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مه ان هفته 

کارگاه  کرمانشاه  ای  منطقه  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به   
حضور  با  ساماب  سامانه  اساس  بر  آب  مجوزهای  صدور  آموزشی 
معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی، مدیران امور منابع آب شهرستان های تابعه، جمعی از 
کارشناسان حوزه آب های سطحی و شرکت مشاور تحلیلگران زاگرس 

برگزار گردید   
در ابتدای این جلسه  مهندس مرادی معاون حفاظت و بهره برداری 
فناوری  دفتر  پیگیری های  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  شرکت 
فرآیندهای  و  اهداف  تحقق  راستای  در  مدیریت  توسعه  و  اطالعات 
خدمت رسانی به مشترکین و اربابین رجوع گفت : سامانه یکپارچه 
حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین) ساماب( با هدف 
کشاورزی  آب  برداری  بهره  متقاضیان  به  خدمات  ارائه  در  تسهیل 
تهیه  افزار  نرم  این  مزایای  از  پیاده سازی شده است که  و  طراحی 
با  آب  حوزه  خدمات  وضعیت  آخرین  از  روز  به  و  کارآمد  گزارش 
مدیریت بهینه منابع آبی و همچنین جلوگیری از بهره برداری های 
غیرمجاز از منابع آبی) زیرزمینی و سطحی (می باشد ،  مرادی گفت 
شرکتی می تواند موفقیت و پیشرفت در مراحل کاری خود داشته 
باشد  که علم آن به روز باشد و با فناوری های جدید منطبق گردد 
تا بتواند همسو و همگام با مراجع باالدستی و سایر شرکت های آب 
زاگرس  تحلیلگران  مشاور  از شرکت  پایان  در  وی  باشد  ای  منطقه 
خواستار همکاری و تعامل هر چه بیشتر در ثبت و ضبط اطالعات و 
داده ها شد و افزود باید کلیه خدمات ارائه شده به مشترکین و ارباب 
باشد   ابالغی  مقررات  و  قوانین  وفق  برداری  بهره  در حوزه  رجوعان 
توسعه  و  اطالعات  فناوری  مدیر  فر  شیخی   ، نشست  این  ادامه  در 
مدیریت شرکت گفت الزمه هر کار آموزش است و نیاز است در این 
های  آب شهرستان  منابع  امورات  و  در ستاد  کاربران  تمامی  راستا 
تابعه آموزش الزم را فرا گیرند  تا  دقت و سرعت در ثبت  داده ها 

و اطالعات صورت پذیرد ، ایشان  همچنین افزود چنانچه در پیاده 
سازی و اجراء  چالش هایی وجود دارد باید نیازها را شناسایی و به 
مدیر مربوطه گزارش نمود تا در اسرع وقت به مشکالت و نیازهای 
آنها رسیدگی شود ، شیخی فر اضافه نمود شرکت مدیریت منابع آب 
ایران بر پیاده سازی سامانه ساماب تاکید دارد و بر این اساس یکی 
از آیتم های ارزیابی شرکتهای آب منطقه ای محسوب گردیده است، 
زاگرس)  آموزشی، شرکت مشاور تحلیل گران  این کارگاه  ادامه  در 
طراح نرم افزار ساماب ( ضمن ارائه توضیحات  نسبت به پاسخگوئی 
به سواالت کارشناسان و  کاربران اقدام و جلسه با بحث و تبادل نظر 

در این زمینه ادامه یافت

برگزاری کارگاه آموزشی پیاده سازی فرایند جدید صدور 
مجوزهای آب سطحی در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه 
مشترک با مدیرعامل آبفای استان:

تامین آب شهرها و به ویژه شهرهای تازه   

تاسیس در اولویت برنامه های کاری
 بخش آب استان است

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که 
با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان و هیئت همراه در 
دفتر مدیر عامل شرکت برگزار گردید بهرام درویشی با تاکید بر اهمیت 
تامین آب شهرها و به ویژه شهرهای تازه تاسیس اولویت کاری بخش آب 

استان را تامین آب شرب دانست.    
درویشی با اشاره به اهمیت مدیریت آب در استان و به ویژه لزوم سازگاری 
البته  را بسیار حیاتی و  پایدار شهرها  تامین آب  برنامه های  با کم آبی, 
حساس خواند و اذعان داشت باید اهتمامی مشترک برای کار کارشناسی 
توام با نظارت عالیه بر طرحهای آبرسانی معطوف گردد. وی ضمن اشاره به 
هدفگذاری های مشترک در تامین آب شهرهای استان, بر نگرش یکپارچه 
به منابع آب و دورنمای آینده تاکید و از عزم جزم خود و مجموعه تحت 
مدیریتش برای همکاری های مشترک با آبفای استان خبر داد. در ادامه 
با مهندس تخت  از سد گاوشان  به شهر کرمانشاه  آبرسانی  جلسه طرح 
شاهی مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان به بحث و گفتگو گذاشته 
آب  شرکت  تنگاتنگ  همکاری  از  شاهی   تخت  مهندس  پایان  در  شد. 
منطقه ای کرمانشاه در تامین اضطراری آب شهر کرمانشاه از سد گاوشان 

قدر دانی نمود
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مسئول مدری  یادداشت 

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري:

باید در تغییر چهره کرمانشاه به عنوان یک شهر گردشگری 
همه با هم تالش کنیم 

چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیگار 
داده می شود، اما به 

کاغذ مطبوعات نه !

رییس بسیج رسانه کشور:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کرمانشاه در حوزه حمل و نقل یکی از 
استان های برجسته کشور است

- مجتبی سیمینه
پویش  تبلیغ  شاهد  اخیرا 
صاحب خانه خوب در رسانه 
که  ای  رسانه  هستیم  ملی 
دارد  این   جز  رسالتی  شاید 
تحسین  قابل  کاری  با  اما 

صاحب خانه ها را به حمایت از مستاجرین 
تشویق می کند تا در این شرایط بد اقتصادی 
خود مردم بتوانند به تنهایی و بدون پشتوانه 

دولت به هم نوعانشان کمک کنند.
اما براستی این چنین پویش ها برای پایین 
آوردن قیمت خانه و اجاره خانه کافی ست و 
وقت آن نرسیده که دولتمردان دست به کار 
شوند و خود چاره ای بیاندیشند و راهکاری 

ارائه دهند؟ 
اگر قرار باشد تمامی مشکالت مردم با پویش 
های این چنین رفع شود نیاز به پویش های 
از جمله پویش مسکن، پویش  زیادی است 
خودرو ، پویش دارو ، پویش گوشت و مرغ و 

شیر خشک و ....
شرایطی  همه  در  و  همیشه  ایران  ملت 
داشته  فعال  حضور  ها  صحنه  تمامی  در 
که  است  امید   ، بوده  دولت  پشتیبان  و 
ای  چاره  سریعتر  هرچه  نیز  دولتمردان 
موانع و مشکالت  با کنار زدن  و  بیاندیشند 
را  آرامش  و  باشند  مردم  پشتیبان  و  حامی 
به خانه های مردم بازگردانند چرا که مردم 

ایران الیق بهترین ها هستند

کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه نتیجه جنب 
و جوش اقتصادی ۲ سال اخیر است

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:

در توزیع اعتبارات باید به رونق تولید 
توجه شود 

استاندار کرمانشاه:

۲

پویش های بدون پایش 

شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در 
مدیریت مصرف  هاي  برنامه  اجراي  راستاي 
بسیج  سازمان  با  همکاري  نامه  تفاهم  برق 
بهینه  هدف  با  کرمانشاه  استان  کارمندان 

سازي مصرف برق منعقد کرد.
توزیع  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهندس  کرمانشاه،  استان  برق  نیروي 
شرکت  این  مدیرعامل  مرآتي  امیدعلي 
منویات  تحقق  راستاي  در  داشت:  اظهار 
مبني  العالي«  رهبري»مدظله  معظم  مقام 
ارتقاء  همچنین  و  مصرف  الگوي  اصالح  بر 
به ویژه  با مدیریت جهادي  فرهنگ عمومي 
همگاني  مشارکت  و  برق  بهینه  مصرف  در 
نامه  تفاهم  برق  نعمت  از  جویي  صرفه  در 
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  هدف  با  همکاري 
بخش  در  برق  مصارف  در  جویي  صرفه 
و  تجاري  صنعتي،  کشاورزي،  مختلف  هاي 
نیروي برق استان  اداري بین شرکت توزیع 
این  کارمندان  بسیج  سازمان  و  کرمانشاه 

استان منعقد شد.
را  نامه  تفاهم  این  اهداف  مرآتي  مهندس   
اشاعه  و  آموزش  داشت:  ابراز  و  کرد  تشریح 
به  برق  انرژي  مصرف  سازي  بهینه  فرهنگ 
رفتار مشترکین یکي  و  نگرش  تغییر  همراه 
از اهداف این تفاهم نامه است. همچنین آگاه 
سازي و ارائه راهکارهاي بهینه سازي مصرف 
برق به خصوص به مشترکین شهرستان هاي 
گرمسیري استان از اهداف دیگر این تفاهم 

نامه است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 
آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  به  اشاره  با 
و  روحانیون  کارمندان،  بسیجیان،  جهت 

جزوه،  تهیه  داشت:  اظهار  صنایع،  صاحبان 
اقشار  براي  بروشور  کتاب آموزشي پوستر و 
شرکت  این  کار  دستور  در  مردم  مختلف 
است و اصناف و سازمان هایي که در زمینه 
را  همکاري  بیشترین  برق  مصرف  مدیریت 
گرفته  درنظر  مختلفي  هاي  مشوق  دارند 

شده است.
شریفي  برزو  سرهنگ  جلسه،  این  ادامه  در 
استان  کارمندان  بسیج  سازمان  مسئول 
کرمانشاه، گفت: در سازمان بسیج کارمندي 
آحاد   به  روشنگري  و  افزایي  بصیرت  اصل 
کارکنان ، کارمندان  و مدیران صنایع براي 
اسالمي  انقالب   در  نیاز  مورد  هاي  عرصه 

الزم است. 
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  شریفي  برزو 
الگوي  العالي« گفت: اصالح  رهبري»مدظله 
مقام  است که  از مطالبه هایي  یکي  مصرف 
ابالغ  پیش  سال  چند  در  رهبري  معظم 
از  یکي  انرژي  مصرف  کاهش  و  فرمودند 
اقتصاد مقاومتي است  مهمترین مولفه هاي 

که همه ما باید به آن توجه کنیم.
هاي  پایگاه  هاي  از ظرفیت  استفاده  بر  وي 
مصرف  مدیریت  زمینه  در  ادارات  بسیج 
جهت  در  تالش  گفت:  و  کرد  تاکید  برق 
اصالح الگوي مصرف برق و پایش و حصول 
اطمینان از خاموش بودن وسایل سرمایشي 
و روشنایي غیر ضروري در ساعات اداري در 

برنامه کار بسیج ادارات است.
استان  کارمندان  بسیج  سازمان  مسئول 
عدم  کنترل  و  پایش  به  اشاره  با  کرمانشاه 
ادارات،  در  پرمصرف  هاي  المپ  از  استفاده 
در  و  ادارات  برق  مولدهاي  شناسایي  افزود: 

مدارآوردن این مولدها در ساعات پیک برق 
به درخواست شرکت توزیع نیروي بر استان 
کرمانشاه یکي دیگر از بندهاي همکاري ما با 

این شرکت است.
تامین  به  اداراتي که نسبت  اضافه کرد:  وي 
انرژي برق خود از طریق انرژي هاي تجدید 
پذیر اقدام نمایند تشویق مي شوند. همچنین 
از بسیجیان فعال در زمینه مدیریت مصرف 

برق تجلیل مي شود.
در پایان مهندس مرآتي رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
کرمانشاه و سرهنگ شریفي مسئول سازمان 
بسیج کارمندان استان کرمانشاه، تفاهمنامه 
زمینه  در  همکاري  راستاي  در  شده  تهیه 
را  برق  مصرف  مدیریت  هاي  برنامه  اجراي 
امضاء و بر اجراي کامل این تفاهم نامه تاکید 

نمودند.

تفاهم نامه همکاري مدیریت مصرف برق با سازمان بسیج 
کارمندان استان کرمانشاه منعقد شد

در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه:

آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
منطقه ای: کارگاه تخصصی خالقیت و 
فناوری  دفتر  مدیر  پیشنهاد  به  نوآوری 
با حضور  و  مدیریت  توسعه  و  اطالعات 
و  اداری  تحول  مشاور  آزادی  دکتر 
جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت 

برگزار گردید    
با  آزادی   این  جلسه دکتر  ابتدای  در 
و  خالقیت  در  مدیریت  نقش  به  اشاره 
ضروریات  از  موضوع  این  گفت  نوآوری 
حساس  و  مهم  بسیار  و  اصلی  عامل  و 

و  خالقیت  استعداد  و  توانایی  می تواند  مدیریت  که   چرا  است 
 . نماید   تشویق  و  ترویج  ایجاد،  سازمان   افراد  در  را  نوآوری 
دیگران  خالقیت  از  استفاده  از  است  عبارت   خالق  مدیر  هنر 
بیافریند  باید فضایی  و پیدا کردن ذهن های خالق. مدیر خالق 
برای  نیز  هم  را  سازمان  افراد  و  باشد  خالق  بتواند  خودش  که 
خالقیت تحریک کند و این فضا، فضایی است که از کار روزمره 
افراد  که  این  برای  نمود  اضافه  همچنین  ایشان  است.   دور  به 
در سازمان به تفکر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن 
به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود. یکی از شیوه های 
طور  همین  و  انسان ها  پرورش شخصیت  پرجاذبه  و  مهم  بسیار 
خالقیت و نوآوری و حتی رشد اجتماعی مشورت است و بدون 
بیشتری  فکر  و  عقل  از  هستند  مشورت  اهل  که  افرادی  تردید 
برخوردارند و آنان که اهل آن نیستند از این امتیاز بهره ای ندارند. 

یک سازمان خالق تا اندازه زیادی به 
است.  وابسته  کارکنانش  خودکنترلی 
خودکنترلی خودش را در خواستن و 
به  ابتکار و خالقیت  ارائه  برای  تمایل 
نمایش می گذارد. البته این بدان معنا 
نیست که مدیران باید بهبود تخصص 
فراموش  را  تفکر خالق  مهارت های  و 
کنند. در ادامه این نشست  شیخی فر 
فناوری اطالعات و توسعه  مدیر دفتر 
مدیریت گفت سازمانی می تواند موفق 
و موثر باشد که کنجکاوی هدفمندی 
باید  دستگاه  یک  کارکنان  اینکه  به  اشاره  با  وی   ، باشد  داشته 
را  نتایج فوری تری  انگیزش درونی،  بر  اقدامات مؤثر  بدانند که 
به  خالقیت  مراحل  و  خالقیت  از  شد.تعاریفی  خواهند  موجب 
داشتن  با ضرورت  فراگیران  تا  نمود   ارائه  کارآفرینی  و  نوآوری 
وی  ببرند  پی  کارآفرینی  بر  مقدمه ای  منظور  ،به  خالق  ذهن 
همچنین افزود خالقیت جرقه در ذهن است که به صورت یک 
به  که  ایده  از  نمونه  یک  بتوانیم  اگر  و  می کند  پیدا  نمود  ایده 
ذهن رسیده را اجرا کنیم نوآوری صورت گرفته است ، شیخی 
همکاران  همه  و  کنندگان  شرکت  از  خود  مباحث  پایان  در  فر 
شرکت خواست تا برای برای ثبت ایده ها و پیشنهادات خود از 
نمودن  با مطرح  تا  نمایند  اقدام  پیشنهادات  نظام  طریق سامانه 
داشته  پیشرفت شرکت  در  بسزایی  نقش  موثر خود  پیشنهادات 

باشد.

کارگاه تخصصی خالقیت و نوآوری در شرکت آب 
منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

مدیریت مصرف برق یعنی: بهینه ، به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

بازدید مدیرعامل گاز استان در معیت 
استاندارکرمانشاه از پروژه های گازرسانی به 

روستاهای بخش مرکزی کرمانشاه)درود فرامان(

به  مدیرعامل  شهبازی   : استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  پروژه های گازرسانی  از  بازدید  استاندار کرمانشاه ضمن  بازوند  اتفاق 
روستاهای دروفرامان از نزدیک روندپیشرفت پروژه های مذکور را بررسی 

ودستورات الزم درراستای تسریع در انجام کار ابالغ نمودند.
اجرای 62  با  روستا  به 25  گازرسانی  پروژه شامل  نماید:این  یادآور می 

کیلومتر خطوط شبکه از پیشرفت کار 75 درصدی برخوردار می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
پایان  تا  خاموشی  احتمال  گفت:  کرمانشاه 

مرداد ماه وجود دارد. 
تابستان  اینکه  بیان  با  مرآتی،  امیدعلی 
امسال پیک مصرف برق به صورت هفتگی 
برای استان های کشور تعیین می شود، اظهار 
کرد: هنوز در فصل گرمایی که بخشی از آن 
که  هفتگی  مصرف  پیک  از  ایم  گذرانده  را 
برای استان ما تعیین شده عبور نکرده ایم. 

پیک  تعیین  روِش  این  با  داد:  ادامه  وی 
مصرف  مدیریت  که  استان هایی  هفتگی، 

دارند دچار خاموشی نمی شوند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه یادآور شد: سال گذشته پیک بار 
به صورت روزانه تعیین می شد و در شرایطی 
که صرفه جویی هم می کردیم گاهی به دلیل 
اضافه مصرف سایر استان ها دچار خاموشی 

می شدیم. 
تا  زیادی  زمان  هنوز  اینکه  بیان  با  مرآتی 
خاطرنشان  مانده،  باقی  گرما  فصل  پایان 
مرداد  پایان  تا  خاموشی  احتمال  کرد: 
وجود دارد و اگر مشترکین همکاری نکنند، 

خاموشی رخ خواهد داد. 
که  خوبی  همکاری  خواست  مردم  از  وی 
تاکنون داشته اند را ادامه بدهند تا تابستان 
امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذارنیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بخش  مهمترین  از  یکی  افزود:  کرمانشاه 
هایی که باید مدیریت مصرف داشته باشند، 
ادارات هستند که باید بعد از ساعت 13:30 
از  استفاده  خصوصا  برق  مصرف  میزان 

وسایل سرمایشی خود را کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
مصرف  میزان  به  هم  اشاره ای  کرمانشاه 

برق در مناطق زلزله زده استان با توجه به 
گرمسیر بودن این نقاط داشت و عنوان کرد: 
قطع  امکان  بحران  ستاد  مصوبه  اساس  بر 
بازسازی  کار  که  خالی  کانکس های  برق 
از  را  شده   انجام  کانکس ها  صاحب  منازل 

تاریخ 20 خرداد داریم. 
ثالث  مانند  شهرستانی  در  مرآتی  گفته  به 
خالی  کانکس های  برق  قطع  کار  باباجانی 
باعث  امر  همین  و  می رود  پیش  خوبی  به 
شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 
درصد کاهش مصرف برق را داشته باشیم و 

به شرایط قبل از زلزله نزدیک شویم. 
سرپل  در  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  ساخت  چون  و  است  متفاوت  ذهاب 
سازها در این شهرستان کمی کندتر پیش 
می رود، کاهش قابل توجهی در مصرف برق 

نداشته ایم.

احتمال خاموشی تا پایان مرداد وجود دارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه:
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بکار  شروع  از  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  صنایع  مدیر 
کشتارگاه صنعتی و مدرن شهرستان کنگاور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، سعید 
کریمی با اعالم خبر فوق افزود: در این کشتارگاه انواع دام شامل سبک و 

سنگین کشتار می شود .

کریمی با اشاره به اینکه کشتارگاه کنگاور مدرن و با تکنولوژی روز ساخته 
شده خاطرنشان نمود:  تجهیزات کشتارگاه به روز بوده و با تجهیزات کامل 

عمال وارد چرخه تولید گردید . 
اعتبارات  از  استفاده  با  فوق  واحد  گفت:  سازمان  مدیر صنایع کشاورزی 
سینا  بانک  عاملیت  به  و  روستایی  توسعه  دفتر  مردمی  مشارکت  طرح 

احداث گردیده است .
کریمی افزود: این واحد روزانه میتواند نیاز شهرستانهای کنگاور، صحنه، 

اسدآباد، سنقر وکلیایی و حتی هرسین را برآورده نماید. 
کریمی تصریح نمود: راه اندازی کشتارگاه کنگاور قطعا باعث رونق منطقه، 
کشتار بهداشتی  و جلوگیری از کشتار سنتی و غیر بهداشتی خواهد شد 

کارت  با  سوختگیری  یکبار  حداقل 
سوخت هوشمند شخصی تا پایان تیرماه 
به توصیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه، 
دارندگان کارت سوخت هوشمند تا پایان تیرماه حداقل یکبار با 

کارت سوخت شخصی خود سوختگیری نمایند. 
مرادحاصل مرادی؛ مدیر شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی 
منطقه کرمانشاه در این خصوص تصریح کرد: با توجه به برنامه 
عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت از 20 مردادماه 
امسال به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت 
تیرماه  پایان  تا  ها  موتورسیکلت  و  خودروها  تمامی  مالکان   ،
حداقل یکبار از کارت سوخت شخصی خود جهت سوختگیری 
استفاده نموده و در صورت بروزهرگونه مشکل احتمالی به آدرس 

سایت www.niopdc.ir  مراجعه کنند. 
طبق آخرین اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آن 
دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم 
کرده و بر اساس فراخوان قبلی ، نسبت به درج اطالعات خود 
در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند الزم شمار ه 
حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند نیازی به ثبت نام 
نام  ثبت  اساس  بر  آنها  کارت هوشمند سوخت  و  ندارند  مجدد 
انجام شده قبلی ، صادر می شود و توسط شرکت پست جمهوری 

اسالمی ایران به آنان تحویل داده خواهد شد. 
المثنی  این هموطنان هزینه صدور کارت سوخت  گفتنی است 
را برابر تعرفه مصوب ، هنگام دریافت کارت به ماموران شرکت 
پست جمهوری اسالمی ایران پرداخت خواهند کرد . همچنین 
از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خودرا گم  افرادی  اگر 
کرده و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت 
همراه اقدام نکرده اند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 یا 
سامانه دولت همراه برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی 
اقدام کنند. ضمنا« انتظار دارد برای جلوگیری از هرگونه مشکل 
احتمالی برای شهروندان، ملحوظ نمودن موارد اعالمی و رعایت 

اطالعیه های بعدی را برای اجرای طرح در مدنظر قرار دهند.

آبرسانی  ازمجتمع  بازدیداستاندار 
روستایی شادمان شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
باتفاق  کرمانشاه  پرتالش  استاندار  بازوند  مهندس   ، کرمانشاه 
کرمانشاه،فرماندار  شهرستان  محترم  نماینده  صفری  آقای 
آبرسانی  مجتمع  از  استان  کل  مدیران  از  جمعی  و  کرمانشاه 

روستایی شادمان بازدید نمودند.
ارائه  ضمن  استان  آبفار  شرکت  عامل  مدیر  شوهانی  مهندس 
بهره  با  داشت  بیان  پروژه   این  خصوص  در  کامل  توضیحات 
با  کرمانشاه  تعداد 39روستای شهرستان  پروژه  این  از  برداری 
تعداد 1394خانوار از نعمت آب سالم بهره مند خواهند شد و 
تعداد 15روستای پروژه تا هفته دولت سال جاری و مابقی تا دهه 

فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.
روستایی  آبرسانی  پروژه  از  بازدید  جریان  در  بازوند  مهندس 
شادمان از روند اجرای این پروژه ابراز رضایت نموده و خواستار 
تسریع در بهره برداری از پروژه شدند و از مدیر عامل شرکت و 

همه عوامل اجرایی این پروژه تقدیر نمودند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه کاهش نرخ 
جنب و جوش  دوسال  از  ناشی  را  استان  بیکاری 

اقتصادی در کرمانشاه دانست. 
گفت وگوی  شورای  جلسه  در  کاشفی  کیوان   
تیر(  2۸( امروز  که  خصوصی  بخش  و  دولت 

در  بیکاری  نرخ  کاهش  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
برخی  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  استان  و  کشور  کل 
را  بیکاری  نرخ  کاهش  این  اثرات  کارشناسان  از 
ملموس ندانستند و یا به آن ایراداتی وارد کردند. 
بر  هم  ایران  در  بیکاری  آمار  اینکه  بیان  با  وی   
می شود،  اعالم  دنیا  روز  استانداردهای  اساس 
یادآور شد: اگر آمارهای قبلی نرخ بیکاری که در 
این  باید  پذیرفتیم  را  اعالم شده  کشور  و  استان 

کاهش نرخ بیکاری را نیز پذیرا باشیم. 
 وی درباره دالیل کاهش نرخ بیکاری استان نیز 
خاطرنشان کرد: دو سال است که جنب و جوش 
اقتصادی خوبی را در استان شاهدیم و پیش بینی 
بازخورد  نقطه ای  در  وجوش  جنب  این  می شد 

خود را نشان دهد. 
تاثیر  از  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو   
ایجاد  برای  نیز  استان  کار  و  فضای کسب  بهبود 
اشتغال یاد کرد و ادامه داد: حساسیت جدی که 
با  رابطه  در  استان  مدیریتی  مجموعه  سوی  از 
دستگاهها  جلسه  به  و  ایجاد  کار  و  فضای کسب 
شاخص  ارتقاء  در  را  خود  نتیجه  شد  منتقل  و  
های استان در فضای کسب و کار و نرخ بیکاری 

نشان داد. 
دیگر جلسات  از سوی  کرد:  کاشفی خاطرنشان   
دو  ای  هفته  و  مستمر  صورت  به  تسهیل  ستاد 
واحدهای  تمام  مشکالت  و  می شود  برگزار  بار 
مختلف  بخش های  در  استان  متوسط  و  بزرگ 
جلسات  این  در  و...  خدمات  صنعت،  کشاورزی، 

رسیدگی می شود. 
 وی معتقد است جلسات ستاد تسهیل به مرکزی 
و  تولیدکنندگان  مشکالت  فصل  و  حل  برای 

صنعتگران استان تبدیل شده است. 
عالوه  به  افزود:  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  رئیس   
اصناف  مشکالت  رفع  برای  نیز  جلساتی  اخیرا 
های  بنگاه  مشکالت  رفع  به  که  می شود  برگزار 

صنفی و خرد کمک می کند. 
برای  تسهیالت  و  منابع  جذب  تاثیر  از  کاشفی   
استان علی رغم مشکالت زیرساختی که در جذب 
این  تسهیالت داشتیم هم در کاهش نرخ بیکاری 

کرمانشاه یاد کرد. 
از تعامل  ایران  بازرگانی  اتاق   عضو هیات رئیسه 
استان  دولتی  و  خصوصی  بخش  بین  که  خوبی 
کرمانشاه تشکیل شده نیز به عنوان عامل مهمی 

برای بهبود نرخ بیکاری استان یاد کرد. 
نرخ  پله  چند  بهبود  علیرغم  اینکه  بیان  با  وی   
کشوری  میانگین  با  هم  هنوز  استان  بیکاری 

تاثیر  می خواهیم  اگر  کرد:  تاکید  داریم،  فاصله 
باشد  تر  ملموس  جامعه  در  بیکاری  نرخ  کاهش 

باید این روند کاهشی ادامه پیدا کند. 
نرخ  کاهش  برای  نباید  اینکه  بیان  با  کاشفی   
نرخ  شد:  یادآور  باشیم،  عجول  استان  بیکاری 
بیکاری باالیی که چندین سال داشتیم حتما در 

مدت کوتاه مرتفع نخواهد شد. 
ابراز  کرمانشاه  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس   
برای  که  خوبی  فرمان  دست  با  کرد  امیدواری 
گرفته،   استان شکل  در  توسعه  به سمت  حرکت 
بهبود شاخص های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری 
استان در فصول آینده همچنان ادامه پیدا کند. 

از پتانسیل اشتغالزایی »فرش« غافل نشویم 
تداوم  برای  راهکار  چند  به  هم  ای  اشاره  وی   
کاهش نرخ بیکاری استان داشت و گفت: باید بر 
حوزه هایی که قابلیت اشتغال زایی بیشتر و آسان 

مانند حوزه گردشگری و صنایع دستی  دارند  تر 
بیشتر تمرکز کنیم. 

از  یکی  را  فرش  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  رئیس   
قابل  اشتغال  ایجاد  برای  پتانسیل  پر  های  حوزه 
توجه دانست و عنوان کرد: متاسفانه حوزه فرش 
داریم  آمادگی  ما  و  ندارد  واحدی  متولی  هنوز  

حمایت های الزم را از این حوزه انجام دهیم. 
 کاشفی بر لزوم تسهیل گری شرایط برای ایجاد 
اشتغال در حوزه اصناف و واحدهای کوچک هم 
بیکاری  این نرخ  با  افزود: وقتی که  تاکید کرد و 
کارگر  به  شده  نوشته  مغازه ها  پشت  هنوز  باال 
که  دارد  مشکل  کار  جای  یک  یعنی  نیازمندیم 

باید رفع شود. 
 وی حوزه عمرانی و ساخت و ساز شهری را نیز  
از دیگر زمینه های اشتغال زا در استان برشمرد 
تغییر  را  این حوزه هم چهره شهر  تاکید کرد:  و 

را  وابسته  دستی  پایین  صنایع  هم  و  دهد  می 
متحول خواهد کرد. 

لزوم آزادسازی صادرات دام سبک زنده 
ادامه  ایران در  بازرگانی  اتاق   عضو هیات رئیسه 
اشاره ای هم به لزوم آزادسازی صادرات دام زنده 
داشت و گفت: دام زنده  سبک یکی از کاالهای 
تولید هم در  در  است که هم  استان  استراتژیک 
اتحادیه  صادرات آن پتانسیل های خوبی داریم و 
استان  زنده  دام  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
است  کشور  اتحادیه های  بزرگترین  از  کرمانشاه 

که به دنبال ملی کردن آن نیز هستیم. 
اخیر  سال های  طی  متاسفانه  داد:  ادامه  وی   
که  نوساناتی  اساس  بر  زنده  سبک  دام  صادرات 
و نشیب های  فراز  بازار داشتیم دچار  تنظیم  در 
ایام از جمله دو سال  زیادی شده و در برخی از 

اخیر شاهد ممنوعیت صادرات دام زنده بودیم. 
دام  صادرات  اکنون  اگرچه  کرد:  تاکید  کاشفی   
سبک  دام  اما  شده  متوقف  قانون  شیوه  به  زنده 
زنده به شیوه های غیرقانونی و از مجاری دیگر از 

کشور خارج می شود. 
 وی از بازار خوبی که برای دام زنده نژاد سنجابی 
در کشورهای حوزه خلیج فارس  کرمانشاه  استان 
نژاد  گوسفند  افزود:  و  کرد  یاد  هم  دارد  وجود 
سنجابی  یک گوشت الکچری برای این کشورها 
محسوب می شود که  حاضرند در برابر آن دالر 

بدهند. 
این  از  نتوانستیم  ما  متاسفانه  است  معتقد  وی 
مناسبی  توازن  و  کنیم  استفاده  به خوبی  فرصت 
بین  صادرات دام زنده به این کشورها و واردات 
دام جایگزین به منظور تنظیم بازار داخلی برقرار 

کنیم. 
 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار برقراری 
اگر  گفت:  و  زنده سبک شد  دام  مجدد صادرات 
طریق  از  باید  شود  اعمال  محدودیتی  است  قرار 
در نظر گرفتن تعرفه ها باشد تا بتوان مالحظات 

تنظیم بازار را نیز  رعایت کرد. 
تومان  هزار   300 تا   200 رقم  است  معتقد  وی 
است  منطقی  نرخ  دام  راس  هر  صادرات  برای 
نمی کند  حذف  را  صادرکنندگان  انگیزه  هم  که 
قانونی  روند  به  صادرات  تا  می شود  باعث  هم  و 

خود برگردد. 
وی همچنین خواستار اصالح قیمت پایه صادرات 

دام زنده از پنج دالر به 2.5 دالر شد. 
لزوم  بر  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
اصالح ساختار توزیع گوشت در داخل استان به 
منظور تنظیم قیمت آن نیز تاکید کرده و افزود: 
عرضه  و  قصابیها  انحصار  از  گوشت  کردن  خارج 
آن به صورت بسته بندی یا فرآوری شده می تواند 

به این وضعیت کمک کند  . 

کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه نتیجه جنب و جوش اقتصادی ۲ سال اخیر است

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه:

 تاکنون ۱۵ هزار و۳۰۰ تن کلزا
 توسط مراکز خرید از کشاورزان استان 

کرمانشاه خریداری شده است 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیر  سطح  گزارشی  طی  صفوی  افشین  سید  دکتر  کرمانشاه، 
کشت کلزا استان کرمانشاه را 10هزار و 400هکتار اعالم نمود 
و افزود:بارش های فراوان اسفند و فروردین ماه و کاهش فرصت 
ابتدای سال و خشکی  مبارزه شیمیایی ،خسارت سیل  زمانی 
شاهد  باعث شد  ماه  اردیبهشت  در  هوا  از حد  بیش  گرمی  و 
خسارت آفت سنک کلزا در سطح مزارع استان و سایر استانهای 
که  باشیم  نیز  کشور  شمالی  استانهای  حتی  و  نشین  زاگرس 
علی رغم مبارزه شیمیایی صورت گرفته ،این محدودیتها نقش 

مهمی در کاهش عملکرد کلزا برعهده داشت . 
را  کلزا  آفت سنک  علیه  مزارع  وی سطح سمپاشی شیمیایی 
توصیه  با  استان  کشاورزان  گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار   7۸00
های کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی از 2 تا 6بار نسبت به 

سمپاشی مزارع خود علیه آفت سنک کلزا اقدام نموده اند . 
دکتر صفوی در ارتباط با چرخه زندگی این آفت و اثرات آن بر 
سایر مزارع یادآور شد: این آفت تا قبل از سال 97-9۸ چندان 
از  قابل توجهی نداشته است و بیشتر خسارت ناشی  خسارت 
آفت شته مومی کلزا بود، اما طی سال زراعی جاری شرایط آب 
در سطح  آفت  این  تراکم  افزایش  باعث  کشور  غرب  هوایی  و 
مزارع شد و در حال حاضر در سایر کشت ها این آفت کامال 

در حال کنترل است . 
خسارت  خصوص  در  خبری  انتشار  با  اتباط  در  صفوی  دکتر 
هجوم  کرد:  خاطرنشان  خارجی  ارقام  کلزاهای  به  آفت  این 
آفت سنک به مزارع ربطی به بذور نداشته و بذور خارجی وارد 
نظارت  تحت  و  آیند  می  حساب  به  بذور  مرغوبترین  از  شده 
کارشناسان امر وارد شده اند و آفت مذکور به مزارع کلزای ارقام  

ایرانی و ارقام خارجی خسارت وارد نموده است . 
وی در پایان توصیه نمود کشاورزان کلزا کار پس از پایان امر 
برداشت برای مبارزه فیزیکی با این آفت نسبت به شخم عمیق 

مزارع خود اقدام نمایند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان خبر داد:  شروع به کار کشتارگاه صنعتی و مدرن کنگاور 

نامگذاري  به  توجه  با  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
در  فرمانداران  تولید،  رونق  سال  نام  به  امسال 
اجراي پروژه ها به این موضوع بسیار مهم اهتمام 

جدي داشته باشند
بین  امور  و  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
امروز  بازوند  هوشنگ  مهندس  استانداري؛  الملل 
حضور  با  که  استان  اعتبارات  توزیع  جلسه  در 
سالن  محل  در  فرمانداران  و  استاندار  معاونین 
خواستار  شد،  برگزار  استانداري  تدبیر  جلسات 
فرمانداران  بین  مشترک  تفاهم  یک  به  رسیدن 
بین  اعتبارات  توزیع  براي  مدیریت  سازمان  و 

دستگاه هاي اجرایي استان شد.
وي با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: ممکن 
براي  زیادي  نیازهاي  اجرایي  هاي  دستگاه  است 
اعتبارات داشته باشند اما با توجه به ظرفیت هاي 
محدود اعتبارات لذا ضروري است که فرمانداران 
یک  اعتبارات  این  توزیع  در   مدیریت  سازمان  و 

حرف مشترک داشته باشند.
گذاري  هدف  خواستار  هچنین  استان  عالي  مقام 
براي پیشبرد برنامه ها در توزیع اعتبارات امسال 
اعتبارات  این  توزیع  در  فرمانداران  گفت:  و  شد 
حتما باید اولویت بندي در خصوص اجراي پروژه 
پروژه  به  را  اعتبارات  اولویت  و  باشند  داشته  ها 

هاي نیمه تمام اختصاص دهند.
نامگذاري  به  توجه  با  داد:  ادامه  بازوند  مهندس 
در  فرمانداران  تولید،  رونق  سال  نام  به  امسال 
اجراي پروژه ها به این موضوع بسیار مهم اهتمام 

جدي داشته باشند.

ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
و خدمات  بخش گردشگري  در  استان  مهم  هاي 
فرمانداران را در توجه به این بخش مهم در توزیع 

اعتبارات فراخواند.
توماني  میلیارد   1200 ابالغ  به  اشاره  با  وي 
است  ممکن  گفت:  سالجاري  در  استان  اعتبارات 
رقمي  رقم  این  اما  شود  اضافه  هم  بعداً  رقم  این 

همه  لذا  باشد  مشکالت  حل  به  قادر  که  نیست 
باید براي جذب اعتبارات ملي تالش کنیم به ویژه 
فرمانداران از ظرفیت نمایندگان محترم مردم در 
اعتبارات  جذب  براي  اسالمي  شوراي  مجلس 

بیشتر استفاده کنند.
باید به دستگاه هاي  بازوند بیان داشت:  مهندس 
اطالع  کشور  موجود  شرایط  خصوص  در  اجرایي 

مي  فقط  ها  پروژه  اجراي  براي  که  شود  رساني 
توانند از اسناد استفاده کنند و وضعیت کشور به 
در خصوص  رساني  اطالع  لذا  است  شکل  همین 
پروژه  اجراي  براي  خزانه  اسناد  از  استفاده  نحوه 

ها ضروري است.
نظارت  خواستار  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
جدي به روند اجراي پروژه هاي عمراني با توجه 
و  شد  اعتبارات  توزیع  نحوه  و  کشور  شرایط  به 
و  فرمانداران  استانداري،  عمراني  معاونت  افزود: 
ویژه  پیگیري  به  موظف  استان  مدیریت  سازمان 
هاي  پروژه  اجراي  نحوة  به  کافي  نظارت  جهت 

عمراني هستند.
وي همچنین با اشاره به برنامه ریزي هاي صورت 
مناطق  در  روستایي  واحدهاي  اتمام  براي  گرفته 
زلزله زده تا پایان شهریور ماه اظهار داشت: حدود 
زلزله  4 هزار و 219 واحد در روستاهاي مناطق 
باید  منایق  این  فرمانداران  که  مانده  باقي  زده 
پیگیري و تالش ویژه نمایند تا در موعد مقرر این 

واحدها به اتمام برسند.
مهندس بازوند خواستار اتمام ساخت 7۸ مدرسه 
در  ماه  شهریور  پایان  تا  دامي  هاي  جایگاه  و 

مناطق زلزله زده شد.
ریزي  برنامه  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  وي 
اعتبارات،  توزیع  براي  گرفته  صورت  خوب  هاي 
و  همدلي  یک  با  امسال  اعتبارات  امیدواریم 
مدیریت  سازمان  و  فرمانداران  مناسب  همفکري 
و  ریزي  برنامه  شوراي  در  نزدیک  آینده  در  که 

توسعه استان مطرح مي شود، توزیع گردد 

در توزیع اعتبارات باید به رونق تولید توجه شود 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:

استاندار کرمانشاه:

برآورد درآمد ۲۰۰۰ میلیارد
 تومانی کرمانشاه از رویداد بین المللی 

گردشگری ۲۰۲۰
 

استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرمانشاه با اشاره به پیش بینی ورود 10 میلیون گردشگر در 
سال برگزاری رویداد بین المللی گردشگری روستایی 2020 
گفت: برآوردها نشان می دهد برگزاری این رویداد حدود دو 
هزار میلیارد تومان درآمد برای استان به دنبال خواهد داشت.

امید قادری در جلسه امروز)شنبه( شورای برنامه ریزی استان 
با اشاره به انتخاب کرمانشاه جهت میزبانی رویداد بین المللی 
گردشگری روستایی 2020 گفت: 16 استان برای میزبانی این 
مجدانه  های  پیگیری  با  نهایت  در  که  بودند  کاندیدا  رویداد 
به  رویداد  این  میزبانی  رسمی  بصورت  کرمانشاه،  استاندار 
طور مشترک به استانهای کرمانشاه و کردستان داده شد که 

محوریت و موضوعیت برگزاری آن با استان کرمانشاه است.
قادری از برآورد ورود 10 میلیون گردشگر به استان در سال 
برگزاری این رویداد خبر داد وافزود: این تعداد گردشگر شامل 
گردشگران خارجی و ایرانی است و به نظر می رسد بیشترین 

سهم ورود گردشگر خارجی را از کشور عراق داشته باشیم.
استان حدود  اینکه هزینه جذب هر گردشگر در  بیان  با  وی 
950 تومان است، گفت: بنابراین با توجه به برآورد ورود 10 
میلیارد   9,5 حدود  اعتباری  به  استان  به  گردشگر  میلیون 
تومان از محل اعتبارات استانی برای برگزاری این رویداد نیاز 
استان  برای  رویداد  این  برگزاری  سرشار  درآمد  از  داریم.وی 
هم خبر داد و افزود: طبق برآورد صورت گرفته برگزاری این 
برای  درآمد  تومان  میلیارد  هزار  دو  حدود  یتواند  م  رویداد 
تواند  می  همچنین  رویداد  این  برگزاری  باشد.  داشته  استان 

16 هزار و 500 شغل را در استان ایجاد و تثبیت کند.
وی با اشاره به تهیه پروپزال طرح برگزاری این رویداد گفت: 
سازمان  آتی،  هفته های  در  پروپزال  این  تصویب  صورت  در 
در  را  ای  نامه  توافق  کرمانشاه  استانداری  و  فرهنگی  میراث 

خصوص برگزاری این رویداد امضا می کنند.
قادری با اشاره به اهمیت برگزاری مطلوب این رویداد، از همه 
دستگاه های اجرایی استان خواست در این زمینه ورود کرده 
و شرایط را برای برگزاری شایسته این رویداد در استان فراهم 
کنند.مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه با اشاره به اتمام 
گفت:  تاقبستان-کرمانشاه  گردشگری  کریدور  طرح  مطالعات 
پروژه گردشگری   100 از  بیش  کیلومتری   23 مسیر  این  در 
تعریف شده است.وی افزود: از مجموع این پروژه ها 1۸ مورد 

آن مگاپروژه و مابقی خرده پروژه گردشگری هستند.
پردیس های  سرا،  سوغات  رستوران،  باغ  ساخت  مسئول  این 
های  مجموعه  پذیرایی،  و  تفریحی  های  مجموعه  سینمایی، 
بوم گردی و تفریحی و ورزشی را از جمله این پروژه ها عنوان 
کرد وافزود: عمده این پروژه ها توسط بخش خصوصی انجام 
می شود و در بخش کمک های دولتی تنها نیازمند مساعدت 

در بحث مجوزها هستیم. 

تخصصی  شهرک  صاحب  کرمانشاه 
»قیرطبیعی« می شود

از  گیالنغرب  قیرطبیعی  معادن  صنفی  انجمن  رئیس 
راه اندازی شهرک تخصصی »قیرطبیعی« در گیالنغرب خبر 

داد. 
شهرک  را ه اندازی  پیشنهاد  ارائه  از  مرجانی  جهانبخش 
امور  معاون  سوی  از  گیالنغرب  در  قیرطبیعی  تخصصی 
سازمان  موافقت  مورد  که  داد  خبر  استانداری  اقتصادی 

صمت استان نیز قرار گرفته است. 
این شهرک  راه اندازی  برای  پیگیری ها  آغاز  به  اشاره  با  وی 
برای  هکتاری   40 تا   30 زمین  زودی  به  افزود:  تخصصی، 
شدن  فراهم  از  بعد  و  شد  خواهد  جانمایی  شهرک  این 
برای  می توانند  متقاضی  واحدهای  اولیه،  زیرساخت های 

ساخت و ساز پای کار بیایند. 
اعتبار  گیالنغرب  قیرطبیعی  معادن  صنفی  انجمن  رئیس 
اولیه مورد نیاز  مورد نیاز برای فراهم کردن زیرساخت های 

این شهرک را نیز چهار تا پنج میلیارد تومان برآورد کرد. 
به گفته مرجانی، در صورتی که مشکلی برای تامین اعتبار 
شهرک  راه اندازی  شاهد  سال  پایان  تا  می توان  نباشد، 

تخصصی قیرطبیعی در استان بود. 
مختلفی  بخش های  شهرک   این  برای  اینکه  بیان  با  وی 
مراکز  صادراتی،  بارانداز  شد:  یادآور  شده،  گرفته  درنظر 
معدنی  مواد  نگهداری  مرکز  ُخردایش،  مراکز  فرآوری، 
از   ... و  پذیرش هیات های خارجی  برای  استخراجی، محلی 

جمله این بخش ها است. 
معتقد  گیالنغرب  قیرطبیعی  معادن  صنفی  انجمن  رئیس 
است، با راه اندازی این شهرک همه فعاالن عرصه قیرطبیعی 
اولیه، واسطه های صادراتی و...  در زمینه استخراج، فرآوری 
در یک محل تجمیع می شوند و امکان نظارت کافی از سوی 

هیات مدیره بر همه فعالیت ها وجود دارد. 
را  شهرک  این  راه اندازی  مثبت  اثر  مهمترین  مرجانی 
و  دانست  قیرطبیعی  به  مربوط  مشکالت  بروز  از  جلوگیری 
صادرات  از  جلوگیری  مثبت  پیامد  اولین  کرد:  خاطرنشان 
در  که  است  سودجو  افراد  سوی  از  بی کیفیت  قیرطبیعی 
وارد  قیرطبیعی  صادراتی  بازارهای  به  جدی  لطمه  گذشته 

کرد. 
ناگهانی  قیمت های  افت  از  عالوه  به  کرد:  اضافه  وی 
واسطه  به  قیمت ها  و  می شود  جلوگیری  نیز  قیرطبیعی 

مدیریت عرضه و تقاضا کنترل خواهد شد. 
اشاره ای  گیالنغرب  قیرطبیعی  معادن  صنفی  انجمن  رئیس 
هم به وضعیت قیرطبیعی استان داشت و با انکار ذخیره دو 
مطرح  کارشناسان  برخی  سوی  از  که  تنی  میلیون  سه  تا 
می شود، اظهار کرد: این ذخیره ظرف مدت کوتاهی برداشت 

خواهد شد و نیازی به این همه سرمایه گذاری ندارد. 
میلیارد  یک  حدود  را  کرمانشاه  قیرطبیعی  ذخیره  مرجانی 
آن  تن  هزار   100 حدود  ساالنه  اکنون  که  کرد  برآورد  تن 

برداشت می شود.

استانداري گفت:  اقتصادي  امور  معاون هماهنگي 
باید در تغییر چهره کرمانشاه به عنوان یک شهر 

گردشگری همه با هم تالش کنیم.
بین  امور  و  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
سرمایه گذاری  ستاد  جلسه  استانداري؛  الملل 
استاندار  معاون  حاتمی  دکتر  با حضور  شهرداری 
شهر  شورای  رییس  امیری  شهردار،   ،طلوعی 
گذاری  سرمایه  جذب  مدیرکل  کرمانشاه،قبادی 
گذاری  سرمایه  مدیرکل  شمبیانی  استانداری، 
محل  در  گذاران  سرمایه  از  جنعی  و  شهرداری 
برگزار  کرمانشاه  شهرداری  گذاری  سرمایه  دفتر 

گردید.
دکتر حاتمی در این نشست بر واگذاری فضاهای 

و  کرد  تاکید  خصوصی  بخش  به  کرمانشاه  سبز 
باید  و فرهنگی  تفریحی  گفت: دررایجاد فضاهای 
روز  امکانات  و  نیازها  اساس  بر  و  ایده های جدید 
با  باشد و سرمایه گذاران  نظر  و سلیقه مردم مد 
ایده و نگاه تازه  تری از این فضاها استفاده نمایند.

بخش  در  کرمانشاه  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
کرمانشاه  چهره  تغییر  در  باید  افزود:  گردشگری 
با هم تالش  عنوان یک شهر گردشگری همه  به 
در  گذشته  از  بیشتر  را  آن  جذابیت های  و  کنیم 

نطر بگیریم.
معاون استاندار در پایان بر تعیین مکانهایی خارج 
و  مراکز عرضه  برخی  به  اختصاص  از شهر جهت 
توزیع گفت: ایجاد هشت میدان میوه و تره بار در 

نقاط مختلف کرمانشاه مصوب شده که باید زمینه 
در  هم  مسئله  این  که  کنیم  فراهم  را  آن  اجرای 
کاهش ترافیک موثر است و هم امکان دسترسی 

را  بار  تره  و  میوه  عرضه  مراکز  به  مردم  آسانتر 
آسانتر می کند

معاون استاندار: 

باید در تغییر چهره کرمانشاه به عنوان یک 
شهر گردشگری همه با هم تالش کنیم 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
تمام 8۰۰۰ کیلومتر راه های کرمانشاه 

نیازمند عملیات "آسفالت" است
استان  جاده های  و  راه ها  وضعیت  به  اشاره  با  کرمی  فریبرز 
کرمانشاه اظهار کرد: بارندگی های شدیدی که امسال داشتیم به 
اکثر راه های استان آسیب جدی وارد کرد. وی ادامه داد: این امر 
باعث شده تمامی حدود هشت هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و 
روستایی استان نیازمند انواع عملیات آسفالت شامل لکه گیری، 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  باشد.  روکش  یا  و  درزگیری 
وضعیت  بهبود  برای  نیاز  مورد  اعتبار  کرمانشاه  استان  جاده ای 
آسفالت راه های استان را حدود هزار میلیارد تومان برآورد کرد. 
کرمی مهمترین عاملی که آسفالت راه ها را به تاخیر می اندازند 
تامین اعتبار دانست و یادآور شد: هم اکنون حدود 90 میلیارد 
تومان نیز به پیمانکاران بدهی داریم. وی تاکید کرد: مشکل دیگر 
تامین قیر مورد نیاز آسفالت است که به سختی و با هزینه زیاد 
انجام می شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
وزارت  از سوی  قیر  سهمیه   گذشته  در  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
نفت برای پیمانکاران در نظر گرفته می شد، خاطرنشان کرد: این 
سهمیه دیگر تخصیص داده نمی شود و پیمانکاران مجبورند قیر 

مورد نیاز خود را با قیمت باال تهیه کنند. 
کرمی در ادامه با اشاره به اینکه برخی راه های استان در اولویت 
عملیات آسفالت هستند و تجهیز کارگاه نیز برای آنها انجام شده، 
به جوانرود،  به محور کوزران  این راه ها می توان  از جمله  افزود: 
جوانرود به ثالث باباجانی، روانسر به پاوه، جاده های شرق استان 
در مسیر کرمانشاه به همدان و... اشاره کرد که در صورت تامین 
اعتبار برنامه برای بهبود وضعیت آسفالت آنها وجود دارد. وی با 
از  نیز  به کوزران  آسفالت کرمانشاه  لکه گیری  پروژه  اینکه  بیان 
از مسیر  تاکید کرد: حدود 1۸ کیلومتر  چندی قبل آغاز شده، 
است که  لکه گیری  نیازمند  به کوزران  کیلومتری کرمانشاه   45
تاکنون 9 کیلومتر از این مسیر انجام شده و مابقی نیز در دست 
اقدام است. به گفته این مسئول در صورت تامین اعتبار و قیر 
بهره برداری  به  آینده  ماه  یک  تا  نیز  کیلومتر   9 این  نیاز،  مورد 
خواهد رسید. کرمی گفت: اگر اعتبار باشد بعد از انجام عملیت 

لکه گیری، نیازمند روکش آسفالت در این مسیر نیز هستیم. 
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اقدامات شاخص و پروژهای در 
دست اقدام مدیریت امور فنی 

بررسی شد
مهندس رامین حاتمی، مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
کارکنان  و  فعلی  و  سابق  مدیران  با  صمیمی  نشست  در  ایران 
مدیریت امور فنی این شرکت با اشاره به نقش بی بدیل مدیریت 
امور فنی در آغاز و ادامه حرکت توسعه ای ، عملیاتی شرکت بر 
اهمیت و اجرای پروژه های در دست اقدام این مدیریت تاکید 

کرد .
ایران،  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دست  در  های  پروژه  از  برخی  با  رابطه  در  حاتمی  مهندس 
امور فنی اظهار داشت: تهیه و تدوین شرح کار  اقدام مدیریت 
و پیگیری تصویب و شرو ع به کار پروژه عظیم لرزه نگاری دو 
بعدی باباگیر و بانکول و سه بعدی تنگ بیجار و دالوران، برنامه 
هدف  با  شهر  نفت  میدان  در  چاه  حلقه  یک  حفاری  و  ریزی 
در  تغییر  با  مشترک  میدان  این  از  تولید  افزایش  به  دستیابی 
طراحی لوله های جداری، برنامه ریزی و حفاری دو حلقه چاه 
سعادت آباد و افزایش تولید این میدان جهت تامین بخشی از 
کاهش  و  جداری  های  لوله  تغییر  با  شیراز  پاالیشگاه  خوراک 
هزینه های حفاری و تهیه و تدوین شرح کار و تصویب و شروع 
شهر،  نفت   EPCF های  پروژه  اجرای  در  مشارکت  و  کار  به 

سعادت آباد و دانان بخشی از این اقدامات قابل ذکر است.
همچنین تغییر طراحی لوله های جداری و کاهش هزینه های 
امور فنی در  حفاری یک حلقه چاه خانگیران، مشارکت کامل 
میدانهای  توسعه   IPC های  پروژه  قرارداد  و  کار  شرح  تدوین 
 IPC قرارداد  و  کار  شرح  مشارکت  نیز  و  غرب  پایدار  و  آبان 
توسعه میدانهای چشمه خوش، پایدار شرق و دالپری ، واگذاری 
و اجرای شش پروژه مطالعات جامع مخازن و تدوین هفت بسته 
مطالعاتی جدید و ارسال به شرکت ملی نفت ایران و تدوین بسته 
های جدید EPCF توسعه میدانها و ارسال به شرکت ملی نفت 

ایران از دیگر پروژه های تعریف شده برای این مدیریت است.
مهندس حاتمی همچنین تاکید نمود: با توجه به ساختارعملیاتی 
و  اهداف  به  رسیدن  و  موجود  شرایط  به  توجه  لزوم  و  شرکت 
چشم اندازهای ترسیم شده برای آن، باید همواره آمادگی تطابق 
با شرایط جدید را داشته باشیم و با ابتکار عمل و خالقیت، خود 
بین  تعامل  نیازمند  مهم  این  سازیم.  جدا  روزمرگی  روند  از  را 
بخشهای مختلف مدیریت از ستاد و عملیات است که همسو و 

در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله گام برداریم.
بر اساس این گزارش ، مهندس حاتمی به فراهم سازی زمینه 
بیشتر  تعامل  خواستار  و  کرد  تاکید  کارشناسان  های  فعالیت 
مدیریت با کارکنان در راستای این امر شد و خاطرنشان کرد : 
دستیابی به این خواسته نیازمند همکاری دوسویه بین مجموعه 

مدیریت و کارکنان است تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
این گزارش می افزاید، در این نشست روسا و کارشناسان به بیان 
دیدگاه و نقطه نظرات خود در خصوص تامین نیروی کارشناسی 
مورد نیاز از سوی مدیریت منابع انسانی، ارائه گزارش دوره ای 
افزاری  سخت  الزامات  تأمین  و  شرکت  مخازن  از  کارشناسی 
فعالیت های مهندس  از زحمات و  مرتبط پرداختند. همچنین 
احمد رجبی در دوران تصدی سمت مدیریت امورفنی تقدیر به 
عمل آمد و برای مهندس غالمرضا نصیرایی به عنوان سرپرست 

جدید این مدیریت آرزوی موفقیت شد.

مهندس حاتمی اظهار داشت :

اولویت نخست شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران توسعه و اجرای 

طرحهای ملی است
نشست  در  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عامل  مدیر   
ساختمان  و  مهندسی  شرکت  و  شرکت  این  مدیران  مشترک 
صنایع نفت )اویک ( بر اهمیت توسعه و اجرای طرحهای ملی 

تاکید کرد .
مهندس رامین حاتمی در نشست مدیران شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک 
( با اشاره به زمینه مشترک همکاری در اجرای طرح ملی ساخت 
کارخانه NGL3100 و تامین خوراک پایدار آن توسط شرکت 
نفت مناطق مرکز ایران ، اظهار داشت : میزان گاز برای تامین 
 206 روزانه  مجموع  در   NGL3100 کارخانه  پایدار  خوراک 
متر  هزار   ۸00 و  میلیون  پنج  معادل  یا  مکعب  فوت  میلیون 
توسط  آن  مکعب  فوت  میلیون   120 میزان  که  است.  مکعب 
ایستگاه تقویت فشار دهلران ، 21 میلیون فوت مکعب از ورودی 
پایدار  تقویت فشار  ایستگاه  از  ، 20میلیون فوت مکعب  پایدار 
غرب و 45 میلیون فوت مکعب در روز از طریق ایستگاه تقویت 

فشار چشمه خوش ارسال می شود.
مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیاز  مورد  گاز  تامین  مبادی  درباره  حاتمی  مهندس   ، ایران 
NGL3100، خاطرنشان کرد : یکی از مبادی تامین گاز مورد 
فشار  برای  که  است  دهلران  گاز  فشار  تقویت  ایستگاه   ، نیاز 
افزایی گازهای همراه از میدانهای دهلران و دانان به میزان 120 
میلیون فوت مکعب از میزان دو بار به 132 بار طراحی می شود 
پیمانکار  و  نفت  بازنشستگی  های  صندوق  آن  گذار  سرمایه   .
است.  ماه   23 آن  اجرای  زمان  مدت  و  اویک  شرکت  اجرایی 
همچنین خطوط لوله ارتباطی 16 اینچ به طول 5۸ کیلومتر ، 
 NGL3100 مخزن میعان گیر و تاسیسات ورودی به ایستگاه
و ایستگاه تقویت فشار دهلران در حال انجام و بسته های فنی 

آن تهیه شده است.
میدان  نفت  همراه  گازهای  تزریق  و  آوری  جمع   : افزود  وی 
نفت  همراه  گازهاي  آوري  جمع  هدف  با  خوش  چشمه  نفتی 
و فشارافزایي جهت تامین خوراک NGL3100 به میزان 45 
میلیون فوت مکعب در روز گاز ترش و 5۸ میلیون فوت مکعب 
چشمه  نفتي  میدان  در  گاز  تزریق  جهت  شیرین  گاز  روز  در 
خوش و احداث ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش برای گازهای 
همراه پایدار غرب با هدف جمع آوري و فشار افزایي گاز هاي 
همراه نفت تولیدي از میدان پایدار غرب آسماري جهت تزریق 
20 میلیون فوت مکعب در روز در میدان نفتي چشمه خوش از 

دیگر پروژه های تعریف شده است.
 : داشت  اظهار  کار  اجرایی  مراحل  درباره  حاتمی  مهندس 
مذاکرات قرار دادی با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
 ، فنی  اسناد   . است  یافته  دیگر،  گذار  و یک سرمایه   ) )اویک 
، نهایی سازی و به هیات مدیره شرکت  پیشنهاد فنی و مالی 

ملی نفت ایران به منظور اخذ مصوبه ارائه شده است.
عامل  مدیر  منوچهری  دکترغالمرضا   ، گزارش  این  اساس  بر 
این  در   ) )اویک  نفت  صنایع  ساختمان  و  مهندسی  شرکت 
های  شرکت  همکاری  برآیند  اینکه  بیان  با   ، مشترک  نشست 
کارفرما و پیمانکار ، شکوفایی و توسعه کشور را به دنبال دارد ، 
اظهار داشت : همه ما به عنوان شرکتهای کارفرما و پیمانکار یک 
هدف مشترک داریم که همانا توسعه اقتصادی ، شکوفایی کشور 
و انجام طرحهای ملی است.در این رابطه ، همه بایستی تسهیل 
کننده امور باشیم تا روند اجرای کار شتاب بیشتری داشته باشد.

وی افزود: با توجه به ماهیت و طبیعت این قبیل کارها که دارای 
تنوع و کثرت امور از جمله تنوع مالی ، جغرافیایی ، پیمانکاری 
، نوع ارز ، وندورها و طراحی ها بسیار متنوع و پیچیده هستند 
و در صورت عدم رسیدن به وحدت و تعامل ، امکان نقصان در 
و  گذار  سرمایه  متوجه  آن  زیان  و  دارد  وجود  کار  این  اجرای 
صنعت نفت و متعاقب آن منافع ملی خواهد بود. با اعتمادسازی 
، تعامل ، فداکاری ، تفویض اختیارات در موارد مورد نیاز ، ساده 
کردن مسیر کارها و کاهش الیه های کاری ،پیچیدگی فرآیندها 

کاهش و سرعت اجرای طرح افزایش می یابد .

دوره آموزشی فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف انرژی در شرکت بهره برداری 

نفت و گاز غرب برگزار شد. 
 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی با همت و تالش واحد آموزش 
فرهنگ  آموزشی  غرب،دوره  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
توان  و  آگاهی  ارتقای  هدف  با  انرژی  مصرف  مدیریت  سازی 
خصوص  در  شرکت  این  کارکنان  و  روسا  مدیران،  اجرایی 
مدیریت مصرف وراهکارهای عمومی بهینه سازی مصرف انرژی 

درسالن آمفی تئاتر ستاد کرمانشاه برگزار شد. 
و  انرژی  مدیریت  با  آموزشی  دوره  این  در  کنندگان  شرکت 
تعاریف آن، مفاهیم و اصول مدیریت انرژی، چالش های بخش 
مصرف  سازی  بهینه  های  ضرورت  ایران،  و  جهان  در  انرژی 
در  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان  وضعیت  آخرین  انرژی، 
ایران و جهان، شدت و بهره وری انرژی و وضعیت ایران در این 
زمینه، انواع مدل سازی های مصرف انرژی و استفاده بهینه از 
این مدل ها، ضرورت ها و چالشهای مدیریت انرژی به عنوان 
راهکار اساسی، ابزارهای مدیریت انرژی، استانداردهای انرژی و 

ممیزی انرژی آشنا شدند. 
ترویج  نظیرنحوه  مفاهیمی  همچنین  آموزشی  دوره  این  در 
بهینه  راهکارهای  ارائه  انرژی،  مصرف  سازی  بهینه  فرهنگ 
مصرف  سازی  بهینه  های  روش  انواع  انرژی،  مصرف  سازی 
بررسی  انرژی،  مصرف  در  اندازه گیری  های  فناوری  انرژی، 
با توجه  بهینه سازی مصرف آن  و  انواع سوخت های فسیلی 
انرژی در سیستم های  بهینه سازی مصرف  ایران،  به شرایط 
تولید و توزیع و بازیافت آن و تجهیزات اندازه گیری و ارزیابی 
عملکرد مدل های مختلف مدیریت مصرف انرژی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت. 
در همین راستا آقای کامران چقازردی رئیس آموزش شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب گفت: بنابر ضرورت توسعه دانش 
روز و انتقال فن آوری پاک در حوزه مدیریت انرژی به کشور 
و  سو  یک  از  ها  هزینه  کاهش  رویکرد  همگرایی  هدف  با  و 
شرکت  دیگر،  سوی  از  میحطی  زیست  های  آلودگی  کاهش 
و  ها  کارگاه  برگزاری  به  اقدام  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
دوره های متعدد آموزشی و اخذ گواهینامه بین المللی سیستم 
مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001 در این زمینه 
نموده است و گام های جدی در ستاد و مناطق عملیاتی برای 

مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف برداشته است. 
وی هدف از برگزاری این دوره را آموزش کارکنان با چگونگی 
انرژی در سطوح مختلف شرکت  پیاده سازی مدیریت مصرف 
با  آموزشی  کالس  این  در  کنندگان  شرکت  گفت:  و  دانست 
طرح ریزی راهکارهای کاهش مصرف انرژی، تدوین روش های 
امکان  برای  مقدماتی  دانش  انرژی،  مصرف  پایش  و  اجرایی 

مدیریت و کنترل مستمر مصرف را کسب می کنند. 
رئیس آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در پایان 
تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در کشور، 
اقشار  همه  کردن  آگاه  و  همگانی  آموزش  و  سازی  فرهنگ 
تمام  از  بایست  می  راه  این  در  و  است  امری ضروری  جامعه 
ظرفیت شرکت ها، سازمانها و ارگان های جامعه بهره برداری 
بی  از مصرف  ناشی  عواقب  از  انرژی  تا مصرف کنندگان  کرد 

رویه و عدم لحاظ مدیریت مصرف اطالع یابند

 مهندس ناصري پور:

مدیرعامل  شهبازی   : استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خدابندلو  محور  به  گازرسانی  های  پروژه  از  همراه  هیأت  اتفاق  به 
جریان  در  نزدیک  واز  بازدید  صحنه  شهرستان  محورگروس  و 
بازدید  ضمن  قرارگرفتند.ایشان  مذکور  های  پروژه  روندپیشرفت 

اجراء  روند  در  وتسریع  ها  پروژه  ومشکالت  موانع  رفع  راستای  در 
دستورات الزم به عوامل اجرایی پروژه ابالغ نمودند.

  21 به  گازرسانی  شامل  خدابندلو  محور  پروژه  گردد:  می  یادآور 
سال  ماه  اردیبهشت  از  شبکه  کیلومترخطوط   92 بااجرای  روستا 

اجرای  با  روستا   9 به  گازرسانی  جهت  گروس  محور  وپروژه  جاری 
32 کیلومتر خطوط شبکه از اسفندماه سال 97 شروع بکار ودرحال 

فعالیت می باشند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري 
عامل  مدیر  پور  ناصري  مهندس  غرب  گاز  و  نفت 
اساسی  تعمیرات  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شرکت 
با تالش  بیجار در سال 9۸  منطقه عملیاتي تنگ 
سپاري  برون  بدون  و  شرکت  مهندسان  همت  و 

آغاز شد. 
گازي  منطقه  اساسي  تعمیرات  اینکه:  بیان  با  وي 
تنگ بیجار همواره داراي حساسیت ویژه اي است 
با  همواره  منظور  این  براي  عملیاتي  همکاران  و 
در  فعالیت  از  ناشي  خطرات  نظیر،  هایي  چالش 
در  عملیاتي  باالي  ریسک  وجود  و  گازي  مناطق 
از  ناشی  مسائل  قطعات،  و  متریال  کمبود  آن، 
تحریم ها، گرمای شدید هوا و صعب العبور بودن 
گفت:  هستند،  مواجه  لوله  خطوط  هاي  مسیر 
خطوط  تعمیرات  اصلی  گروه  پنج  در  تعمیرات 
مرکزی  کارگاه  و  ابزاردقیق  برق،  مکانیک،  لوله، 
پس از برنامه ریزی و انجام هماهنگی بین واحدها 

انجام مي گیرد.
گاز غرب  و  نفت  برداري  بهره  عامل شرکت  مدیر 
عملیات،  این  انجام  مراحل  کلیه  داشت:  اظهار 
با استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه  تنها 
نیروهای  روزی  شبانه  کار  و  مضاعف  همت  با  و 

بدون  و  منطقه  پرتالش  کارکنان  و  متخصص 
خواهد  انجام  سپاری  برون  نوع  هر  از  استفاده 

گرفت.
از مهندسان شرکت در همه مناطق  تقدیر  با  وي 

بیجار  تنگ  عملیاتي، خصوصا در منطقه عملیاتي 
سال  چند  سنت  بر  بنا  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
اخیر اکثر اقدامات عملیاتي شرکت نظیر تعمیرات 
از  استفاده  با  پیشتر  عملیاتي،  مناطق  اساسي 
مالي بسیار و در مدت  با صرف هزینه  و  پیمانکار 
حاضر  حال  در  گرفت،  مي  انجام  طوالني  زمان 
ممکن)یک  زمان  کمترین  در  و  هزینه  حداقل  با 
و همت مهندسان شرکت  با تالش  و صرفا  ماهه( 
و با استفاده از امکانات مناطق عملیاتي انجام مي 

گیرد. 
کار  انجام  مراحل  تشریح موردي  به  پایان  در  وي 
مقرر  ها  ریزي  برنامه  اساس  بر  گفت  و  پرداخت 
جوشکاري  برشکاري،  عملیات  نظیر  مواردي  شد، 
نقاط آسیب دیده حاصل از گزارشات بازرسي فني، 
و  اینچ، گریسکاری   1۸ LBV نصب یک دستگاه 
 ISF TCF و  روانکاری کلیه ولو های موجود در 
ولوهای  انواع  از  عیب  رفع  و  تعمیر  LBVها،  و 
تنش  جوشکاری،  برشکاری،  منطقه،  در  موجود 
و چاه  رانی خطوط  توپک  زدایی خطوط جریاني، 
تمیزکاری  و  خاکبرداری  منطقه،  در  موجود  هاي 
اطراف الین هاي جریانی، گریس کاری و روانکاری 

ولوهای اصلی )سرچاهی( و .... انجام گیرد.   

تعمیرات اساسي منطقه عملیاتي تنگ بیجار در سال 98 آغاز شد

دوره آموزشی فساد اداری و راهکارهای 
پیشگیری از آن در شرکت بهره برداری 

نفت و گاز غرب برگزار شد. 
 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب دوره آموزشی فساد اداری، راهکارهای پیشگیری 
از آن و ارتقاء سالمت اداری ویژه مدیران و روسا در ستاد 

کرمانشاه برگزار شد. 
نظیر  مفاهیمی  با  آموزشی  دوره  این  در  کنندگان  شرکت 
کننده  تضعیف  عوامل  اداری،  فساد  اداری،  تعاریف سالمت 
دو  در  اداری  فساد  با  مبارزه  اداری،  فساد  کننده  تشدید  و 
و  اداری  تخلف  تفاوت  افزاری،  سخت  و  افزاری  نرم  سطح 
عوامل  فساد،  انواع  فساد،  حقوقی  مصادیق  اداری،  فساد 
ایجاد کننده فساد اداری، پیامد هاو کانون های فساد اداری 

و روش های مقابله با آن آشنا شدند. 
همچنین در این دوره مباحث سالمت اداری، اعتماد عمومی 
و  پاسخگویی  اعتماد عمومی،  ابعاد  آن، شفافیت،  و جایگاه 
فساد،  با  مبارزه  های  راهکار  و  عوامل  آن،  بر  حاکم  اصول 
با فساد، وضعیت راهبردی نظام  استراتژی چندگانه مبارزه 
اداری کشور در خصوص فساد و فرصت ها و تهدیدات آن، 
برنامه تحول در نظام اداری کشور، مبارزه با فساد در قوانین 
فساد  از  پیشگیری  در  دستگاهها  تکالیف  و  کشور  مختلف 

اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
این دوره مباحثی در خصوص  پایان  به ذکر است در  الزم 
و  شهروندی  اخالق  سازمانی،  فرهنگ)فرهنگ  جایگاه 
در  و  آن(  سطوح  و  سازمانی  ای،  حرفه  اخالق  سازمانی، 
فساد  بروز  از  جلوگیری  در  افراد  پذیری  مسئولیت  نهایت 

اداری نیز مطرح گردید. 
شرکت  عامل  مدیر  پور  ناصری  مهندس  رابطه  همین  در 
بهره برداری نفت و گاز غرب با اشاره به ضرورت آشنایی و 
ارتقای سطح آگاهی کارشناسان و مدیران در زمینه ارتقاء 
هایی  دوره  چنین  برگزاری  از  هدف  گفت:  اداری  سالمت 
فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری  آیین نامه  با  کارکنان  آشنایی 
و  اداری  پیامدها، سالمت  و  اداری  فساد  انواع  با  آشنایی   ،

پیامدهای آن می باشد . 
و  مدیران  آشنایی  و  اداری  سالمت  ارتقاء  همچنین  وی 
آنها جهت  از  برداری  بهره  قانونی موجود و  با ضوابط  روسا 
جلوگیری از ایجاد هرگونه تخلف و فساد اداری و همچنین 
مبارزه  و  پیشگیری  نامه  آیین  با  کنندگان  شرکت  آشنایی 
با فساد، آشنایی با انواع طبقه بندی آنها و انواع پیامدهای 
اهداف  مهمترین  از  را  آن  بر  موثر  عوامل  و  اداری  سالمت 

برگزاری این دوره بیان نمود. 
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در پایان با 
بیان اینکه با توجه به آموزه های دینی و توصیه های دین 
یکی  همواره  عملکرد شفاف  و  اداری  اسالم، سالمت  مبین 
از دغدغه های مدیران ارشد سازمان های بزرگ در کشور 
ملی  شرکت  و  وزارت  باالیی  در سطوح  مدیران  و خصوصا 
است،  برخوردار  چندانی  دو  حساسیت  از  و  بوده  ما  نفت 
تصریح کرد: در این زمینه آگاهی بخشی به مدیران، روسا و 
کارکنان شرکت بعنوان اصلی ترین بخش پیشگیری از وقوع 
جرم مطرح است که ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های 
اضافی، حفظ و صیانت افراد شاغل را در پی خواهد داشت

بازدید مدیرعامل گاز استان کرمانشاه از پروژه های گازرسانی به محور های خدابندلو وگروس از توابع شهرستان صحنه

» آگهی مزایده «

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد واگذاری 
مجوز فعالیت 6 دستگاه لیفتراک 2/5 تا 3 تنی جهت تخلیه و بارگیری 
کاال در بازارچه مرزی شیخ صله را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی 
یا حقوقی واگذار نماید ، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشترو دریافت و تکمیل فرم های مربوط حداکثر از تاریخ 
مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   98/04/30 آگهی  این  درج 
98/5/6 به واحد پیمان و قراردادهای این سازمان به نشانی کرمانشاه 
اداری  بهمن ساختمان  راه 22  از سه  پایینتر  بهشتی  بلوار شهید   -
سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه مراجعه یا با تلفن های  

38100107- 38100106  تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه

سازمان همیاری 
شهرداریهای استان 

کرمانشاه

برداري  بهره  پایگاه اطالع رساني شرکت  به گزارش 
با توجه به وقوع سیالب هاي بهار  نفت و گاز غرب 
بهره  واحد  جریاني  دیدگي خطوط  آسیب  و  امسال 
برداري سرکان/مالکوه ، خطوط لوله انتقال نفت این 
واحد  به  مالکوه  اینچ چاههای  انتقال 6  منطقه)خط 
بهره برداری سرکان( به صورت کامل در بستر قبلي 
تعمیر و نوسازي گردید، که در ماههاي آتي پس از 
اخذ مجوزهاي الزم نسبت به تغییر مسیر خط لوله 

فعلي نیز اقدام خواهد شد. 
برداري  بهره  مهندس کاظمي مدیر عملیات شرکت 
نفت و گاز غرب با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
بارندگي هاي امسال و آسیب دیدگي خطوط جریاني 

با  مالکوه  سرکان  عملیاتي  منطقه  از  نفت  انتقال 
رهنمود هاي مهندس ناصري پور مدیر عامل محترم 
و  ستاد  در  شرکت  همکاران  روزي  شبانه  تالش  و 
مناطق عملیاتي به منظور جلوگیري از تکرار حوادث 
غیر مترقبه در این منطقه و همچنین هدر رفت نفت 
خطوط لوله انتقال نفت این منطقه به صورت کامل و 

در کمتر از 100 روز تعمیر و نوسازي گردید.
لوله  نوسازي خطوط  و  تعمیر  کار  کرد:  تصریح  وي 
انتقال نفت واحد بهره برداري سرکان/مالکوه توسط 
پشتیباني  خدمات  و  لوله  خطوط  تعمیرات  واحد 
با  و  خوش  چشمه  و  بیجار  تنگ  عملیاتي  مناطق 
نظیر  عملیاتي  و  ستادي  هاي  واحد  سایر  همکاري 

عملیات،  نشاني،  آتش  و  ایمني  واحد  کارکنان 
و  اساسي  تعمیرات  ریزي  برنامه  تولید،  هماهنگي 
برداري  بهره  شرکت  عملیات  گرفت.مدیر  انجام   ....
با اشاره به شرایط سخت  نفت و گاز غرب در ادامه 
اقلیمي این منطقه از تالش هاي مهندسان و کارکنان 
شرکت در این منطقه عملیاتي قدرداني نمود و گفت: 
همکاران شرکت در سخت ترین شرایط اقلیمي و با 
توان و تخصص خود در کمترین زمان ممکن و بدون 
هیچ گونه برون سپاري اقدام به انجام این تعمیرات 
نمودند و توانستند با استفاده از ادوات موجود تمامي 
جوشکاري  برشکاري،  شامل  تعمیرات  این  مراحل 
و  نگاري  پرتو  رادیوگرافي،  دیده،  آسیب  هاي  محل 

تست سرجوش ها را انجام دهند و در نهایت با نظارت 
رئیس منطقه عملیاتي چشمه خوش/دهلران/ سرکان 
این عملیات با ایجاد جریان تدریجي نفت در خطوط 
کامل  موفقیت  با  سرکان  برداري  بهره  واحد  تا  لوله 

به اتمام رسید. 
 15 فاصله  در  کوه  ماله  سرکان/  برداري  بهره  واحد 
کیلومتري شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان 
در  بشکه  هزار   25 اسمي  ظرفیت  با  که  باشد  مي 
روز نفت تولیدي را پس از فرآورش و شیرین سازي 
کیلومتر   54 بطول  اینچ   ۸ لوله  خط  یک  طریق  از 
پاالیشگاه  به  پایان  در  و  برداسپي  خانه  تلمبه  به 

کرمانشاه ارسال مي نماید

برداری  بهره  پایگاه اطالع رسانی شرکت  به گزارش 
نفت و گاز غرب به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف 
و حجاب نشست بصیرتی با موضوع عفاف و حجاب به 
همت پایگاه مقاومت بسیج رهروان والیت این شرکت 
پایگاه  فرمانده  شیرزادیان  کاوه  شد.مهندس  برگزار 
برداری  بهره  شرکت  والیت  رهروان  بسیج  مقاومت 
نفت و گاز غرب در همین ارتباط گفت: برگزاری این 
نشست در راستای منویات مقام معظم رهبری درباره 
آگاه  به  حدی  تا  تواند  می  اسالمی  زندگی  سبک 
سازی جامعه و پیشگیری از آسیب ها و زیان های 
ارزشی  زن  .پوشش  گردد  منجر  اجتماعی  مختلف 

است که شأن آن باید از سوی بانوان حفظ شود و زن 
عفیف همچون دژ محکمی میتواند چارچوب خانواده 
و جامعه را از هجمه ها  و نگاه های زیان بار در امان 
نگه دارد.وی با اشاره به این که پوشش هر فرد نشان 
دهنده فکر، عقالنیت و شخصیت اوست، افزود: یکی 
از دالیلی که باعث می شود بسیاری از بانوان جامعه 
پوشش نامناسب را برای خود انتخاب کنند عدم ارائه 
الگوی واقعی و عدم شناخت صحیح از معروفات است 
توانایی خود، سیره حضرت  قدر  به  باید  و خواهران 
فاطمه زهرا )س( و حضرت معصومه )س( را الگوی 
خود قرار دهند و در راستای حفظ ارزش های امر به 

معروف و نهی از منکر قدم بردارند.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج رهروان والیت شرکت 
به  امر  اینکه  بیان  با  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
معروف و نهی از منکر تکلیف همگانی و واجب برای 
همه افراد جامعه است، که باید مورد توجه همگانی 
قرار گیرد، تصریح کرد: حجاب از ارزش ها، باورها و 
اعتقاداتی است که نشأت گرفته از اعتقادات اسالمی 
ما مسلمانان است و در برنامه ریزی برای این امر نه 
تنها برای افراد با حجاب بلکه برای افرادی که کمتر 
این امر را رعایت می کنند نیز برنامه ریزی هایی باید 

صورت گیرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه عواملی همچون تقویت 
مسئولیت  احساس  غیرت،  خداوند،  یاد  نفس،  عزت 
و  عفاف  حفظ  در  موثر  عوامل  از  مهربانی  با  همراه 
باید  بسیجیان  کرد:  نشان  خاطر  می باشند،  حجاب 
عفاف  ترویجفرهنگ  در  کردار  و  رفتار  عملی  نمونه 
و  باشند  جامعه  در  معروف  یک  عنوان  به  و حجاب 
ترویج  جامعه  در  را  معروفات  کردار خود  و  رفتار  با 

نمایند و با منکرات مبارزه کنند.
الزم به ذکر است در پایان این نشست از تعدادی از 
بانوان همکار به دلیل استفاده از حجاب برتر )چادر( 

با اهدا جوایزي تجلیل به عمل آمد. 

نشست بصیرتی عفاف و حجاب درشرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد

خطوط لوله انتقال نفت واحد بهره برداري سرکان
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به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
فریبرز  مهندس  کرمانشاه،  استان  جاده ای  نقل  و 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  کرمی 
مشاور  حضور  با  که  جلسه ای  در  کرمانشاه  استان 
راهداری  سازمان  عمومی  روابط  کل  مدیر  و  ریس 
خانه  مدیرعامل  کشورو  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
مطبوعات استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: 
وظیفه اصلی این سازمان خدمات دهی به مردم و 

ایمنی جاده ها است.
استان  در  سیل  وقوع  به  اشاره  با  کرمی  مهندس 
کرمانشاه بیان کرد: مدیریت مناسبی برای جلوگیری 
از خسارت جانی و مالی به مردم در پی هشدارهای 
انجام شد  وقوع سیل  بر  مبنی  هواشناسی  سازمان 
ولی با این وجود بر اثر سیل بیش از 1400 پل در 
از  کیلومتر  و 1۸00  دید  کرمانشاه خسارت  استان 

راه های اصلی و فرعی نیز دچار خسارت شد.
کل  اداره  اقدامات  به  اشاره  با  کرمی  مهندس 
کرمانشاه  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
تأکید کرد: 150 کیلومتر از راه های مواصالتی استان 
آسفالت  روکش  و  لکه گیری  کشی،  خط  کرمانشاه 
عالئم   1050 از  بیش  نیز  امسال  ابتدای  از  و  شد 
ایمنی و  112 مترمربع تابلو اطالعاتی در محورهای 

مواصالتی استان نصب شده است.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کرمانشاه توزیع بیش از 75 هزار حلقه الستیک بین 
رانندگان استان کرمانشاه و تشکیل کمیته حمل و 
این  شاخص  اقدامات  دیگر  از  را  اربعین  ستاد  نقل 

اداره کل بیان کرد.
ترین  اصلی  اینکه  بیان  با  کرمی  فریبرز  مهندس 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  دغدغه 
خاطرنشان  است  مردم  به  کرمانشاه خدمت  استان 
شبانه روزی  خدمات  انعکاس  با  رسانه ها  کرد: 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  حوزه  همکاران 
استان کرمانشاه در امر خدمات رسانی به مردم غیور 

و شهیدپرور این خطه سهیم هستند.
استان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل  نیشابوری  وحید 
خدمات  از  تقدیر  با  جلسه  این  در  کرمانشاه 
شبانه روزی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: خدمات این اداره برای کمک 
محورهای  در  تردد  برقراری  و  سیل زده  مردم  به 
سیل زده استان کرمانشاه و انتقال کمک ها به مردم 

سیل زده جای تقدیر و تشکر دارد.
به واسطه حضور  استان کرمانشاه  اینکه  بیان  با  وی 
مستقیم در هشت سال دفاع مقدس نیازمند توجه 
ویژه مسئوالن کشوری است افزود: استان کرمانشاه 
زلزله  طبیعی  بحران های  درگیر  اخیر  سال های  در 

دو  این  جبران خسارت های  که  است  بوده  و سیل 
حادثه نیازمند توجه خاص دولت به مردم مقاوم و 

صبور استان کرمانشاه است.
راهداری  کل  اداره  کرد:  بیان  ادامه  در  نیشابوری 
از  یکی  کرمانشاه  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
بیشترین  و  انتقاد  کمترین  که  است  دستگاه هایی 
بازده را در حوزه فعالیت خود دارد و همکاران این 
اداره کل خادمان پنهان مردم هستند که رسانه های 
این  دقیق  و  انعکاس صحیح  برای  کرمانشاه  استان 

خدمت صادقانه و شایسته تالش می کنند.
کل  مدیر  و  رئیس  مشاور  فخاران  منصور  مهندس 
نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  عمومی  روابط 
جاده ای در این جلسه گفت: ویژگی اصلی سازمان 
شبانه روزی  و  ساعت   24 خدمات دهی  راهداری 

است.
اینکه مهمترین حادثه کشور تصادفات  بیان  با  وی 
جاده ای است بیان کرد: براساس آمارها و گفته های 
جاده ای  سوانح  بروز  عامل  مهمترین  کارشناسان 
عوامل انسانی است و براین اساس بررسی رفتارهای 
آن  اصالح  روش  یافتن  و  رانندگان  اجتماعی  غیر 
افزایش  و  تصادفات  آنها، کاهش  عملکرد  بهبود  در 
با  فخاران  مهندس  است.  تاثیرگذار  جامعه  سالمت 
اشاره به نقش بی بدیل رسانه ها در اصالح رفتارهای 

فرهنگ سازی  کرد:  عنوان  رانندگان  اجتماعی  غیر 
حوزه  در  که  است  رسانه ها  اصلی  وظایف  از  یکی 
با حقوق خود آشنا  را  راه ها می توانند مردم  ایمنی 
کنند که این فرهنگ سازی در کاهش آمار تصادفات 
جاده ای و کاهش فوت و معلولیت های حاصل از این 

سوانح تاثیرگذار خواهد بود.
سازمان  عمومی  روابط  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور  افزود: حوزه 
حمل و نقل جاده ای بسیار اقتصادی و بصرفه است 
و نسبت به حمل و نقل ریلی و هوایی نیاز کمتری 
به سرمایه گذاری دارد که آمارهای تردد مسافران در 
جاده های کشور بیانگر اقبال مردمی نسبت به حمل 

و نقل جاده ای است.
مهندس فخاران افزود: در سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای سالیانه بیش از 6 میلیارد اطالعات 
مردم  برای  آن  افزوده  ارزش  و  می شود  تولید 

مشخص است.
استان  از زحمات رسانه های  تقدیر  با  پایان  وی در 
و  راهداری  سازمان  اخبار  انتشار  برای  کرمانشاه 
عمومی  روابط  اطالع رسانی  فعالیت های  از  تشکر 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
و  رسانه ها  بین  بیشتر  ارتباط  خواستار  کرمانشاه 

روابط عمومی شد.

اصلی ترین دغدغه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
 کرمانشاه خدمت به مردم است

معضلی به نام »علف های هرز« در
 معبد تاریخی آناهیتا 

 مدیرپایگاه ملی معبد آناهیتا گفت: وجود علف های هرز به 
معضلی در معبد آناهیتا تبدیل شده که می تواند باعث آسیب 

دیدگی سنگ های تاریخی داخل محوطه شود. 
به  ورود  با  و  ماه گذشته  دو  از  اینکه  بابیان  گرواند   مرتضی 
رشد  از  جلوگیری  و  بردن  بین  از  برای  اقداماتی  گرم  فصل 
علف های هرز داخل محوطه انجام گرفته، اظهارکرد: تاکنون 
با استفاده از دستگاه های »علف َکن« حدود 90 درصد از کار 

اجرا شده است. 
از  دیگری  گونه  رشد  اخیر شاهد  های  هفته  افزود: طی  وی 
علف های هرز داخل محوطه هستیم که کار را برای ما سخت 

تر کرده است. 
محوطه  داخل  مرغوب  خاک  آناهیتا  معبد  ملی  مدیرپایگاه 
محوطه  این  در  ها  علف  سریع  رشد  اصلی  عامل  را  تاریخی 

دانست. 
وی با تاکید براینکه پایش محوطه از علف های هرز به یکی 
کرد:  عنوان  تبدیل شده،  معبد  اولویت  دارای  های  برنامه  از 
برای  منظرطبیعی  نظر  از  مشکالتی  هم  ها  علف  این  وجود 
های  سنگ  البالی  در  آن  رشد  هم  و  کند  می  ایجاد  معبد 
سنگ  این  به  جدی  آسیب  و  خوردگی  ترک  باعث  تاریخی 

ها می شود. 
بناهای  سایر  در  را  مشکی  چنین  البته  کرد:  عنوان  گرواند 
سنگی ایران همچون تخت جمشید نیز داریم و فقط مختص 

به معبد آناهیتا نیست. 
وی در ادامه از دستگیری چند نفر که طی یکی دو ماه اخیر 
و  داد  خبر  کردند  می  محوطه  داخل  سوزی  آتش  به  اقدام 
گفت: بااستفاده از دوربین هایی که داخل محوطه نصب شده، 
افرادی که تاکنون چند بار اقدام به آتش زدن علف های هرز 
تحویل  و  دستگیر  شناسایی،  را  بودند  کرده  محوطه  داخل 

نیروی انتظامی دادیم. 
مدیرپایگاه ملی عنوان کرد: باتوجه به اینکه معبد آناهیتا در 
های  نرده  ارتفاع  بزودی  داریم  نظر  در  دارد،  قرار  شهر  دل 
برود و  باال  تا ضریب اطمینان  افزایش دهیم  را  اطراف معبد 
کسی نتواند به راحتی وارد محوطه شده واقدام به آتش زده 

علف های هرز کند. 
وی یادآورشد:  آتش زدن علف های هرز در صورتی که مدت 
آتش سوزی طوالنی باشد می تواند باعث آسیب دیدگی الیه 
به کنترلی که روی  باتوجه  اما  های سطحی سنگ ها شود، 
محوطه  داریم، امکان آتش سوزی طوالنی مدت در  محوطه 

وجود ندارد.   

 شربت »خاک شیر« و »تخم شربتی« 
تشنه تان می کند!

 یک کارشناس تغذیه با اشاره به خاصیت دانه های خاک شیر 
این  گفت:  بدن،  آبی  کم  از  پیشگیری  در  شربتی  تخم  و 
آب  همراه  فقط  دانه ها  که  می کند  پیدا  بروز  زمانی  خاصیت 

ساده مصرف شوند، نه بصورت شربت.
»اجتماعی«  خبرنگار سرویس  با  گو  و  گفت  در  بابایی  فرزاد 
ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به افزایش مصرف خاک شیر 
و تخم شربتی در روزهای گرم تابستان، گفت:  خاک شیر و 
تخم شربتی دانه هایی هستند که به خاطر خاصیت کلوییدی 
که دارند جاذب آب بوده و می توانند آب را در اطراف خود 

نگه دارند.
وی افزود: با مصرف این دانه ها حجم زیادی آب وارد دستگاه 
گوارش شده و در پیشگیری از کم آبی بدن بسیار موثر است.

را  ها  دانه  این  مصرف  افراد  برخی  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
به  تنها  امر  این  که  دانند  می  یبوست  رفع  برای  راهکاری 
و  شود  می  ذخیره  ها  دانه  این  اطراف  که  است  آبی  خاطر 
ها  دانه  این  خود  و  نداشته  ها  دانه  خود  ماهیت  به  ربطی 

خاصیت ملینی ندارند.
کرد  اشاره  شربتی  تخم  دانه  خصوص  در  دیگر  باور  به  وی 
کلسیم  منبع سرشار  دانه  این  معتقدند  افراد  برخی  افزود:  و 
می  مصرف  شربتی  تخم  زیادی  حجم  همین  برای  و  است 

کنند، درحالیکه این حرف پایه و اساس علمی ندارد.
با  همراه  شربتی  تخم  لیتر  چهار  اگر  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
آب مصرف شود باز هم نمی تواند به اندازه نصف لیوان شیر 

کلسیم برای بدن تامین کند.
این کارشناس تغذیه با بیان اینکه بسیاری افراد تخم شربتی 
و خاک شیر را بصورت شربت مصرف می کنند گفت: مشکل 
مصرف این دانه ها همین است که بصورت شربت و همراه با 
حجم بسیاری قند مصرف می شود  که این امر زمینه چاقی 

افراد را فراهم میکند.
وی افزود: از طرفی مصرف این شربت موجب احساس ضعف 
در افراد می شود، چون بالفاصله بعد از ورود قندهای ساده 
افت  آن  دنبال  به  و  شده  ترشح  بدن  در  انسولین  خون،  به 
قندخون و ضعفی و سستی بدن رخ می دهد و فرد احساس 

گرسنگی می کند.
افراد  تصور  برخالف  شربت  این  مصرف  شد:  یادآور  بابایی 
تشنگی را نیز تشدید می کند، چرا که ورود قندهای ساده به 

خون، غلظت خون را افزایش داده و آب بیشتری می طلبد.
این کارشناس تغذیه اظهار کرد: اگر افراد بخواهند از مزایای 
ها  دانه  این  باید  شوند  مند  بهره  شیر  خاک  و  شربتی  تخم 
عرق  یا  نعناع  عرق  شده،  رنده  خیار  آب،  مقداری  همراه  را 

بیدمشک استفاده کنند.

روابط  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور  فخاران  مهندس 
استان  از  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 

کرمانشاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
منصور  مهندس  کرمانشاه،  استان  جاده ای  نقل  و 
عمومی  روابط  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور  فخاران 
استان  از  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 

کرمانشاه بازدید کرد.
روابط  فعالیت های  از  تقدیر  با  فخاران  مهندس 
جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  عمومی 
روبط  مجموعه  فعالیت  گفت:  کرمانشاه  استان 
و  امسال  نوروز  تعطیالت  در  کل  اداره  این  عمومی 
روزهای وقوع سیل برای انعکاس خدمات همکاران 
و  راه ها  بازگشایی  در  ونقل  حمل  و  راهداری 

امدادرسانی به مردم سیل زده قابل تقدیر است.

فعالیت های  از  خرسندی  و  رضایت  ابراز  با  وی 
و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  اطالع رسانی 
نحوه  افزود:  کرمانشاه  استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
پوشش رویدادها و تولید اخبار سازمان توسط روابط 
اطالع رسانی  کانال های  و  خبری  سایت  در  عمومی 
نحوه اطالع رسانی مطلوب  رصد شده و در مجموع 

ارزیابی می شود.
در  حضور  با  برنامه ها  ادامه  در  فخاران  مهندس 
امیری  افشین  دکتر  با  کرمانشاه  استان  صداوسیما 
مدیرکل صداوسیمای مرکز استان کرمانشاه دیدار و 
 گفتگو کرد که در این دیدار از همکاری صداوسیمای 
و  راهداری  کل  اداره  خدمات  پوشش  برای  استانی 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با اهدای لوحی 

تقدیر شد.
مهندس فخاران مشاور معاون وزیرو مدیر کل روابط 

ادامه  در  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان 
برنامه های خود با مدیرعامل خانه مطبوعات استان 

کل  اداره  معاونین  شورای  با  جلسه ای  در  و  دیدار 
راهداری وحمل نقل  استان کرمانشاه حضور یافت.

بازدید مشاور رئیس سازمان 
راهداری از استان کرمانشاه

مهندس کرمی :

صرفه جویی ۳.6 میلیون متر
مکعبی با کشف نشت های نامرئی 

شبکه های آب
از  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  بهره برداری  معاون 
و  شرب  آب  توزیع  شبکه  در  نامریی  نشت  مورد   239 کشف 
رفع آن خبر داد و گفت: با رفع این تعداد نشتی، از هدررفت 
آب به میزان 3,6 میلیون متر مکعب که برابر با ظرفیت 7 چاه 

با آب دهی مناسب است، جلوگیری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
این پروژه به دالیل اهمیت آن در وزارت  افزود:  رضا داوودی 
نیرو به عنوان پروژه های شاخص در هفته صرفه جویی و در 

همایش سازگاری با کم آبی پذیرش شده و ارائه گردید.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه صرفه جویی، 
پرالتور،  شامل  مصرف  کاهنده  دستگاه   2300 تعداد  گفت: 
شیر  مصرف،  کم  تانک  فالش  پدالی،   شیر  حمام،  سردوش 
اهرمی و شیر فشاری زمان دار، طی یکسال گذشته برای نصب 
خریداری  عمومی  های  مکان  سایر  و  مساجد  و   مدارس  در 

شده است.
نامرئی  های  نشت  اینکه کشف  بر  تأکید  با  همچنین  داوودی 
و رفع آن در شبکه آب صرفه جویی قابل توجهی را به دنبال 
دارد، از خرید و بهره برداری از دستگاه نشت یاب مجهز به نویز 

کلوریتور، زون اسکنر، ژئوفن، و نشت یاب انشعابات خبر داد.
به گفته معاون بهره برداری شرکت آبفای استان کرمانشاه، طی 
سال گذشته بالغ بر 11 هزار کنتور خراب مشترکین بصورت 

رایگان تعویض شده است.

بر اساس آمار اعالمی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کرمانشاه 
در فصل بهار امسال 14,7 درصد است و چهار استان، نرخ بیکاری 
باالتری از کرمانشاه دارند.طی این مدت متوسط نرخ بیکاری کشور 
10,۸ درصد بوده که بر این اساس  نرخ بیکاری کرمانشاه 3,9 درصد 
از متوسط نرخ بیکاری کشور باالتر است.بهار سال گذشته نیز نرخ 
بیکاری کرمانشاه 19,4 درصد اعالم شده بود که مقایسه آمارها نشان 

می دهد نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار امسال کاهش قابل توجهی 
دارد.

همچنین در مجموع فصول سال گذشته نرخ بیکاری کرمانشاه 1۸,7 
درصد و کرمانشاه رکورددار نرخ بیکاری کشور بود که نرخ بیکاری 
استان در بهار امسال نشان می دهد این استان دیگر عنوان دار اولین 
با  بختیاری  و  چهارمحال  امسال  بهار  نیست.در  کشور  بیکار  استان 

و  درصد   16,1 با  لرستان  درصد،   16,2 با  خوزستان  درصد،   16,7
از کرمانشاه دارند. باالتر  بیکاری  نرخ  با 15,9 درصد،  نیز  هرمزگان 

کرمانشاه  استان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  امسال  بهار  در  همچنین 
44,2 درصد اعالم شده که باالتر از میانگین کشور)40,6 درصد( و 

جزو استانهای با نرخ مشارکت اقتصادی باال است.

معاون استانداری کرمانشاه:

بدنبال تقویت جایگاه کرمانشاه در
 بازار عراق هستیم

جایگاه  تقویت  گفت:  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
کرمانشاه در بازار عراق از اولویت های استان است.

هدایت حاتمی در نشست مشترک فرمانداران مرزی و مدیران کل 
حوزه اقتصادی استان با سرکنسول ایران در اربیل عراق با اشاره 
به موقعیت ویژه استان کرمانشاه و داشتن مرز با دو بخش عربی و 
ُکردی عراق، گفت: این فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه تجارت 
مرزی استان است، اما هنوز نتوانسته ایم از تمام ظرفیت های مرزی 

استان استفاده مطلوب داشته باشیم.
ذکر  عراق  با  صادراتی  محور  مهمترین  را  کرمانشاه  استان  وی   
وجود  مسئله  دو  عراق  به  ما  صادرات  در خصوص  افزود:  و  کرد 
دارد. یکی اینکه بازار عراق تنها به کاالهای ایرانی متکی نیست 
و ما رقیبان جدی در بازار عراق داریم که باید با برنامه ریزی و 
نیاز سنجی دقیق در بازار عراق جایگاه خودمان را در آنجا محکم 
یعنی  کنیم،  طرفه  دو   را  عراق  بازار  باید  ما  اینکه  دوم  کنیم. 
همانگونه که صادر داریم برخی از کاالهای مورد نیازمان را هم از 
طریق عراق وارد کنیم تا بتوانیم به یک در هم تنیدگی اقتصادی 

برسیم و نیاز متقابل به وجود بیاید. 
 معاون استاندار کرمانشاه تسهیل امور مرزی از جانب عراق را یکی 
از عواملی ذکر کرد که می تواند بر رونق تولید و صادرات کشورمان 

تاثیر مثبت بگذارد.
حاتمی اظهار داشت: بحث رسمی شدن بازارچه های مرزی استان 
به هیئت دولت رفته و امیدواریم به تصویب برسد. از کنسول ایران 
در اربیل هم انتظار داریم با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های 
و  موانع  رفع  خصوص  در  را  خود  توان  تمام  کرمانشاه،  استان 

تسهیل در تجارت مرزی استان بکار بگیرند.
 معاون استاندار کرمانشاه گفت:  آمادگی  داریم تمام مشکالت 
داخلی مرزها و بازارچه های استان را در سریعترین زمان ممکن 
حل کنیم و همین انتظار را هم از دولت عراق در خصوص مرزها 

و بازارچه ها داریم.

کرمانشاه دیگر رکورددار نرخ بیکاری نیست

برگزاری جلسه شورای مدیران 
شهرداری 

شهرداری  محل  در  کرمانشاه  شهرداری  مدیران  شورای  جلسه 
منطقه پنج با حضور دکتر طلوعی،معاونین و جمعی از مدیران 

شهرداری برگزار گردید.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه در این جلسه 
که با دستور کار بررسی مشکالت سطح منطقه پنج برگزار شد 
دکتر طلوعی با تاکید بر تداوم این قبیل جلسات برای شناخت 
هر چه بیشتر سطح منطقه گفت: به طور قطع حضور در مناطق 
معضالت سطح  و  در جریان مشکالت  گرفتن  قرار  نزدیک  از  و 
منطقه می تواند به ارتقاء کارآمدی مدیریت شهری کمک شایانی 

می کند.
شهردار کرمانشاه افزود: در سطح منطقه پنج کارهای خوبی آغاز 
شده اما ناکافی است چرا که این منطقه به نوعی پیشانی شهر 
تاریخی آن محسوب می گردد و  به دلیل مناطق گردشگری و 

ضرورت دارد که نگاه و توجه بیشتری به آن گردد.
از  اعظمی  بخش  منطقه  این  در سطح  داد:  ادامه  طلوعی  دکتر 
فضای سبز شهری و گردشگری وجود دارد و نیازمند این است 
که در حفظ و نگهداری آن تالش بیشتری گردد،و نباید درختی 
خشک شود یا از بین برود چرا که در درخت و درخت کاری هر 

چه هزینه کنیم باز هم کم است.
و  عمرانی  کارهای  سرعت  باید  گفت:  پایان  در  طلوعی  دکتر 
خدماتی در سطح منطقه بیشتر گردد اما نباید کیفیت و صحت 
و سالمت کار پایین بیاید هر چند خوشبختانه فضای کاری در 
به  امید  و  است  مردم  به  خدمت  و  کار،تالش  فضای  شهرداری 
مردم برگشته است و فضای خدمتی که در شهرداری شروع شده 
باید به سایر سطوح مدیریتی استان نیز سرایت کند و این فضا 
را همه با خم باید نشر دهیم ، مردم نیز مطالبات و حق و حقوق 

خود را باید بشناسند و از مدیران مطالبه کنند.
ارائه  بهمن سوری شهردار منطقه پنج نیز در این جلسه ضمن 
گزارش عملکردی گفت: سطح این منطقه 1500 هکتار می باشد 
که با 175 هزار نفر جمعیت و 26 شهرک یکی از مناطق وسیع 
شهر محسوب می گردد،همچنین این منطقه دارای 32 پارک و 

12 میدان می باشد.
رفع  به  جلساتی  چنین  تشکیل  امیدواریم  افزود:  وی 
بتوانیم  گرددتا  منجر  منطقه  های  خواسته  و  نواقص،مشکالت 
ارائه  خدمات مناسب تر و با کیفیت تری را به شهروندان عزیز 
نمائیم،هر چند با توجه به مشکالت به ویژه مسائل مالی با دست 
کارهای  دهد  می  پرسنل  به  محترم  شهردار  که  انرژی  و  خالی 

بزرگی انجام داده ایم.
شایان ذکر است در این جلسه معاونین شهردار کرمانشاه،نیز به 
ارائه ی نقطه نظرات خود جهت رفع مشکالت و برآوردن خواسته 
از  بازدید  ضمن  نیز  طلوعی  دکتر  پرداختند،  منطقه  این  های 
ساختمان اداری شهرداری منطقه پنج با پرسنل و کارکنان این 

منطقه دیدار و گفتگو نمود.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
مختلف  حوزه های  در  کرمانشاه  گفت:  کرمانشاه 
حمل  ترانزیت،  مسافر،  کاال،  همچون  نقل  و  حمل 
و نقل بین المللی در پهنه کشور یکی از استان های 

برجسته و مطرح کشوری است.
و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  کرمانشاه،  استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
اداره  این  مدیران  شورای  جلسه  در  کرمی  فریبرز 
و  ییس  مشاور  فخاران  مهندس  حضور  با  که  کل 
مدیر کل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور برگزار شد اظهار داشت: حضور 
عمومی  روابط  کل  مدیر  و  رئیس  محترم  مشاور 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان 
تقدیر  جای  استانی  مسئوالن  با  دیدار  و  کرمانشاه 

دارد.
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 

نقل  و  حمل  مهم  مؤلفه های  از  افزود:  کرمانشاه 
و  کشاورزی  صنعتی،  حوزه های  به  می توان  استان 
همسایه  کشور  با  تجارت  مرزی،  پایانه های  معدنی، 
و شبکه راه های گسترده و تعداد ناوگان و رانندگان 

با گسترد ه نفوذ کشوری و منطقه ای اشاره کرد.
این  از مشکالت  یکی  اینکه  بیان  با  مهندس کرمی 
اعتبارات  مجموع  کرد:  بیان  است  بودجه  کل  اداره 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
کرمانشاه نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی 
نکرده است که امیدواریم با توجه دولت و پیگیری 

مسئوالن استانی این وضعیت بهبود یابد.
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
این  عمومی  روابط  زحمات  از  قدردانی  با  کرمانشاه 
راهداری  خدمات  اطالع رسانی  عرصه  در  کل  اداره 
اداره کل مانند یک  این  گفت: معاونین و همکاران 
تیم عمل می کنند و در مجموع می توان گفت اداره 

کل راهداری و حمل نقل جاده ای کرمانشاه یک تیم 
خوب در سطح استان کرمانشاه است.

روابط  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور  فخاران  مهندس 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  عمومی 
در این جلسه با تقدیر از همکاران سازمان راهداری 

گفت: سازمان راهداری کاماًل خدمات رسان است.
حوزه  در  عمومی  روابط  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  اهمیت  از  راهداری  سازمان  اطالع رسانی 
برقراری  برای  کرد:  بیان  است  برخوردار  توجه ای 
ارتباط بهتر و مثمر ثمر با مردم کانال های ارتباطی 
است  شده  برقرار  راهداری  سازمان  توسط  بسیاری 
با  ساله   10 تفاهم نامه  به  می توان  آن  جمله  از  که 

رادیو آوا و رادیو پیام اشاره کرد.
بینای  عمومی چشم  روابط  افزود:  فخاران  مهندس 
است  دستگاه ها  سایر  با  ارتباط  جلودار  و  کل  اداره 
بخش  اقدامات  و  فعالیت ها  موقع  به  انعکاس  که 

مراجعه  رضایت  تأمین  سبب  جاده ای  نقل  و  حمل 
منتشر  و  می شود  گیرندگان  خدمات  و  کنندگان 
شدن اقدامات سازمان راهداری وظیفه اصلی روابط 

عمومی است. 
سازمان  عمومی  روابط  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور 
تمهیداتی  گفت:  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
در  تجربه  با  و  حرفه ای  رانندگان  از  استفاده  برای 
سطح جاده های کشور برای بازرسی و اطالع رسانی 
غیره  و  نمازخانه ها  پایانه ها،  جاده ها،  وضعیت  از 

اندیشیده شده است.
وی در پایان با تقدیر از مهندس فریبرز کرمی گفت: 
مجموعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
روابط  و  هستند  همدل  و  همراه  کرمانشاه  استان 
فعالترین   و  بهترین  از  یکی  کل  اداره  این  عموی 
روابط عمومی در سطح کشور در سازمان راهداری 

وحمل و نقل جاده ای است.

کرمانشاه در حوزه حمل و نقل یکی از استان های برجسته کشور است

معاون توسعه منابع و رییس شورای امر به معروف 
و نهی از منکر اداره کل راه و شهرسازی ، اجرا و 
سالمت  تضمین  ارکان  از  یکی  را  مهم  این  انجام 

جامعه برشمرد.
اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نشست  در  کرمانشاه،  استان  و شهرسازی  راه  کل 
منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  شوراهای  اعضای 

سالن  در  استان  ادارات  نماز  اقامه  شورای  و 
محسن   ، )ع(  رضا  امام  بیمارستان  اجتماعات 
سهرابی با استناد به صحبتهای استاندار و فرمانده 
ضمن    ، کرمانشاه  استان  )ص(  اکرم  نبی  سپاه 
اعم  ابعاد  همه  در  دشمن  های  هجمه  به  اشاره 
فرهنگی  همه  از  مهمتر  و  سیاسی،   ، اقتصادی  از 
گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت 

ترین  گسترده  در  تا  خانواده  در  ابتدا  گسترده 
بخش جامعه چهره نمایی کند ، که بتوان در همه 
آموزه  پیش  از  بیش  و شکوفایی  ابعاد شاهد رشد 

های انقالب اسالمی باشیم.
درگاه  از  استعانت  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره   ، پروردگار 
کرمانشاه هم در کنار دیگر دستگاه ها در چارچوب 

تصمیمات ستاد امر به معروف و نهی از منکر همه 
مصوبات ستاد را با موفقیت اجرا نموده است .

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  افزود:  سهرابی 
اما  داشت  خواهد  و  دارد   ، داشته  هزینه  مطمئنا 
آنچه محرز و مسلم است ، شکوفایی ، سربلندی و 

موفقیت پس از آن خواهد بود.

تضمین سالمت و تداوم جامعه با امر به معروف و نهی از منکر

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
راه و شهرسازی استان کرمانشاه؛ محسن سهرابی 
گفت: این نشست با حضور بازنشستگان اداره کل 
بیماری  با  بیشتر عزیزان  به منظور آشنایی هرچه 
آن  از  پیشگیری  راهکارهای  ارائه  البته  و  آلزایمر 

برگزار شد.
کانون  مدیر  رحیمی  از  تقدیر  ضمن  وی 

مدرس  کرمی  خانم  سرکار  و  استان  بازنشسگان 
این کالس آموزشی، از تالش و پیگیریهای کانون 
بازنشستگان اداره کل را و شهرسازی در مسیر هم 
افزایی و همچنین ایجاد فضایی دوستانه و آموزنده 
را  مهم  این  و  کرد  قدردانی  بازنشستگان  بین  در 
همکاران  بین  بیشتر  رابطه  ایجاد  در  مؤثر  گامی 

دیروز و امروز و البته فردا خواند.

معاون توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با 
بیماری آلزایمر و راهکارهای 

پیشگیری ا ز آن

آمادگی ۳۷۲ پایگاه آموزش و
سازی  غنی  برای  کرمانشاه  پرورش   

اوقات فراغت دانش آموزان
پایگاه  امسال 372  تابستان  اینکه  بیان  با  موسوی  مجتبی  سید 
اوقات فراغت از سوی آموزش و پرورش برای غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان آماده شده، گفت: پیش بینی می شود امسال 
بیش از 40 هزار نفر از دانش آموزان استان در برنامه های اوقات 

فراغتی در نظر گرفته شده در این پایگاه ها شرکت کنند.
موسوی با بیان اینکه سال گذشته هم همین تعداد پایگاه برای 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش 
فعال شده بود، افزود: سال گذشته 42 هزار و 600 نفر از دانش 
پرورش  و  آموزش  فراغت  اوقات  های  برنامه  در  استان  آموزان 
برپا  فراغت  اوقات  های  پایگاه  اینکه  بیان  با  وی  داشتند.  حضور 
شده از سوی آموزش و پرورش از اول تیرماه تا پایان شهریور برای 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان برنامه دارند، افزود: برنامه 
های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان در 
سطح مدارس و کانون ها شامل برنامه های علمی، ادبی، فرهنگی، 
ورزشی و... خواهد بود. وی با اشاره به مهارت محور بودن برنامه 
ریزی های انجام شده برای فصل تابستان دانش آموزان در سطح 
مهارت  به  ها  کالس  این  در  شده  تالش  کرد:  تصریح  مدارس، 
آموزی در زمینه هایی که در طول سال فرصت پرداختن به آنها 
برای دانش آموزان وجود ندارد، پرداخته شود.موسوی تصریح کرد: 
برنامه های غنی سازی اوقات فراغت آموزش و پرورش در فصل 
با اولویت کارگاه های مهارت آموزی برای دانش آموزان  تابستان 
برپا خواهد شد.موسوی با اشاره به ظرفیت های آموزش و پرورش 
برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان، از 
خانواده ها خواست در برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان به عالقمندی آنها توجه داشته باشند.وی از مهارت 
افزود: تالش شده  و  یاد کرد  امروز  نیاز جامعه  به عنوان  آموزی 
کالس ها و کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده برای دانش 

آموزان در فصل تابستان با تاکید بر مهارت آموزی باشد.
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 رییس بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه گفت: مراحل نهایی ساخت 
انجام  حال  در  کشور  غرب  سوختگی  و  سوانح  مرکز  تنها  تجهیز  و 
از سال  این پروژه  با اشاره به شروع به کار  است.دکتر علی سروش 
1393، گفت: پروژه مرکز سوانح و سوختگی گلستان به عنوان تنها 
مرکز سوختگی غرب کشور با دارا بودن 50 تخت در مساحت حدود 

هفت هزار مترمربع درحال تکمیل و تجهیز است.

اقماری مجتمع  از مراکز  این بیمارستان یکی  اینکه  به  با اشاره  وی 
پنج  در  بیمارستان  این  کرد:  اظهار  است،  رضا)ع(  امام  بیمارستانی 
یازده  سوختگی،  بخش  در  تخت   22 دارای  و  شده  احداث  طبقه 
تخت BICU ، هشت تخت در بخش ترمیمی و 9  تخت در بخش 

عفونی می باشد.
وی ادامه داد:ا ین مرکز همچنین دارای دو اتاق عمل است که یک 

درکنار  تخت  دو  با  عمل  اتاق  یک  و  اورژانس  بخش  در  عمل  اتاق 
بخش BICU واقع شده است.

رییس بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه اظهار کرد: هم اکنون سازه 
این بیمارستان درحال طی مراحل انتهایی و رفع نقص است و ظرف 

چند ماه آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اولین بیمارستان »سوختگی« غرب کشور به زودی افتتاح می شود

دکتر مدنی، معاون خبر صدا و سیمای مرکز استان 
و رسول مرادی، مدیر تفسیر اخبار صدا و سیمای 
مرکز استان کرمانشاه با کیوان کاشفی، عضو هیات 

رئیسه اتاق بازرگانی ایران دیدار کردند.
بهترین  اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  کاشفی 
دارد،  وجود  بخش خصوصی  در  اقتصادی  فکرهای 
مقدم  خط  به عنوان  خصوصی  بخش  کرد:  اظهار 
را  میدان  مشکالت  برخی  وجود  با  کشور،  اقتصاد 

خالی نکرده است.
بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
مولفه  به عنوان  را  عمومی  اعتماد  باید  دولت  اینکه 
تقویت  اجتماعی  سرمایه  بحث  در  مهمی  بسیار 
خدمات  ارائه  بر  عالوه  بازرگانی  اتاق  افزود:  کند، 
رونق  موضوع  خصوصی،  بخش  پارلمان  اعضای  به 
تولید و رفع مشکالت اقتصادی را با جدیت پیگیری 

می کند.
کاهش  دولتی،  ادارات  در  رجوع  ارباب  تکریم  وی 
از  روند اجرای امور در بروکراسی اداری و حمایت 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از سوی کارکنان و 
دانست  اقداماتی  از جمله  را  ادارات دولتی  مدیران 
به دنبال  نتایج بسیار مثبتی  که در صورت تحقق، 

دارد.
این مدیر پارلمان بخش خصوصی ایران کاهش آمار 
اخیر  شده  منتشر  آمار  براساس  کشور  در  بیکاری 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  ایران  آمار  مرکز  توسط 
گفت: کاهش آمار بیکاری در استان کرمانشاه یک 
مبحث شعاری و غیرواقعی نیست، بلکه برای تحقق 

این مهم، اقدامات بسیاری انجام گرفته است.
بازرگانی کرمانشاه اصالح فضای کسب  اتاق  رئیس 
به  نیاز  که  کرد  عنوان  نرم افزاری  اقدامی  را  کار  و 
نتایج توجه به این بخش در  صرف بودجه ندارد و 
ایجاد اشتغال و رونق تولید اثرگذاری مستقیم دارد.

وی برخی مباحث فرهنگی را در فضای کار دارای 
دنیا  جای  هیچ  افزود:  و  برشمرد  معنادار  ارتباط 
حاصل  اقتصادی  پیشرفت  کوشش  و  سعی  بدون 

کرمانشاه  استان  در  کار  فرهنگ  قطعا  و  نمی شود 
باید تغییر پیدا کند.

استان  برای  نظیر صادرات  فرصت کم  این مسئول 
گفت:  و  داد  قرار  یادآوری  مورد  را  کرمانشاه 
بیشترین صادرات کشور به عراق از طریق مرز این 
انجام می گیرد که این موقعیتی خوب برای  استان 

اشتغال جوانان است.
باکیفیت  تولید  بر  مبتنی  کوشش  و  تالش  وی 
گفت:  و  دانست  الزامی  را  استان  در  ایرانی  کاالی 
برای کمک به فعاالن بخش خصوصی از برنامه های 
دهها استاد دانشگاه استعاده می کنیم که به صورت 
حل  برای  و  می کنند  لمس  را  موضوعات  میدانی 

مشکالت در کنار فعاالنبخش خصوصی هستند.
کاشفی تدوین سند رونق تولید را اقدامی ارزشمند 
استان  موقعیت  اجرا،  صورت  در  که  کرد  اعالم 

کرمانشاه در بین 15 استان برتر تثبیت می شود.
بیان مشکالت  برای  بازرگانی کرمانشاه  اتاق  رئیس 

برای  عملیاتی  راهکارهای  ارائه  تولیدی،  واحدهای 
رونق اقتصادی و کمک به بهبود فضای کسب و کار 
امادگی  اعالم  ملی  رسانه  در  جوانان  اشتغال  برای 
کرد و گفت: اتاق بازرگانی از ظرفیت فعاالن بخش 
مباحث  بیان  برای  اقتصادی  نخبگان  و  خصوصی 
علمی و کارشناسی در صدا و سیما استفاده می کند

به صورت  کرمانشاه  خصوصی  بخش  از  حمایت   
جدی تر از قبل در شبکه زاگرس آغاز می شود

ظهار  کرمانشاه  مرکز  سیمای  و  صدا  خبر  معاون 
زندگی  در  گویا  بیکاری  رتبه  آمدن  پایین  کرد: 
حالی  در  این  و  است  نداشته  نمود  مردم  روزمره 
در  اشتغال  برای  بسیاری  ظرفیت های  که  است 

استان کرمانشاه وجود دارد.
تولید،  رونق  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  مدنی 
مرکز  سیمای  و  صدا  توسط  خوبی  اقدامات 
کرمانشاه انجام گرفته است، گفت: تولیدات خبری 
شبکه کرمانشاه در خبر سراسری پخش می شود و 

شبکه  در  کرمانشاه  استان  گزارش  چند  هفته  در 
سراسری پخش می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکالت و سوژه های 
خبری را در رسانه ملی به صورت میدانی شناسایی 
اقتصادی  مباحث  در  گفت:  می کنیم،  دنبال  و 
فضای  رونق  به  بتوانیم  تا  می کنیم  ورود  عملیاتی 

کسب و کار کمک کنیم.
کار  فرهنگ  تقویت  زاگرس  شبکه  خبر  معاون 
فعاالن  کنار  در  ملی  رسانه  فعالیت  نیازمند  را 
برای  بسیاری  مطالب  افزود:  و  دانست  اقتصادی 
بسیاری  طرح  که  دارد  وجود  تلویزیون  در  پخش 
از این موضوعات به رونق همه جانبه استان کمک 
می کند و به فعاالن بخش خصوصی انگیزه می دهد.

در  جامعه  افراد  به  امیدبخشی  بر  تاکید  با  وی 
شبکه  در  مشکالت  گفت:  تلویزیونی،  برنامه های 

زاگرس پخش می شود و اثرگذاری خوبی دارد.
این مسئول خبر شبکه کرمانشاه را دارای سطح و 
جایگاه باال در کشور بیان کرد و متذکر شد: اعتماد 
مردم به رسانه ملی، ظرفیت خوبی برای کمک به 

فعاالن بخش خصوصی است.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  استانی  شبکه  خبر  معاون 
برای  خوبی  ثمرات  خصوصی  بخش  شدن  توانمند 
همه شهروندان دارد و برای کمک به رونق تولید، 
از  حمایت  و  کرمانشاه  استان  اقتصادی  پیشرفت 
اعالم  زاگرس  شبکه  در  خصوصی  بخش  فعاالن 

آمادگی می کنیم.
زاگرس  اخبار شبکه  تفسیر  مرادی، مسئول  رسول 
مثبت  اخبار  دریافت  نیازمند  مردم  گفت:  نیز 
هستند و مسئوالن باید کلی گویی را کنار گذاشته 
به  شفاف  را  خود  اقدامات  و  عملکرد  مصادیق  و 

مردم بگویند.
اثربخش  حمایت  بر  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
بخش  فعاالن  از  سیما  و  صدا  پیش  از  بیش  و 
خصوصی، واحدهای تولیدی، کارآفرینان و نخبگان 

اقتصادی در استان کرمانشاه تاکید شد

پیشرفت اقتصادی در هیچ جای دنیا بدون تالش حاصل نمی شود  
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در دیدار مدیران شبکه زاگرس: 

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه:

احداث ۲6 زمین ورزشی روستایی
 را در حال اجرا داریم 

بهره  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
از  استان  محروم  مناطق  در  ورزشی  زمین  تعدادی  از  برداری 
سال گذشته، گفت: درحال حاضر احداث 26 زمین ورزشی را 
در سطح مناطق محروم و روستایی استان درحال اجرا داریم.  
های  هیات  نواب  و  روسا  از  تجلیل  مراسم  در  رحیمی  صابر 
ورزش  بزرگان  و  مسئولین  حضور  با  که  استان  برتر  ورزشی 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان  از  تن  چند  کرمانشاه، 
اسالمی، شهردار کرمانشاه و... در هتل پارسیان برگزارشد، به 
در سال گذشته  کرمانشاه  ورزشکاران  های  موفقیت  از  برخی 
ورزشکاران  از  نفر   365 سال  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره 

کرمانشاهی به اردوهای تیم های ملی دعوت شدند.  
توسط ورزشکاران  و 44 مدال  به کسب سه هزار  بااشاره  وی 
استان در میادین داخلی و خارجی، تصریح کرد: همچنین 76 
تیم از رشته های ورزشی استان طی یکسال گذشته در لیگ 

های مختلف داخلی حضور داشتند.  
این  طی  کرد:  خاطرنشان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
از نظر میزبانی رویدادهای ورزشی رشد 100 درصدی،  مدت 
رشد  جاری  اعتبارات  و  درصدی   200 رشد  عمرانی  اعتبارات 

171 درصدی داشتیم.  
اهداف  از  یکی  را  استان  مردم  بین  نشاط  و  امید  توسعه  وی 
کرد:  تاکید  و  خواند  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اصلی 
در راستای تحقق این هدف، سال گذشته حدود هزار و 170 
جشنواره مختلف ورزشی، تفریحی و بومی محلی را در سطح 

استان اجرا کردیم که در نوع خود کم سابقه بود.  
اداره  این  انجام  درحال  زیرساختی  اقدامات  برخی  به  رحیمی 
کل هم اشاره ای کرد و گفت: از محل اعتبارات عمرانی خوبی 
روباز  زمین   40 احداث  کردیم،  دریافت  گذشته  سال  در  که 
ورزشی و 20 زمین چمن مصنوعی را در مناطق مختلف استان 

بویژه در سطح روستاهای محروم آغاز کردیم.  
وی تاکید کرد: خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این پروژه ها 
به اتمام رسیده و در حال حاضر 26 پروژه زمین ورزشی را در 

این مناطق درحال اجرا داریم.  
اخیرا  البته  کرد:  خاطرنشان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
هم با موافقت استاندار قرارداد ساخت 20 زمین ورزشی را در 
محالت حاشیه شهر کرمانشاه امضاء کرده ایم که بزودی اجرای 

این پروژه ها را نیز خواهیم داشت.  
وی بابیان اینکه کرمانشاه از نظر ورزشی جایگاه بسیار خوبی 
در سطح کشور پیدا کرده، اعالم کرد: با برنامه ریزی هایی که 
برای امسال در پیش گرفته ایم، سال پررونقی را برای ورزش 

کرمانشاه رقم خواهیم زد.  
شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای 
که  تحوالتی  به  مراسم  این  سخنران  دیگر  عنوان  به  اسالمی 
کرمانشاه  اورامانات  منطقه  ورزشی  های  زیرساخت  حوزه  در 
طی یکسال گذشته رخ داده اشاره کرد و گفت: زمانی در این 
حال  در  اما  نداشتیم،  عادی  وررشی  زمین  یک  حتی  منطقه 

حاضر حدود 10 تا 12 پروژه فعال داریم.  
وی افزود: امیدواریم با اجرای چنین پروژه هایی شاهد افزایش 

نشاط اجتماعی میان مردم اورامانات باشیم.  
نماینده مردم اورامانات بابیان اینکه درمیان مجمع نمایندگان 
استان همدلی بی سابقه ای وجود دارد، عنوان کرد: ورزشکاران 
آنها  پیگیر  تا  بخواهند  نمایندگان  از  را  مطالباتشان  مردم  و 

باشیم.  
غرب  مرزهای  کرد:  اعالم  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
کشور به کردها تکیه دارد و ما مرزداران این مرزها هستیم، لذا 
اگر نقدی به مسئولین وارد می کنیم برای عمران و آبادی این 
منطقه است و بخاطر مطالبات به حقی است که مردم دارند.  

احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
در  ورزشی  توسعه  زمینه  ایجاد  خواستار  مراسم  این  در  نیز 

مناطق محروم و روستایی شد. 
در پایان این مراسم از هیات های برتر ورزشی استان در بحث 
مدال آوری، افزایش آمار وررشکاران سازمان یافته و... تجلیل 

شد.  

جلسه مدیریت دانش در شرکت 
آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

جلسه  ای:  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
مدیریت،  توسعه  کمیسیون  مشاور  حضور  با  دانش  مدیریت 
کارشناسان شرکت  و  مدیران  برداری،  بهره  و  حفاظت  معاون 

برگزار گردید    
گفت  ای  منطقه  آب  اطالعات شرکت  فناوری  فرمدیر  شیخی 
و  است  افراد  و  فرایندها  اطالعات  مدیریت  دانش  مدیریت 
شرکت های موفق شرکت هایی هستند که دائما دانش جدید 
را خلق نموده وضمن آنکه آن را به شکل گسترده در سراسر 
و  ها  فناوری  در  سرعت  به  را  آن  کنند  می  منتشر  سازمان 
این جلسه  برند. وی اضافه نمود  به کار می  محصوالت جدید 
در راستای مستندسازی تجارب ارزنده و کاربردی همکاران در 
حوزه حفاظت و بهره برداری تشکیل گردیده که امیدواریم با 
توجه به برنامه عملیاتی تعریف شده این حوزه در سال جاری 
شاهد رشد و شکوفایی در فرایندهای کاری باشیم و از تجارب 

ارزنده همکاران جهت پیشبرد اهداف شرکت استفاده نمائیم.

رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با اشاره به مزایای 
متعددی که رسیدگی به دعاوی در این مرکز دارد، 
گفت: داوری مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی دارد 

که شاید بسیاری نسبت به آن بی اطالع باشند. 
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با اشاره به مزایای 
متعددی که رسیدگی به دعاوی در این مرکز دارد، 
گفت: داوری مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی دارد 

که شاید بسیاری نسبت به آن بی اطالع باشند.
صابر  کرمانشاه،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
مراکز  دفاتر  اندازی  راه  سابقه  به  اشاره  با  افراسیابی 
داوری، اظهار کرد: پایگاه قانونی راه اندازی این دفاتر 

بر اساس قانون اتاق بازرگانی است.
 وی ادامه داد: بر اساس این قانون دفاتر مراکز داوری 
اتاق های بازرگانی در اکثر استانهای کشور راه اندازی 
شده و تقریبا سالی یکبار نشست های مشترکی برای 
ارائه گزارش عملکرد، هم اندیشی و تبادل تجربه بین 
دفاتر مراکز داوری استان های کشور برگزار می شود .

راه اندازی  به  اشاره  با  کرمانشاه  اتاق  حقوقی  مشاور 
 92 سال  در  کرمانشاه  اتاق  داوری  مرکز  دفتر 
به  بنا  تاسیس  زمان  در  دفتر  این  کرد:  خاطرنشان 
دالیلی نتوانست فعالیت های خود را آن طور که باید 
انجام دهد و فعالیت اصلی و عمده آن از سال 95 به 

شیوه ای منسجم آغاز شد.
اتاق  داوری  مرکز  اکنون  هم  افراسیابی  گفته  به 
آنها  همه  که  داور  نفر   10 تا   ۸ حدود  با  کرمانشاه 
مراحل تایید صالحیت را گذرانده اند در حال فعالیت 
پرونده  چندین  به  اخیر  های  سال  طی  و  است 

رسیدگی های موفق داشته است.
فضای  و  امکانات  بازرگانی  اتاق  اینکه  بیان  با  وی   
یادآور  داده،  قرار  داوری  مرکز  اختیار  در  را  مناسب 
پرونده  ارجاع  داریم  امکانات خوبی که  علیرغم  شد: 

ها به مرکز داوری بسیار کم است.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  اتاق  داوری  مرکز  رئیس   
پرونده هایی که به مرکز داوری ارجاع می شود مرجع 
های متعددی دارد، تاکید کرد: برای ارجاع پرونده ها 
به مرکز داوری اولین نکته آن است که طرفین در هر 
قراردادی که می بندند شرط داوری را  لحاظ کنند تا 
در صورت ایجاد هرگونه مشکل بتوان از طریق داوری 

به آن رسیدگی کرد.
را در  افراد شرط داوری  اگر همه   وی معتقد است 
جز  )به  خود  اقتصادی  غیر  و  اقتصادی  قراردادهای 
آنهایی که  محدودیت قانونی برای داوری دارد( لحاظ 
داوری  مرکز  در  ها  پرونده  از  بیشتری  تعداد  کنند، 

قابل طرح و بررسی است.
وی یادآور شد: تا زمانی که مردم خصوصا بازرگانان 
را  داوری  شرط  خود  غیرتجاری  و  تجاری  امور  در 
لحاظ  نکنند در دادگستری ها سرگردان خواهند بود.

آنچه  علیرغم  دیگر  از سوی  کرد:  عنوان  افراسیابی   

برای  صرفا  داوری  مرکز  که  کنند  می  تصور  مردم 
اینگونه  اصال  است،  اقتصادی  دعاوی  به  رسیدگی 
نیست و این مرکز می تواند به دعاوی غیر اقتصادی و 
تجاری نیز به جز آنهایی که محدودیت قانونی دارد 

رسیدگی کند.
نهاد  یک  داوری  مرکز  چون  کرد:  اضافه  افراسیابی 
فکر  افراد  از  بسیاری  است  بازرگانی  اتاق  به  متصل 
می کنند تنها دعاوی تجاری و اقتصادی قابل طرح در 

این مرکز است اما شرایط به این گونه نیست.
 وی گفت: دعاوی قابل طرح در مرکز داوری می تواند 
امالک،  فروش  و  خرید  تجاری،  مبادالت  زمینه  در 

اتومبیل  مسائل بازرگانی و ... باشد.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه درباره مواردی که برای 
طرح در داوری منع قانونی دارد نیز ادامه داد:  تنها 
اموال  به  مربوط  موارد  جمله  از  موارد  از  برخی  در 
عمومی و دولتی که باید با موافقت مجلس به مرکز 
نکاح  ورشکستگی،  دعاوی  یا  و  شود  ارجاع  داوری 
به مرکز داوری  ارجاع پرونده ها  وطالق  ممنوعیت 

را داریم.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه معتقد است آموزش و 
برای  بسیار می تواند  این زمینه ها  اطالع رسانی در 

افزایش اقبال مردم به بحث داوری موثر باشد.
بیشتر دادگستری   وی همچنین خواستار همکاری 
و  شد  اتاق  داوری  مرکز  به  ها  پرونده  ارجاع  برای 
افزود: رایزنی های متعددی در این زمینه انجام دادمو 
کرمانشاه  اتاق  ریاست  سوی  از  نیز  مکاتباتی  حتی 

برای همکاری بیشتر دادگستری انجام شده است.
داوری  مرکز  در  دعاوی  طرح  مزایای  از  افراسیابی   
افرادی  تکریم  نکته  مهمترین  افزود:  و  کرد  یاد  هم 
است که پرونده های خود را به شیوه داوری مطرح 

می کنند.
به  که  پرونده هایی  اکثر  کرد:  خاطرنشان  افراسیابی 
مرکز داوری ارجاع می شود به شیوه کدخدا منشانه و 

به صورت سازشی ختم می شود.
 وی تاکید کرد: به عالوه سرسختی، قانون مداری و 
نظم شدیدی که در دادگستری حاکم است در مراکز 

داوری حاکم نیست.
اینکه در روند  بیان  با  اتاق کرمانشاه  مشاور حقوقی 
رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی و دادگستری 
دقیق  و  مفصل  مدنی  دادرسی  آیین  تشریفات 
افراد  گفت:  رعایت شود،  باید حتما  که  است  حاکم 
موظفند در ساعت و زمان مشخصی برای رسیدگی 
در  شوند  حاضر  دادگستری  در  خود  پرونده های  به 
اشخاص  برای  مالحظاتی  داوری  بخش  در  حالیکه 
تا شرایط راحت تری داشته  در نظر گرفته می شود 

باشند.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هزینه 
دادگستری  هزینه های  از  کمتر  بسیار  نیز  داوری 

است، خاطرنشان کرد :ما بر اساس قانون مرکز داوری 
اتاق ایران تعرفه های مشخصی داریم و به عالوه حق 
اعمال تخفیف و معافیت های را نیز برای افراد داریم 
در  دعاوی  به  رسیدگی  می شود   باعث  امر  این  که 

مرکز مراکز داوری هزینه ب
سیار کمتری نسبت به دادگستری داشته باشد.

داوران که در  از سوی دیگر  اضافه کرد:  افراسیابی   
مرکز داوری فعالیت دارند به هیچ عنوان امکان خطا 
ها رسیدگی  پرونده  به  بی طرف  کامال  زیرا   ندارند 
می کنند و این در حالی است که اگر قرار باشد به 
... رسیدگی شود  دعاوی در موسسه های حقوقی و 
امکان لغزش و خطا و یا جهت گیری به سمت خاص 

وجود دارد.
عمل  سرعت  کرمانشاه   اتاق  داوری  مرکز  رئیس   
در رسیدگی به پرونده ها در مرکز داوری را از دیگر 
مزایای این مرکز دانست و تاکید کرد: در دادگستری 
بررسی اولیه پرونده و تکلیف تعیین تکلیف آنها سه، 
چهار ماه طول می کشد و روند دادرسی یک پروسه 
حدود یک سال است اما در مرکز داوری یک پرونده 

ظرف سه یا چهار ماه تعیین تکلیف می شود.
 وی معتقد است این سرعت از امتیازات منحصر به 
فرد مرکز داوری است که باعث می شود مشکالتی که 
ممکن است ناشی از فراموش شدن جزئیات پرونده 

باشد دیگر وجود نداشته باشد.
 وی با بیان اینکه احکامی که در مرکز داوری صادر 
می شود نیز مطابق آنچه که در دادگستری ها صادر 
های  قلمرو  تمام  در  و  است  االجرا  الزم  شود  می 
داخلی و بین المللی اعتبار دارد، گفت:آرایی که در 
مراکز داوری صادر می شود در دادگاه های خارج از 

کشور نیز قابل پیگیری است و این در حالی است که 
از احکامی که در دادگستری صادر می شود  برخی 

ممکن است این ویژگی را نداشته باشند.
وی افزود :در مرکز داوری می توان به همه اختالفات 
افراد  بین  بین المللی  و  داخلی  غیرتجاری  و  تجاری 

حقیقی و حقوقی رسیدگی کرد.
در  کافی  اطالع رسانی  اگر  است  معتقد  افراسیابی 
انجام شود هم  زمینه مزایای منحصر به فرد داوری 
افراد شرط داوری را بیشتر در قراردادهای خود لحاظ 
از طریق داوری  می کنند و هم پرونده های بیشتر 

حل و فصل خواهد شد.
درباره  پایان  در  کرمانشاه  اتاق  داوری  مرکز  رئیس 
نیز  داوری  مرکز  در  اختالفات  به  رسیدگی  فرآیند 
خاطر نشان کرد: پس از احراز وجود شرط داوری و 
یا وجود هرگونه موافقت نامه داوری، پس از حدوث 
اختالف و تسلیم دادخواست داوری در فرم مخصوص 
و همچنین پس از تبادل دادخواست و لوایح و اخذ 
هزینه های داوری، داور یا داوران تعیین می شوند و 
پس از امضاء قرارنامه جلسه یا جلسات رسیدگی  و 
صادر  داوری  برای  کارشناسی  قرار  لزوم  صورت  در 

می گردد.
باید  که  مدارکی  و  اسناد  کرد:  عنوان  افراسیابی   
ضمیمه درخواست داوری شود شامل قرارداد حاوی 
شرط صالحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی، مستندات 
و  ادله  سایر  و  کننده  مراجعه  شخص  هویت  احراز 
مستندات ادعا است که خواهان باید درخواست خود 
به عالوه  خواندگان  تعداد  به  آن  ضمائم  همراه  به  را 

یک نسخه ارائه کند

رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه

 داوری مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی 
دارد که شاید بسیاری نسبت 

به آن بی اطالع باشند

شروع بکار پایگاه موقت امداد و 
نجات ریجاب کرمانشاه ، یادمان 
زنده یاد دکتر مرتضی شکربیگی

پایگاه موقت امداد و نجات ریجاب کرمانشاه ، یادمان زنده یاد 
دکتر مرتضی شکربیگی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد .

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه 
یادمان  داالهو  ریجاب شهرستان  نجات  و  امداد  موقت  پایگاه  ؛ 
محترم  استاندار  حضور  با  شکربیگی  مرتضی  دکتر  یاد  زنده 
کرمانشاه ، معاون محترم عمرانی استاندار ، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان ، مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری 
، فرماندار محترم شهرستان داالهو ، مدیران دستگاههای اداری 
شهرستان و جمع کثیری از مردم ریجاب از امروز  بطور رسمی 

شروع بکار کرد .
از  تقدیر  ضمن  کرمانشاه  محترم  استاندار  بازوند  مهندس 
پیگیریهای مستمر دکتر معتمدی مدیرعامل هالل احمر استان 
هالل  جمعیت  محترم  ریاست  پیوندی  دکتر  حمایتهای  از    ،
احمر و آقای سلیمی رییس محترم سازمان امداد و نجات کشور 

تقدیر و تشکر کرد .
پزشکی  عنوان  به  شکربیگی  مرتضی  دکتر  فقدان  گفت  وی 
این  در  انشاهلل  و  است  دردناک  ای  ضایعه  استان  برای  متعهد 

منطقه دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم .
دکتر معتمدی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه 
نیز در این مراسم گفت : مجموعاً 23 پایگاه امداد و نجات هالل 
احمر در استان فعالیت می کنند که 16 پایگاه به صورت ثابت 
و 7 پایگاه نیز به صورت موقت به مردم شریف استان و مسافران 

عزیز خدمات رسانی می کنند .
وی افزود : طی دستور مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه 
مبنی بر احداث پایگاه امداد و نجات در مسیر ریجاب و با توجه 
بیدریغ  حمایتهای   با  خوشبختانه  آمده  بعمل  پیگیریهای  به 
دکتر پیوندی رییس محترم جمعیت هالل احمر کشور و آقای 
سلیمی رییس محترم سازمان امداد و نجات ، مجوز الزم جهت 
احداث پایگاه موقت امداد و نجات در منطقه فوق صادر گردید .

نجات  و  امداد  موقت  پایگاه  اندازی  راه   : کرد  خاطرنشان  وی 
ریجاب با تجهیزات لجستیک و تخصصی اختصاص یافته به آن  
با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال صورت گرفته است همچنین 
هزینه ماهیانه جهت حفظ و نگهداری این مجموعه مبلغ 350 

میلیون ریال می باشد .
دکتر معتمدی در پایان احداث پایگاه امداد و نجات ریجاب را 
گامی موثر در پیشبرد اهداف عالیه جمعیت هالل احمر دانست 
و افزود : از گردشگران عزیز انتظار می رود ضمن رعایت موارد 
ایمنی در سفر ، همکاری الزم را با نیروهای امدادی هالل احمر  

داشته باشند و به توصیه های آنها توجه نمایند .

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در خصوص پرونده نیابتی کالسه 972025 ارسالی از دادگستری پاوه له آرزو اعظمی و علیه ورثه متوفی کریم مجیدی به اسامی 1- فیروزه بخشیان 2- لیال دادرست به قیمومت از 
کیا مجیدی دایر بر محکوکیت به پرداخت 101 سکه تمام بهار آزادی اجرای احکام شعبه 3 کرمانشاه درنظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 13۸ قانون 

اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.
مشخصات ملک : 6 دانگ مفروز / دارای کاربری مسکونی / به مساحت 150 متر مربع و انباری 2/65 متر مربع و دارای پارکینگ میباشد و بنام متوفی کریم مجیدی واقع درکرمانشاه 

فرهنگیان فاز یک بلوار امیرکبیر شمالی کوچه 120 پالک 12 طبقه چهارم واحد 4 می باشد.ملک در یدوراث مالک می باشد.
واحد فوق دارای 3  اتاق خواب کف ها سرامیک دیوارها کاغذ دیواری و رنگ آمیزی و اتاق ها دارای کمد دیواری و سقف کناف هال و پذیرایی کف سرامیک میباشد ملک موصوف فاقد 

سند مالکیت رسمی و قولنامه ای میباشد و داراری آب مشترک با سایر واحدها میباشد.
درضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 139۸/03/2۸ کارشناسی بمبلغ 6 میلیارد ریال ارزیابی است و مزایده برای روز یکشنبه مورخ 139۸/05/13 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است، طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه - چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی -طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه 
۸ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب مالحضه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وشرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان 10 درصد مبلغ بهای مزایده موجودی در عابربانک  بانک ملی به همراه داشته باشند که فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند وباقیمانده مبلغ مزایده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد 
بانک ملی واریز نماید.درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد.پس از احرازصحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر میشود.ضمنا هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار میباشد. 
دادورز اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه

رییس بسیج رسانه کشور:
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیگار داده 

می شود، اما به کاغذ مطبوعات نه
رئیس سازمان بسیج رسانه ای کشور از اختصاص ارز 4200 
تومانی به سیگار و غذای گربه و عدم اختصاص این ارز برای 

تهیه کاغذ مطبوعات انتقاد کرد. 
تعدادی  مدیران  با  همفکری  نشست  در  بصیری  مسعود   
وزارت  های  کاری  کم  برخی  از  کرمانشاه،  های  رسانه  از 
گفت:  و  کرد  انتقاد  خبرنگاران  مشکالت  رفع  در  ارشاد 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد باید درخصوص بیمه نبودن 
خبرنگاران پاسخگو باشد و این رسانه ها هستند که باید این 

وزارتخانه را پاسخگو کنند. 
اقشار  سایر  همانند  باید  خبرنگاران  براینکه  تاکید  با  وی 
کرد:  اضافه  باشند،  داشته  شغلی  امنیت  احساس  جامعه 
جامعه  قشر  این  که  است  مشکالتی  از  خبرنگاران  مسکن 
برطرف کردن  برای  را  باید گام هایی  وزارتخانه  این  و  دارند 

این مشکل بردارد. 
و  کمبود  به  همچنین  کشور  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
که  مشکالتی  و  گذشته  های  ماه  طی  بازار  در  کاغذ  گرانی 
و  داشت  ای  اشاره  کرده  ایجاد  مطبوعات  برای  موضوع  این 
گفت: چرا سیگار و غذای گربه با ارز 4200 تومانی به کشور 
ارز 4200 تومانی کاغذ  با  نباید  اما رسانه ها  وارد می شود، 

تهیه کنند. 
مطبوعات  برای  سال  در  که  ای  یارانه  کل  کرد:  اضافه  وی 
چیزی  که  است  تومان  میلیارد   21 دهند،  می  اختصاص 

نیست. 
گذشته  سالهای  طی  که  تغییراتی  بیشترین  گفت:  بصیری 
مطبوعاتی  معاونت  به  مربوط  افتاده  اتفاق  ارشاد  وزارت  در 
بوده، بگونه ای که ظرف شش سال، چهار مدیر این معاونت 

تغییر کرده اند. 
عده  اینکه  کرد:  اضافه  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود  گروه  و  حزب  بلندگوی  عنوان  به  خبرنگاران  از  ای 
انسانی خبرنگار.  کرامت  گذاشتن  زیرپا  یعنی  کنند،  استفاده 
و  کنند  ایستادگی  افرادی  چنین  مقابل  در  باید  خبرنگاران 

حریت داشته باشند. 
دشمن  های  تالش  از  همچنین  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
برای مقابله با انقالب اسالمی ایران با استفاده از همه ظرفیت 
همه  از  باید  ها  رسانه  تمام  افزود:  و  کرد  اشاره  خود  های 

توانشان برای هم افزایی و تقابل با دشمن استفاده کنند. 
وی عنوان کرد: دشمن با استفاده از سه هزار رسانه روی سر 
ما بمب خالی می کند، لذا نهادهای ذیربط باید از خبرنگاران 

انقالبی حمایت کنند تا در مقابل این هجمه ها بایستیم. 
بصیری تاکید کرد: متاسفانه غفلت برخی از دستگاه ها نسبت 
به حمالت رسانه ای دشمن باعث از دست دادن استعدادهای 

ما در این حوزه می شود و پیشروی دشمن را رقم می زند.
وی خاطرنشان کرد: باید شرایط را به شکلی فراهم کنیم تا 
با همدلی و رفع مشکالت مانع از تحقق اهداف دشمن شویم.  
حسن موحد مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه نیز در این 
نشست بابیان اینکه از زمان راه اندازی این نهاد در کرمانشاه 
گام های توسعه ای خوبی برای ایجاد یک  خیمه عاشورایی 
برداشته  باشد  استان  های  رسانه  حضور  برای  قرارگاهی  که 
قوتی  نقاط  کنار  در  مدت  این  در  البته  کرد:  عنوان  شده، 
که داشته ایم، برخی نقاط ضعف هم بوده که برای رفع آنها 

تالش می کنیم. 
بسیج  که  هایی  ظرفیت  تمام  از  بااستفاده  کرد:  اضافه  وی 
و  ایم  داده  انجام  را  بزرگی  کارهای  دارد،  کرمانشاه  رسانه 

کارهای بزرگتری نیز در پیش داریم. 
موحد در ادامه خواستار موافقت رئیس سازمان بسیج رسانه 
ای جهت راه اندازی صندوق رفاهی حمایت از خبرنگاران در 

کرمانشاه شد.

تعرفه های ارتباطی همراه اول برای
                   حج تمتع 98 اعالم شد  

اینترنت  و  پیامک  مکالمه،  های  تعرفه  همراه  تلفن  اول  اپراتور 
ویژه  رایگان  ارائه سیم کارت  از  و  اعالم کرد  را  تمتع  ایام حج 

حجاج خبر داد
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم 
زمان با فرارسیدن ایام حج ابراهیمی، مشترکان همراه اولی که 
قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند با 
همراه داشتن سیم کارت اپراتور اول از مزایای رومینگ، بدون 

دغدغه تهیه سیم کارت و پرداخت هزینه ارزی استفاده کنند.
های  مزیت  از  »یکی  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  در  اول  همراه 
سایر  با  مقایسه  در  مناسب  نرخ  رومینگ  سرویس  از  استفاده 
اول  همراه  این،  بر  عالوه  است؛  خارجی  و  داخلی  اپراتورهای 
اعتباری رایگان ویژه حجاج  زائران حج تمتع سیم کارت  برای 

در نظر گرفته است.
و  دفاتر  به  مراجعه  یا  زیارتی  دفاتر  طریق  از  توانند  می  زائران 
مراکز خدماتی منتخب همراه اول نسبت به دریافت سیم کارت 

اعتباری رایگان ویژه حجاج اقدام کنند.
در این کمپین مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران و همچنین 
تخفیف  شامل  رومینگ  ارسالی  های  پیامک  و  همراه  اینترنت 
 3600 دقیقه  هر  ایران  با  تماس  تعرفه  آن،  براساس  که  شده 
تومان، دریافت تماس از ایران هر دقیقه 2400 تومان، تماس با 
تومان  ارسال پیامک 1000  تومان،  عربستان هر دقیقه 2000 
نظر گرفته  تومان در  آزاد هر مگابایت 500  اینترنت مصرف  و 

شده است.
مشترکان می توانند از طریق ارسال کد 966 یا نام »عربستان« 
به  مراجعه  یا   ۸070 به سرشماره   »SAUDIARABIA« یا
حج  ویژه  دیتا  و  پیامک  و  مکالمه  تعرفه  از  اول،  همراه  پرتال 

تمتع سال 9۸ مطلع شوند .
اینترنتی داخلی )فعال شده  همراه اول تأکید کرده بسته های 
هزینه  و  نیست  استفاده  قابل  عربستان  کشور  در  ایران(  در 
برای  زائران  بنابراین  شود؛  می  محاسبه  آزاد  تعرفه  صورت  به 
و  دانلود  گزینه  است  الزم  رومینگ  هزینه  کاهش  و  مدیریت 
خودکار  حالت  از  را  گوشی  تنظیمات  و  ها  برنامه  بروزرسانی 

خارج کنند.
زائرانی هم که عالقه مند به استفاده از اینترنت گوشی هستند، 
می توانند برای خرید بسته های اینترنت رومینگ ویژه ایام حج 
با استفاده از کددستوری، برنامه »همراه من« یا فروشگاه آنالین 
همراه اول اقدام کنند؛ این بسته ها تنها در عربستان و از طریق 

اپراتور Zain قابل استفاده است.
اپراتور اول تلفن همراه پیشنهاد کرده مشترکان پیش از سفر، 
نسبت به شارژ سیم کارت های اعتباری یا افزایش ودیعه سیم 
کارت های دائمی خود اقدام کنند تا در طول سفر با مشکلی در 

برقراری ارتباط مواجه نشوند.
رایگان  گذشته  همچون  عربستان  کشور  در  پیامک  دریافت 
است و روشن کردن گوشی هزینه ای برای آنان در پی نخواهد 

داشت.
الزم  اطالعات  دریافت  جهت  توانند  می  اول  همراه  مشترکان 
مربوط به این کمپین به نشانی www.mci.ir/haj9۸ مراجعه 

کنند.



اخبار
رب پنج شنبه، 27 تیر 1398 6تجارت غ

شماره 98

اخبار

نماینده و بازرس ویژه استاندار در امورات اجرایی استان:  باید هرکس وظیفه اش را به نحو احسن در مبارزه با فساد انجام دهد 

نماینده و بازرس ویژه استاندار در امورات اجرایی استان  و معاون امر به 
معروف و نهی از منکر دولت و مردم گفت: سابقه امر به معروف و نهی 
از منکر به قدمت خلقت بشر است و این دو واجب و وظیفه همگانی، 
مورد تاکید موکد شرع مبین اسالم است  که متاسفانه با غفلت مواجه 

شده است .

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بین الملل استانداري؛ جعفر 
همتی در نشست با اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اظهار داشت: به تعبیر قرآن کریم، بخش عمده ای از مصیبت ها و عبرت 
ها و عذاب هایی که در طول تاریخ بر بشر نازل شده است بخاطر غفلت 

از امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

وي افزود: هرجا که فساد رخنه کند، ارزش ها ریزش خواهند کرد. باید 
هرکس وظیفه اش را به نحو احسن در مبارزه با فساد انجام دهد.

ای  ویژه  احترام  از  باید  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  گفت:  همتي  جعفر 
ادارات در  موقع مدیران  به  از معروف ها حضور  یکی  باشند .  برخوردار 

محل کار و رسیدگی به امور مردم است

اجاره شماره 5098001115000002 ) شماره مزایده مرجع ( 17/6476

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

آگهی مزایده

اراضی  از  قسمتی  زمین  اجاره  دارد  نظر  در  کرمانشاه  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
بزن آباد هرسین را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir ( و با شماره 
مزایده ) 17/6476 شماره سیستمی 5098001115000002 ( به صورت الکترونیکی 

واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: از تاریخ 1398/04/26 از ساعت 14:30

ساعت  تا   1398/04/30 تا   1398/04/28 تاریخ  از  مزایده:  اسناد  دریافت  مهلت 
19:00

 1398/05/05 تا   1398/04/31 تاریخ  از  قیمت:  پیشنهاد  ارسال  مهلت  آخرین 
ساعت 19:00

برنده  به  اعالم  زمان   11:00 ساعت  و   1398/05/06 تاریخ   : بازگشایی  زمان 
1398/05/07 و ساعت  11:00

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزیه مربوطه 
( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه (، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
نام و دریافت گواهی  بایست جهت ثبت  به شرکت در مزایده می  3- عالقه مندان 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش 
ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .

هنرهای  و  دستی  صنایع  سراسری  نمایشگاه 
سنتی با حضور هنرمندانی صنعتگر از 31 استان 
گشایش  کرمانشاه  )چهارشنبه(در  روز  کشور 

یافت.  
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  قادری  امید   
دستی و گردشگری استان در حاشیه افتتاح این 
صنایع  سراسری  نمایشگاه  کرد:  اظهار  نمایشگاه، 
دستی کرمانشاه از امروز )26تیر(به مدت پنج روز 
در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع 

در پارک شاهد برپا خواهد بود.  
های  استان  از  هنرمندانی  کرد:  تصریح  وی 
در  را  خود  ساز  دست  هنرهای  کشور  مختلف 
قالب 120 غرفه در این نمایشگاه عرضه کرده اند.  
از  مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه اضافه کرد: 
صنایع  هنرمندان  به  غرفه   55 غرفه  تعداد  این 

دستی کرمانشاه اختصاص یافته است.  
از  روز  هر  را  نمایشگاه  این  از  بازدید  ساعت  وی 
این  گفت:  و  کرد  اعالم  شب   22 تا   16 ساعت 
 22 تا  صبح   10 ساعت  از  جمعه  روز  نمایشگاه 
دستی  صنایع  به  عالقمندان  بازدید  آماده  شب 

خواهد بود.  
قادری در ادامه به نامگذاری امسال با عنوان سال 
آنجائیکه  از  افزود:  و  کرد  اشاره  ملی  تولید  رونق 
صنایع دستی یکی از مصادیق تولید ملی هستند، 
به  نمایشگاهی  چنین  برگزاری  امیدواریم  لذا 
به  تا  کند  کمک  عرصه  این  در  فعال  هنرمندان 

فروش محصوالت تولیدی خود بپردازند.  
وی همچنین بااشاره به وجود 250 رشته صنایع 
 65 حاضر  درحال  کرد:  عنوان  کشور،  در  دستی 
فعال  کرمانشاه  استان  در  ها  رشته  این  از  مورد 
محصوالت  تولید  به  هنرمند  هزار   1۸ که  است 

این رشته ها می پردازند.  
در  نیز  استاندار  عمرانی  معاون  ساالری  مهرداد 

افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران گفت:  حاشیه 
باتوجه به اینکه گردشگری و فعالیت های وابسته 
برنامه  از  یکی  عنوان  به  گذشته  سال  از  آن  به 
لذا  گرفته،  قرار  توجه  مورد  استان  اصلی  های 
هنرمندان صنایع دستی نیز باید از فرصت حضور 
محصوالت  تولید  با  و  کرده  استفاده  گردشگران 
مختلف مطابق با سلیقه های گوناگون آنها را به 

سمت یا صنایع دستی استان جذب کنند.  
و  اشتغال  ایجاد  در  دستی  صنایع  نقش  به  وی 
چنین  خلق  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره  درآمد 
تولیدات ذوقی و هنری می تواند تاثیر خوبی روی 

روحیه مردم استان داشته باشد.  
همچنین  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  معاون 
صنایع  دائمی  های  نمایشگاه  توسعه  خواستار 

دستی استان شد.  
وی در ادامه به برپایی نمایشگاه سراسری صنایع 
دستی استان اشاره کرد و افزود: از آنجایی که در 
کشور  های  استان  همه  هنرمندان  نمایشگاه  این 
حضور دارند، بنابراین فرصتی برای تبادل تجربه، 
کرمانشاهی  هنرمندان  برای  نوآوری  و  ابتکار 

فراهم شده است. 

افتتاح نمایشگاه سراسری "صنایع دستی"در کرمانشاه 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
۷۰ درصد بودجه  فرهنگی 

وزارت »ارشاد« خارج از تهران
 هزینه می شود

با تاکید  معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حاضر  حال  در  گفت:  استانها،  تمام  فرهنگی  متوازن  رشد  بر 
بیش از 70 درصد بودجه فرهنگی این وزارتخانه، خارج از تهران 

هزینه می شود.
مدیرکل  معارفه  و  تودیع  آیین  در  زاده  فقیهی  عبدالهادی   
در  تیر(  روز)25  استان کرمانشاه که  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ترین  از غنی  یکی  را  برگزار شد، کرمانشاه  تاالر وحدت  محل 
منابع فرهنگی جهان عنوان کرد و افزود: این استان به واقع یکی 
ازنمادهای تنوع فرهنگی در جهان محسوب می شود که آثاری 

از سده ها و هزاره های مختلف در خود دارد.
وی افزود: وجود این آمیختگی فرهنگی که در طول زمان در 
این استان میان اقوام مختلف ایجاد شده، مدیریت فرهنگی آن 
را بسیار دشوار کرده و تنها کسی دراین مسیر موفق است که 
قرار  اولویت کار خود  را  این ظرفیت  تمام  از  برخوداری  بتواند 
است  موفق  مسیر  دراین  کسی  کرد:  تصریح  مسئول  دهد.این 
از نزدیک چشیده و در چنین تنوع  که خود تنوع فرهنگی را 

فرهنگی رشد کرده باشد.
بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاون 
کامل  سیاه  و  سفید  گوناگون  سالیق  و  عالیق  میان  در  اینکه 
وجود ندارد، گفت: در عرصه فرهنگی همه چیز خاکستری است 

و باید از ظرفیت متنوع موجود بهره برد.
فقیهی زاده به سرمایه های فرهنگی بسیار این استان اشاره کرد 
وافزود: باید بتوانیم این سرمایه ها را به درستی شناخته و به 

نسل بعد منتقل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به انتقاد برخی از هنرمندان و قشر فرهنگی 
فرهنگی  اعتبارات  نامتوازان  توزیع  به  نسبت  کرمانشاه  استان 
آنچه که گفته می شود،  کشور گفت: در حال حاضر برخالف 
بیش از 70 درصد اعتبارات فرهنگی وزارت ارشاد در خارج از 
تهران هزینه می شود و تمام تالش ما این است که استان ها 

متوازن دیده شوند.
فرهنگ  مدیرکل  عنوان  به  زاد  فاضلی  بهرام  مراسم  این  در   
رحیم  خدمات  از  و  معرفی  کرمانشاه  استان  اسالمی  ارشاد  و 

جعفری قدردانی شد.

- مجتبی سیمینه
استان،  متکدیان  از  دقیقی  آمار  آوری  جمع 
غربالگری متکدیان، برنامه ریزی برای آموزش 
و توانمندسازی متکدیان و استفاده از ظرفیت 
خیرین برای کاهش تکدی گری از مهمترین 
موضوعات مطرح شده در جلسه روز )25 تیر( 

ساماندهی متکدیان کرمانشاه بود. 
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  گودرزی  علیرضا   ،
فرهنگی استانداری کرمانشاه در این جلسه که 
در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با تاکید بر 
اینکه موضوع ساماندهی متکدیان را خیلی از 
دستگاه ها جدی نمی گیرند، اظهار کرد: تکدی 
و  خرد  های  بزه کاری  بروز  ساز  زمینه  گری 

کالن در جامعه می شود.  
وی تاکید کرد: در بحث تکدی گری شاهد ریزه 

خواری متکدیان از دستمزد مردم هستیم، بگونه ای که 
گاه برخی از این متکدیان بدون هیچ کوششی صاحب 

درآمدهای میلیونی می شوند. 
مدیرکل  امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه 
از 70 درصد متکدیانی که در  بیش  اینکه  بر  تاکید  با 
کرمانشاه پرسه می زنند معتادین متهاجر هستند، گفت:  
آموزش و توانمند سازی متکدیان اهمیت زیادی دارد و 
خروجی آموزش ها باید افراد متکدی را به شغل و حرفه 
اردوگاه های  از  که  بازدیدی  در  داد:  ادامه  برساند. وی 
10 استان پایلوت کشور داشتم توانمندسازی و آموزش 
بازگشت مجدد  از  متکدیان نقش مهمی در جلوگیری 

آنها به تکدی گری داشت. 
متکدیان  از  خیلی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  گودرزی 
دنبال  به  عادت  اساس  بر  و  نبوده  نیازمند کمک  واقعا 
تکدی گری هستند، از مردم خواست تا کمک های خود 
به نیازمندان را از کانال نهادهای حمایتی مثل کمیته 

امداد و بهزیستی به نیازمندان واقعی برسانند. 
اردوگاه  به  آوری  از جمع  داد: متکدیان پس  ادامه  وی 
نیازمند،  اینکه  اساس  بر  و  شده  منتقل  سفید  چشمه 
امداد  به کمیته  برای حمایت  باشند  یا معتاد  معلول و 
و بهزیستی معرفی شده و در صورت معتاد بودن هم در 
اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته تا وارد چرخه بهبودی 

و سالمت شوند. 
را استانی غنی در حوزه  ادامه استان کرمانشاه  وی در 
برخورداری از سرمایه های انسانی، اقتصادی و... عنوان 
کرد و افزود: غباری از آسیب های اجتماعی روی استان 
نشسته، لذا باید برای کاهش آسیب های اجتماعی کار 

شود. 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
کرمانشاه اضافه کرد: اگر ساماندهی متکدیان را جدی 
بگیریم شاهد کاهش آمار آسیب های اجتماعی خواهیم 

بود. 
تجهیز  تومانی  میلیون  اعتبار190  نگذارد  شهرداری 

اردوگاه چشمه سفید برگشت بخورد 
وی در ادامه از شهرداری به واسطه عدم جذب اعتباراتی 
که سال گذشته برای تجهیز اردوگاه چشمه سفید در 

اختیارش قرار 
 190 اعتبار  گذشته  سال  افزود:  و  کرد  گالیه  گرفته   
میلیون تومانی برای خریداری تجهیزات مورد نیاز این 
اردوگاه در نظر گرفته شد، اما متاسفانه تاکنون این اعتبار 

جذب نشده و در آستانه برگشت خوردن است. 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
کرمانشاه از شهرداری خواست ظرف دو سه روز آینده 
این اعتبارات را برای خرید تجهیزات مورد نیاز اردوگاه 
چشمه سفید هزینه کند و مانع از برگشت اعتبارات شود. 
ورود مجموعه فنی و حرفه ای به مقوله آموزش متکدیان 
یاور محمدی مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه 
نیز در این نشست با اشاره به ورود مجموعه فنی و حرفه 

ای به مقوله 
 آموزش 600 نفر از متکدیان افزود: بر اساس نیازسنجی 
های صورت گرفته این متکدیان در 12 دوره در حال 

آموزش و توانمند شدن هستند. 
وی تاکید کرد: دوره های آموزشی که به متکدیان ارائه 
می شود باید ساده و زودبازده بوده و آنها را آماده حضور 

در بازار کار کند. 
به  متکدیان  شناسایی  اطالعات  نداشتن  از  محمدی  
عنوان یکی از مهمترین مشکالت در راستای آموزش و 
توانمندسازی این افراد یاد کرد که در ادامه قرار شد با 

همکاری ثبت احوال این مشکل حل شود. 
مردم  به متکدیان پول ندهند 

کرمانشاه  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  محسن رخسی 
نیز در این نشست برای حمایت از متکدیانی که از سطح 
شهر جمع آوری می شوند اعالم آمادگی کرد و افزود: 
آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد باشند که حمایت 
می شوند و افراد جدید هم اگر نیازمندیشان تایید شود 

مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
موضوع  به  امداد  کمیته  ورود  به  اشاره  با  رخسی 
اشتغالزایی متکدیان جمع آوری شده از سطح شهر گفت: 
کودکان متکدی هم اگر نیازمندی خانواده هاشان محرز 

شود مورد حمایت کمیته امداد قرار خواهند گرفت. 
رخسی در ادامه با بیان اینکه بهترین محل برای کمک 
کردن به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی است، از 
رسانه ها خواست تا سمت و سوی کمک های مردم را به 

سمت نهادهای حمایتی سوق دهند. 
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه 
امکان سوء استفاده افراد از تکدی گری وجود دارد، از 
نظر  متکدیان صرف  به  دادن  پول  از  تا  خواست  مردم 

کنند. 
در  گری  تکدی  کاهش  برای  خیرین  ظرفیت  از  باید 
استان استفاده کرد  حسن ایمانی مقدم معاون دادستانی 
کرمانشاه در حقوق عامه نیز در این جلسه با تاکید بر 
اینکه اول باید آمار دقیقی از متکدیان به تفکیک معتاد 
در سطح  گری  تکدی  معرض  در  افراد  و  معتاد  غیر  و 
استان جمع آوری شود، افزود: داشتن آمار دقیق تفکیکی 
اندیشی  چاره  در  مهمی  نقش  تواند  می  حوزه  این  در 
برای حل معضل تکدی گری داشته باشد. ایمانی مقدم 
به شناسایی خانواده های در معرض  اشاره  با  ادامه  در 
تکدی گری در استان، گفت: با شناسایی این خانواده ها 
و استفاده از ظرفیت غنی خیرین مسجدی استان می 
توان برای کاهش میزان تکدی گری در سطح استان در 
شرایط اقتصادی کنونی استفاده کرد. معاون دادستانی 
کرمانشاه در حقوق عامه سپس با اشاره به شناسایی 475 
نفر از کودکانی که سر چهارراه ها تکدی گری می کنند، 
افزود: کودکان و نوجوانانی که باید سرکالس های درس 
باشند، در خیابان ها دستفروشی کرده و تکدی گری می 
کنند. وی تاکید کرد: باید از ظرفیت اصناف  هم برای 
دادن  با سوق  و  کرده  استفاده  این کودکان  ساماندهی 

های  زمینه  شاگردی،  استاد  سبک  به  انها 
پرورش  بسا  چه  و  کار  کودکان  ساماندهی 

کاسبان سرشناس در آینده فراهم شود. 
 وی ادامه داد: همچنین باید از ظرفیت های 
فنی و حرفه ای برای آموزش و تواتمندسازی 
فرصت  اگر  تا  شود  استفاده  کار  کودکان 
تحصیل پیدا نمی کنند، الاقل به استادکارانی 

ماهر تبدیل شوند. 
معاون دادستانی کرمانشاه در حقوق عامه در 
اندازی  راه  دست  در  به  هم  ای  اشاره  ادامه 
برای  کنگاور  شهرستان  در  اردوگاهی  بودن 
اشتغال  و  توانمندسازی  حوزه   به  ورود 
متکدیان داشت و افزود: راه اندازی سریع این 
افتاد  اتفاق می  باید  تاکنون هم  اردوگاه که 
مطالبه جدی دادستانی است که باید هرچه 

زودتر به سامان برسد. 
وی اشاره ای هم به آزادسازی و یا در دست آزاد سازی 
بودن 41 نفر از زندانیان با بدهی زیر هفت میلیون تومان 
در استان با اعتبار 90 میلیون تومان از محل کمک های 
خیرین داشت و افزود: کار آزادی این زندانیان که بعضا 
چندین سال به خاطر مبلغ ناچیزی در زندان بوده اند 
در دست انجام است و امیدواریم این کار فتح بابی برای 

ورود خیرین به این حوزه شود.  
باید به دنبال درمان ریشه ای تکدی گری باشیم  

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خانی  سیروس 
فرمانداری کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه در 
حال حاضر 144 نفر در اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه 
در حال نگهداری هستند، گفت: 15 نفر از این افراد خانم 

و 129 نفر دیگر آقا هستند. 
 وی با اشاره به ضرورت آموزش و توانمندسازی متکدیان 
گفت: با آموزش می توان خیلی از این افراد را صاحب 

شغل و درآمد کرد و از تکدی گری دور کرد. 
وی با اشاره به اهمیت ورود و هزینه کرد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در حوزه توانمند سازی متکدیان، تاکید 
کرد: باید به دنبال درمان ریشه ای تکدی گری باشیم، 
چرا که پانسمان کردن این درد خیلی جواب نمی دهد. 
علیرضا بهرامی مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری کرمانشاه هم در ادامه این نشست با اشاره به 
افزایش 50 درصدی آمار متکدیان جمع آوری شده که 
در حال نگهداری در اردوگاه چشمه سفید هستند در 
مقایسه با سال گذشته تاکنون، افزود: حدود ۸0 درصد 
این متکدیان تکراری هستند. وی سپس با بیان اینکه 
برخی از متکدیان علی رغم اخذ تعهد از خانواده هایشان  
دوباره و چندباره از سطح شهر جمع آوری و به اردوگاه 
چشمه سفید منتقل می شوند، خواستار اندیشیده شدن 
تمهیدات بازدارنده برای جلوگیری از بازگشت مجدد این 

متکدیان شد. 
ظرف دو هفته آتی اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه گاز 

دار می شود  
طهماسبی رئیس گازرسانی به صنایع شرکت گاز استان 
شدن  جدی  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کرمانشاه 
موضوع گازرسانی به اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه از 
زمستان سال گذشته اظهار کرد: مدتی درگیر اخذ مجوز 
کار از اداره راه و شهرسازی بودیم که از اردیبهشت ماه 
مجوز اصلی را گرفته و عملیات اجرایی گازرسانی آغاز 
شد و در حال حاضر  نیز گازرسانی به اردوگاه زیر تست 
است و اگر مشکل خاصی پیش نیاید ظرف دو هفته آتی 

اردوگاه گاز دار خواهد شد. 
وی در ادامه با اشاره به گاز کشی نبودن داخل اردوگاه، از 
شهرداری خواست تا بودجه 190 میلیارد تومانی موجود 
را صرف گاز رسانی به اردوگاه کند که در اینصورت نه 
تنها کار گازرسانی اردوگاه انجام بلکه از برگشت خوردن 

اعتبار نیز جلوگیری خواهد شد. 

ساماندهی متکدیان کرمانشاه سامان می گیرد؟

استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
کرمانشاه با اشاره به کمبود برخی از اقالم امدادی در 
انبار هالل احمر استان از جمله چادر و موکت، گفت: 
نیازمند شارژ برخی از این اقالم هستیم که امیدواریم 

به زودی انجام شود. 
اقالم  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شفیعی  عادل 
استان  احمر  هالل  انبارهای  در  موجود  امدادی 
اضطراری  و  امدادی  کاالهای  کرد:  اظهار  کرمانشاه، 
شرایط  برای  باید  که  است  اساسی  قلم   16 شامل 
اضطرار معادل دو درصد جمعیت هر شهر یا استان 

در انبارهای هالل احمر موجود باشد. 
احمر  هالل  انبارهای  در  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
و  موکت  چادر،  جمله  از  اقالم  برخی  در  استان 

بسته های اقالم زیستی با کمبودهایی مواجه ایم. 
استان  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون  گفته  به 
شعب  در  اضطراری  اقالم  این  وضعیت  کرمانشاه، 

شهرستان های استان بهتر است. 
شفیعی از پیگیری جدی برای جبران این کمبودها 
پیگیرهای  با  امیدواریم  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
به  استان  احمر  هالل  جمعیت  جدید  مدیرعامل 

زودی شاهد جبران این کمبودها باشیم. 
را  اضطراری  اقالم  برخی  کمبود  اصلی  دلیل  وی 
برای  سرهم  پشت  که  دانست  سوانحی  و  حوادث 
استان رخ داده و خاطرنشان کرد: زلزله بزرگ سال 
از  یکی   97 سال  در  آن  بزرگ  پس لرزه های  و   96

مهمترین این عوامل بود. 
استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
کرمانشاه گفت: سیل بهار امسال در شهرستان هایی 
کرناچی  منطقه  در  همچنین  و  هرسین  مانند 
اقالم  از  زیادی  بخش  استفاده  باعث  نیز  کرمانشاه 

اضطراری موجود در انبارهای هالل احمر شد. 

اقالم اضطراری  اینکه کمبود برخی  بیان  با  شفیعی 
سراسری است و فقط به هالل احمر استان کرمانشاه 
هم  کشور  سطح  در  کرد:  اظهار  نمی شود،  محدود 
درگیر  را  استان ها  از  زیادی  تعداد  که  بهار  سیل 
کرد یکی از دالیل اصلی این کمبود است که باعث 
برداشت حجم زیادی از اقالم اضطراری از انبارهای 

هالل احمر استان ها شد.

برخی اقالم امدادی انبارهای هالل احمر کرمانشاه نیازمند شارژ است
معاون امداد و نجات هالل احمر استان:

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه

هدف گذاری افزایش ۲۰۰ هزار تنی 
تولیدات دامی کرمانشاه تا

 ۳ سال آینده
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
تنی  هزار   200 از  بیش  افزایش  گذاری  هدف  از  کرمانشاه 

تولیدات دامی استان ظرف سه سال آینده خبر داد. 
گذشته  سال  در  استان  دامی  تولیدات  میزان  خانی  بهرام   
را بیش از 450 هزار تن عنوان کرد و افزود: این تولیدات 
ظرف سه سال آینده به بیش از 671 هزار تن خواهد رسید. 
به  گذشته  سال  در  را  استان  در  شیر  تولید  میزان  خانی 
عنوان سال پایه 336 هزار و 500 تن عنوان کرد و افزود: 
استان  تولید شیر  میزان  انجام شده  ریزی  برنامه  اساس  بر 

ظرف سه سال آینده به 500 هزار تن خواهد رسید. 
بهره  افزایش  غیرفعال،  و  راکد  واحدهای  اندازی  راه  خانی 
صنعتی،  نیمه  و  صنعتی  شیری  گاوهای  نژاد  اصالح  وری، 
ایجاد و توسعه واحدهای پرورش گاو شیری، ایجاد و توسعه 
برای  استان  های  برنامه  از  را  گاومیش  پرورش  واحدهای 

افزایش تولید شیر خام ظرف سه سال آینده عنوان کرد. 
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
را  استان  قرمز  گوشت  فعلی  تولید  میزان  سپس  کرمانشاه 
36 هزار و 450 تن عنوان کرد و افزود: این تولیدات ظرف 

سه سال آینده به 50 هزار تن خواهد رسید. 
استان  تولید گوشت قرمز در  افزایش  برای  ادامه داد:   وی 
غیر  واحدهای  برگرداندن  دام،  پرورش  واحدهای  توسعه 
پرورش  واحدهای  بهبود مدیریت در  تولید،  به بخش  فعال 
بهبود  پرواربندی،  واحدهای  علوفه  نیازهای  تامین  دام، 
پرواربندی صنعتی،  توسعه  و  ایجاد  دام،   نگهداری  جایگاه 
گوسفند  واحدهای  توسعه  و  ایجاد  عشایری،  و  روستایی 

داری صنعتی و نیمه صنعتی در برنامه است. 
خانی در ادامه  میزان تولیدات ساالنه گوشت مرغ در استان 
افزود:  را در حال حاضر 63 هزار و ۸50 تن عنوان کرد و 
تن  هزار   100 به  آینده  سال  سه  ظرف  تولید  میزان  این  

خواهد رسید. 
خانی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ساالنه بیش از 
یازده هزار تن تخم مرغ در استان تولید می شود، گفت: بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته میزان این تولیدات ظرف 

سه سال آتی به 15 هزار و 500 تن می رسد. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
و   طیور  پرورش  های  ظرفیت  تمامی  از  استفاده  کرمانشاه 
ایجاد و توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار را 
استان کرمانشاه  اقدامات سازمان جهاد کشاورزی  از جمله 
در  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت  تولیدات  میزان  افزایش  برای 

استان عنوان کرد. 
در  عسل  ساالنه  تولیدات  به  هم  ای  اشاره  مسئول  این    
استان کرمانشاه داشت و افزود: در حال حاضر ساالنه بیش 
از 4200 تن عسل در استان تولید می شود که این میزان 
این  که  رسید  خواهد  تن  هزار  شش  به  سال  سه  ظرف 
هدفگذاری با افزایش بهره وری کلنی های موجود و خرید 

و  پرورش ملکه زنبور عسل شدنی است. 
وی در  ادامه با بیان استان کرمانشاه ظرفیت مناسبی برای 
گذشته  از  دامپروری  بخش  گفت:  دارد،  دامپروری  توسعه 
به عنوان یکی از مهمترین زیربخش های کشاورزی تامین 
نیاز  مورد  حیوانی  پروتیین  از  توجهی  قابل  بخش  کننده 
استان بوده و نقش موثری در تامین امنیت غذایی و نیل به 

خودکفایی ایفا می کند. 
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فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( کرمانشاه:

بدبین کردن مردم به نظام 
بزرگ ترین منکر است

امروز  گفت:  کرمانشاه  استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  فرمانده   
بدبین کردن مردم به نظام بزرگ ترین منکر است.

به  امر  اعضای شوراهای  ریحانی در گردهمایی  بهمن   سردار 
معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: امروز دشمنان با جنگ 
نظامی در مقابل ما نایستاده اند، بلکه همه تهاجم ها از سوی 
دشمنان در ابعاد وسیع و کم سابقه آن علیه کشورمان شکل 
گرفته و یا در حال شکل گیری است که مقاومت در برابر این 

تهاجم ها نیاز به پویایی، مقاومت و ایستادگی دارد.
وی تأکید کرد: همانطور که در 40 ساله ابتدایی پیروزی انقالب 
اسالمی با تکیه بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی توانستیم در 
این  به  نیاز  نیز  انقالب  دوم  گام  در  بایستیم،  دشمنان  برابر 

فرهنگ داریم.
به  اشاره  با  ادامه  در  کرمانشاه  اکرم)ص(  نبی  سپاه  فرمانده 
به  امر  فریضه  اجرای  در  مسئوالن  و  مدیران  خطیر  وظیفه 
معروف و نهی از منکر تصریح کرد: مدیران و مسئولین وظیفه 

شرعی و انقالبی در این خصوص دارند.
استان کرمانشاه در  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد 
ادامه گفت: امروز در شرایط حساسی از عمر انقالب قرار گرفته 
گسترش  برای  باید  انقالب  دوم  ساله  چهل  آستانه  در  و  ایم 

فریضه امر به معروف و نهی از منکر تالش بیشتری شود.
وی در ادامه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر ابعاد 
مختلفی دارد، تصریح کرد: امروز بدبین کردن، دلسرد کردن 
و ناامید کردن مردم از نظام بزرگ ترین منکر و امید دادن به 

مردم و کار کردن برای مردم بزرگ ترین معروف است.
وی در ادامه از بدحجابی و بی حجابی به عنوان یکی از بدترین 
افزود: بی حجابی و بدحجابی چهره بدی  و  یاد کرد  منکرات 

از نظام اسالمی را نشان داده و باعث تخدیر نظام می شود.
نظام  چهره  حجابی  بی  و  بدحجابی  اینکه  بیان  با  ریحانی 
از  خیلی  البته  گفت:  می دهد،  جلوه  نازیبا  را  ایران  اسالمی 
منکرها را داریم که از بی حجابی و بدحجابی بدترند و باید با 

آنها هم مقابله کرد.
فرمانده سپاه نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه 
آنچه امر به معروف و نهی از منکر را به حاشیه رانده تعارفات 
است، افزود: امر به معروف ونهی از منکر کار سختی است که 

آدم ها برای پرداختن به آن نیاز به روح بزرگ دارند.

استاندار کرمانشاه:
فصل جدید سریال »نون خ« 
در کرمانشاه ساخته می شود

در  خ«  »نون  سریال  جدید  فصل  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
کرمانشاه ساخته می شود.

هوشنگ بازوند در دیدار با دکتر فقهی زاده معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با بیان اینکه دیداری  با عوامل ساخت سریال 
و  محبوب  سریال  این  فصل جدید  مورد ساخت  در  »نون خ« 
پربیننده در استان کرمانشاه داشتم، اظهار کرد: سریال پایتخت 
در معرفی استان های شمالی بسیار اثرگذار بود و سریال »نون 
پتانسیل ها و  تواند نقش بسیار مهمی در معرفی  خ« هم می 
داشته  ایران  سراسر  مردم  به  کرمانشاه  استان  های  توانمندی 

باشد.
وی با تاکید بر حمایت از ساخت این سریال در کرمانشاه، گفت: 
در منطقه اورامانات فضاهای روستایی بسیار زیبایی داریم که در 

اختیار عوامل ساخت این سریال قرار خواهیم داد.
بازوند گفت: تالش می کنیم کرمانشاه میزبان دائمی این سریال 

محبوب و پربیننده باشد.
یارمحمدخان  آرامگاه  ساماندهی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
از  کرمانشاه  مردم  مطالبات  از  یکی  مشروطه  بزرگ  سردار 
مدیریت ارشد استان است که بارها توسط چهره های فرهنگی، 
هنری و رسانه ای مطرح شده، گفت: در همین راستا نشست ها، 

بازدیدها و پیگیری های متعددی را انجام داده ایم. 
درباره  بهداشت  وزیر  با  پیگیری،  آخرین  در  گفت:  بازوند 
ساماندهی آبرومندانه این آرامگاه یک نشست کاری داشتم. وزیر 
بهداشت هم از این ایده بسیار استقبال کرد و به زودی نیز از 

این محدوده بازدید می کند.

سهامی  شرکت  باران  گندم  سیلوی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15767 و شناسه ملی 10660154541 
 139۸/04/09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای داود اردالنی به کدملی: 
مدیره،  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  به سمت   3۸3۸459792
به   325۸902763 کدملی:  به  برخورداری  سروش  آقای 
سمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهرام اردالنی به کدملی: 
325036۸۸91 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
سمت  به   3720655199 کدملی:  به  برخورداری  سیروان 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
گردیدند . -کلیه اسناد و اوراق بهاداراز قبیل چک و سفته و 
برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و نیزتمام مکاتبات عادی و اداری و عقد قرار دادها با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
اداره  استان کرمانشاه  امالک  و  اسناد  اداره کل ثبت   
کرمانشاه  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)534881(

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ورود 
به حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی، حل معضل 
اشتغال و تحقق بیانیه گام دوم انقالب را از اولویت 

های این اداره کل عنوان کرد.
حجت االسالم  محمد صالحی در جمع خبرنگاران 
اولویت های کاری خود در استان کرمانشاه را ورود 
و  اشتغال  اجتماعی،  های  آسیب  با  مقابله  به حوزه 
سرمایه گذاری و تحقق بیانیه گام دوم انقالب عنوان 
و اظهار کرد: معتقدم وقف می تواند در حوزه مقابله 
که  بیاید  استان  کمک  به  اجتماعی  های  آسیب  با 
با  اجتماعی  برای کاهش آسیب های  راستا  این  در 

محوریت امامزاده ها و مراکز افق کار خواهیم کرد.
موضوع  به  کرمانشاه  اوقاف  ورود  به  اشاره  با  وی 
اگر  سرمایه گذاری و اشتغال در استان اظهار کرد: 
بتوانیم با استفاده از پتانسیل های وقف حتی برای 
یک نفر و حتی  درحد موقت هم شغل ایجاد کنیم 

می توانیم ادعا کنیم موفق عمل کرده ایم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اضافه 
کرد: بیکاری رنجی را به جامعه تحمیل کرده،  لذا 
تالش خواهیم کرد با استفاده از پتانسیل های وقفی 

استان در جهت کاهش آمار بیکاری بکوشیم.
وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن بیانیه گام دوم 
انقالب از سوی مقام معظم رهبری افزود: از ظرفیت 
های موقوفات استان برای تحقق این بیانیه استفاده 

خواهیم کرد.
صالحی در ادامه با اشاره به پتانسیل باالی وقف در 
استان  یک  کرمانشاه  کرد:  اظهار  کرمانشاه  استان 

موقوفه محور است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح 
کرد: استان کرمانشاه در باب موقوفات شاخص بوده 
و از گذشته به دروازه عتبات در ایران معروف بوده 
است.وی در ادامه با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در 

به مردم،  ارائه گزارش  و  اوقاف  برنامه های  پیشبرد 
به  اوقاف در رسیدن  یاور  یارو  از رسانه ها خواست 
اهدافش باشند و برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف 

در جامعه بکوشند.
برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن با حضور 7۸1 

نفر کرمانشاهی 
صالحی در ادامه با اشاره به برگزاری مرحله استانی 
چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
این  استانی  مرحله  کرد:  اظهار  کرمانشاه  استان  در 
دوره از مسابقات از 31 تیر تا دوم مرداد در کرمانشاه 

برگزار خواهد شد.

مرحله  از  نفر   7۸1 مجموع  در  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم راهی مرحله استانی شده اند، گفت: ۸5 
نفر از این افراد در رشته های معارفی، 419 نفر در 
رشته های تفسیر اهل سنت، 12۸ نفردر رشته های 
آوایی  رشته های  در  نفر   149 و  خواهران  آوایی 
برادران  در رشته های آوایی در این دوره از مسابقات 

سراسری قرآن کریم راهی مرحله استانی شده اند.
 وی اضافه کرد: در مرحله شهرستانی چهل و دومین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم حدود پنج هزار 
نفر شرکت کرده بودند.صالحی ادامه داد: برگزیدگان 

دومین  و  چهل  کشوری  مرحله  به  استانی  مرحله 
است  قرار  که  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
امسال در اصفهان برگزار شود راه پیدا خواهند کرد.

مسابقات  دوره  دومین  و  چهل  کرد:  اضافه  وی 
ترتیل،  قرائت  های  رشته  در  کریم  قرآن  سراسری 
جزء،   15 جزء،   10 جزء،   5 حفظ)  تحقیق،  قرائت 

25 جزء و کل(، اذان و دعا خوانی برگزار می شود.
بقاع  در  کریم  قرآن  با  انس  محفل   15 برگزاری 

متبرکه و مساجد استان 
حجت االسالم مجید میرزایی رئیس اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نیز در 
این نشست با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات 
به طور  افزود: مسابقات  بعثت کرمانشاه  در مجتمع 
همزمان برای خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

مسابقات  از  دوره  این  کتبی  مرحله  داد:  ادامه  وی 
بیستم تیرماه در کرمانشاه برگزار شده است.

برجسته  داوران  از  نفر   10 حضور  به  اشاره  با  وی 
و  چهل  شفاهی  و  استانی  مرحله  در  المللی  بین 
دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان 
کرمانشاه افزود: چهار نفر از این داوران بومی و شش 

نفر غیربومی هستند.
میرزایی گفت: سهمیه استان کرمانشاه برای مرحله 
کشوری بیست نفر خواهد بود که امیدواریم با توجه 
از  در سال گذشته  رتبه های خوب کسب شده  به 
سوی شرکت کنندگان استان کرمانشاه این سهمیه 
ای هم  اشاره  ادامه  در  بیشتر شود.وی  استان  برای 
بقاع  در  کریم  قرآن  با  انس  محفل  برگزاری 15  به 
مرحله  برگزاری  زمان  در  استان  مساجد  و  متبرکه 
استانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
از  افزود:  هدف  و  استان کرمانشاه داشت  کریم در 
و  آشنایی  کریم  قرآن  با  انس  محافل  این  برگزاری 

انس بیشتر جوانان با قرآن کریم است.

اوقاف کرمانشاه به حوزه »مقابله با آسیب های اجتماعی« و »حل 
معضل اشتغال » ورود می کند

گیر  پا  و  دست  قوانین  کرمانشاه  شهر  شورای  عضو 
را مانع اصلی رفع مشکل بازار رهن و اجاره مسکن 
عنوان کرد.طیب حیدری با اشاره به افزایش سرسام 
البته  گفت:  کرمانشاه  شهر  در  بها  اجاره  قیمت  آور 
این معضل گریبانگیر تمام شهرهای کشور شده است.

وی افزود: وقتی قیمت ملک و مخارج زندگی یکباره 
درآمد  محل  تنها  که  مالکانی  شود،  می  برابر  چند 
آنها اجاره بها است، چاره ای جز افزایش قیمت اجاره 
ندارند.حیدری خاطرنشان کرد: در این میان اما اجاره 
بهای برخی امالک افزایش بسیار نامتعارف داشته و 
با این شرایط وضعیت برای مستاجران بسیاری دشوار 
شده است.این عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به 
با حضور استاندار، فرماندار  برگزاری جلسات متعدد 

و اتحادیه امالک گفت: راهکار های مختلفی در این 
جلسات برای کاهش و کنترل نرخ اجاره بها پیشنهاد 
شد، اما متاسفانه قوانین دست و پا گیر اجازه اعمال 

راهکار موثر و عملی را نمی دهد.
میخواهد  و  است  ملک  صاحب  فردی  افزود:  وی 
ملک خود را به هر قیمتی اجاره دهد و اگر بخواهیم 
برخورد کنیم قانون دست و پای ما را بسته است. با 
بررسی که صورت گرفته بخش عمده مشکالت فعلی 
توانایی  عدم  و  بها  اجاره  قیمت  آور  سرسام  افزایش 
در رفع آن به مشکالت قانونی برمی گردد و در این 
و  گیر  و  کنند  کاری  مجلس  نمایندگان  باید  زمینه 

گرفت های قانونی در این زمینه را مرتفع کنند.
حیدری با اشاره به راه اندازی کمپین های مختلف 

گفت:  مهربان«  »مالک  عنوان  با  مجازی  درفضای 
جنب و جوش فضای مجازی و راه اندازی این کمپین 
بر  درصدی   30 تا   20 تاثیری  رسد  می  نظر  به  ها 
کاهش اجاره بها داشته و کمی از التهاب بازار رهن و 

اجاره در روزهای اول تابستان کم کرده است.
دولت قبل از همه خود »مالک مهربان« باشد/ ادامه 
و  بازار »رهن  التهاب  از  توانست  می  مهر«  »مسکن 

اجاره« کم کند
در  مردم  موثر  مشارکت  کنار  در  شد:  یادآور  وی 
کاهش اجاره بها، وظیفه اصلی در این حوزه بر عهده 
نباید وظیفه خود را در حوزه ساخت  دولت است و 
مسکن نادیده بگیرد.حیدری از طرح مسکن مهر به 
حوزه  در  کشور  ارزشمند  های  طرح  از  یکی  عنوان 

ساخت مسکن یاد کرد و افزود: این طرح علی رغم 
خوبی  بسیار  طرح  داشت  که  مشکالتی  و  انتقادات 
ضعیف  اقشار  بویژه  مردم  شدن  صاحبخانه  برای 
انتقاد  از  پس  یازدهم  دولت  افزود:  بود.وی  جامعه 
نسبت به این طرح متاسفانه طرح دیگری ارائه نکرد و 
طرح مسکن اجتماعی هم در حد حرف ماند و عملی 
نشد.حیدری تصریح کرد: ادامه طرحی مانند مسکن 
مهر می توانست تاثیر بسیاری در کاهش التهاب بازار 
مسکن کشور داشته باشد و دولت باید در این زمینه 
پیگیر باشد.وی افزود: دولت که حامی کمپین های 
مالک  همه  از  پیش  باید  خود  است  مهربان  مالک 
مهربان باشد و زمانی که از مردم کمک می خواهد، 

خود باید اقدام عملی در این حوزه انجام دهد.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه، 
مسابقات  دوره  هشتمین  در  این شرکت  کارکنان  از  دوباش  افشین 
جودوي قهرماني پیشکسوتان کشور که در ورزشگاه شهید شیرودي 
تا 44 سال و در وزن 100  برگزار گردید، در رده سني 40  تهران 

کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم  و مدال برنز این دوره از مسابقات 
شد.

الزم به ذکراست در این دوره از مسابقات بیش از 300 ورزشکار از 
سراسر کشور حضور داشتند.

 
 
 

موفقیت ورزشي در هشتمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی پیشکسوتان

کشت نخود پاییزه در شهرستان 
کرمانشاه به ۱۳ هزار هکتار می رسد

نخود  گفت: کشت  کرمانشاه  کشاورزی شهرستان  مدیر جهاد   
پاییزه در این شهرستان در سال زراعی آینده به 13 هزار هکتار 
حدود  جاری  زراعی  سال  در  گفت:  آشتاب  شهرام  می رسد 
10هزار و 700 هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه زیر کشت 
نخود پاییزه رفته که از این سطح زیر کشت تاکنون حدود چهار 

هزار تن محصول برداشت شده است.
اواخر  از  شهرستان  این  مزارع  از  نخود  برداشت  افزود:  آشتاب 
خرداد شروع شده و تاکنون2۸۸7 هکتار از این مزارع بصورت 
های  اکیپ  نظارت  با  دستی  بصورت  هکتار   1946 و  مکانیزه 
کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه 
کرمانشاه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  است.مدیر  شده  برداشت 
ظرف  کرمانشاه  شهرستان  در  پاییزه  نخود  برداشت  داد:  ادامه 

چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.
را  کرمانشاه  شهرستان  در  شده  کشت  پاییزه  نخود  ارقام  وی 
عمدتا منصور، عادل، آزکان و هاشم عنوان کرد و گفت: توسعه 
افزایش تولید و تاثیر مثبت آن بر  کشت نخود پاییزه عالوه بر 
اقتصاد  کشاورزان، موجب استفاده بهینه از بارش های پاییزه و 

فصل زمستان می شود.
آشتاب افزود: با توجه به مقاومت نسبی این ارقام به بیماری برق 
و  بیماری جلوگیری شده  این  از خسارت  زیادی  تا حد  زدگی 

تولید پایدار را برای کشاورزان در بر خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: با تالش 
نخود  مزارع  اغلب  کاشت  عملیات  امسال  گرفته  صورت  های 
پاییزه بصورت کامال مکانیزه و با استفاده از دستگاه های بذرکار 
صورت گرفته که این اقدام عالوه بر کاهش هزینه های کارگری 

باعث افزایش قابل توجه عملکرد محصول شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به در برنامه 
سال  افزود:  کرمانشاه  شهرستان  در  پاییزه  نخود  توسعه  بودن 
در  را  پاییزه  نخود  هکتار  13هزار  کشت  برنامه  آینده  زراعی 

شهرستان کرمانشاه داریم.

برگزاری انتخابات سراسری دوره 
چهارم کمیته های انضباط کار در

                  شرکت مخابرات ایران  
برای  سرپرستان  و  کارگران  نمایندگان  چهارم  دوره  انتخابات 
و  ایران  مخابرات  شرکت  کار  انضباط  های  کمیته  در  عضویت 

شرکت های تابعه به طور سراسری برگزار می شود
ایران،  مخابرات  شرکت  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  گزارش  به 
بر اساس اعالم دفتر هماهنگی کمیته های انضباط کار شرکت، 
برای  سرپرستان  و  کارگران  نمایندگان  چهارم  دوره  انتخابات 
ایران  مخابرات  شرکت  کار  انضباط  های  کمیته  در  عضویت 
طور  به   139۸ مردادماه   7 دوشنبه  روز  تابعه  های  شرکت  و 
اجرای  به  باتوجه  خبر،  این  اساس  شود.بر  می  برگزار  سراسری 
طرح یکپارچگی در شرکت مخابرات ایران و ادغام شرکت های 
انتخابات سراسری نمایندگان  مخابرات استانی، چهارمین دوره  
درقالب  مصوب  نامه  آیین  چارچوب  در  کارگران  و  سرپرستان 
دو کمیته بدوی  و یک کمیته تجدید نظر در شرکت مخابرات 
از سرپرستان  برگزار می شود.شایان ذکر است، آن دسته  ایران 
و  تابعه  ایران، شرکت های  یا کارگران ستاد شرکت مخابرات  و 
های  کمیته  در  عضویت  برای  کاندیداتوری  قصد  مناطق،که  یا 
https://evote.tci. سایت  در  باید  ابتدا  دارند،  را  کار  انضباط 

ir ثبت نام و سپس کارکنانی که درستاد ویا شرکت های تابعه 
فیزیکی  و  مکتوب  را  خود  داوطلبی  مراتب  اند،  شده  داوطلب 
بصورت مستقیم و کارکنان استان ها نیز از طریق مدیران مناطق 
به دفتر هماهنگی کمیته های انضباط کار شرکت مخابرات ایران 
به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر)عج(، نرسیده به پارک ساعی ، 

کوچه هجدم ، پالک 32، طبقه اول ارسال کنند.
الزم به ذکر است، بر اساس جدول زمانبندی اعالم شده، روابط 
مراتب  شده،  تعیین  زمانی  مقاطع  در  مناطق  مخابرات  عمومی 
کشور  سراسر  در  کارکنان  عموم  اطالع  به  را  برگزاری  فرآیند 

خواهد رساند

نبی  سپاه  توسط  شده  ساخته  مسکونی  واحد   60   
مناطق  در  امداد  کمیته  مشارکت  با  و  اکرم)ص( 

محروم استان کرمانشاه افتتاح شد.
افتتاح  بازوند استاندار کرمانشاه در مراسم   هوشنگ 
حزنی  سردار  با حضور  تیر(  روز)26  که  واحدها  این 
و  پاسداران  سپاه  زدایی  محرورمیت  قرارگاه  دبیر 
جمعی از مسئولین استانی در روستای زینالن بخش 
فیروزآباد برگزار شد، محرومیت زدایی و رسیدگی به 
و  ارزشمند  بسیار  از دستاوردهای  را  قشر مستضعف 
عظیم انقالب اسالمی و یادگارامام)ره( دانست و گفت: 

موضوع  بسیار  حساسیت  با  نیز  انقالب  فرزانه  رهبر 
محرومیت زدایی را دنبال می کنند.

وی گفت: تاکید ویژه دولت و دیگر مجموعه های نظام 
اقشار ضعیف  به  نیز بر محرومیت زدایی و رسیدگی 
جامعه است. وی اظهار کرد:  ساخت خانه و سرپناه 
برای خانواده های محروم در این شرایط دشوار تحریم 
است که  و خداپسندانه  ارزشمند  بسیار  کار  ها، یک 
توسط سپاه نبی اکرم)ص( و با مشارکت کمیته امداد 
سپاه  کرد:  عنوان  است.بازوند  شده  انجام  امام)ره( 
پاسداران انقالب اسالمی و کمیته امداد خدمات بسیار 

فراوانی در بازسازی مناطق زلزله زده استان نیزانجام 
دادند و در ساخت خانه هایی که به آن ها محول شده 
بود عملکردی فوق العاده از خود نشان دادند.محسن 
رخصی مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه نیز در 
ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مراسم  این  حاشیه 
بین  منعقده  تفاهم نامه  به  اشاره  با  منطقه کرمانشاه، 
کمیته امداد و سپاه پاسداران  در سطح کشور مبنی 
بر ساخت 10 هزار واحدمسکونی برای مددجویان این 
نهاد، گفت: از این تعداد سهم استان کرمانشاه 2۸0 
برداری  بهره  به  آن  واحد   60 امروز  که  است  واحد 

رسیده است. 
و  سنقر  شهرستانهای  در  واحدها  این  افزود:  وی 
و  درودفرامان  ماهیدشت،  های  بخش  نیز  و  هرسین 
سرفیروزآباد کرمانشاه احداث شده که امروز یکی از 
این واحدها در روستای زینالن علیا از توابع سرفیروز 

آباد به بهره برداری رسید. 
هدف  با  واحدها  این  ساخت  اینکه  بیان  با  رخصی 
گفت:  گرفته،  قرار  کار  دستور  در  زدایی  محرومیت 
شهریور  پایان  تا  هم  مانده  باقی  واحد   220 ساخت 

ماه به اتمام می رسد. 

افتتاح 6۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

 ادامه »مسکن مهر« می توانست التهاب بازار را کم کند

ماندگار  طراحی  نوین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
غرب درتاریخ 139۸/04/23 به شماره ثبت 9۸6 به شناسه 
ملی 1400۸465967 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : انجام کلیه امور عمرانی وخدماتی از قبیل 
تدارکات  و  نظافتی  ،خدمات  تاسیسات   ، برق  و  ،آب  ابنیه 
و  نگهداری و سرویس دهی مشاوره مدیریت  امور خدماتی 
گلکاری،   ، سبز  فضای  احداث  خصوص  در  نظارت  و  اجرا 
خصوصی  و  اداری  عمومی،  اماکن  نظافت   ، چمن  باغبانی، 
، و سایر اماکن دیگر جمع آوری زباله ها نگهداری عالئم و 
معابر شهری ،اجرای کلیه سازه ها واحد های مسکونی اداری 
بتنی. و  فلزی  اسکلت های  انواع  . ساخت  تجاری دولتی  و 

خاکریزی و خاکبرداری.ساخت راه و باند.زیرسازی و روسازی 
راه.پل سازی . بلوکاژو سنگفرش معابر. ساخت و اجرای انواع 
خطوط انتقال آب و فاضالب و بند های انحرافی و تسطیح 
اراضی و زهکشی، سازه فلزی سنگین ،ساخت کلیه تاسیسات 
مزایدات  و  مناقضات  کلیه  در  .شرکت  روستایی  و  شهری 
شرکتهای  از  نمایندگی  اعطای  اخذو  خصوصی،  و  دولتی 
معتبر، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، احداث و تعمیر 
نمایشگاه فصلی  برگزاری   ، انتقال و توزیع برق  شبکه های 
و دائمی ، تامین نیروی انسانی ادارات ، ارگان ها و شرکت 
های دولتی و خصوصی ، کنتور خوانی ، خدمات آشپزخانه و 
رستوران و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع پس از کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمانشاه ، شهرستان کنگاور ، 
بخش مرکزی ، شهر کنگاور، ترمینال ، بلوار انقالب ، کوچه 
بیست وسه ]حسینعلی قیطاسی [ ، پالک 31 ، طبقه همکف 
کدپستی 674163367۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 200000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
ملی  به شماره  اکرم  آقای محمد رضائیان  از شرکا  هر یک 
الشرکه  سهم  ریال   100000000 دارنده   3350105041
آقای قنبرعلی رضائیان اکرم به شماره ملی 401096۸524 
دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای محمد رضائیان اکرم به شماره ملی 3350105041و 
آقای  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
به  به شماره ملی 401096۸524و  اکرم  قنبرعلی رضائیان 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
چک،سفته،براوت،قرارد ازقبیل  واسنادبهاداروتعهدآورشرکت 

واداری  عادی  های  نامه  کلیه  وهمچنین  ادها،عقوداسالمی 
باشد  معتبرمی  بامهرشرکت  همراه  باامضاءمنفردمدیرعامل 
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 مرجع 
کنگاور  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)533196(

آگهی تغییرات شرکت یکهزارودویست وبیست وچهار خدماتی تهیه وپخش نهاده های کشاورزی کشت 
برترسنقر شرکت تعاونی به شماره ثبت 310 و شناسه ملی 10660012۸47 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 139۸/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -به موجب مصوبه مورخ 1397/5/3 هیئت مقررات 
زدایی -آقای بهنام یاوری به کد ملی 335۸160351 بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای بیژن فرحناکی به 
کدملی 335۸1364۸5 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزین یاوری به کدملی 335۸160343 
بسمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسالمی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره )آقای 
بهنام یاوری( به اتفاق امضای مدیرعامل )آقای فرزین یاوری( و همراه مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات 

عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سنقر )537262(

آگهی تغییرات شرکت دوهزاروشصت ودو شقایق طب پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 21693 و شناسه 
ملی 106600146۸2 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 139۸/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
الف _1( آقای محمدجواد شیخی به کدملی 3350035350 بسمت رئیس هیئت مدیره 1-2( خانم صبا 
شیخی به کدملی 3359۸59200 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 1-3( آقای علیرضا شیخی به کدملی 
335۸093263 بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 05/ 05/ 139۸ انتخاب گردیدند. 
2( آقای علیرضا شیخی به کدملی 335۸093263 بسمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 05/ 
05/ 139۸ انتخاب گردید. ب( مقررگردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، 
برات، عقود اسالمی و غیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای محمدجواد شیخی( به اتفاق امضای 
امضای  با  اداری  و  عادی  مکاتبات  سایر  و  معتبر  مهر شرکت  همراه  و  علیرضا شیخی(  )آقای  مدیرعامل 

مدیرعامل )آقای علیرضا شیخی( به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمانشاه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

کرمانشاه )537075(

آگهی تغییرات شرکت یکهزار و یکصد و هشتاد و سه مرزنشینان دهستان قلعه شاهین شرکت تعاونی به 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10۸60064۸24 
1395/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای شاهین حیدری پور به کدملی 33604۸9۸02 به سمت 
بازرس اصلی و آقای بیژن بساطی کد ملی 3369502100 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب مجمع عمومی رسید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر 

پل ذهاب )535367(
آگهی انتقالی شرکت ماد آرا کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16۸2۸ و شناسه ملی 10660166149 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/139۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس 
شرکت از استان کرمانشاه واحدثبتی کرمانشاه به استان کرمانشاه واحدثبتی صحنه به نشانی جدید: استان 
کرمانشاه ، شهرستان صحنه ، بخش مرکزی ، شهر صحنه، شهرک امام رضا فاز 1 ، خیابان بیستون دوم 
جنوبی ، کوچه کاکتوس 1 ، پالک 0 ، 6537 - بلوک 29 ، طبقه همکف کدپستی 67461۸4641 منتقل 

گردید وشماره ثبت 695 صحنه به شرکت مزبور اختصاص داده شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صحنه 

)535366(

ملی  شناسه  و   144۸7 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ماد  ایستانیروی  شرکت  تغییرات  آگهی   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۸/02/22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10۸62014495
- آقای سعید رضائی تنها )کدملی3255417041( به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ، آقای ایمان 
رستمی حاجی آبادی )کدملی3240923157( به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای وحید دبیریان )کدملی 
به  )کدملی3242772466(  رستمی  رودابه  خانم  و  مدیره  رئیس هیئت  نائب  به سمت   )3359797795
سمت عضو هیئت مدیره ، که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور از قبیل چک،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد 

رئیس هیئت مدیره )ایمان رستمی حاجی آبادی( و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمانشاه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

کرمانشاه )534885(

ملی  شناسه  و   144۸7 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ماد  ایستانیروی  شرکت  تغییرات  آگهی 
 139۸/02/22 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10۸62014495
دبیریان  آقای وحید  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  اعضاء هیئت   -  1 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
به شماره ملی 3359797795 تا تاریخ1400/02/22 و آقای ایمان رستمی حاجی آبادی به شماره ملی 
3240923157 تا تاریخ 1400/02/22 و آقای سعید رضائی تنها به شماره ملی 3255417041 تاتاریخ 
1400/02/22 وخانم رودابه رستمی به شماره ملی3242772466 تاتاریخ 1400/02/22 2- آقای ساسان 
حسینی به شماره ملی 3256396291 به عنوان بازرس اصلی ، خانم زهرا محمدی خواه به شماره ملی 

325۸697612 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمانشاه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

کرمانشاه )534884(

ملی  و شناسه  ثبت 15767  به شماره  باران شرکت سهامی خاص  گندم  تغییرات شرکت سیلوی  آگهی 
 139۸/04/09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10660154541
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدرضا امیری بیگوند به کد ملی: 325۸40790۸ بعنوان بازرس 
اصلی و خانم بدریه پرویز شیدای چله به کدملی : 3329392304 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سروش 
شهرام  آقای  و  کدملی: 3۸3۸459792  به  اردالنی  داود  آقای  و  کدملی: 325۸902763  به  برخورداری 
اردالنی به کدملی: 325036۸۸91 و آقای سیروان برخورداری به کدملی: 3720655199 بعنوان اعضاء 

اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمانشاه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

کرمانشاه )534883(

ملی  شناسه  و   7275 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بیستون  ذرت  آرش  شرکت  تغییرات  آگهی   
10660075676 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شماره ثبت 3139۸ 
و شناسه ملی 10320۸62794 به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز اسمعیلی ) کدملی 3257097727( به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1396 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه 

)534882(

مدیرکل اوقاف استان:

دیدار مهندس قبادیان مدیر مخابرات 
منطقه کرمانشاه به همراه معاونت شبکه با                                                                                                                                               

         فرماندار شهرستان اسالم آباد غرب  

به  کرمانشاه  منطقه  مخابرات  مدیر  قبادیان  مهندس  دیدار 
همراه معاونت شبکه با فرماندار شهرستان اسالم آباد غرب در 
خصوص بررسی مشکالت ارتباطی شهرستان و اخذ تصمیمات 

مقتضی جهت بهبود وبهینه سازی شبکه ارتباطی 

عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به بازار آشفته »رهن و اجاره«:



صاحب امتیاز و مدیر مسئول :  مجتبی سیمینه

سرمربی تیم فوتسال شاهین:
 چوب تمرینات نامنظم پیش فصل 

را می خوریم
فوتسال  برتر  لیگ  هفته سوم  در  کرمانشاه  شاهین  فوتسال  تیم 
شکستی  به  تن  قم  محمدسیما  سوهان  برابر   1 بر   4 نتیجه  با 

خانگی داد.  
دیدار   این  پایان  از  پس  شاهین  تیم  سرمربی  خبیری  محسن 
دیدار  بودیم،  کرده  بینی  پیش  قبل  از  که  همانطور  کرد:  اظهار 

سختی را برابر تیم سوهان محمدسیما قم داشتیم.  
های  ظرفیت  تمام  پیش  چندماه  از  حریف  تیم  داد:  ادامه  وی 
عنوان  به  امسال  مسابقات  در  تا  گرفته  بکار  را  خود  استانی 
قهرمانی دست پیدا کند، برای همین دیداری سخت را برابر این 

تیم تجربه کردیم.  
در  شاهین  تیم  متوالی  شکست  سه  به  شاهین  تیم  سرمربی 
پیش  تیم  این  گفت:  و  کرد  اشاره  فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات 
از شروع فصل حدود یک ماه و نیم تمرینات منظمی نداشته و 

اکنون نیز چوب همین تمرینات نامنظم را می خوریم.  
وی ادامه داد: با شروع مسابقات لیگ هم چون بازی ها فشرده 
بازیکنان  تاکتیک  روی  کردن  کار  برای  چندانی  فرصت  و  است 

نداریم، نتیجه چندانی نمی گیریم.  
گذشته  های  بازی  در  تیمم  بازیکنان  البته  کرد:  عنوان  خبیری 
ارائه  خوبی  بازی  تا  اند  گرفته  بکار  را  خود  تالش  و  توان  تمام 
دهند، اما در مجموع مهارت فردی آنها پائین است که باید روی 

آن تمرکز بیشتری کنیم.  
وی یادآورشد: در چند بازی گذشته که داشتیم، اکثر گل هایی 
که تیم خورده ناشی از اشتباهات فردی بوده است، برای همین 
در تعطیالتی که ظرف چند هفته آینده خواهیم داشت روی این 

مسائل دقت بیشتری می کنیم.  
مسئولین  توجه  و  حمایت  خواستار  ادامه  در  شاهین  سرمربی 
برتری  لیگ  تفکر  باید  گفت:  و  شد  تیمش  به  نسبت  استانی 
شود،  حاکم  استان  در  حمایتی  و  ساختاری  پشتیبانی،  نظر  از 
حمایت  مسئولین  سوی  از  تیم  کنونی  شرایط  در  متاسفانه  اما 

چندانی نمی شود.  
و  توپ  و  به جنگ مسلسل  توانیم  نمی  با چوب  متذکرشد:  وی 
تانک برویم، این همان شرایطی است که اکنون تیم شاهین در 

آن قرار گرفته و باید همه از آن حمایت کنند.  
قم  محمدسیما  سوهان  و  کرمانشاه  شاهین  تیم  دو  بین  دیدار 
عصر امروز)25 تیر( در ورزشگاه قمربنی هاشم)ع( شهر کرمانشاه 
شکست  سومین  متحمل  شاهین  تیم  آن  طی  که  برگزارشد 

متوالی در مسابقات لیگ برتر فوتسال شد. 

مه ان هفته 

 . سد شنا نمی  قعی  وا هن  گو هب  را  گ  مر  ] ه ید پد [  ، د ر بشما يش  خو عمر  ز  ا را  ا  د فر كه  ن  آ ؛ جَلِهِ أ مِن  غَدًا  عَدَّ  مَن  لَتِهِ  مَنزِ حَقَّ  تَ  المَو لَ  زنَ أ ما  : م  لسال عليه  ا علی  م  ما ا
رب تجارت غ

اخبار اخبار
 

مسابقات کشتی آزاد شهرداری
 های کالنشهرهای کشور در 

کرمانشاه برگزار می شود
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس   
آزاد شهرداریهای  کرمانشاه گفت: دهمین دوره مسابقات کشتی 

کالنشهرهای کشور از )پنجشنبه( درکرمانشاه آغاز خواهد شد. 
مهدی عبدالمالکی اظهار کرد: مسابقات کشتی آزاد شهرداریهای 
تیر( در سالن کشتی  کالنشهرهای کشور طی دو روز)27 و 2۸ 
خیابان  در  واقع  کرمانشاه  هاشم)ع(  بنی  قمر  ورزشی  مجموعه 

بنت الهدی برگزار می شود. 
گفت:  و  خبرداد  مسابقات  از  دوره  این  در  تیم   9 حضور  از  وی 
آزادکارانی از شهرداری های 9 کالنشهر تهران، اصفهان، مشهد، 
به  مسابقات  این  در  کرمانشاه  و  کرج  ارومیه،  قم،  شیراز،  تبریز، 

رقابت خواهند پرداخت. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه 
افتتاحیه  و  کشی  وزن  شنبه(  فردا)پنج  صبح  کرد:  تصریح 
مسابقات را خواهیم داشت و ظهر این روز نیز مسابقات مقدماتی 

برگزار می شود. 
وی اضافه کرد: صبح روز جمعه نیز مسابقات مرحله نیمه نهایی و 

ظهر جمعه نیز مسابقات فینال برگزار خواهد شد. 
در  رویدادهایی  چنین  برگزاری  نقش  به  ادامه  در  عبدالمالکی 
معرفی کرمانشاه و رشد گردشگری این استان اشاره کرد و گفت: 
 2020 کرمانشاه  المللی  بین  اجالس  بودن  پیش  در  به  باتوجه 
با  استان  اجرایی  های  دستگاه  از  یکی  عنوان  به  تا  درتالشیم 
استان کمک  توسعه گردشگری  به  برگزاری رویدادهای مختلفی 

کنیم.

اداره  ای  وحرفه  قهرمانی  ورزش  گروه  رئیس   
کل ورزش وجوانان استان از اعزام بیش از 750 
استعدادهای  المپیاد  به  کرمانشاهی  ورزشکار 

برتر ورزشی کشور خبر داد. 
علیرضا صیدی، بااشاره به در پیش بودن دومین 
ورزشی  برتر  استعدادهای  بزرگ  المپیاد  دوره 
انجام  ریزی  برنامه  براساس  اظهارکرد:  کشور، 
ورزشکار   750 حدود  کرمانشاه  استان  از  شده 
دختر و پسر رده سنی 13 تا 16 سال به این 
دوره از المپیاد اعزام می شوند که با احتساب 
کادر فنی تیم ها تعداد اعزامی ها ما به بیش از 

۸00 نفر می رسد. 
وی تصریح  کرد: مسابقات المپیاد امسال در ۸0 
رشته برگزار خواهد شد، اما از استان کرمانشاه 

در حدود 50 رشته اعزام ورزشکار داریم. 
اداره  ای  وحرفه  قهرمانی  ورزش  گروه  رئیس 
اعزامی  بیشترین  استان  وجوانان  ورزش  کل 
المیپاد  از  دوره  این  به  کرمانشاه  کرد ورزشکاران  اعالم  ورزشکار   50 با  فوتبال  رشته  در  زیرمجموعه را  های  رشته  در  همچنین  گفت:  و 

 30 کاراته  رشته  در  و  ورزشکار   41 قایقرانی 
پسران  و  دختران  بخش  هردو  در  ورزشکار 

اعزامی خواهیم داشت. 
افتتاحیه دومین  اینکه  باوجود  اضافه کرد:  وی 
اما  بود،  خواهد  مرداد  اواخر  المپیاد  دوره 
می  شروع  تیر   31 تای  موی  رشته  مسابقات 
می  اعزام  ورزشکار   20 کرمانشاه  از  که  شود 

کنیم. 
میزبانی  برای  اینکه  بابیان  ادامه  در  صیدی 
ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات 
کشور 10 استان از جمله کرمانشاه انتخاب شده 
هندبال  و  شنا  دختران،  هاکی  کرد:  اعالم  اند، 
در  کرمانشاه  که  است  ای  رشته  سه  پسران 
ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره  دومین 

کشور میزبان آنها خواهد بود. 
مسابقات  این  برگزاری  برای  شد:  متذکر  وی 
کرمانشاه میزبان 1500 ورزشکار این سه رشته 

از استان های مختلف می شود.

۷۵۰ ورزشکار کرمانشاهی به المپیاد استعدادهای برتر
 ورزشی اعزام می شوند

تیم های ورزشی کرمانشاه از 
پرداخت ورودی مسابقات قهرمانی کشور 

معاف شدند

 معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
ورزشی  تیم های  تمام  جوانان  و  ورزش  وزارت  ابالغ  براساس  گفت: 
کرمانشاه از پرداخت حق ورودی مسابقات قهرمانی کشور معاف شدند. 
جالل عزیزی  اظهار کرد: براساس دستورالعملی که طی روزهای اخیر 
ورزش  وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه   معاونت  سوی  از 
تا  کرمانشاه  ورزشی  های  تیم  تمامی  شده،  ابالغ  استان  به  وجوانان 
پایان امسال از پرداخت ورودی مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند. 
اینکه عالوه بر کرمانشاه چهار استان دیگر کشور مشمول  با بیان  وی 
این معافیت شده اند، تصریح کرد: در این دستورالعمل عنوان شده که 
استان سیل زده کرمانشاه، خوزستان،  به ورزش پنج  به منظور کمک 
پرداخت حق  از  ها  استان  این  تیم های  مازندران  و  گلستان  لرستان، 

ورودی مسابقات قهرمانی کشور معاف می شوند. 
از  دستورالعمل  این  شدن  اجرایی  از  کرمانشاه  وجوانان  ورزش  معاون 
کرمانشاه،  ورزشی  های  رشته  تمام  کرد:  عنوان  و  خبرداد  هفته  این 
این  بانوان شامل  و  در همه رده های سنی و در هر دو بخش مردان 

بخشنامه خواهند بود. 
روسای  اجالس  که  هم  گذشته  سال  اواخر  البته  یادآورشد:  وی 
فدراسیون های ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در قصرشیرین 
استان  بودن  زده  زلزله  به  باتوجه  خواستیم  وزارتخانه  از  شد،  برگزار 
ورودی   حق  پرداخت  از   9۸ سال  در  استان  این  های  تیم  کرمانشاه، 

مسابقات لیگ معاف شوند. 
مسئوالن  شفاهی  موافقت  زمان  آن  در  هرچند  کرد:  تصریح  عزیزی 
وزارتخانه را گرفتیم، اما برای تحقق این مسئله چندین بار با معاونت 
اما  نداشته،  ای  نتیجه  تاکنون  که  ایم  داشته  مکاتباتی  ورزش  وزارت 

پیگیری های خود را ادامه خواهیم داد.   

»خانه گیلما« کرمانشاه 
راه اندازی می شود

جوابگوی  هم  رشته  این  کرمانشاه:  در  گیلما  کمیته  مسئول 
طرفداران »بوکس« است و هم »کشتی«

مسئول کمیته رزم گیلما در کرمانشاه گفت: کسانی که عالقمند به 
دو رشته بوکس و کشتی هستند، می توانند گیلما را انتخاب کنند. 
کرمانشاه  در  گیلما  رزمی  رشته  وضعیت  تشریح  به  میری  رضا 
پرداخت و بابیان اینکه گیلما رشته ای بومی محلی مناطق شمالی 
ایران است که در هنگام جشن برداشت محصوالت آن را برگزار می 
کنند، اظهار کرد: این رشته تلفیقی از کشتی و ضربات بوکس است 
و از آنجایی که به رشته MMA شباهت دارد، طی سالهای گذشته 

طرفداران زیادی پیدا کرده است. 
فو  کونگ  فدارسیون  زیرمجموعه  رشته  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: حدود چهار سالی است رشته گیلما در کرمانشاه راه  است، 
ایران  در  رشته  این  های  قطب  از  یکی  به  اکنون  و  شده  اندازی 
تبدیل شده ایم، بگونه ای که با کنار زدن گیالن، پس از مازندران 

در جایگاه دوم گیلما کشور قرار داریم. 
مسئول کمیته رزم گیلما در کرمانشاه ادامه داد: باتوجه به اینکه از 
دیرباز دو رشته کشتی و بوکس در میان مردم کرمانشاه محبوبیت 
خاصی داشته و قهرمانان بزرگی در این دو رشته داریم، زمانی که 
گیلما که ترکیبی از این دو رشته است را راه اندازی کردیم، شاهد 

استقبال بسیار خوب جوانان شهر از آن بودیم. 
وی بابیان اینکه این رشته تاکنون در دو باشگاه محالت محروم شهر 
راه اندازی شده، عنوان کرد: معموال ورزش های رزمی غیرکنترلی 
در محالت برخوردار طرفداران چندانی ندارند و بیشتر در محالت 
و جوانان  نوجوانان  تجربه  براساس  البته  است،  توجه  مورد  محروم 
بدنی هم محکم  فیزیک  و  استقامت  نظر  از  ساکن محالت محروم 
تر هستند و کمتر دچار آسیب دیدگی در این ورزش ها می شوند. 
در  رشته  این  توسعه  عدم  عامل  را  فیزیکی  فضای  کمبود  میری 
داریم  نظر  در  رشته  این  توسعه  منظور  به  گفت:  و  دانست  استان 
اندازی  راه  را  کرمانشاه  گیلما«  »خانه  آینده  ماه  دو  یکی  ظرف 
نیز  بانوان  اندازی گیلمای  راه  برای  امیدواریم مقدمه ای  کنیم که 
آغاز  را  تبلیغاتی  رشته  این  از  مردم  برای شناخت  باشد. همچنین 
خواهیم کرد. وی در ادامه گیلما را یکی از کامل ترین رشته های 
وارد  افرادی که می خواهند  برای  ایران دانست و گفت:  رزمی در 
بوکس عالقمند  به  هم  و  به کشتی  هم  و  ورزشی شوند  ای  رشته 
هستند، رشته گیلما می تواند یک انتخاب خوب باشد، عالوه براین 
از آنجایی که مسابقات این رشته فدارسیونی است و نه سبکی، لذا 

به تیم ملی آن رسیدگی مناسبی می شود.

در  درخشش  با  کرمانشاه  کبدی  تیم   
به  کشور  کبدی  اول  دسته  لیگ  مسابقات 

لیگ برتر راه پیدا کرد. 
استان  کبدی  هیات  رئیس  صیدی  مختار 
لیگ  مسابقات  آغاز  به  اشاره  با  کرمانشاه 
در  تیر   22 از  کشور   کبدی  اول  دسته 
از  دوره  این  در  اظهارکرد:  مشهدمقدس، 
سه  گروه  هفت  قالب  در  تیم   21 مسابقات 

تیمی باهم به رقابت پرداختند. 
هیات  تیم  دو  کرمانشاه  از  اینکه  بابیان  وی 
این  در  حرم صحنه  مدافع  شهدای  و  استان 
رقابت ها حضور داشتند، اظهار کرد: هرچند 
تیم صحنه با شکست برابر حریفان از صعود 
به لیگ برتر بازماند، اما تیم هیات کرمانشاه 
مسابقات  این  فینال  به  توانست  درخشش  با 

راه پیدا کند و راهی لیگ برتر شود. 
تیم  کرد:  تصریح  استان  کبدی  هیات  رئیس 
برای  تیر(  امروز)25  عصر  کرمانشاه  هیات 
کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها در دیدار 

فینال به مصاف نماینده گرگان خواهد رفت. 
وی در ادامه بابیان اینکه مسابقات لیگ برتر 
با  گفت:  شود،  می  برگزار  امسال  آذر  کبدی 

بودجه  کرمانشاه  کبدی  هیات  اینکه  وجود 
چندانی ندارد، به سختی توانستیم تیم راهی 
نتیجه  خوشبختانه  که  کنیم  مسابقات  این 

هم گرفت. 
بودن  باال  به  باتوجه  کرد:  تصریح  صیدی 
برتر،  لیگ  مسابقات  در  حضور  های  هزینه 
امیدواریم مسئولین و بخش خصوصی استان 
مسابقات  این  در  حضور  برای  را  ما  تیم 

حمایت کنند. 
کرمانشاه  تیم  گفت:  همچنین  وی 
جوانان  کبدی  ملی  تیم  با  فردا)چهارشنبه( 
به  تدارکاتی  اردوی  برگزاری  درحال  که 
دوستانه  دیداری  است،  مشهد  میزبانی 

خواهد داشت. 
پیمان حبیبی، رسول صیدی، عرفان قربانی، 
مرادی،  یاسر  امیری،  سجاد  هژبری،  سجاد 
متین  جعفری،  میالد  محمدرضاکاظمی، 
سید  کوالنی،  وحید  سیفی،  علی  اعتمادی، 
سرپرستی  با  صیدی  هومن  و  امیری  مسلم 
در  کرمانشاه  تیم  ترکیب  صیدی  مختار 
تشکیل  را  کبدی  اول  دسته  لیگ  مسابقات 

داده اند. 

»کبدی« کرمانشاه لیگ برتری شد

 رئیس گروه ورزش قهرمانی وحرفه ای اداره کل ورزش وجوانان استان

آغاز مسابقات جام »خوشه چین« 
در روستاهای کرمانشاه

از آغاز مسابقات جام  بازی های بومی محلی کرمانشاه   رئیس هیات 
خوشه چین در روستاهای 14 شهرستان استان خبر داد. 

و  روستائیان  ورزشی  المپیاد  اظهارکرد:  باره  این  در  بهروش   بهرام 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  چین«  »خوشه  جام  عنوان  با  عشایر 

روستاهای 14 شهرستان استان کرمانشاه آغاز شد. 
وی بابیان اینکه این المپیاد در دوبخش دختران و پسران برگزار می 
براساس دستورالعمل وزارت ورزش هر استان طبق  شود، اعالم کرد: 
فرهنگ و آداب و رسوم خود می تواند در 10 رشته بومی محلی این 
هفت  دوزپا،  همچون  هایی  رشته  نیز  ما  که  کند  برگزار  را  مسابقات 

سنگ، زوران، طناب کشی و ... را انتخاب کرده ایم. 
رئیس هیات بازی های بومی محلی کرمانشاه تصریح کرد: به منظور 
زمانی  بازه  در  تا  شده  تالش  مسابقات  این  تر  کیفی  هرچه  برگزاری 
تیم  هم  پایان  در  کند،  پیدا  ادامه  تابستان  پایان  تا  یعنی  طوالنی 
تا  آمد  به کرمانشاه خواهند  از 14 شهرستان  های منتخب هر رشته 

مسابقات فینال را برگزار کنیم. 
وی کشف استعدادها و ایجادشور و نشاط میان جوانان روستایی را از 

اهداف برگزاری این المپیاد اعالم کرد. 
اعتبارات  نامناسب  توزیع  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  بهروش 
این هیات توسط اداره کل ورزش وجوانان استان انتقاد کرد و گفت: 
برای هیات  اعتباراتی  امسال وزارت ورزش طی چندمرحله  ابتدای  از 
بومی و محلی به اداره کل ورزش و جوانان استان اختصاص داده که 
باید طبق معمول به حساب هیات واریز شود تا ما نیز آن را بصورت 
عادالنه بین هیات های شهرستانی توزیع کنیم، اما متاسفانه این اداره 
کل بدون هماهنگی با هیات و نظارت ما اقدام به توزیع اعتبارات بین 
هیات های شهرستانی کرده که نسبت به این مسئله معترض هستیم.

زیر نظر شورای سردبیری

طراح و صفحه آرا :  مجتبی سیمینه

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه:
برای خرید امتیاز یک تیم دسته 

اولی تالش می کنیم
تیم  یک  امتیاز  خرید  برای  گفت:  کرمانشاه  بعثت  باشگاه  مدیرعامل 
دسته اولی با چند تیم رایزنی کردیم، حتی به توافق هم رسیدیم، اما 

اجازه خروج از استان را به آنها ندادند. 
افشین حسنی در این باره اظهارکرد: در یکی دو ماه اخیر مذاکراتی 
انجام  تیم  چند  با  اولی  دسته  تیم  یک  امتیاز  خرید  منظور  به   را 

دادیم، اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم. 
وی افزود: خونه به خونه بابل، گل ریحان البرز و اروند خرمشهر از 
جمله تیم های دسته اولی بودند که برای خرید امتیاز آنها رایزنی 
از  امتیاز  خروج  اجازه  اما  رسیدیم،  هم  توافق  به  حتی  و  داشتیم 

استان را به آنها ندادند. 
با یک تیم  مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه اضافه کرد: اخیرا هم 
به حساب  هم  را  امتیاز  خرید  مبلغ  و  ایم  شده  مذاکره  وارد  دیگر 
کل  اداره  پنج  ماده  کمیسیون  اما  ایم،  کرده  واریز  مقابل  باشگاه 

ورزش و جوانان آن استان با خروج امتیاز تیم مخالف می کند. 
استان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کمک  با  البته  کرد:  تصریح  وی 
درحال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم که امیدواریم به نتیجه 

برسیم. 
با داوری ضعیف بازی را به گل گهر سیرجان واگذار کردیم   

حسنی در ادامه به دیدار دوستانه عصر روزگذشته)14 تیر( تیمش 
برابر گل گهرسیرجان و شکست 3 بر یک برابر این تیم اشاره کرد 
بودیم،  آن  شاهد  دیدار  این  در  که  ضعیفی  بسیار  داوری  گفت:  و 

شکست تیم بعثت را رقم زد. 
وی تاکید کرد: باوجود اینکه از چند روز پیش از مسابقه از هیات 
دیدار  این  برای  را  توانمندی  داور  تا  بودیم  خواسته  استان  فوتبال 
را  استان  داوران  ضعیف ترین  از  یکی  متاسفانه  اما  کند،  انتخاب 
انتخاب کرده بودند و ناداوری که در این دیدار داشت باعث شد تا 

سه پنالتی مسلم برای تیم بعثت نادیده گرفته شود. 
بگونه  بازی  یادآور شد: وضعیت داوری در  بعثت  باشگاه  مدیرعامل 
بازی  اتمام  از  پس  گهر  گل  تیم  سرمربی  وینگوبگویچ  که  بود  ای 
و  نشده  گرفته  دیدار  این  در  بعثت  تیم  پنالتی  دو  که  کرد  اذعان 

این بازی می توانست با برد یا مساوی برای بعثت به پایان برسد. 
در دیدار دوستانه تیم بعثت و گل گهر سیرجان که ساعت 1۸:30 
ایوب  شد،  برگزار  کرمانشاه  کارگران  ورزشگاه  در  دیروز)جمعه( 

سبحانی تنها گل بعثت را به ثمر رساند.

آدرس  :  کرمانشاه، خیابان مدرس روبروی مسجد جامع پاساژ ایران طبقه دوم پالک ۷۴ 
تلفن  :  ۰9۱8۲8۰6۱69                                ۰99۰۴6۳۷9۴۴

 لیتوگرافی وچاپ  :  پیام رسانه همدان

گفت:  کرمانشاه  استان  کشتی  هیات  رئیس   
از  که  خوبی  شناخت  واسطه  به  دبیر  علیرضا 
در  تحول  و  رشد  باعث  تواند  می  دارد،  کشتی 

کشتی ایران شود. 
مجمع  برگزاری  به  محبی  محمدحسین 
علیرضا  انتخاب  و  کشتی  فدارسیون  انتخابات 
دبیر به عنوان رئیس جدید این فدراسیون اشاره 
کرد و گفت: رئیس جدید فدراسیون کشتی با 
عزمی جدی آمده تا چهارسال در خدمت کشتی 
تا  کنیم  او کمک  به  باید همه  لذا  باشد،  ایران 

موفق شود. 
وی افزود: دبیر می تواند کشتی ایران را از روند 
کندی که اکنون در آن قرار دارد نجات دهد و 

باعث شتاب در رشد آن شود. 
کرد:  تصریح  کرمانشاه  کشتی  هیات  رئیس 
به  و  شناسد  می  را خوب  دبیر کشتی  علیرضا 
ورزشکاران  با  چگونه  که  داند  می  واسطه  این 

برخورد کند و باعث ارتقاء کشتی ما شود. 

در  کشتی  فدارسیون  انتخابات  مجمع  عضو 
ادامه با اشاره به مجمع امروز گفت: اگر عباس 
جدیدی و رسول خادم نیز در این مجمع حضور 
داشتند، شاید جذابیت رقابت ها بیشتر می شد. 
که  ماهی  هفت  طی  البته  شد:  یادآور  محبی 
آقای بنی تمیم در سمت سرپرستی فدراسیون 
بود، بیشتر از آنچه که تعهد داشت، انجام وظیفه 

کرد که قابل ستایش است.   
مجمع انتخابات فدراسیون کشتی صبح روز)26 
 31 کسب  با  دبیر  علیرضا  و  شد  برگزار  تیر( 

از مجموع 43 رای ماخوذه اعضای  رای موافق 
را  ایران  کشتی  فدارسیون  ریاست  مجمع، 

بدست گرفت.

»دبیر« می تواند باعث تحول در 
کشتی ایران شود 

رئیس هیات کشتی کرمانشاه:

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش 
وجوانان استان کرمانشاه گفت: دو پروژه سالن 
مجموعه  قهرمانی  استخر  و  نفری  هزار  شش 
به  واگذاری  آماده  کرمانشاه  المپیک  دهکده 

سرمایه گذران است. 
فرهمند سال افزون بابیان اینکه نزدیک به دو 
المپیک  احداث شش دهکده  پیش طرح  دهه 
دهکده  آنها  از  یکی  که  شد  مطرح  کشور  در 
زمان  آن  اظهارکرد:  بود،  کرمانشاه  المپیک 
حدود  کرمانشاه  در  دهکده  این  احداث  برای 
140 هکتار زمین در مسیر جاده کرمانشاه به 
 4۸ و  خریداری  نصر  جهاد  شرکت  از  سنندج 

پروژه ورزشی نیز برای آن تعریف شد. 
سال  که  اولیه  برآوردهای  براساس  افزود:  وی 

91 از پروژه ها انجام گرفت، برای احداث این 
تومان  میلیارد   ۸00 حدود  به  پروژه  تعداد 
با قیمت های  اگر بخواهیم  نیاز بود که  اعتبار 
کنونی محاسبه کنیم، ساخت 4۸ پروژه دهکده 
تومان  میلیارد   1700 به  کرمانشاه  المپیک 

اعتبار نیاز دارد. 
معاون ورزش و جوانان استان تاکید کرد: باتوجه 
دولتی  بخش  کشور،  اقتصاد  فعلی  شرایط  به 
توان تامین این میزان اعتبار برای ساخت پروژه 
این  ندارد، در  را  المپیک  های ورزشی دهکده 
و  ورزش  مدیرکل  و  استاندار  اهتمام  با  راستا 
تا بخش  فراهم شده  بسترهایی  استان  جوانان 

خصوصی به این پروژه ها ورود کند. 
برای  شاید  که  آنجایی  از  کرد:  تصریح  وی 

ورزشی  پروژه های  به  ورود  گذاران  سرمایه 
لذا  باشد،  نداشته  اقتصادی  توجیه  چندان 
های  پروژه  دهکده  این  در  تا  شده  موافقت 
غیرورزشی همانند هتل غار، رستوران و ... نیز 

ساخته شود. 
سال افزون به دو پروژه ورزشی نیمه تمام این 
دهکده یعنی سالن شش هزار نفری و استخر 
قهرمانی اشاره کرد و گفت: باتوجه به نیمه کاره 
بخش  به  آنها  واگذاری  پروژه،  دو  این  بودن 

خصوصی در اولویت قرار گرفته است. 
قهرمانی  استخر  پروژه  برای  داد:  ادامه  وی 
 6۸ و  شده  صرف  تومان  میلیارد   24 تاکنون 
درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد، اما برای اتمام 
آن به 27 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است. 

نیز  برای تکمیل پروژه سالن شش هزار نفری 
 1۸ اعتبار  صرف  و  درصدی   53 پیشرفت  با 
دیگر  تومان  میلیارد   24 به  تومانی،  میلیارد 

نیاز داریم. 
خاطرنشان  استان  وجوانان  ورزش  معاون 
از آنجایی که برای تکمیل این دو پروژه  کرد: 
اعتبار باالیی نیاز است، لذا در هفته های اخیر 
اطالعیه واگذاری آنها به بخش خصوصی را در 
روزنامه کثیراالنتشار و سایت اداره کل منتشر 
سرمایه  چند  تاکنون  خوشبختانه  که  کردیم 

گذار اعالم آمادگی کرده اند.      
وی در پایان اعالم کرد: برای سایر پروژه های 
این دهکده نیز از ورود سرمایه گذاران استقبال 

می کنیم و آماده همکاری با آنها هستیم. 

پروژه های دهکده المپیک کرمانشاه در انتظار ورود بخش خصوصی

سالن«6۰۰۰ نفری« و »استخرقهرمانی« به سرمایه گذاران واگذار می شود

مسئول ورزش های هوایی کرمانشاه از شکسته 
استان  مسافت  رشته  پاراگالیدر  رکورد  شدن 

خبر داد. 
"میالد  خلبان  اظهارکرد:  نقدی،  محمدرضا 
هفته  در  کرمانشاهی  سوار  پاراگالیدر  پام" 
با  پرواز  ترین  طوالنی  رکورد  شد  موفق  اخیر 

پاراگالیدر استان کرمانشاه را ارتقاء دهد. 
وی اضافه کرد: این خلبان از سایت ویس قرنی 
مسافت  پیمودن  با  و  کرده  تیکاف  روانسر  در 
زمین  به  زنجان  نزدیکی  در  کیلومتری   220

نشست. 

بار است  اولین  برای  این  این مسئول  به گفته 
که رکورد باالی 220 کیلومتر پرواز پاراگالیدر 

رشته مسافت در استان ثبت می شود. 
مسئول ورزش های هوایی استان بابیان اینکه 
تعداد خلبانانی که در ایران تاکنون توانسته اند 
باالی 200 کیلومتر پرواز کنند اندک هستند، 
تصریح کرد: درحال حاضر رکورد طوالنی ترین 
به  مربوط  آسیا  و  ایران  در  پاراگالیدر  با  پرواز 
خلبان علیرضا اثنی عشر است که خرداد امسال 
با تیکاف از سایت پروازی کرندغرب کرمانشاه و 
عبور از آسمان استان های کرمانشاه، کردستان، 

همدان و مرکزی در تهران به زمین نشست و 
رکورد 41۸ کیلومتر را  به نام خود ثبت کرد. 

وی یادآورشد: باتوجه به اینکه این رکورد بسیار 

تا مدت ها در  به نظر می رسد  بعید  بود،  باال 
ایران خلبانی آن را جابجا کند. 

پارگالیدر  جهانی  رکورد  کرد:  عنوان  نقدی 
که  است  کیلومتر  دنیا 564  در  مسافت  رشته 

در اختیار خلبان برزیلی است. 
با پاراگالیدر بویژه در  وی افزود: هرچند پرواز 
رشته مسافت بسیار هیجان انگیز و مفرح است، 
چالش  در  هرلحظه  خلبان  رشته  این  در  اما 
تا  باشد  داشته  باالیی  مهارت  باید  و  داد  قرار 
و  کرده  پرواز  دارد،  تنش  مدام  که  هوایی  در 

پاراگالیدر را کنترل کند.   

رکورد پاراگالیدر مسافت کرمانشاه شکسته شد


