورود  از  که  می کنیم  تالش 
بدن پیشگیری شود و به جای حالت دفاعی، 
حالت تهاجمی گرفته و با استفاده از ماسک و 
دستکش و تقویت سیستم ایمنی تالش داریم 
مانع ورود ویروس به بدن شویم. ویروس گناه 
مقابله  برای  باید  و  به همین شکل است  هم 
این ویروس هم راه پیشگیری را در پیش  با 
بگیریم و باید سیستم ایمنی معنوی خود را 

در برابر آن تقویت کنیم.

برای  ها  راه  بهترین  از  یکی  افزود:  وی 
تقویت سیستم ایمنی معنوی، ارتباط با ائمه 
اطهار)ع( است و در میان این بزرگوران امام 
رضا)ع( برای ما ایرانیان جایگاه خاصی دارد و 
می توانیم از این امام بزرگوار کمک بگیریم.

مطهر  پرچم  وجود  کرد:  تصریح  زحمتکش 
تنها یک بهانه است و این پرچم تنها سفیری 
برای  ای  بهانه  و  امام رضا)ع( است  از جانب 

ارتباط با آن حضرت است.
پرچم  بوسیدن  و  تبرک  امسال  افزود:  وی 
های  دل  دانیم  می  است.  ممنوع  مطهر 
بسیاری در گرو تبرک به این پرچم هستند، 
اما رعایت پروتکل های بهداشتی برای ما در 
اولویت است و امیدواریم این پرچم بهانه ای 
و  رضا)ع(  حضرت  به  جستن  تمسک  برای 
انرژی  و  انگیزه  و  بزرگوار  امام  این  با  ارتباط 

برای کادر بهداشت و درمان باشد.
نیروهای  از  جمعی  از  مراسم  این  پایان  در 
کادر  از  نمایندگی  به  ساعته   16 مراکز 
تجلیل  کرمانشاه  استان  درمان  و  بهداشت 

شد.

تجلیل »خادمان« از »مدافعان«
با حضور خدام رضوی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفت
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مدیرعامل آبفای استان:

۲۰ هزار انشعاب پرمصرف در کرمانشاه 
شناسایی شده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اعالم 
کرمانشاه  در  پرمصرف  انشعاب  هزار   20 حدود  کرد: 

شناسایی شده اند که برای مدیریت آنها برنامه داریم.
استان  فاضالب  و  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
مشکالت  از  بخشی  کاکاوند  علیرضا  دکتر  کرمانشاه، 
کمبود آب را ناشی از پرمصرف بودن برخی از مشترکین 
از مشترکین نه  دانست و عنوان کرد: متأسفانه گروهی 
با مصرف  بلکه  نمی کنند  رعایت  را  الگوی مصرف  تنها 
بی رویه و غیر شرب به مشکل تنش آبی دامن می زنند.
وی یکی از دالیل قطعی و افت فشار آب در حدود 15 
و  دانست  آب  مصرف  افزایش  را  کرمانشاه،  شهر  محله 
گفت: مصرف آب طی چند وقت اخیر به طور میانگین  
بیشتر  درصد   21 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش  هم  درصد   38 تا  حتی  ایام  برخی  در  و  شده 

مصرف داشته ایم
دکترکاکاوند مدیریت مصرف آب از سوی مردم را امری 
ضروری برای گذر از تنش آبی فصل تابستان دانست و 
افزود: امسال تابستان سختی پیش رو داریم و اگر مردم 

رعایت نکنند، با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
در  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تأمین  به ظرفیت  ثانیه  در  لیتر   300 افزایش  از  ادامه  
آب شرب شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: تمهیدات الزم 
انجام  دست  در  اقدامات  با  زودی  به  و  شده  اندیشیده 
کرمانشاه  شهر  آب  تامین  ظرفیت  به  دبی،  میزان  این 

اضافه می شود.
آب  تأمین  برای  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
آب  کسری  ثانیه  بر  لیتر   950 کرمانشاه   شهر  شرب 
تکمیل  با  تنها  کسری،  میزان  این  شد:  یادآور  داریم، 
از سد  بلندمدت شهرکرمانشاه  آبرسانی  اضطراری  طرح 
گاوشان تأمین خواهد شد که این در این تابستان محقق 

نمی شود.
دکتر کاکاوند تصریح کرد: قرار است برای عبور از تنش 
آبی تابستان امسال، 10 حلقه چاه جدید به منابع تامین 
آب شرب شهر کرمانشاه اضافه شود، که کار حفاری این 
و  یابی مناسب  و مکان  دارد  قرار  چاهها در دستور کار 

حفاری 4 حلقه از این چاهها نیز در حال انجام است.
ظرفیت  به  ثانیه  در  لیتر   130 تاکنون  یادآورشد:  وی 
تامین آب شهر کرمانشاه اضافه کرده ایم، با اضافه شدن 
شهر  در  روز  طول  قطعی های  جدید   ظرفیت های  این 
از  داشتند  آب  مشکل  که  محالتی  تعداد  و  شده  کمتر 

15 محله به 9 محله کاهش یافته است.
حدود  نیز  آب  توزیع  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  نتیجه  که  داریم  مترمکعب کمبود مخزن  هزار   80
شرایط افت فشار و قطعی هایی است که عمدتا شب ها و 
گاهی هم طی روز در برخی محالت شهر کرمانشاه رخ 
افزایش  با  کرد  امیدواری  اظهار  کاکاوند  می دهد.دکتر 
آب  تأمین  و  تولید  منابع  دبی  به  ثانیه  در  لیتر   300
ناپذیر  اجتناب  بروز  شرب شهر کرمانشاه، جز در موارد 
قطعی  شاهد  دیگر  لوله،  شکستگی  اتفاقات  و  حوادث 

روزانه آب نباشیم.
از  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب شرب  از  عنوان  هیچ  به  ایام  این  در  مردم خواست 
و  شست  مانند  شرب  غیر  و  غیرضروری  مصارف  برای 
شوی کوچه و حیاط، شستن خودرو و... استفاده نکنند.

تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاونت  سرپرست 
الزامات  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  آبفای 
سازی  یکپارچه  به  مربوط  های  برنامه  اجرای 
حوزه  در  ویژه  به  آبفار  و  آبفا  های  شرکت 
اعالم  انسانی،  نیروی  جانمایی  و  ساماندهی 
و  تفصیلی ستاد شرکت  و  کرد: ساختار کالن 
تابعه و جانمایی کلیه کارکنان)شهری  امورات 
و روستایی( آبفای کرمانشاه بر اساس ساختار 

مصوب سازمانی به انجام رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
بیان  با  کیا  افضلی  ساسان  کرمانشاه،  استان 
شرکت  ستاد  تفصیلی  و  کالن  ساختار  اینکه 
معاونت  ارسالی  الگوی  مطابق  تابعه،  امورات  و 
منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب 
نهایی  تأیید  به  و  تهیه شده  کشور  فاضالب  و 
گفت:  است،  رسیده  عمومی  مجمع  ریاست 
کارکنان  کلیه  برای  ابالغ  صدور  و  جانمایی 
ابالغی  تفصیلی  تشکیالت  مجموعه  با  منطبق 
تجربه،  اساس  بر  و  عمومی  مجمع  ریاست 
عنوان  با  تحصیلی  مدرک  تطبیق  و  تخصص 
گرفته  صورت  ابالغی،  مصوب  سازمانی  پست 
سوابق  احتساب  کیا،  افضلی  گفته  است.به 

تجربی کارکنان انتقال یافته)رسمی و پیمانی( 
افراد  به  مصوب  سازمانی  پست  تخصیص  و 
طرح  ضوابط  مجموعه  به  باتوجه  یافته  انتقال 
تشکیالت  و  مشاغل  ارزشیابی  و  بندی  طبقه 
تطبیق  درنظرگرفتن  با  و  ابالغی  تفصیلی 

مجموع  و  تحصیلی  رشته  تحصیلی،  مدرک 
سوابق تجربی هر فرد با عنوان پست سازمانی 

انجام گردیده است.
احکام  وضع  تطبیق  همچنین  یادآورشد:  وی 
کارگزینی تمامی کارکنان انتقال یافته از آبفای 

نتیجه  و  است  گردیده  انجام  سابق  روستایی 
مهندسی  شرکت  به  ارسال  آماده  نیز  اقدامات 

آبفای کشور می باشد.
تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاونت  سرپرست 
شرکت  چارت  تغییر  کرمانشاه،   استان  آبفای 
نظیر  موجود  افزارهای  نرم  و  ها  سامانه  در 
تغییر کد کاربری  و  ایجاد  و  اداری  اتوماسیون 
جدید  های  ابالغ  اساس  بر  سازمانی  پست  و 
و  شرکت  ستاد  تفصیلی  چارت  بر  مبتنی 
در  یکتا  کاربری  کد  ایجاد  تابعه،  واحدهای 
منظور  به  شرکت  متمرکز  دایرکتوری  اکتیو 
یکپارچه  شبکه  به  آبفار  همکاران  دسترسی 
اینترنت  نظیر  موجود  های  سرویس  و  شرکت 
و...، بارگذاری پورتال یکپارچه و جدید استانی 
و  اخبار  و  اطالعات  کامل  انتقال  و  شرکت 
و  جدید  پورتال  به  قبلی  سایت  مناقصات 
موازی  اطالعاتی  های  بانک  سازی  یکپارچه 
اداری،  مکاتبات  مشترکین،  امور  نظیر  موجود 
مالی، منابع انسانی و حقوق و دستمزد که بر 
از جمله  را  است،  انجام  اولویت درحال  اساس 
انجام شده در راستای یکپارچه  اقدامات  دیگر 

سازی شرکت های آبفا و آبفار عنوان کرد.

 ساختار کالن و تفصیلی و جانمایی منابع انسانی آبفای کرمانشاه بر اساس 
تجربه و تخصص به انجام رسیده است

 سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان کرمانشاه:

پروژه آبرسانی به روستاهای
 مجتمع صادق آباد روانسر وارد مدار 

بهره برداری شد

برداری  بهره  به  از  روانسر  شهرستان  آبفای  امور  مدیر 
رسیدن پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع صادق آباد 

خبرداد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  پوشش  تحت  روستاهای  صالحی  غفار  کرمانشاه، 
باباعزیز،  آباد،  صادق  روستای  چهار  شامل  را  مجتمع 
که  دانست  روانسر  شهرستان  زیرچوبی  و  الدین  برهان 
با تالش پرسنل امور آب و فاضالب این شهرستان وارد 

مدار بهره برداری شده است.
صادق  مجتمع  روستاهای  به  آبرسانی  پروژه  گفت:  وی 
های  پشتیبانی  و  شرکت  مدیرعامل  تاکیدات  با  آباد 
معاونت بهره برداری توسعه آب و پیگیریهای متعدد این 
امور برای جمعیتی 600 نفری با 205 مشترک که شامل 
اجرای  ثانیه،  در  لیتر   4 حدود  دبی  با  چشمه  بازسازی 
2900 متر خط انتقال با لوله 110 پلی اتیلن و ساخت 

مخزن 200 مترمکعبی بتنی اجرا شد.
را  پروژه  این  اعتبار  روانسر  شهرستان  آبفای  امور  مدیر 
استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   7300 بر  بالغ 
اعالم کرد.به گفته صالحی با اقدامات انجام شده توسط 
امور آبفای شهرستان روانسر، حدود 7 لیتر در ثانیه آب 
که قبال« جهت استفاده مجتمع فوق از خط انتقال آب 
شرب جوانرود برداشت می شد مجدداً به تولید آب شرب 

جوانرود اضافه شده است.

حفر چاه های جدید، به مدار آوردن چاه های قدیمی و چاه های دیگر 
سازمان ها برای عبور از تنش آبی شهرکرمانشاه

آب  توسعه  و  بهره برداری  معاونت  سرپرست 
اعالم  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
تابستان  در  کرمانشاه  شهر  آبی  تنش  کرد: 
آوردن  مدار  به  با حفر چاه های جدید،  امسال 
دیگر  چاه های  از  استفاده  و  قدیمی  چاه های 

سازمان ها رفع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
به  اشاره  با  استان کرمانشاه، یوسف اسماعیلی 
اینکه  شیوع کرونا در استان کرمانشاه به طور 
میانگین21 درصد مصرف آب شرب را افزایش 
داد، گفت: نیاز کرمانشاه به آب شرب 4 هزار و 
800 لیتر بر ثانیه است که بعد از شیوع کرونا و 
افزایش مصرف آب برای مسائل بهداشتی، 950 

لیتر بر ثانیه با کمبود آب شرب مواجه شدیم.
کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  در  افزود:  وی 
فاصله  کمترین  در  چاه  حلقه   10 شد  مصوب 
مختلف  مناطق  در  توزیع  شبکه  و  مدار  با 
کرمانشاه حفر شود که هم اکنون عملیات حفر 

مرکزی،  میدان  در  همزمان  طور  به  چاه  سه 
به  و  است  انجام  حال  در  شکارگاه  و  زینبیه 
و  ای  منطقه  آب  شرکت  هماهنگی  با  زودی 
شهرداری، چهارمین چاه نیز در پارک درخشان 
آغاز  از  همچنین  شد.اسماعیلی  خواهد  حفر 
روزهای  در  دیگر  چاه  حلقه   6 حفر  عملیات 
ماه  یک  از  کمتر  در  گفت:  و  داد  خبر  آینده 
آینده ، این 3حلقه چاه حفر شده، به مدار بهره 
برداری وارد می شوند.به گفته اسماعیلی، حفر 
یک  به  نزدیک  چاه ها  این  از  هریک  تجهیز  و 

میلیارد تومان هزینه به همراه دارد.
وی، منبع اصلی تامین آب شرب کرمانشاه را 
سد گاوشان دانست و گفت: این منبع تا سال 

1400 در دسترس ما قرار نمی گیرد.
آب  توسعه  و  بهره برداری  معاونت  سرپرست 
یکی  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شرب  آب  کمبود  تامین  راه های  از  دیگر 
کرمانشاه را استفاده از چاه های در اختیار سایر 
ارگانها عنوان کرد و گفت: با موافقت شهرداری 
کرمانشاه تعدادی از چاه های در اختیار آنها 12 
ساعت در شبانه روز در اختیار شرکت آبفا قرار 
لیتر  این طریق هم حدود 120  از  و  می گیرد 
تا  می شود  اضافه  کرمانشاه  آب شرب  مدار  به 
در تابستان امسال هرچند با افت فشار  مواجه 
خواهیم بود ولی حداقل شاهد قطع کامل آب 

نباشیم.

حفر همزمان سه حلقه چاه عمیق آب 
در شهر کرمانشاه

شهر  شرب  آب  تولید  افزایش  و  آوردن  مدار  به  برای 
کرمانشاه، عملیات اجرایی حفر3 حلقه از 10 حلقه چاه 
مصوب ستاد استانی مبارزه با کرونا به طور همزمان در 

دست اجرا قرار گرفت.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب  توسعه  و  بهره برداری  معاونت  سرپرست  کرمانشاه، 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در حاشیه بازدید 
از روند حفاری یک حلقه چاه در محدوده میدان مرکزی 
شهر کرمانشاه، طی گفتگویی با بیان اینکه کار حفر این 
چاه از چند روز قبل آغاز شده و تاکنون نزدیک به 90 
انجام  و  حفاری  عملیات  گفت:  است،  شده  حفاری  متر 
ماه  و... در حدود یک  و شو  مانند شست  بعدی  مراحل 
زمان می برد و پس از آن، این چاه وارد مدار بهره بردرای 

خواهد شد.
حدود  نیز  را  چاه  این  آبدهی  ظرفیت  اسماعیلی  یوسف 
وارد  با  امیدواری کرد  اظهار  و  برآورد  ثانیه  در  لیتر   30
مدار شدن این چاه، بخش قابل توجهی از مشکل تامین 
آب منطقه دو کرمانشاه شامل محدوده میدان مرکزی، 
خیابان سی متری، نوبهار، برق، گذرنامه و... مرتفع شود.

در  لیتر   150 تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ثانیه از خط تامین آب منطقه یک شهر کرمانشاه، برای 
این محدوده استفاده می شد، گفت: با بهره برداری از این 
چاه، این 150 لیتر در ثانیه  در مدار توزیع منطقه یک 
باقی خواهد ماند که این موضوع تاثیر مستقیمی بر رفع 

مشکل تامین آب منطقه یک نیز خواهد گذاشت.

شهرستان  مردم  نماینده  رشیدی  دکتر 
دکتر  و  اسالمی  در مجلس شورای  کرمانشاه 
استان  آبفای  مدیرعامل  کاکاوند  علیرضا 
و  بازدید  علی)ع(  امام  آبرسانی  مجتمع  از 
به روستاهای تحت پوشش  آبرسانی  وضعیت 

آن را مورد بررسی قراردادند.
استان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمانشاه، در حاشیه این بازدید که فضل اله 
داشت،  حضور  نیز  کرمانشاه  فرماندار  رنجبر 
در  کرمانشاه  مردم  نماینده  رشیدی  دکتر 
آب  اینکه  بر  تأکید  با  گفتگویی  مجلس طی 
گفت:  است،  همگان  اولیه  نیاز  سالم  شرب 
باید همه مسئوالن با همکاری هم برای رفع 
مشکالت مردم تالش کنند.وی ابراز امیدواری 
کرد: مشکل آب شرب روستاهای پایین دست 
همراهی  با  علی)ع(،  امام  آبرسانی  مجتمع 
تدابیر مسئوالن  و  باالدست  اهالی روستاهای 
از جمله شرکت آبفای استان به زودی برطرف 
گردد تا مردم منطقه جهت تأمین آب شرب 

خود دغدغه ای نداشته باشند.
کاکاوند  علیرضا  دکتر  گزارش،  این  اساس  بر 

با  سخنانی  طی  نیز  استان  آبفای  مدیرعامل 
اشاره به اینکه 54 روستا تحت پوشش مجتمع 
سرفیروزآباد  بخش  علی)ع(  امام  آبرسانی 
آب  تأمین  ازنظر  مجتمع  این  گفت:  هستند، 
و  ندارد  مشکلی  پوشش،  تحت  روستاهای 

مشکل موجود در توزیع آب است که یکی از 
دالیل آن عدم استفاده از کنتور در روستاهای 
باالدست می باشد.وی ادامه داد: برداشت های 
غیرمجاز و فاقدکنتور، استفاده بی رویه از آب 
آبیاری  مثل  غیرشرب  مصارف  برای  شرب 

در  و...  شستشو  و  دام  برای  استفاده  و  باغها 
به  آب  است  شده  باعث  باالدست  روستاهای 
میزان کافی به روستاهای پایین دست نرسد.

دکتر کاکاوند یکی دیگر از دالیل بروز مشکل و 
اختالل در آبرسانی این منطقه را نوسانات برق 
به دنبال افزایش مصرف عنوان کرد و افزود: از 
آنجاییکه در این مجتمع آب طی چهار مرحله 
می  هدایت  روستاها  آخرین  تا  چاه  از  پمپاژ، 
بروز قطعی برق، مدتی طول خواهد  با  شود، 
کشید تا آبرسانی مجددا از سر گرفته شود که 
تمهیدات  و  اندیشی  باید چاره  این زمینه  در 

ویژه ای درنظر گرفته شود.
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه از روستاییان 
آبفا،  با  همکاری  و  کنتورگذاری  با  خواست 
همه  به  متعادل  آبرسانی  در  را  شرکت  این 
مجتمع  دست  پایین  و  باالدست  روستاهای 

امام علی)ع( یاری دهند.
گفتنی است مجتمع آبرسانی امام علی)ع( در 
بخش فیروزآباد 57 روستا با 1000 خانوار و 
از نعمت آب  را  نفر  میانگین جمعیت 2200 

شرب بهره مند می سازد.

 بازدید نماینده مردم کرمانشاه و مدیرعامل آبفا از وضعیت 
آبرسانی روستاهای بخش سرفیروزآباد

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 15 شناور  الکتروپمپ  اندازی  راه  عملیات 
دستور  به  جوانرود  هالنیه  قنات  کیلووات 
همکاران  تالش  با  و  استان  آبفای  مدیرعامل 

سختکوش آبفای این شهرستان آغاز شد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبفای  امور  مدیر  کرمانشاه،  استان  فاضالب 
پیرو  گفت:  باره  این  در  جوانرود  شهرستان 

سفر و بازدید دکتر علیرضا کاکاوند مدیرعامل 
شرکت از وضعیت تنش آبی شهر جوانرود، و 
شرب  آب  مشکل  رفع  و  پیگیری  منظور  به 
شناور  الکتروپمپ  اندازی  راه  شهرستان، 
مذکور جهت کاهش تنش آبی شهر جوانرود، 
مخزن  به  هالنیه  قنات  سرریز  آب  انتقال  با 
دستور  در  شاهوردی  شهرک  در  واقع  میانی 

گرفت.کیکاووس  قرار  شهرستان  آبفای  کار 
عزیزی نسب از شهروندان جوانرودی خواست 
با توجه به افزایش جمعیت شهرستان و تنش 
آبی و همچنین افزایش الزام رعایت بهداشت 
در زمان شیوع بیماری کرونا، نسبت به رعایت 
الگوی مصرف آب اهتمام ورزیده و از مصارف 

غیرضروری پرهیز نمایند.

به دستور مدیرعامل آبفای استان؛

 راه اندازی الکتروپمپ شناور 15 کیلووات قنات هالنیه آغاز شد

دیدار مدیرعامل آبفای استان 
کرمانشاه با نماینده ولی فقیه

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه با آیت اهلل علما نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.
استان  فاضالب  و  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
صرفه  هفته  مناسبت  به  که  دیدار  این  در  کرمانشاه، 
کاکاوند  دکتر  شد،  انجام  برق  و  آب  مصرف  در  جویی 
به ارائه گزارشی مختصر از وضعیت آب شرب شهرها و 

روستاهای استان پرداخت.
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه، با اشاره به نقش مهم 
بیماری  به شیوع  باتوجه  فردی  بهداشت  رعایت  آب در 
و  عزم  و  و  ریزی  برنامه  تابستان،  فرارسیدن  و  کرونا 
سر  پشت  و  آبی  تنش  با  مقابله  برای  عمومی  همکاری 

گذاشتن تابستان  را بسیار جدی و ضروری دانست.
شیوع  مصرف،  افزایش  جمعیت،  افزایش  کاکاوند  دکتر 
بیماری کرونا و گرما را علیرغم عدم افزایش تولید آب، 
مهمترین علت بروز تنش آبی عنوان و تأکید کرد: تنها 
تکمیل  بلندمدت،   برای  این وضعیت  از  رفت  برون  راه 

طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه از سد گاوشان است.
امسال،  تابستان  آبی  تنش  از  عبور  برای  داد:  ادامه  وی 
نیز  استاندار  خوشبختانه  و  شده  اندیشیده  تمهیداتی 
مدار  به  و  کرمانشاه  شهر  در  چاه  حلقه   10 حفر  مجوز 
آوردن آب آنها را صادر نموده است که برآورد می شود 
با به مدار آوردن این چاهها، مشکل کنونی کم آبی در 

پاره ای نقاط شهر برطرف گردد.
از مدار را نیز  اینکه 9 حلقه چاه خارج  با اشاره به  وی 
تجهیز و بازیابی و به مدار بهره برداری بازگردانده ایم، 
افزود: با مجموع اقداماتی که طی دو هفته گذشته انجام 
تولید آب  به  ثانیه  بر  لیتر  ایم 300  توانسته  شده است 
استان  آبفای  بیفزاییم.مدیرعامل  کرمانشاه  شهر  در 
کرمانشاه، یادآور شد: هم اکنون چهار دستگاه حفار در 
مرکزی،  میدان  زینبیه،  نقطه؛   4 در  چاه  حفاری  حال 
نوبهار و کیهانشهر می باشند که به زودی پس از اتمام 

عملیات حفاری و آماده سازی، وارد مدار خواهند شد.
فشار آب جوانرود  افت  و  مورد مشکالت قطعی  وی در 
نیز گفت که این مشکل با اصالح و به مدار آوردن قنات 
روستاهای  کشاورزی  استفاده  از  جلوگیری  و  هالنیه 

مسیر خط انتقال از آب شرب، برطرف شده است.
خاصی  مشکل  شهرها  در  اینکه  بیان  با  کاکاوند  دکتر 
با  بسیاری  روستاهای  گفت:  نداریم  آب  تأمین  برای 
آبرسانی  تانکر  با  که  هستند  مواجه  آبی  کم  مشکل 
می شوند و عمده مشکل بی آبی یا کم آبی بسیاری از 
روستاها نیز عدم تمایل و همکاری روستاهای باالدستی 
پایین  روستاهای  مندی  بهره  در  آب  انتقال  مسیر خط 
دستی از همان منبع آب می باشد که فرهنگ سازی در 
در  استان  و جماعات  ائمه جمعه  و همکاری  راستا  این 

این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.
شده  آبی  تنش  بروز  موجب  که  مشکالتی  دیگر  از  وی 
انشعاب  هزار   20 وجود  و  غیرمجاز  استفاده  به  است، 
درآمد  کاهش  موجب  تنها  نه  که  کرد  اشاره  غیرمجاز 
مجاز  مشترکان  به  بهینه  رسانی  و خدمات  آبفا  شرکت 
مجاز  مشترکین  آب  فشار  افت  باعث  بلکه  شود،  می 
گردیده است. گفتنی است در این دیدار آیت اهلل علما 
با  کرمانشاه  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تشکر از خدمات آبفا نکاتی را در ارائه خدمات مطلوبتر 

به شهروندان یادآور شد.

شرکت آب و افضالب استان کرمانشاه 
گاه رد یک ن
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اخبار اخبار
خانم گل فوتسال آسیا:

دیگر به پاداش قهرمانی آسیا
 فکر نمی کنم

گفت:  آسیا  فوتسال  گل  خانم  و  بانوان  فوتسال  ملی  تیم  عضو 
فکر  آسیایی  های  رقابت  در  قهرمانی  پاداش  نشدن  پرداخت  به 

نمی کنم، چراکه آن پول دیگر ارزشی ندارد.
سارا شیربیگی بااشاره به حواشی اخیر در خصوص عدم پرداخت 
در  قهرمانی  از  یکسال  گذشت  از  پس  فوتسالیست  بانوان  پاداش 
باوجود  یک سال  این  طول  در  کرد:  اظهار  آسیایی،  رقابت های 
مردان  و  کارکنان  برای  و  آمد  فدراسیون  به  پول  اینکه چندباری 
می گفتند  ما  پاداش  پرداخت  برای  اما  داشتند،  پول  فوتسالیست 

پولی ندارند.
وی تصریح کرد: رفتار مسئولین فدراسیون در این مدت نشان داد 
یا کاری که در آسیا کردیم برایشان مهم نبوده و یا اینکه پرداخت 
پاداش ما در اولویت نیست. این را نمی دانم چرا مسئولین بعد از 

مسابقات همه چیز را فراموش می کنند.
ما  برای  زمان  آن  پاداشی که  اعالم کرد:  آسیا  فوتسال  خانم گل 
تعیین کردند 20 میلیون تومان بود که این پول در شرایط تورمی 
فعلی دیگر ارزشی ندارد، برای همین دیگر ترجیح می دهم درباره 
عدم پرداخت پاداشمان صحبت نکنم. بارها صحبت کردیم و نتیجه 
فوتسال  جهانی  جام  مسابقات  در خصوص  نگرفتیم.شیربیگی  ای 
بانوان به میزبانی برزیل در آبان ماه هم گفت: این مسابقات امسال 
بعد از چند سال برگزار می شود، اما هنوز نمی دانم در آن شرکت 

می کنیم، یا نه.
دوسالی  و  دارد  ملی  تیم  که  کنونی  شرایط  با  کرد:  تاکید  وی 
اگر هم  بعید می دانم  اند،  نداده  به آن  بهای چندانی  می شود که 
در این مسابقات شرکت کنیم، عملکرد خوبی داشته باشیم، چراکه 

برترین تیم های جهان در آن حضور دارند.
عضو تیم ملی فوتسال بانوان اعالم کرد: البته وقتی فدراسیون پولی 
برای پرداخت پاداش ما ندارد، فکر نمی کنم به این مسابقات که 
هزینه های آن باالست اعزام شویم. هرچند که اگر تیم ملی مردان 
بانوان  برای  اما  شوند،  اعزام  که  می رفت  احتمال  درصد   90 بود 
این روزهایش  ادامه درباره وضعیت  همیشه برعکس است.وی در 
از چند ماه  بازی های پلی آف لیگ  باتوجه به تعطیلی  هم گفت: 
سرگیری  از  منتظر  اکنون  کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل  به  پیش 
دارد که  احتمال وجود  این  از سوی دیگر  این مسابقات هستیم، 
برای  شود،  برگزار  کمی  فاصله  با  هم  بعد  فصل  لیگ  رقابت های 

همین سطح آمادگی ام را حفظ می کنم.
انتقاد  با  ادامه  در  رضوی  خراسان  هیات  برتری  لیگ  تیم  عضو 
رقم  گفت:  برتری،  لیگ  تیم های  در  حاضر  بانوان  قرارداد  رقم  از 
قرارداد اکثر بانوان فوتسالیست که برای تیم های لیگ برتری توپ 
می زنند، یک دهم مردان فوتسالیست نیست. باالترین رقم قرارداد 
بانوان حدود 100 میلیون تومان است، آن هم برای یک فصل و 

بدون هیچ پاداشی.
وی یادآورشد: برخی از تیم ها هم گاها قرارداد بازیکنان را پرداخت 
یاتعدادشان  اسپانسرهایی هم که دراین بخش هستند  نمی کنند. 

کم است و یا اینکه به وعده هایشان عمل نمی کنند.

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمانشاه

ممنوعیت فعالیت 11 رشته ورزشی
 پُر برخورد در کرمانشاه

کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  معاون   
بیماری  شیوع  بلحاظ  استان  قرمز  وضعیت  به  باتوجه  گفت: 
یازده رشته ورزشی پربرخورد در کرمانشاه نمی توانند  کرونا، 

فعالیت خود را از سربگیرند.
جالل عزیزی بااشاره به اعمال محدودیت های جدید کرونایی 
باشگاه های  محدودیت ها  این  براساس  اظهارکرد:  استان،  در 
مدت  برای  همچنان  استان  در  پربرخورد  رشته های  ورزشی 

یک هفته دیگر نمی توانند فعالیت خود را از سرگیرند.
وی تصریح کرد: کاراته، ووشو، بوکس، تکواندو، کشتی، رشته 
یازده  شنا  و  فو  کونگ  کبدی،  شطرنج،  جودو،  رزمی،  های 
استان  در  نمی توانند  ثانوی  اطالع  تا  که  هستند  ای  رشته 

فعالیت داشته باشند.
به  رشته ها  این  کرد:  تصریح  استان  جوانان  و  ورزش  معاون 
پربرخورد  رشته های  جزو  ورزشکاران  نزدیک  تماس  دلیل 
از سرگیری فعالیتشان  محسوب شده و درحال حاضر امکان 

را ندارند.
پُربرخورد که بصورت  باشگاه های ورزشی  با  اینکه  بابیان  وی 
غیرقانونی فعالیت خود را شروع کنند برخورد می کنیم، اعالم 
بازرسی  تاکنون گروه های  بیماری کرونا  زمان شروع  از  کرد: 
بازدیدهایی از باشگاه های سطح استان دارند و طی این مدت 

با 200 باشگاه متخلف برخورد کرده ایم.  
عزیزی تاکید کرد: سایر رشته های ورزشی در استان همچون 
رشته های انفرادی و ورزش های همگانی تنها با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت داشته باشند.
استان  سطح  ورزشی  مجموعه های  همچنین  کرد:  اعالم  وی 
سالمت  حفظ  منظور  به  و  بود  خواهند  فعال  کماکان  هم 
کردن  به ضدعفونی  اقدام  مستمر  بصورت  روزانه  ورزشکاران 

آنها می کنیم.

۲۰ سال است صدایی از هندبال
 بانوان کرمانشاه شنیده نمی شود

در  بانوان  از وضعیت هندبال  بانوان  پیشکسوت هندبال  و  مربی   
کرمانشاه انتقاد کرد.

نشمین شافعیان  با اشاره به جایگاه خوب هندبال بانوان کرمانشاه 
بانوان  هندبال  پیش  سال   20 حدود  کرد:  اظهار  گذشته،  در 
تیم لیگ  کرمانشاه جایگاه بسیار خوبی در کشور داشت و حتی 

برتری داشتیم.
وی تصریح کرد: توجهی که آن زمان به هندبال بانوان در کرمانشاه 
خوب  بسیار  استعدادهای  بتوانیم  تا  بود  شده  باعث  می شد، 
کشوری  سطح  در  که  باشیم  داشته  رشته  این  در  را  بزرگانی  و 
مطرح باشند.این مربی تیم های لیگ برتری هندبال بانوان افزود: 
متاسفانه از 20 سال پیش تاکنون دیگر صدایی از هندبال بانوان 
در کرمانشاه شنیده نمی شود و دیگر کسی به این بخش توجهی 
نمی کند، درحالیکه هندبال بانوان در سایر استان ها کامال متحول 
شده است.وی درخصوص مهمترین دالیل عدم رشد هندبال بانوان 
اخیر، گفت: سال گذشته فرصت کوتاهی  کرمانشاه طی دو دهه 
پیش آمد تا به کرمانشاه برگردم و در استان کار کنم. در مدتی 
که در کرمانشاه بودم فراخوانی دادیم و از همه مربیان این رشته 

خواستیم تا برای همکاری با هیات اعالم آمادگی کنند.
تعدادی  تنها  بودیم،  داده  که  فراخوانی  وجود  با  افزود:  شافعیان 
اکثر مربیان  و  اعالم همکاری کردند  این رشته  از مربیان  معدود 
راغب به کار کردن نبودند. متاسفانه برخی از این مربیان هم دانش 
الزم را ندارند که هیات باید برای ارتقاء و بروزرسانی آنها کار کند.

وی عدم ارتباط و تعامل خوب هیات استان با آموزش و پرورش را 
از دیگر دالیل عدم رشد هندبال بانوان در کرمانشاه دانست و گفت: 
به نظر می رسد برای اینکه هندبال بانوان کرمانشاه از وضعیت فعلی 
خارج شود، هیات باید ابتدا مربیانی که عالقمند به کار هستند را 
داشته  تعامل  پرورش  و  آموزش  با  مربیان  این  و  کند  شناسایی 

باشند تا استعدادهای این رشته را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: هرچند در حال حاضر در رده سنی نوجوانان در 
کرمانشاه تیمی داریم و با ارتباطی که با آنها گرفتم، پتانسیل های 
خوبی بین آنها دیدم که می توان روی آنها سرمایه گذاری کرد، اما 
تا زمانی که در رده سنی بزرگساالن تیم قدرتمندی نداشته باشیم 
که برای این بازیکنان پایه الگو باشند و از سوی دیگر به مسابقات 
مختلف اعزام نشوند، شاید چندان در این بخش هم موفق نباشیم.

بانوان  هندبال  شد:  یادآور  بانوان  هندبال  ملی  تیم  سابق  مربی 
کرمانشاه برای اینکه بتواند در کشور مطرح شود و دوباره قدرت 
هم  کار  این  برای  باشد،  داشته  هم  لیگی  تیم  یک  باید  بگیرد، 
می توان از بازیکنان غیربومی استفاده کرد، تا به تدریج این رشته 

در استان جا بیفتد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر هندبال بانوان در کرمانشاه 
در سایه هندبال مردان قرار گرفته و برای همین توجه چندانی به 

این رشته نمی شود.

سرمربی تیم وزنه برداری نیروی زمینی کرمانشاه
نیروی  برداری  تیم وزنه  تمرینات  شروع 

زمینی کرمانشاه

شروع  از  کرمانشاه  زمینی  نیروی  برداری  وزنه  تیم  سرمربی 
تمرینات این تیم برای حضور در رقابت های لیگ برتر خبرداد.

سجاد شکربیگی  بااشاره به شروع تمرینات تیم وزنه برداری 
نیروی زمینی کرمانشاه برای حضور در رقابت های لیگ برتر، 
اظهار کرد: این تیم دردو رده سنی جوانان و بزرگساالن و با 

حضور 20 ورزشکار در 10 وزن تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به شیوع بیماری کرونا درحال حاضر 
برداران  وزنه  همین  برای  نداریم،  را  اردو  برگزاری  امکان 
غیربومی تیم در شهرهای خود تمرینات انفرادی شان را ادامه 

می دهند و تمرینات آنها را از دور رصد می کنیم.
افزود:  کرمانشاه  زمینی  نیروی  برداری  وزنه  تیم  سرمربی 
همچنین پنج وزنه بردار بومی تیم هم با مساعدت و همکاری 
تختی  ورزشی  مجموعه  سالن  در  استان  هیات  رئیس  خوب 

تمریناتشان را پیش می برند.
وی بااشاره به وجود مشکالت مالی تیم، اظهار کرد: درصورتی 
باشیم،  داشته  اسپانسر  یک  استانی  مسئولین  کمک  با  که 
آزاد  بردار  وزنه  با چند  فعلی  برداران  وزنه  می توانیم در کنار 
هم قرارداد ببندیم و یک تیم کامل و قدرتمند را راهی لیگ 

برتر کنیم.
جذب  برای  پیگیری هایی  تاکنون  اینکه  بابیان  شکربیگی 
صنایع  از  هرکدام  با  متاسفانه  کرد:  عنوان  داشته،  اسپانسر 
رایزنی  تیم  از  برای حمایت مالی  استان  تولیدی  و واحدهای 
می کنیم، اعالم می  کنند که به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی 
از  نمی توانند  و  ندارند  بیماری کرونا وضعیت خوبی  از شیوع 

تیم ما  حمایتی کنند.
خود  پیگیری های  به  همچنان  وجود  این  با  کرد:  تاکید  وی 
هم  استان  ورزش  مسئولین  و  استاندار  از  و  می دهیم  ادامه 
می خواهیم در این راه حامی تیم وزنه برداری استان باشند.

ادامه  در  کرمانشاه  زمینی  نیروی  برداری  وزنه  تیم  سرمربی 
وجود  تیم  این  در  که  خوبی  پتانسیل های  وجود  به  بااشاره 
دارد، تصریح کرد: مهدی پاکی نفر سوم جوانان جهان، علی 
جلیلیان قهرمان کشور و فرید فتاحی قهرمان نوجوانان کشور 
با  که  هستند  کرمانشاه  زمینی  نیروی  تیم  اعضای  جمله  از 
لیگ  رقابت های  در  خوبی  جایگاه  به  می توانیم  آنها  وجود 
برتر برسیم.وی خاطرنشان کرد: تیم نیروی زمینی ارتش در 
برتر در رده جوانان در جایگاه  لیگ  رقابت های سال گذشته 
سوم و در رده بزرگساالن به رتبه ششم دست پیدا کرد، اما با 
وجود پتانسیل هایی که اکنون در تیم داریم، امسال می توانیم 

به جایگاه سوم تا چهارم برسیم.
شکربیگی به حمایت های امیرآریانفر فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ادامه  در  و  کرد  اشاره  هم  تیم  این  از  کشور  غرب  در  ارتش 
گفت: در تالشیم از ابتدای شهریور حدود یکی دو ماه مانده 
به شروع رقابت های لیگ یک رکوردگیری و اردو هم داشته 

باشیم.
رئیس  که  تیم  مربی  کمک  با  همچنین  گفت:  پایان  در  وی 
هیات شهرستان شهررضا اصفهان است، پیگیریم در ماه های 

آینده یک اردو هم در استان اصفهان برگزار کنیم.

هیات های  بندی  رتبه  کشتی  فدراسیون   
اعالم  را   1398 سال  در  استان ها  کشتی 
کرد که طبق این رتبه بندی هیات کشتی 
از  پس  امتیاز   723.7 کسب  با  کرمانشاه 
و  خوزستان  تهران،  مازندران،  استان های 

فارس، در جایگاه پنجم قرار گرفت.
انجام  براساس 20 شاخص  این رتبه بندی 
از  برخی  در  چند  هر  کرمانشاه  که  گرفته 
کشوری)تیمی(،  نتایج  همچون  شاخص ها 
عضویت در تیم ملی، مدال های بین المللی، 
در  حضور  جهانی،  و  قاره ای  مدال های 
مسابقات، میزبانی های بین المللی و تعامالت 
کسب  خوبی  امتیازات  اجرایی  و  اداری 
مانند حضور در  اما در شاخص هایی  کرده، 
مسابقات لیگ، مسابقات چندجانبه استانی 
برتر  استان های  که  داخلی  میزبانی های  و 
امتیازات خوبی از آن گرفته اند، هیچ امتیازی 

بدست نیاورده است.
در  کرمانشاه  استان  کشتی  هیات  دبیر 
هیات های  بندی  رتبه  آخرین  خصوص 
کرمانشاه  هیات  جایگاه  و  استان ها  کشتی 
علیرغم  ایسنا گفت:  به  بندی  رتبه  این  در 
اینکه سال گذشته سال پرکاری را پشت سر 
هیات  توسط  برنامه های خوبی  و  گذاشتیم 

در  امتیازگیری  دلیل عدم  به  اما  اجرا شد، 
برخی از شاخص ها در جایگاه پنجم این رتبه 

بندی قرار گرفتیم.
در  حضور  عدم  افزود:  کیانی  منصور 
رقابت های لیگ یکی از مسائلی بود که در 
این رتبه بندی هیچ امتیازی از آن نگرفتیم 
که آن هم به دلیل این بود که اسپانسری 

برای حمایت از کشتی در استان نداریم.
جایگاه  در  که  هیات هایی  کرد:  تاکید  وی 

عموما  گرفته اند،  قرار  بندی  رتبه  این  برتر 
توسط  آنها  کشتی  که  هستند  هیات هایی 
حمایت  بخوبی  استانشان  خصوصی  بخش 
می شود، برای نمونه استانی مانند خوزستان 

دو تیم در لیگ برتر کشتی فرنگی دارد.
در  شد:  یادآور  استان  کشتی  هیات  دبیر 
چندانی  تمایل  خصوصی  بخش  کرمانشاه 
هم  هیات  و  ندارد  کشتی  اسپانسری  برای 
بنیه مالی قوی ندارد که بتواند یک تیم را 

راهی لیگ برتر کند.
وی در ادامه اضافه کرد: اساسا وظیفه هیات 
برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء جایگاه کشتی 
تیم داری  بخواهد  اینکه  نه  و  است  استان 
کند، اما با این وجود تالش هایی برای جذب 
اسپانسر داشته ایم که به نتیجه نرسیده است.

کیانی اعالم کرد: در ماه های اخیر استاندار 
و رئیس هیات کشتی استان مذاکراتی را با 
تیم  یک  از حضور  که  داشتند  نفت  وزارت 
از کرمانشاه در رقابت های لیگ برتر حمایت 
کند که این مسئله هم هنوز قطعی نشده و 

روی هوا است.
وی اضافه کرد: در مجموع در این رتبه بندی 
هیات  دست  چندان  که  شاخص هایی  در 
که  داده ایم  دست  از  را  امتیازاتی  نیست، 
آورده،  پایین  پنجم  جایگاه  تا  را  کرمانشاه 
داریم  که  پتانسیل هایی  وجود  با  درحالیکه 
می توانستیم در جایگاهی بهتر از این باشیم.

معتقدم  یادآورشد:  استان  هیات  دبیر 
برخی  امتیازبندی  روی  باید  فدراسیون 
برای  چراکه  کند،  نظر  تجدید  شاخص ها 
داده  قرار  باالیی  امتیازات  برخی شاخص ها 
هیات های  دست  امتیازات  این  گرفتن  که 

استانی نیست.

دبیر هیات: اسپانسر داشتیم در جایگاه بهتری بودیم
جایگاه پنجم کشتی کرمانشاه در ایران

زورخانه ای  ورزش های  فدراسیون  رییس 
فضای  به  توجه  با  پهلوانی گفت:  و کشتی 
ورزش  در  استان های  بین  که  رقابتی 
هیات  اگر  آمده،  بوجود  ای  زورخانه 
کورس  این  از  نکند،  تالش  هم  کرمانشاه 

رقابتی جا می ماند.
مجتبی جوهری در مجمع انتخاباتی هیات 
پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  ورزش های 
بااشاره  برگزارشد،  که  کرمانشاه  استان 
ورزش  این  جایگاه  افزون  روز  رشد  به 
اخیر  سالهای  طی  کرد:  اظهار  کشور،  در 
ای  زورخانه  ورزش های  برای  را  شرایطی 
و کشتی پهلوانی ایجاد کرده ایم که تمامی 
استان ها با انگیزه باال برای پیشی گرفتن از 

هم باهم رقابت می کنند.
این  پیش  چندسال  تا  کرد:  تصریح  وی 
که  بود  استان  چند  دست  در  تنها  ورزش 
برای این رشته تصمیم گیری می کردند و 
سایر استان ها کناره گرفته بودند، اما اکنون 

با فضای رقابتی که داریم همه استان ها به 
میدان آمده اند.

ای  زورخانه  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
و کشتی پهلوانی بااشاره به نظم و انضباط 
بی سابقه حاکم شده در این ورزش، افزود: 
گرفته ایم،  پیش  در  که  کنونی  روند  با 
در  پهلوانی  و  ای  زورخانه  ورزش های 
و  پویاترین  بهترین،  از  آینده یکی  سالهای 

علمی ترین ورزش های کشور خواهد شد.
هیات  از  شرایط  این  در  کرد:  تاکید  وی 
پیشینه  به  باتوجه  داریم  انتظار  کرمانشاه 
رقابتی  قافله  این  از  استان،  در  ورزش  این 
عقب نمانده و همپای دیگر استان ها پیش 

برود.
جوهری خطاب به مسئوالن هیات کرمانشاه 
تصریح کرد: برای اینکه از کورس رقابت با 
و  ها  ابالغیه  به  نمانید،  جا  استان ها  سایر 
فدراسیون  سوی  از  که  هایی  دستورالعمل 
و  دهید  پاسخ  سریعا  می شود،  اعالم 

شهرستان ها را بیشتر فعال کنید.
وی افزود: اگر رئیس هیات شهرستانی کم 
کاری می کند، او را کنار بگذارید و نیروی 
کنید،  جایگزین  ای  انگیزه  با  و  نفس  تازه 
به  انگیزه  بی  و  کار  کم  نیروهای  چراکه 

شهرشان ظلم می کنند.
ای  زورخانه  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
فعال  خواستار  ادامه  در  پهلوانی  کشتی  و 
ای  زورخانه  ورزش  استانی  لیگ  شدن 
کرمانشاه و حضور در لیگ برتر این ورزش 
مجاور  استان های  از  برخی  گفت:  شد، 
این  در  چندسال  همین  تا  که  کرمانشاه 
بودند،  تر  عقب  کرمانشاه  از  بسیار  ورزش 
اکنون به جایی رسیده اند که چند تیم در 

لیگ برتر دارند. 
وی تصریح کرد: همچنین باتوجه به اینکه 
در حال حاضر تعداد 630 ورزشکار زورخانه 
زیاد  چندان  که  داریم  کرمانشاه  در  ای 
ورزشکار  تعداد  که  می رود  انتظار  نیست، 

این رشته را افزایش دهید.
بیشتر  توسعه  برای  شد:  متذکر  جوهری 
گسترش  طریق  از  می توانید  ورزش   این 
دانشگاه  ادارات،  مدارس،  سطح  در  آن 
که  کاری  شوید،  وارد  و...  کارخانجات  ها، 

فدراسیون هم آن را آغاز کرده است.
وی در ادامه خواستار توجه به بخش کشتی 
این  پهلوانی در کرمانشاه هم شد و گفت: 
فدراسیون  از  کامال  حاضر  حال  در  رشته 
آمده،  ما  به فدراسیون  و  کشتی جدا شده 
برای  و  گرفته ایم  تحویل  را  آن  کامل  لذا 

پیشرفت آن برنامه های مهمی داریم.
رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی بااشاره به برگزاری مسابقات 
کشتی پهلوانی سال گذشته و اهداء بازوبند 
پهلوانی به قهرمان این رقابت ها، اعالم کرد: 
برگزاری  کند،  فروکش  کرونا  بیماری  اگر 
پهلوانی سال  بازوبند  اهداء  و  رقابت ها  این 
1399 را در کرمانشاه برگزار خواهیم کرد.

لیگ استانی ورزش زورخانه ای را در کرمانشاه فعال کنید
رئیس فدراسیون خطاب به مسئولین هیات استان:

کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بالغ  اعتباری  با  ورزشی  پروژه  پنج  گفت: 
کرمانشاه  در  بزودی  ریال  میلیارد  بر 233 

افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.
که  خبری  نشستی  در  رحیمی  صابر 
توجه  قابل  توسعه  به  اشاره  با  برگزارشد، 
زیرساخت های ورزشی استان طی دو سال 
تالش  مدت  این  در  کرد:  اظهار  گذشته، 
مناسب  عمرانی  اعتبارات  جذب  با  کردیم 
بتوانیم پروژه های عمرانی قابل توجهی را در 

استان شروع و یا تکمیل کنیم.
وی تصریح کرد: بخشی از این پروژه ها طی 
و  رسیده  برداری  بهره  به  گذشته  یکسال 
چند پروژه مهم دیگر نیز اکنون آماده افتتاح 

و بهره برداری است.
کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
هزینه صرف شده برای این پروژه ها را 233 
آکادمی  افزود:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد 
پزشکی ورزشی از جمله مهمترین این پروژه 
ها است که با صرف 34 میلیارد ریال اعتبار 
افتتاح می شود.وی زمین چمن نوریاب پاوه 
چمن  زمین  ریال،  میلیارد   22 اعتبار  با 
اعتبار  با  پاوه  وره  بانه  روستای  مصنوعی 

12 میلیارد ریال و 15 زمین چمن فوتبال 
اعتبار  با  خیرین  کمک  محل  از  مصنوعی 
113 میلیارد ریال را دیگر پروژه های ورزشی 
مسئول  کرد.این  اعالم  استان  افتتاح  آماده 
عنوان کرد: همچنین پروژه بزرگ مجموعه 
»آقاجان«  محروم  محله  ورزشی  فرهنگی 
طی  ریال  میلیارد   50 اعتبار  با  کرمانشاه 
زنی می شود.رحیمی  آینده کلنگ  روزهای 
درخصوص زمان افتتاح این پروژه ها، گفت: 
اخیرا نامه ای با امضای استاندار برای وزارت 
ورزش و جوانان ارسال کرده و از وزیر ورزش 
درخواست داشته ایم برای افتتاح این پروژه 
ها به کرمانشاه سفر کند که  منتظر اعالم 

نظر وزیر هستیم.
توسعه  به  توجه  تداوم  از  ادامه  در  وی 
و  داد  خبر  استان  ورزشی  زیرساخت های 
گفت: پیگیری که امسال برای ورود خیرین 
به احداث پروژه های ورزشی داشتیم، باعث 
شد تا اخیرا رئیس کمیته ملی المپیک از 
دالر  هزار   50 المپیک  المللی  بین  کمیته 
ورزشی  امکانات  و  پروژه ها  تجهیز  برای 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بگیرد و 
خود کمیته ملی المپیک هم 200 میلیون 

تومان به این اعتبار اضافه کرده است.
روند  آخرین  به  ادامه  در  مسئول  این 
مهم  پروژه های  از  برخی  فیزیکی  پیشرفت 
دیواره  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  ورزشی 
زمین های  اسکیت،  پیست  سنگنوردی، 
پیست  و  سوارکاری  پیست  ساحلی، 
اتومبیلرانی از جمله پروژه های مهم ورزش 

استان هستند که باوجود پیشرفت فیزیکی 
عدم  دلیل  به  گذشته  ماه های  در  مناسب، 
تخصیص اعتبار با مشکل مواجه شده بودند، 
اما امسال با اختصاص اعتبار مورد نیاز آنها 

را به اتمام می رسانیم.
در  جوان  خانه  پروژه  اینکه  بابیان  وی 
خوبی  فیزیکی  پیشرفت  هم  جوانان  حوزه 
اضافه  می رسد،  اتمام  به  امسال  و  دارد 
کرد: همچنین احداث زمین گلف و سالن 
استاندارد اسکواش را جزو برنامه های امسال 

خود قرار داده ایم. 
ادامه  در  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بااشاره به رشد سرانه فضای ورزشی استان 
طی دو سال اخیر، اعالم کرد: سرانه فضای 
در  که  بود  متر  سانتی   80 استان  ورزشی 
مدت دو سال گذشته 19 صدم متر مربع 

به این میزان اضافه شده است.
اینکه  علیرغم  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی   
فعالیت های گسترده ای در این مدت کوتاه 
به  اقدام  تنها  مغرضانه  عده ای  اما  داشتیم، 
سیاه نمایی می کنند، درحالیکه برخی از آنها 

اصال ورزشی هم نیستند. 
مدت  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  رحیمی 
پروژه های  اندازه ای  به  گذشته  سال  دو 
می توانیم  امروز  که  کردیم  اجرایی  ورزشی 
برای  دستمان  کنیم  اعالم  مستندات  با 
گفتن  برای  حرف  و  است  پُر  گزارش  ارائه 
داریم. هرکاری را که شروع کردیم به اتمام 
ورزش  برای  باالیی  اعتبارات  و  رساندیم 

استان گرفتیم.

در  شده  مطرح  انتقادات  به  ادامه  در  وی 
به  ورزش  مسئوالن  توجهی  بی  خصوص 
تیم های لیگی استان، اظهار کرد: بحث هایی 
می شود که در دو سال گذشته همه تیم های 
لیگی کرمانشاه به لیگ های پایین تر سقوط 
کرده اند، درحالیکه اکثر این تیم ها در زمان 
ما اوج گرفتند و یا وارد لیگ شدند و حمایت 

خوبی هم از آنها داشتیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: 
بسکتبال،  لیگی  تیم های  از  مدت  این  در 
فوتسال، فوتبال و هندبال حمایت کردیم و 
حتی با اسپانسرهای آنها رایزنی داشتیم تا 
به حمایت های خودشان از این تیم ها ادامه 
دهند.وی در ادامه از آغاز نظارت سختگیرانه 
تر بر عملکرد هیات ها هم خبر داد و گفت: 
نظارت بر عملکرد مالی هیات ها را شروع 
اعتباراتی  که  می کنیم  بررسی  و  کرده ایم 
که گرفته اند را دقیقا کجا و چگونه صرف 
کرده اند.رحیمی عنوان کرد: هرچند ممکن 
است این اقدام خوشایند عده ای نباشد، اما 
به صورت جدی و بدون تعارف با کسی آن 

را در دستور کار قرار می دهیم.
وی همچنین با رد ادعای مهندسی مجامع 
کرمانشاه،  در  ورزشی  هیات های  انتخابات 
کردن  مهندسی  به  اعتقادی  هیچ  گفت: 
و  نداریم  ورزشی  هیات های  انتخابات 
پیاده  را  قانون  تا  ایم  کرده  تالش  همواره 
کنیم. اعضای مجامع انتخابات هم براساس 

شاخص های فدراسیون ها انتخاب می شوند.

۲۳۳ میلیارد ریال پروژه ورزشی در کرمانشاه افتتاح و 
کلنگ زنی می شود

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه:


