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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

50 هزار بیمار مشکوک به »کرونا« 
در کرمانشاه ویزیت شدند

صفحه 1

صفحه 8

صفحه 3 

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه:

پیگیریم مرز »سومار« زودتر 
بازگشایی شود

رئیس انجمن زوران کشور:

امسال کلنگ احداث گود زوران 
کرمانشاه را به زمین می زنیم

رئیس خانه صنعت و معدن استان:

وقتی استان های دیگر با دالر 
7 تومانی صنعتی شدند، کرمانشاه 

زیر بمباران بود

طی 16 ماه 1000 مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز را تخریب کرده ایم

شهردار کرمانشاه:

دادستان کرمانشاه:

تاالرهای پذیرایی کرمانشاه تا اطالع ثانوی حق فعالیت ندارند
3

 شهردار کرمانشاه گفت: در 16 ماه گذشته هزار مورد تخریب 
ساخت و ساز غیرمجاز در شهر کرمانشاه داشته ایم.

سعید طلوعی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که 
در دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه برگزار شد، بااشاره به 
کرمانشاه،  در  غیرمجاز  سازهای  و  با ساخت  برخورد  تشدید 
تاکنون حدود هزار مورد  ابتدای سال گذشته  از  اظهار کرد: 

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در کرمانشاه انجام داده ایم.

صفحه 6

در 3 ماهه امسال صورت گرفت

صادرات 498 میلیون دالر کاال از 
مرزهای کرمانشاه

درصدی   18 کاهش  از  کرمانشاه  استان  گمرکات  ناظر 
ارزش صادرات کرمانشاه در سه ماهه امسال خبر داد.

استان  صادرات  توسعه  کارگروه  در  حیدری  خلیل 
کرمانشاه که برگزار شد، با بیان اینکه در سه ماهه امسال 
استان  مرزهای  از  کاال  دالر  هزار   674 و  میلیون   498
نیز  صادراتی  کاالهای  وزن  افزود:  شده،  صادر  کرمانشاه 

یک میلیون و 256 هزار تن بوده است.
به  استان نسبت  امسال  ادامه داد: صادرات سه ماهه  وی 
از  و  از نظر وزنی هشت درصد  مدت مشابه سال گذشته 

نظر ارزشی 18 درصد کاهش داشته است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه شیوع کرونا و بسته شدن 
صادرات  کاهش  برای  عاملی  را  استان  مرزهای  از  برخی 
دانست و یادآور شد: بخشی از کاهش ارزش صادرات نیز 
مربوط به اصالح ارزش پایه کاالهای صادراتی بوده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر هر سال بخش عمده صادرات 
نیز  عمدتا  که  بود  کشاورزی  به محصوالت  مربوط  کاالها 
از مرز خسروی به عراق صادر می شد و اوج صادرات این 
روزانه  معادل  و  مهر  پایان  تا  تیرماه  از  نیز  را  محصوالت 
300 تا 400 کامیون داشتیم، اما اکنون به دلیل شرایط 

کرونا این مرز از سوی طرف عراقی بسته است.
حیدری اضافه کرد: شیوع کرونا و خصوصا بسته بودن مرز 
سومار صادرات محصوالتی مانند کاشی و سرامیک را نیز 
با مشکل مواجه کرده، بگونه  ای که صادرات این کاالها از 
200 تا 300 کامیون در روز در شرایط عادی هم اکنون 
به 60 تا 70 کامیون رسیده است. حیدری میزان کاالهای 
وارد شده از مرزهای استان در پنج ماهه امسال را نیز پنج 
 257 و  میلیون  هفت  ارزش  به  تن  هزار   261 و  میلیون 
هزار دالر اعالم کرد و افزود: در این بخش نیز از بعد وزنی 

27 درصد و از بعد ارزشی 46 درصد کاهش داشتیم.
در ادامه جلسه محسن دارابی رئیس سازمان صمت استان 
و  کرد  تاکید  سومار  مرز  بازگشایی  لزوم  بر  نیز  کرمانشاه 
گفت: این مرز نزدیک به 40 تا 45 درصد صادرات استان 

را بر عهده دارد.

رب نشرهی اقتصادی - اجتماعیاقتصاد غ

انمه هفته 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
بر لزوم بازگشایی هرچه زودتر مرز سومار تاکید کرد.
استان  صادرات  توسعه  جلسه  در  حاتمی  هدایت 
بازار  توسعه  ما  اقتصاد  کلید  کرد:  اظهار  کرمانشاه 
در  را  تولیدی  واحدهای  بازار  بتوانیم  اگر  و  است 
را  تولید  بخش  حتما  دهیم،  توسعه  خارج  و  داخل 
این  مشکالت  درصد   90 و  داد  خواهد  تاثیر  تحت 

بخش حل می شود.
وی ادامه داد: اگر فکری به حال توسعه بازار نکنیم، 
هرچقدر وام و تسهیالت در اختیار واحدهای تولیدی 

بگذاریم، فایده ای نخواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
زیرساخت های  باید  بازار  توسعه  برای  اینکه  بیان  با 
مرزی نیز فراهم شود، یادآور شد: یکی از مهمترین 
عنوان  به  یکسره  حمل  راه اندازی  زیرساخت ها  این 

پاشنه آشیل صادرات است.
حمل  راه اندازی  صورت  در  است،  معتقد  حاتمی 
حوزه  آسیب های  و  مشکالت  از  بسیاری  یکسره 

صادرات حل خواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که  مشکل حمل یکسره در زمینه 
در  زیرساخت  نشود، هرچقدر  عراق حل  با  صادرات 
مرزها ایجاد کنیم جوابگوی نیاز این حجم از تخلیه و 

بارگیری نخواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
پول  تومان  میلیارد   70 تا   60 امسال  اینکه  بیان  با 
جمله  از  استان  مرزی  زیرساخت های  تکمیل  برای 
گرفته  نظر  در   ... و  صله  شیخ  شوشمی،  مرزهای 
شده، یادآور شد: اگر حمل یکسره راه اندازی نشود، 
حتی سه تا پنج برابر این بودجه هم جوابگوی نیاز 

پایانه های مرزی نخواهد بود.
را  یکسره  راه اندازی حمل  ملزومات  از  یکی  حاتمی 
بین المللی دانست و  نقل  و  ایجاد شرکت های حمل 
ادامه داد: حتی می توانیم کنسرسیومی از شرکت های 

حمل و نقل را نیز ایجاد کنیم.
رایزنی  نیازمند  را  یکسره  حمل  راه اندازی  وی 
اقتصادی،  امنیتی،  بخش  در  مختلف  بخش های 
و  دو کشور  بازرگانی، بخش خصوصی  اتاق  گمرک، 

و  کرد  اعالم   ... و  و شهرسازی   راه  وزارت  خصوصا 
این  حل  برای  جدی  فشار  امسال  باید  شد:  یادآور 

موضوع وارد کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
عراق  با  تجارت  شیوه  ساماندهی  لزوم  بر  ادامه  در 
هم تاکید کرد و ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد 
کیفیت تجارت ما با عراق مخدوش است که حمل و 

نقل یکی از مهمترین و پیچیده ترین آنها است.
حاتمی اشاره ای هم به لزوم بازگشایی هرچه زودتر 
تجارت  اصلی  مرزهای  از  یکی  عنوان  به  مرز سومار 
پیگیری های  کنون  تا  کرد:  عنوان  و  داشت  عراق  با 
پیگیری  این  و  دادیم  انجام  زمینه  این  در  زیادی 
از ظرفیت  استفاده  نیازمند  اما  ادامه خواهد داشت، 
بازرگانی هم  اتاق  تشکل های بخش خصوصی مانند 

هستیم.
وی معتقد است، بسته بودن مرز سومار باعث پایین 
ترافیک  رفتن  باال  و  مرزها  در سایر  بهره وری  آمدن 

در آنها می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
در ادامه خواستار حل هرچه زودتر معضل نابسامانی 

کرد:  اضافه  و  شد  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
روند  اما  شده،  انجام  زمنه  این  در  کارهایی  اگرچه 

کار کند.
حاتمی با بیان اینکه نباید فرصت ساماندهی صادرات 
محصوالت کشاورزی را از دست بدهیم و حتی کار 
را برای یک هفته هم عقب بیندازیم، یادآور شد: هم 
کشاورزی خصوصا  محصوالت  صادرات  فصل  اکنون 
و  پیاز  گوجه،  هندوانه،  شامل  اصلی  محصول  چهار 
سیب زمینی است و نباید اجازه بدهیم فرصت امسال 

از دست برود.
دعوتی  آینده  هفته  دو  طی  باید  کرد:  تاکید  وی 
و  باشیم  داشته  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  از 
زودتر موضوع ساماندهی صادرات محصوالت  هرچه 

کشاورزی را تعیین تکلیف کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
سازمان  رئیس  با  باید  که  دیگری  موضوع  گفت: 
توسعه تجارت مطرح کنیم سرمایه گذاری در محوطه 
گمرک و پایانه های مرزی با استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی است که باید حمایت هایی برای کسانی که 
در این زمینه پیشقدم می شوند، در نظر گرفته شود.

پیگیریم مرز »سومار« زودتر بازگشایی شود
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه:

 80 کشف  از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
سه  دستگیری  و  کرمانشاه  در  تریاک  کیلوگرم 

قاچاقچی در این زمینه خبر داد.
اظهار  خصوص  این  در  جاویدان  اکبر  علی  سردار 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  اطالع  از  پس  داشت: 
مقدار  انتقال  قصد  باند  یک  اعضای  اینکه  از  استان 
دارند،  را  کرمانشاه  داخل شهر  به  موادمخدر  زیادی 

رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

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

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

25 درصد رشد نشان می دهد.

کشف 80 کیلوگرم تریاک در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 

اداره کل زندان های استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جهت بخشی از خدمات پزشکی و پیرا پزشکی زندان های استان بصورت حجمی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2099003488000007 مناقصه  فراخوان  شماره  به 
از دریافت اسناد  برگزاری مناقصه  نماید. کلیه مراحل  برگزار  الکترونیکی دولت 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات دولت الکترونیک )ستاد( به آدرس www.setad iran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  مذکور و دریافت امضای 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/04/14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 

99/04/17 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 99/04/28 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9صبح روز یکشنبه تاریخ 99/04/29 می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه 
 100 خیابان  آباد  دیزل  در  واقع  کرمانشاه  استان  های  زندان  کل  اداره   : الف 
با کد 083 به شماره های 38266452 و 38266517 و تلفن همراه  تلفن ثابت 

09189364626 بنام ایرج بالش زر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 

021-41934:

نوبت اول   

 697/م الف/12
مات اتمینی و رتبیتی  نها و اقدا اداره کل زندا

استان کرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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مه ان هفته 
اخبار

مدیرعامل شرکت گاز استان:
روزانه 60 هزار مترمکعب به 

گازرسانی صنایع کرمانشاه اضافه کنیم
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: بنا داریم 
امسال 60 هزار مترمکعب در روز به میزان تامین گاز 

برای صنایع اضافه کنیم.
سیروس شهبازی با بیان اینکه صنایع معموال نزدیک به 
60 درصد مصرف گاز را - در ایامی که مصرف خانگی 
در فصل سرما زیاد نباشد- به خود اختصاص می دهند، 
سال  که  مترمکعبی  میلیارد   4.5 از حدود  کرد:  اظهار 
گذشته مصرف گاز داشتیم سهم صنایع نزدیک به 2.5 
میلیارد مترمکعب بود که از این میزان نیز حدود یک 
 1.5 و  واحدهای صنعتی  به  مربوط  مترمکعب  میلیارد 

میلیارد مترمکعب مربوط به نیروگاه ها بود.
در  تولیدی  واحد   2438 اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
استان کرمانشاه از گاز طبیعی استفاده می کنند، یادآور 
شد: بنا داریم امسال میزان تامین گاز صنایع را بیشتر 
کنیم، بگونه ای که تا پایان سال 60 هزار مترمکعب در 
روز به میزان تامین گاز صنایع استان اضافه و جایگزین 

سایر سوخت ها شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
اینکه این ظرفیت 60 هزار مترمکعب در روز نیاز چند 
میزان  و  بزرگی  به  بستگی  می دهد،  پوشش  را  واحد 
مصرف واحدها دارد و نمی توان رقم دقیق آن را برآورد 

کرد.
به گفته شهبازی، سال گذشته نیز بیش از 200 واحد 

صنعتی در استان گازرسانی شدند.
وی از اهمیت جایگزینی گاز با سایر سوخت های مورد 
نیاز صنایع هم یاد کرد که هم آلودگی زیست محیطی 
کمتری به همراه دارد و هم صرفه جویی در سوخت های 

فسیلی را رقم می زند.

شده  حفاظت  منطقه  از  کرمانشاه  استاندار   
بوزین و مره خیل که دچار حریق شده بازدید 
اطفای  عملیات  جان باختگان  یاد  به  و  کرد 

حریق این منطقه نهال امید کاشت.
در  و  بازدید  این  حاشیه  در  بازوند،  هوشنگ 
مشارکت  مردمی  و  امدادی  نیروهای  جمع 
داشت:  اظهار  سوزی ها  آتش  مهار  در  کننده 
تالش  روز  شبانه  هشت  از  پس  خوشبختانه 
فداکارانه و شجاعانه، آتش سوزی های منطقه 
حفاظت شده بوزین و مره خیل پاوه مهار شد. 
وی افزود: در طول این مدت نیروهای مردمی 
احمر،  زیست، هالل  محیط  منابع طبیعی،  و 
اجازه  نشانی  آتش  و  دهیاری ها  شهرداری ها، 
به   و  یابد  گسترش  سوزی  آتش  ندادند 

جنگل های اورامانات آسیب برسد.
و  رشادت ها  داد:  ادامه  استان  ارشد  مقام 
اطفای  عملیات  جانباختگان  جافشانی های 
آتش سوزی در تاریخ ثبت خواهد شد و یاد 
و خاطره این عزیزان همیشه در قلب و ذهن 

مردم خواهد ماند.
این  شروع  از  اورامانات  نماینده  گفت:  بازوند 
آتش سوزی در منطقه حضور داشت و پیگیری 
مستمر و مداومی داشت و جا دارد از زحمات 

بحران  مدیریت  مدیرکل  پرتالش،  فرماندار 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و  استانداری 

حاضر در میدان عملیات نیز تشکر کنم.   
همه  از  تقدیر  ضمن  کرمانشاه  استاندار 
تالشگران، دلسوزان و حافظان محیط زیست 
گفت: نیروهای امدادی سازمانهای مردم نهاد 
به  طبیعت  این  ماندن  زنده  عشق  به  منطقه 

دل آتش زدند و با ازخودگذشتی، فداکاری و 
ایثار امروز این آتش مهار شد تا طبیعت برای 

آیندگان زنده بماند.
وی بر ضرورت ایجاد یک پایگاه دائمی اطفاء 
حریق در منطقه اورامانات تاکید کرد و گفت: 
محیط زیست و منابع طبیعی باید هر ساله در 
فصل آتش سوزی ها، نیروهای آموزش دیده ای 

موقع  در  تا  کند  مستقر  پایگاه  این  در  را 
اضطراری سریعاً وارد عمل شوند.

بازوند با بیان اینکه این جنگل ها ثروتی عظیم 
و متعلق به تمامی بشریت هستند و باید از آن 
حفاظت کنیم تا به نسل  های آینده منتقل 
شوند، اظهار داشت: امروز شاهد شکست آتش 
بی رحم بودیم و دعا می کنیم  به زودی شاهد 

شکست کرونا هم باشیم.
مهندس  حضور  توسط  مراسم  این  ادامه  در 
لهونی  دکتر  و  کرمانشاه  استاندار  بازوند 
نیروهای  و  اورامانات  شریف  مردم  نماینده 
یاد  به  نهال  اصله  چهار  وامدادی  مردمی 
در  سوزی  آتش  اطفای  عملیات  جانباختگان 
پاوه  مرخیل  و  بوزین  شده  حفاظت  منطقه 

غرس شد.
بوزین  شده  حفاظت  منطقه  سوزی  آتش 
تالش،  روز  شبانه  هشت  از  بعد  مرخیل  و 
مردمی،  نیروهای  ایثار  و  فداکاری  رشادت، 
آتش  احمر،  هالل  زیست،  محیط  امدادی، 
نشانی، منابع طبیعی و مسوولین فرمانداری، 
شهرداری، نیروهای نظامی و مدیریت بحران 
تیرماه(   12  ( روز   17 ساعت  در  استانداری 

مهار شد.

استاندار کرمانشاه:

جوانان فداکار از جان خود گذشتند تا جنگل های اورامانات 
زنده بماند

در 3 ماهه امسال صورت گرفت
صادرات 498 میلیون دالر کاال از 

مرزهای کرمانشاه
ناظر گمرکات استان کرمانشاه از کاهش 18 درصدی 
ارزش صادرات کرمانشاه در سه ماهه امسال خبر داد.
استان  صادرات  توسعه  کارگروه  در  حیدری  خلیل 
ماهه  سه  در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  که  کرمانشاه 
امسال 498 میلیون و 674 هزار دالر کاال از مرزهای 
کاالهای  وزن  افزود:  شده،  صادر  کرمانشاه  استان 
صادراتی نیز یک میلیون و 256 هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: صادرات سه ماهه امسال استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی هشت درصد 

و از نظر ارزشی 18 درصد کاهش داشته است.
بسته  و  کرونا  شیوع  کرمانشاه  استان  گمرکات  ناظر 
شدن برخی از مرزهای استان را عاملی برای کاهش 
صادرات دانست و یادآور شد: بخشی از کاهش ارزش 
کاالهای  پایه  ارزش  اصالح  به  مربوط  نیز  صادرات 

صادراتی بوده است.
عمده  بخش  سال  هر  دیگر  از سوی  کرد:  تاکید  وی 
بود  کشاورزی  محصوالت  به  مربوط  کاالها  صادرات 
که عمدتا نیز از مرز خسروی به عراق صادر می شد و 
پایان  تا  تیرماه  از  نیز  را  این محصوالت  اوج صادرات 
مهر و معادل روزانه 300 تا 400 کامیون داشتیم، اما 
از سوی طرف  این مرز  به دلیل شرایط کرونا  اکنون 

عراقی بسته است.
بسته  خصوصا  و  کرونا  شیوع  کرد:  اضافه  حیدری 
و  کاشی  مانند  مرز سومار صادرات محصوالتی  بودن 
که  بگونه  ای  کرده،  مواجه  مشکل  با  نیز  را  سرامیک 
روز  در  کامیون   300 تا   200 از  کاالها  این  صادرات 
کامیون   70 تا   60 به  اکنون  هم  عادی  شرایط  در 

رسیده است.
استان  مرزهای  از  وارد شده  کاالهای  میزان  حیدری 
میلیون و 261 هزار  پنج  نیز  را  امسال  ماهه  پنج  در 
تن به ارزش هفت میلیون و 257 هزار دالر اعالم کرد 
و افزود: در این بخش نیز از بعد وزنی 27 درصد و از 

بعد ارزشی 46 درصد کاهش داشتیم.
رئیس سازمان صمت  دارابی  ادامه جلسه محسن  در 
سومار  مرز  بازگشایی  لزوم  بر  نیز  کرمانشاه  استان 
 45 تا   40 به  نزدیک  مرز  این  گفت:  و  کرد  تاکید 

درصد صادرات استان را بر عهده دارد.
تکلیف  تعین  برای  جدی  پیگیری  از  همچنین  وی 
ساماندهی صادرات چهار قلم کاالی کشاورزی اصلی 

استان هم خبر داد.

رب نشرهی اقتصاد  غ
 بصورت حضوری و 
تلفنی آگهی می پذرید

شماره تماس : 083-37213314

گذشته  ماه   16 در  گفت:  کرمانشاه   شهردار 
هزار مورد تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در 

شهر کرمانشاه داشته ایم.
سعید طلوعی در نشست شورای حفظ حقوق 
بیت المال که در دادسرای عمومی و انقالب 
کرمانشاه برگزار شد، بااشاره به تشدید برخورد 
کرمانشاه،  در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با 
تاکنون  گذشته  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
ساز  و  ساخت  تخریب  مورد  هزار  حدود 

غیرمجاز در کرمانشاه انجام داده ایم.
با  برخورد  باالی  آمار  کرد:  تصریح  طلوعی   
ساخت و سازهی غیرمجزا طی 16 ماه گذشته 
 259 تنها   1397 سال  در  که  است  درحالی 
سازهای  و  ساخت  تخریب  و  برخورد  مورد 

غیرمجاز در کرمانشاه انجام گرفته است.
افزایش  مهم  علل  از  یکی  کرمانشاه  شهردار 
در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با  برخورد 
دستگاه های  تعامل  و  همراهی  را  کرمانشاه 
در  افزود:  و  دانست  شهرداری  با  ذیربط 
شرایط فعلی همکاری خوبی بین دستگاه های 
مختلف برای مقابله با متخلفین ساخت و ساز 
در کرمانشاه وجود دارد و توانسته ایم در سایه 

این همراهی کارهای مهمی انجام دهیم.
برخورد  تداوم  برای  براینکه  تاکید  با  وی 
این  باید  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با 
کرد:  اعالم  باشد،  داشته  ادامه  همکاری ها 
غیرمجاز،  سازهای  و  ساخت  با  برخورد  در 
واحدهای  تخریب  به  موظف  تنها  شهرداری 
نیروی  وظیفه  و  است  شده  ساخته  غیرمجاز 
و  شهرداری  نیروهای  امنیت  تامین  انتظامی 
الزم  مجوزهای  صدور  هم  دادستان  نماینده 

است.
اخیر  های  هفته  در  کرد:  طلوعی خاطرنشان 
پای  دادستان  نماینده  و  انتظامی  نیروی  که 
کار آمده و با شهرداری همکاری بسیار خوبی 

و  رفته  باال  بسیار  عملکردمان  میزان  دارند، 
حتی نزدیک به 100 مورد تخریب را در یک 

روز داشته ایم.
و  ساخت  بیشتر  اینکه  بابیان  ادامه  در  وی 
انجام  کرمانشاه  در  که  غیرمجازی  سازهای 
می گیرد در زمین های وقفی و دولتی است، 
و  مسکن  همچون  هایی  دستگاه  از  گفت: 
شهرسازی و اوقاف که زمین های بالاستفاده ای 
در داخل شهر دارند، می خواهیم که اگر برنامه 
ای برای ساخت و ساز زمین هایشان ندارند، 
دور آنها را دیوار کشی کنند تا به محلی برای 

تخلیه زباله، اتراق معتادین متجاهر و ساخت 
و سازهای غیرمجاز تبدیل نشود.

شهرداری  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهردار 
آمادگی دارد به منظور ساماندهی این اراضی، 
بصورت رایگان مجوز دیوارکشی آنها را برای 

دستگاه های ذیربط صادر کند.
وی در ادامه به وجود برخی خالء های قانونی 
در امر پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه درحال حاضر اگر 
دهد،  انجام  غیرمجازی  ساز  و  ساخت  فردی 
رسان  خدمات  های  دستگاه  از  می تواند 

بگیرد، درحال که  و...  گاز  برق،  آب،  انشعاب 
انتظار داریم ابتدا از شهرداری استعالم بگیرند 

که آیا ملک مجوز ساخت و ساز دارد، یا نه.
استان  قضایی  از دستگاه  کرد:  تاکید  طلوعی 
و  داشته  ورود  رابطه  این  در  می خواهیم 
کند  مکلف  را  رسان  خدمات  های  دستگاه 
ساز   تازه  واحدهای  به  انشعاب  دادن  برای  تا 
از  نشین  حاشیه  شهرک های  در  خصوصا 
شهرداری استعالم بگیرند و اگر واحدی پروانه 
ساخت و ساز نداشت، از این خدمات محروم 

باشد.

طی 16 ماه 1000 مورد ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب کرده ایم
شهردار کرمانشاه:

نمی دهیم  اجازه  گفت:  کرمانشاه  فرماندار 
توسط  غیرمجازی  ساخت وساز  هیچ 
شهر  حاشیه ای  محالت  در  سودجویان 

کرمانشاه انجام شود.
حفظ  شورای  نشست  در  رنجبر  اهلل  فضل 
حقوق بیت المال که در دادسرای عمومی و 
انقالب استان برگزارشد، بااشاره به تحرکات 
به  اندازی  دست  برای  سودجو  افراد  برخی 
شهر  حاشیه  در  دولتی  و  وقفی  زمین های 
گزارشاتی  اخیرا  اظهارکرد:  کرمانشاه، 
داشته ایم مبنی براینکه عده ای فرصت طلب 
و سودجو با مراجعه به محالت حاشیه نشین 
شهرداری  که  می کنند  اعالم  مردم  به  شهر 
قصد تخریب خانه هایشان را دارد، درحالی 
که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی با تکذیب ادعای این افراد، در خصوص 
هم  پراکنی  شایعه  این  انجام  از  آنها  هدف 

گفت: این سودجویان درتالشند تا با تحریک 
مردم این مناطق، فرصتی بدست آورند تا به 

تصرف زمین های محالت حاشیه نشین شهر 
بپردازند.

مردم  به  کرد:  تاکید  کرمانشاه  فرماندار 
اطمینان خاطر می دهیم، خانه هیچ ضعیفی 
نمی شود،  تخریب  شهر  حاشیه  محالت  در 
کارگروهی  در  را  آنها  درخواست های  بلکه 
تالش  مشکالتشان  حل  برای  و  بررسی 

می کنیم.
وی تصریح کرد: بعالوه، اجازه هم نمی دهیم 
که هیچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز توسط 
کرمانشاه  شهر  حاشیه  در  هم  سودجویان 
انجام گیرد، چراکه مشکالت و بی نظمی های 

زیادی را به دنبال خواهد داشت.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  رنجبر 
مواجه  آن  با  اخیر  سالهای  در  که  معضالت 
شده ایم، توسعه بی رویه و غیرقانونی ساخت 
و سازها در حاشیه شهر بوده که با همکاری 
همه دستگاه ها مانع از افزایش آن می شویم.

فرماندار کرمانشاه:

معاون گردشگری استان:اجازه ساخت وساز غیرمجاز به سودجویان نمی دهیم
پیگیر ورود ایرالین های جدید به 

کرمانشاه هستیم
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
برای  پیگیری  از  کرمانشاه  استان  گردشگری  و  دستی 
کردن  چارتر  با  کرمانشاه  به  جدید  ایرالین های  ورود 

پروازهای آنها خبر داد.
علی صابر بااشاره به پیگیری های انجام شده برای ورود 
سال  اواخر  از  اظهارکرد:  استان،  به  جدید  ایرالین های 
دفاتر  و  فرودگاه  مدیرکل  با  را  نشست هایی  گذشته 
ورود  از  را  خود  حمایت  و  برگزار  استان  گردشگری 

ایرالین های جدید به استان اعالم کردیم.
وی تصریح کرد: از آنجایی که دفاتر گردشگری استان 
پرواز  که  ندارند  را  قدرت  و  توانایی  این  مالی  نظر  از 
پیشنهاد  آنها  به  کنند،  چارتر  را  جدید  ایرالین های 
داده ایم تا هر چند دفتر در قالب تعاونی با هم همکاری 

داشته باشند.
معاون گردشگری استان اضافه کرد: درصورتی که دفاتر 
گردشگری استان در قالب تعاونی هایی با هم کار کنند، 
گروهی  بصورت  بتوانند  که  می شود  فراهم  امکان  این 

پرواز ایرالین ها را چارتر کنند.
وی افزود: ما نیز با پرداخت تسهیالت مورد نیاز حمایت 
خود را از دفاتر خواهیم داشت تا بتوانند پرواز ایرالین ها 

را به استان چارتر کنند.
صابر در ادامه از تالش برای احیای پروازهای شیراز و 
استانبول از کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین باتوجه 
به اینکه یکی از ایرالین های داخلی پروازهای سلیمانیه 
به کیش را برقرار کرده، درحال رایزنی هستیم که این 
پرواز یک توقف هم در کرمانشاه داشته باشد و از این 
و مجازی  تبلیغات محیطی  با  تا  کنیم  استفاده  فرصت 
کرمانشاه  سمت  به  سلیمانیه  از  را  گردشگران  بتوانیم 

جذب کنیم.
رشد  بر  جدید  ایرالین های  ورود  تاثیرات  به  وی 
افزایش  با  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  استان  گردشگری 
تعداد پروازهای استان بویژه پروازهای خارجی، در کنار 
جاذبه های  بیشتر  معرفی  المللی،  بین  مسافرین  تبادل 
گردشگری استان و افزایش آمار گردشگران را خواهیم 

داشت.
معاون گردشگری استان در پایان یادآور شد: البته در 
شرایط فعلی به دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط برای 
کاهش  به  باتوجه  استان  به  جدید  ایرالین های  ورود 
تعداد مسافرین سخت شده، اما با مساعد شدن وضعیت 

این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

رییس اتحادیه:
80 درصد امالکی های کرمانشاه 

تعرفه مصوب اجاره مسکن را 
رعایت می کنند

کرمانشاه،  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس  گفته  به   
امالک  معامالت  بنگاه های  درصد   80 به  نزدیک 
افزایش حداکثر 20 درصدی تعرفه رهن و اجاره که 
مصوب ستاد ساماندهی اجاره مسکن است را رعایت 
کرده و از ثبت قراردادهایی که بیش از این رقم باشد، 

خودداری می کنند.
دو  فعالیت حدود  بر  نظارت  تشدید  از  مرادی   بابک 
داد  خبر  کرمانشاه  در  امالک  معامالت  بنگاه  هزار 
مصوبه  رعایت  هدف  با  نظارت  تشدید  این  افزود:  و 
کرمانشاه  در  اجاره بها  درصدی   20 حداکثر  افزایش 

صورت می گیرد.
اکیپ هایی  قالب  در  نظارت ها  این  داد:  ادامه  وی 
سازمان  فرمانداری،  تعزیرات،  نمایندگان  از  متشکل 
اتحادیه مشاورین  و  اصناف  اتاق  اماکن،  اداره  صمت، 
امالک در دو شیفت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

رئیس اتحادیه مشاورین امالک کرمانشاه از همکاری 
نزدیک به 80 درصد بنگاه های معامالت امالک برای 
کرمانشاه  در  بها  اجاره  مصوب  تعرفه های  رعایت 
از رعایت  قابل توجهی  خبر داد و عنوان کرد: بخش 
حدی  از  و  برمی گردد  مالکین  خود  به  نیز  تعرفه ها 

بیشتر دیگر در اختیار بنگاه ها نیست.
حق  بنگاه ها  آنجایی که  از  کرد:  اضافه  مرادی 
که  قراردادهایی  می توانند  فقط  ندارند،  قیمت گذاری 

خارج از تعرفه های مصوب است را ثبت نکنند.
رعایت  بر   بنگاه ها  تاکید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالکین  برخی  می شود  باعث  مصوب  تعرفه های 
یا  و  بنگاه  از  خارج  به  را  خود  توافق  مستاجرین  و 
حتی دفترخانه ها ببرند، افزود:  اگرچه نتیجه این امر 
افزایش توافقات دستی و کاهش درآمد بنگاه ها است، 
اما آنها برای رفاه حال مردم در این شرایط اقتصادی 

ناشی از گرانی ها و رکود کرونا پای کار آمده اند.
اشاره  با  کرمانشاه  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس 
بر  کرمانشاه  مدیران  و  فرماندار  استاندار،  تاکید  به 
کرد:  خاطرنشان  بها،  اجاره  تعرفه های مصوب  اجرای 
استاندار،  تاکید  و  اتحادیه  پیشنهاد  با  شده  مقرر 
افزایش  سقف  که  امالکی  مشاور  بنگاه های  برای 
با صالحدید  کنند،  رعایت  را  بها  اجاره  درصدی   20
و  مالیاتی  معافیت های   1399 سال  برای  و  اتحادیه 

معافیت عوارض کسب و پیشه در نظر گرفته شود.
کشوری  مصوبه  که  صورتی  در  است،  معتقد  مرادی 
شیوع  زمان  تا  نامه ها  اجاره   خودکار  تمدید  بر  مبنی 
ابالغ  و  اجرا  نیز  افزایش حدود 20 درصدی  با  کرونا 
شود، وضعیت بازار رهن و اجاره تا حدودی ساماندهی 

خواهد شد.



اخباراخبار
شماره 188

شنبه، 14 تیر 1399 3 رب نشرهی اقتصادی - اجتماعیاقتصاد غ

مه ان هفته 

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

تومانی صنعتی شدند، کرمانشاه زیر 
بمباران بود

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

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

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

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

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

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

را حذف کنند.
دوره جدید قوه قضاییه، حامی تولید

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

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

رویه با جدیت تبعیت کنند.
از  قدردانی  با  کرمانشاه  استان  معدن  و  خانه صنعت  رئیس 
حمایت های قوه قضاییه در این زمینه، تاکید کرد: خوشبختانه 
تولید  از  حمایت  برای  قضاییه  قوه  نیز  دیگر  زمینه های  در 
گام های خوبی برداشته که نمونه دیگر آن راه اندازی شوراهای 
حل اختالف برای بخش خصوصی است که اخیرا این شورا در 
شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه و با همراهی مجموعه خانه 

صنعت و معدن و دستگاه قضایی استان راه اندازی شد.
لزوم 24 ساعته شدن و تقویت زیرساخت های مرزی کرمانشاه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان 
اینکه به واسطه هم مرز بودن کرمانشاه با عراق تعداد قابل 
توجهی از واحدهای تولیدی استان صادرات محور هستند و 
از سوی دیگر سهم قابل توجهی از صادرات واحدهای تولیدی 
کشور به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می گیرد، 
اظهار کرد: یکی دیگر از مشکالت، موانع صادراتی چه از بعد 

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

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

زیادی به همراه دارد.
60 درصد صنایع کرمانشاه فعالند

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

به صورت تک شیفت فعال هستند.
شکری با بیان اینکه استان کرمانشاه از دیرباز به دلیل شرایط 
جنگ تحمیلی نتوانست آنطور که باید مانند سایر استان ها 
روند صنعتی شدن را طی کند، افزود: وقتی استان های دیگر 
با دالر هفت تومانی در حال ساخت و سازهای صنعتی و جذب 
سرمایه گذار بودند، کرمانشاه زیر بمباران بود. در سال های بعد 
همچنان  سال 1396،  زلزله  جمله  از  دیگری  مشکالت  نیز 

سدی بر راه توسعه صنعتی کرمانشاه بود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه معتقد است، با 
وجود این مشکالت، باید برای استان کرمانشاه و استان های 
مشابه مانند کردستان، لرستان، خوزستان و ... که هشت سال 
درگیر جنگ بودند مشوق ها و حمایت هایی مانند معافیت های 
نظر  در  و...  بهره  کم  تسهیالت  اجتماعی،  تامین  و  مالیاتی 
را  بتوانند کاستی های خود  نیز  استان ها  این  تا  گرفته شود 
جبران کنند.شکری خاطرنشان کرد: البته سال ها است که این 

راهکار را پیشنهاد داده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.
عرصه  پیشکسوتان  از  تجلیل  برای  برنامه  از  ادامه  در  وی 
به  نیز  استان  نمونه  و صنعتگران  جوان  صنعت، صنعتگران 
برنامه  این  افزود:  و  داد  خبر  معدن  و  صنعت  روز  مناسبت 
به احتمال زیاد در همین تیرماه و در سالن شهدای دولت 

استانداری برگزار خواهد شد.

اخبار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منفعت آن به تمام استان برسد.
سامانه  است،  معتقد  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
بهره برداری  مناسب  شیوه  به  اگر  گرمسیری 
شود، می تواند بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی 

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

کرمانشاه در مجلس خبر داد.
کشور  کشاورزی  قطب  کرمانشاه  کنیم  تالش 

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

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

شده است.
رشیدی کارگروه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست را یکی از مهمترین این کارگروه ها 
آنکه  وجود  با  نیز  مجلس  در  افزود:  و  دانست 
امکان ورود به کمسیون صنعت و معدن را نیز 
انتخاب  را  کشاورزی  کمیسیون  اما  داشتیم، 
دارد  زیادی  کار  جای  کمیسیون  این  کردم. 
ویژه  اهمیتی  از  نیز  کرمانشاه  استان  برای  و 

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

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

و هریک کار خود را پیش ببرند.
رشیدی اظهار کرد: جلسات کارشناسی کمیته ها 
باید به صورت مستمر برگزار شود و از دل آن 
خوراک و پیشنهاد به دست ما برسد که بتوانیم 

برای  و  مطرح  کشاورزی  کمیسیون  در  را  آن 
مشکالت و اصالح ساختارها کار کنیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل بودجه، افزود: 
کشاورزی  کارگروه  در  نیز  مسئله  این  به  باید 
خصوصا با حضور مدیران مربوطه پرداخته شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه موضوع 
آب،  کشاورزی،  کارگروه  قالب  در  که  دیگری 
منابع طبیعی و محیط زیست باید به آن توجه 
شود را وضعیت آتش سوزی جنگل ها دانست و 
از  هکتار  هزار  اکنون  هم  متاسفانه  داد:  ادامه 
و  است  سوختن  حال  در  کرمانشاه  جنگل های 
محیط زیست و منابع طبیعی باید در این زمینه 

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

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

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

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

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

بهانه تنظیم بازار داخل است.

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

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

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

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

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

باال می برد.
از  کرد:  خاطرنشان  نخود  ملی  شورای  رئیس 
به  که  کشاورزی  محصوالت  قیمت  دیگر  سوی 
شورای  توسط  می شود،  تضمینی خرید  صورت 
ناچیز  رقم  با  و  دستوری  صورت  به  اقتصاد 
تعیین می شود برای مثال قیمت خرید تضمینی 
از  بعد  البته  جاری  سال  در  گندم  هرکیلوگرم 
پیگیری های زیاد به 2500 تومان رسیده است.

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

کاهش  را  قیمت گذاری  شیوه  این  نتیجه  وی 
تمایل کشاورزان برای کشت محصول دانست.

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

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

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

باعث افزایش ضایعات کشاورزی می شود.

 نشست هم اندیشی فعاالن کشاورزی کرمانشاه با دکتر »محمد 
رشیدی« نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با حضور 

رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از فعالین کشاورزی

دادستان کرمانشاه:
تاالرهای پذیرایی کرمانشاه تا اطالع 

ثانوی حق فعالیت ندارند

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه گفت: باتوجه 
تا  استان،  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  آمار  افزایش  به 
اطالع ثانوی هیچ تاالر پذیرایی در کرمانشاه حق فعالیت 

ندارد.
شهرام کرمی بااشاره به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در 
دانشگاه علوم  نظر مسئوالن  اظهار کرد: طبق  کرمانشاه، 
جشن های  و  عزاداری  مراسم  برگزاری  استان  پزشکی 

عروسی یکی از دالیل مهم افزایش این آمار بوده است.
انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کرونا  با  مقابله  تصریح کرد: هرچند ستاد  استان، کرمی 
استان دستور ممنوعیت فعالیت تاالرهای پذیرایی استان 
آنها  از  برخی  فعالیت  شاهد  کماکان  اما  کرده،  صادر  را 

بصورت غیرمجاز هستیم. 
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: طی چند ماه اخیر حدود 
16 تاالر پذیرایی متخلف که برخالف دستور ستاد مقابله 
با کرونا استان فعالیت خود را از سرگرفته بودند، پلمب 
پلمب  فک  به  اقدام  آنها  از  تعدادی  متاسفانه  اما  شدند، 

کردند.
وی از برخورد شدید دستگاه قضایی با این تاالرها خبرداد 
شیوع  بلحاظ  استان  قرمز  وضعیت  به  باتوجه  افزود:  و 
علیه  تهدیدی جدی  اقدامی  انجام چنین  بیماری کرونا، 
سالمت شهروندان محسوب می شود، لذا بنا به درخواست 
تاالرها  این  با  استان  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 

به شدت برخورد می کنیم.
کرمی متذکر شد: از اتاق اصناف استان می خواهیم تا به 
همه تاالرهای پذیرایی استان ابالغ کند که هیچ تاالری 

در کرمانشاه حق فعالیت ندارد.
در  نمی دهیم  اجازه  هم  تاالر  یک  به  حتی  افزود:  وی 
استان فعالیت داشته باشد و با متخلفین شدیدا برخورد 

می کنیم.

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هخامنش باختر یکم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16454 و شناسه ملی 10660161919 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ایمان رستمی حاجی آبادی ) کد ملی 3240923157( به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضای هیئت مدیره(، آقای سعید رضائی تنها)کد ملی 3255417041( 
به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ناهید الیاسی )کد ملی3256632432( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا محمدی خواه )کد ملی3258697612( به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دوسال 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 )سعید رضائی تنها( به 

همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )898535(

 آگهی تغییرات شرکت آسان نیروی باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8010 و شناسه ملی 10862093792 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - تعیین سمت مدیران: /آقای کاوه فتاحی)کد ملی5969951005 ( به سمت رئیس هیئت مدیره / آقای مهدی رحمان زاده)کد ملی 4959884142 ( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره /خانم روژین 
فتاحی )کد ملی 4950054521 ( به سمت مدیر عامل ، همگی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. -دارندگان حق امضا: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 امضاء رئیس هیئت مدیره)کاوه فتاحی( و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمانشاه )898534(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورپارس هاناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7065 و شناسه ملی 10861895196 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - تصمیمات ذیل به اتفاقآراء اتخاذگردید : 1- مرتضی حقیقی به کد ملی:4969886032 به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره 2- مسعود حقیقی به کد ملی:4968948654 به سمت رئیس هئیت 
مدیره 2- مهدی نجف آبادی به کدملی :3255672805 به سمت نایب رئیس هئیت مدیره شرکت برای مدت دو سال دیگرانتخاب شدند. 2_مقرر گردیدکلیه اسنادواوراق بهاداراز قبیل چک و سفته و برات 

ونیزتمام مکاتبات عادی واداری باامضاءمدیرعامل همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )898533(

آگهی تغییرات شرکت فرخ شاد غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6824 و شناسه ملی 10660072688 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت 
اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: خانم فوزیه اکبری ملکشاهی به کدملی : 3251787373 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای نوید نوشادفر به کدملی : 3240878356 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای فرید نوشادفر به کدملی : 3241619362 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نیزتمام 

مکاتبات عادی و اداری و عقد قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )898532(

آگهی تغییرات شرکت فرخ شاد غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6824 و شناسه ملی 10660072688 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم منا خدامرادی به شماره ملی 3720138852 به عنوان بازرس اصلی ، خانم تهمینه نیلکی به شماره ملی 4948864986 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فوزیه اکبری ملکشاهی به کدملی : 3251787373 و آقای نوید نوشادفر به کدملی : 3240878356 و آقای فرید نوشادفر به 

کدملی : 3241619362 برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )898531(

رشد 222 درصدی ارزش معامالت بورس 
کرمانشاه

پیش بینی تداوم روند 
صعودی بورس

 222 رشد  از  کرمانشاه  منطقه ای  بورس  سرپرست 
در  کرمانشاه  منطقه ای  بورس  معامالت  ارزش  درصدی 

سه ماهه امسال خبر داد.
بورس  در  شده  انجام  معامالت  ارزش  فرجی  اعظم 
 26 از  بیش  را  امسال  ماهه  سه  در  کرمانشاه  منطقه ای 
هزار و 144 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: افزایش 222 
درصدی ارزش  معامالت را  در سه ماهه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.
وی از معامله دو میلیارد و 184 میلیون سهم و حق تقدم 
هم در این مدت یاد کرد و ادامه داد: در حجم معامالت 
عمده  و  نداشتیم  گذشته  سال  به  نسبت  خاصی  تغییر 
سهام  قیمت  رفتن  باال  از   ناشی  داده  رخ  قیمت  تغییر 

بوده، نه افزایش حجم معامالت.
روند  به  اشاره  با  کرمانشاه  منطقه ای  بورس  سرپرست 
اخیر،  ماه  شش  حدود  طی  بورس  کل  شاخص  صعودی 
در  که  اقداماتی  و  برنامه ها  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
دست انجام است به نظر می رسد روند مثبت بازار البته با 
شیب مالیم تری نسبت به چند ماه اخیر، همچنان ادامه 

داشته باشد.
و  بورس  آتی  وضعیت  بر  اثرگذار  عوامل  از  یکی  فرجی 
روند صعودی آن را تصمیم بر کاهش 20 درصدی کارمزد 
بازار سرمایه  افزایش جذابیت  باعث  دانست که  معامالت 

برای متقاضیان خواهد بود.
وی اضافه کرد: کاهش 20 درصدی کارمزد معامالت در 

بازار سرمایه از ابتدای مرداد امسال اجرایی خواهد شد.
که  دیگری  عامل  کرمانشاه  منطقه ای  بورس  سرپرست 
را  کند  کمک  بورس  صعودی  روند  تداوم  به  می تواند 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  عرضه  برای  دولت  برنامه 

توجه ویژه به بورس دانست.
وی همچنین از تصمیم دولت برای تسهیل روند پذیرش 
قرار  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  سرمایه  بازار  در  شرکت ها 
قرار  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  سرمایه  بازار  در  شرکت ها 
است با همکاری سازمان امور مالیاتی، برای شرکت هایی 
بخشودگی های  می شوند  بورس  وارد   1399 سال  در  که 
افزایش عمق  مالیاتی در نظر گرفته شود که این کار به 

بازار کمک خواهد کرد.
وضعیت  وقتی  دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  فرجی 
که  می بینیم  را  ارز  و  طال  مانند  بورس  موازی  بازارهای 
این روند  به نظر می رسد که  همگی روند صعودی دارد، 

صعودی برای بازار سرمایه نیز ادامه داشته باشد.
البته  شد:  یادآور  کرمانشاه  منطقه ای  بورس  سرپرست 
دارد  را  خود  ریسک  سرمایه  بازار  کنیم  فراموش  نباید 
وارد  انتخاب صحیح  و  کافی  دانش  با  حتما  باید  افراد  و 
بازار شوند، در غیراینصورت ممکن است سرمایه خود را 

از دست بدهند.
روند  جریان  در  بازار  حال  هر  به  کرد:  تاکید  فرجی 

صعودی خود نیازمند یکسری اصالحات هم خواهد بود.
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مه ان هفته  اخبار

برای  قرمز  فرش  اگر  گفت:  ایالم  استاندار 
حداقل سنگ  کنیم  نمی  پهن  گذار  سرمایه 

جلو پای سرمایه گذاران نباشیم.
ایالم   استاندار  دشتکی«  سلیمانی  قاسم   «
استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  نشست  در 
ضمن تبریک میالد باسعادت امام رضا علیه 
السالم و دهه کرامت خواستار همراهی بیشتر 
مدیران با سرمایه گذاران و صاحبان واحدهای 
تولیدی شد و اظهار کرد: در راستای تحقق 
موانع  باید  تولید  بر جهش  شعار سال مبنی 

سد راه تولید کنندگان شکسته شود.
نباید سرمایه گذار و  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
در  امضا  یک  برای  را  تولید  و  کار  صاحبان 
چندین اداره سرگردان کنیم و زمان و وقت 
او را بجای آنکه صرف تولید شود در ادارات به 
تاکید کرد: همه مدیران کمک  هدر بدهیم، 
استان  تولید  راه  سر  از  را  مشکالت  و  کنند 
بردارند و البته همه چیز به مدیران و دستگاه 
های اجرایی و حمایتی بستگی دارد اگر همه 
بخواهیم کار مردم به معنای واقعی حل شود، 

واقعا شدنی است.
استاندار ایالم ادامه داد: در این راستا دستگاه 
های تخصصی محور شوند و بقیه ادارات ذی 
به  عملیاتی  بصورت  و  کنند  جمع  را  ربط 

کمک تولید کنندگان بشتابند.
در  خوبی  تحرک  امروز   اینکه  بیان  با  وی 
ادارات ایجاد شده است، اضافه کرد: باید این 
به تغییرات  اعتقاد  اگرچه  روند تقویت شود، 
که  هستند  دستگاه  چند  اما  ندارم  اساسی 
باوجود هشدارها نتوانسته اند خود را با سرعت 
که  کنند  هماهنگ  استان  در  دولت  حرکت 

برای تغییر آنها اقدام می کنیم.
نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر این 
شخصیت  و  اصالت  بایست  مدیران  که  مهم 
حقوقی خود را به شکل صحیحی حفظ کنند 
این و  آویزان  ماندن در جایگاه خود  برای  و 
آن نشوند، اضافه کرد: مدیران مطمئن باشند 
افرادی که خارج از روال قانونی دنبال حفظ، 
تثبیت و ارتقای جایگاه خود هستند نه تنها 
موفق به این هدف نمی شوند بلکه زمان ترک 

جایگاه خود را کوتاه تر خواهند کرد.
سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از صحبت 
روستایی  توسعه  معاون  سفر  به  خود  های 
استان  به  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق 
میلیارد   180 اختصاص  گفت:  و  پرداخت 
استان  محروم  و  روستایی  مناطق  به  تومان 

ریاست  محروم  مناطق  معاون  سفر  آورد  ره 
جمهوری به استان بود.

وی ادامه داد: در این سفر پرخیر و برکت 15 
بنایی  زیر  های  زیرساخت  به  تومان  میلیارد 
هلیالن و پمپاژ تلخاب بدره اختصاص یافت 
و مدیران مربوطه بایست پیگیر جذب کمک 

باشند.
استاندار ایالم از اختصاص 15 میلیارد تومان 
و  ها  کارگاه  به  الحسنه  قرض  تسهیالت 
این سفر خبر  تولیدی کوچک در  واحدهای 
های  کارگاه  به  تسهیالت  این  گفت:  و  داد 
و  قفس  در  ماهی  پرورش  قالیبافی،  و  فرش 

... ارائه می شود.
 292 جذب  با  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی روستایی 

برتر کشور شده  استان   3 در سال 98 جزو 
این  در  موفق  عملکرد  خاطر  به  گفت:  ایم، 
سهم  از  دیگر  تومان  میلیارد   150 حوزه 
استان  به  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
بایست  مربوطه  مدیران  که  یافت  اختصاص 

پیگیر جذب این تسهیالت باشند.
مهم  توافق  به  ادامه  در  دشتکی  سلیمانی 
گفت:  و  پرداخت  سفر  این  در  جانبه  سه 
محروم  مناطق  روستایی  توسعه  معاونت 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  جمهوری،  ریاست 
استانداری ایالم در یک قراداد سه جانبه طرح 
احیای اراضی شیب دار استان را اجرایی می 

کنند.
 10 مجموع  در  شده  مقرر  داد:  ادامه  وی 
هزار هکتار و هرسال 2 هزار هکتار از اراضی 
شیبدار استان ایالم احیا شود، در این طرح با 
آبخیزداری جلوی شخم غیر استاندار گرفته 
می شود و بجای آن درختان مثمر چون گل 
محمدی و نرگس و .... کاشته می شود و در 
اینجا نیز می طلبد دستگاه های متولی این 

موضوع را به جد پیگیری کنند.
استاندار ایالم در پایان به دستاورد مهم دیگر 
شد  قرار  کرد:  اظهار  و  پرداخت  سفر  این 
مناطق  اقتصادی  و  عمرانی  مهم  های  پروژه 
اجرا  برای  گذار  سرمایه  که  استان  محروم 
به  قالب یک طرح  در  و  احصا شوند  ندارند، 
محروم  مناطق  روستایی  توسعه  معاونت 
ریاست جمهوری ارائه شود تا در یک نشست 
بنیادها،  ها،  با حضور هلدینگ  تخصصی که 
شود،  می  تشکیل  بخش خصوصی  و  نهادها 

هرکدام چند پروژه را برای اجرا تقبل کنند.

نباید سرمایه گذار و تولیدکننده برای یک امضا سرگردان باشد

استاندار ایالم :

لرستان  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
باید مورد حمایت و آموزش های  بانوان  گفت: 
قرار  زندگی  سبک  تغییر  خصوص  در  الزم 

گیرند.
کار شعبه  به  آغاز  همایش  در  ثمینی  محمود 
درمان  و  اشتغال  آموزش،  همیاری  مرکز 
و  بروجرد  در  ایران  العالج  صعبت  بیماران 
که  نهج البالغه  دبیرخانه  بین المللی  کارگروه 
ارشاد  اداره  سالن  در  تیرماه  دوازدهم  امروز 
مسئله ای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  بروجرد 
آسیب های  هستیم  مواجه  آن  با  امروز  که 
اجتماعی بوده که ناشی از عدم توانمندسازی 

بانوان است.
وی تصریح کرد: بانوی که تسری پیدا می کند 
است  خانواده  ستون  و  محور  که  جامعه  بر 
بشود  آسیب  و  مشکل  دچار  هر شکل  به  اگر 

یقیناً اجزا و اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار 
با شرایط خاص مواجه  اگر  امروزه  ما  می دهد 

هستیم.
کرد:  خاطرنشان  لرستان  استاندار  معاون 
بسیار  خاص  بیماران  درمانی  هزینه های 
زمینه  این  در  نمایندگان  باید  که  باالست 
الیحه های حمایتی را پیگیری کنند تا حمایت 
از این بیماران در مسیری قانونمند دنبال شود.

باید  دولت  راستا  این  در  کرد:  اضافه  ثمینی 
نیز  سالمت  حوزه  خیرین  و  کند  کمک 
می توانند ظرفیت خوبی باشند تا بتوان بخشی 

از مشکالت بیماران خاص را رفع کرد.
و  حمایت  مورد  باید  بانوان  کرد:  بیان  وی 
سبک  تغییر  خصوص  در  الزم  آموزش های 
توانایی های  بتوانند  تا  گیرند  قرار  زندگی 
از نظر  از جمله  خود در عرصه های مختلف و 

اقتصادی به منصه ظهور برسانند.
بسیار  در  داد:  ادامه  لرستان  استاندار  معاون 
بر  تکیه  با  روستایی  و  دورافتاده  مناطق  از 
به خودباوری  توانسته اند  زنان  تولیدات محلی 
این  که  برسند  قبولی  قابل  اقتصادی  توان  و 
روند را با آموزش و ارتقای آگاهی آنان می توان 

بیشتر کرد.
که  هزینه ای  هرگونه  کرد:  اظهار  ثمینی 
نوعی  می شود  انجام  پیشگیری  حوزه  در 
سرمایه گذاری است که در تمام زمینه ها اعم از 
بانوان و مهارت های الزم  آموزش و توانمندی 
در تغییر سبک زندگی می تواند نتیجه مطلوب 

به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید تالش کنیم آموزش های 
را بدهیم تا افراد قبل از مبتال شدن به بیماری 

نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان با 
اشاره به بیماری کرونا، افزود: وضعیت بیماری 
از  استان  شهرهای  بیشتر  در  هم اکنون  کرونا 
مرز هشدار گذشته و به وضعیت قرمز رسیده 

است.
نیازمند  مرحله  این  در  کرد:  تصریح  ثمینی 
همکاری مردم هستیم و چنانچه پیک بیماری 
پاسخگویی  برای  امکانات  برود  باال  به یک باره 
به نیازهای دارویی و تجهیزات الزم در درمان 

بیماران وجود ندارد.
تقاضا  استان  مردم  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  نکردن  شرکت  در  همکاری  با  که  داریم 
اجتماعات غیرضروری، رعایت فاصله اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی روند رسیدن به 

پیک بیماری را کند کنند.

بانوان باید مورد حمایت و آموزش های الزم در خصوص تغییر سبک 
زندگی قرار گیرند

معاون استاندار لرستان:

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم خبر داد:
انعقاد بیش از 10 پروژه پژوهشی و 
طرح اینترنشیپ با دانشگاه های ایالم

 10 از  بیش  گفت:  ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
دانشگاه های  با  اینترنشیپ  طرح  و  پژوهشی  پروژه 

استان منعقد شده است.
دانشگاه  رئیس  با  دیدار  در  نوریان«  »روح اهلل  دکتر 
حوزه  در  اکنون  هم  کرد:   اظهار   ، ایالم  نور  پیام 
پژوهشی  پروژه   19 شرکت،  این  فناوری  و  پژوهش 
و 8 طرح اینترنشیپ جاری و در حال انجام است که 
در این بین بیش از 10 مورد قرارداد پروژه پژوهشی 
به ارزش 8500  میلیون ریال با دانشگاه های استان 

و منطقه منعقد شده است.
روی  به  ایالم  گاز  پاالیشگاه  درب  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  و  است  باز  پژوهشگران  و  متخصصان  اساتید، 
پژوهش و فناوری این شرکت همواره پذیرای ایده های 
از  است،  مختلف  حوزه های  در  نوآورانه  و  خالقانه 
پژوهش های  تعریف  زمینه  در  شرکت  این  حمایت 
باالی  پتانسیل  از  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کاربردی 
دانشگاه های استان در تعامل با صنعت در حوزه های 
این  فنی  غیر  چالش های  و  مسائل  و  فنی  مخنلف 

پاالیشگاه استقبال می شود.
حوزه  اینکه  بیان  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
نظامی  دارای  ایالم  گاز  پاالیشگاه  فناوری  و  پژوهش 
دستیابی  دنبال  به  و  است  منظم  و  هدفمند  پویا، 
کرد:  نشان  خاطر  است،   پژوهشی  نتایج  بهترین  به 
و  علمی  مجامع  ها،  دانشگاه  ظرفیت  از  استفاده 
اصلی  رویکردهای  از  یکی  بنیان،  دانش  شرکتهای 

حل مسائل و چالش ها در این واحد صنعتی است.
پیام  دانشگاه  رئیس  زاده«  سهراب  »عباس  دکتر 
مدیریت  مجموعه  سازنده  تعامل  از  با  نیز  ایالم،  نور 
با دانشگاه ها و مخصوصا دانشگاه  پاالیشگاه گاز ایالم 
های استان ایالم قدردانی و اظهار کرد: دانشگاه پیام 
نور ایالم از تمام ظرفیت های موجود در راستای ایجاد 
ارتباط بیشتر و موثرتر جهت پیشبرد اهداف مشترک 
پاالیش گاز  با شرکت  برنامه های پژوهشی  اجرای  و 

ایالم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
روی  به  ایالم  گاز  پاالیشگاه  درب  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  و  است  باز  پژوهشگران  و  متخصصان  اساتید، 
پژوهش و فناوری این شرکت همواره پذیرای ایده های 
از  است،  مختلف  حوزه های  در  نوآورانه  و  خالقانه 
پژوهش های  تعریف  زمینه  در  شرکت  این  حمایت 
باالی  پتانسیل  از  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کاربردی 
دانشگاه های استان در تعامل با صنعت در حوزه های 
این  فنی  غیر  چالش های  و  مسائل  و  فنی  مخنلف 

پاالیشگاه استقبال می شود.
فناوری  و  پژوهش  رئیس   ، نورالهی«  »احسان  دکتر 
شرکت پاالیش گاز ایالم ضمن تشریح ساختار شورای 
گاز  پاالیشگاه  در  انجام شده  فعالیت های  و  پژوهشی 
ایالم،  گفت: اهم زمینه های همکاری با دانشگاه ها در 
قالب انجام پروژه های پژوهشی ، طرح های اینترنشیپ 
و حمایت از پایان نامه های  تحصیالت تکمیلی است.

و  پژوهش  حوزه  در  خالقانه  ایده های  افزود:  وی 
تخصصی  کمیته های  و  پژوهش  شورای  در  فناوری 
در  تا  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  جدیت  با  مربوطه 
دهندگان،  پیشنهاد  و  پژوهشگران  با  سازنده  تعامل 
اجرا  و  تعریف  محور  مساله  و  کاربردی  های  پروژه 
پژوهش  حوزه  فعالیتهای  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی 
مستمر  همکاری  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه  فناوری  و 
قریب به 80 نفر از پرسنل شرکت و اساتید دانشگاه 
 250 به  قریب  انعقاد  به  منجر  گذشته  سال  پنج  در 
قرارداد پروژه پژوهشی، طرح اینترشیپ و پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی شده است، افزود: به منظور بهبود 
از  نتایج و دستاوردهای پروژه های پژوهشی  کیفیت 
ها  پروژه  نظارت  برای  دانشگاهها  اساتید  علمی  توان 

استفاده می شود.

مدیرکل غرب و مرکز شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور:

1000 میلیارد تومان مبلغ قرارداد 
چهارخطه پلدختر - خرم آباد است

توسعه  و  ساخت  شرکت  مرکز  و  غرب  مدیرکل 
میلیارد   1000 گفت:  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای 
خرم آباد   - پلدختر  چهارخطه  قرارداد  مبلغ  تومان 

است.
محمدصادق وجدی دوازدهم تیرماه در حاشیه بازدید 
وزیر راه وشهرسازی از قطعه اول چهار خطه پلدختر 
- خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارخطه 
پلدختر - خرم آباد در قالب چهار قطعه انجام می شود.

وی ادامه داد: قطعه اول این پروژه 10 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و بخشی از مسیر موجود بدون تغییر و 

بخشی به صورت بهسازی انجام می شود.
وجدی با بیان اینکه با اجرای این پروژه طول مسیر 
قراردادهایی  افزود:  می شود،  کوتاهتر  کیلومتر   10
و  است  تومان  میلیارد   550 شده  منعقد  تاکنون  که 
قطعه  و  شده  بسته  داد  قرار  را  چهارم  و  یک  قطعه 
آینده  روز   25 ظرف  که  است  مناقصه  حال  در  دوم 
تعیین تکلیف می شود که با قراداد قطعه دوم مجموع 
مبلغ قراردادهای این سه قطعه مذکور بالغ بر  700 

میلیارد تومان می شود.
وی گفت: قطعه سوم در دست مناقصه است که در 
برای  قراردادها  کل  مبلغ  قطعه  چهار  این  با  مجموع 

این پروژه  1000 میلیارد تومان خواهد شد.
توسعه  و  ساخت  شرکت  مرکز  و  غرب  مدیرکل 
کارهای  تمام  گفت:  کشور   نقل  و  حمل  زیربناهای 

الزم برای تسریع عملیات انجام شده است.
توسط شرکت  پروژه  این  بیان هر چهار قطعه  با  وی 
انجام  ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
راه  کیلومتر   48 مسیر  این  در  کرد:  اضافه  می شود، 
سازی جدید و 86 کیلومتر بهسازی و استفاده از وضع 

موجود است.

آتش سوزی منطقه حفاظت شده:
تمامی امکانات مدیریت بحران در 

سفیدکوه هستند
مدیریت  امکانات  تمامی  گفت:  خرم آباد  فرماندار 

بحران شهرستان در سفیدکوه هستند.
منطقه سفیدکوه  اینکه حریق  بیان  با  جعفر طوالبی 
حال  در  کرد:  بیان  دارد،  ادامه  همچنان  خرم آباد 
شروع  از  ساعت  چندین  گذشت  از  پس  حاضر 

آتش سوزی هنوز هم درگیر آن هستیم.
تمامی  شده  انجام  هماهنگی های  با  افزود:  وی 
کردن  خاموش  برای  سفیدکوه  منطقه  در  امکانات 

آتش مستقر هستند.
تا حریق  باقی مانده  اینکه 20 درصد  بیان  با  طوالبی 
محیط  محلی،  نیروهای  کرد:  اظهار  شود،  مهار 
زیست، منابع طبیعی و آتش نشانی مشغول خاموش 

کردن این آتش سوزی هستند.
ارتش  کردیم  هماهنگ  کرد:  تصریح  مسئول  این 
آتش سوزی  محل  به  اطفاء  برای  را  الزم  امکانات 

بیاورد.
صعب العبور  دلیل  به  شد:  یادآور  خرم آباد  فرماندار 
کردن  خاموش  کار  سرباالیی  وجود  و  منطقه  بودن 

آتش برای نیروها سخت است.
حریق  اطفاء  ما  غم  و  هم  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
و  بوده  بررسی  دست  در  حادثه  علت  گفت:  است، 
این  زمینه  منطقه  در  و  باشد  تعمدی  هم  احتماال 

کارها وجود دارد.
طوالبی اضافه کرد: تا این لحظه عامل یا عوامل این 
کشف  مستنداتی  و  نشده اند  شناسایی  آتش سوزی 

نشده است.
خسارت  دقیق  میزان  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
مشخص نیست، گفت: بعد از مهار حریق، این میزان 

توسط منابع طبیعی اعالم خواهد شد.

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایالم؛
مشکالت واحدهای پرورش ماهی در 

قفس بدره بررسی شد
پرورش  واحدهای  مشکالت  بررسی  از  بدره  فرماندار 
ستاد  جلسه  در  سیمره  سد  دریاچه  قفس  در  ماهی 

اقتصاد مقاومتی استان الزم خبر داد.
و  استاندار  سفر  پیرو  کرد:  اظهار  آزادی«  »یونس 
به  کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  
شهرستان بدره و دستور بررسی مشکالت واحدهای 
اقتصاد  ستاد  جلسه  در  قفس  در  ماهی  پرورش 
امروز  جلسه  دستورکار  در  موضوع  این   ، مقاومتی 

ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفت.
در  الزم  تصمیمات  جلسه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه رفع مشکل صدور پروانه بهره برداری واحدها 
اتخاذ و مقرر شد دستگاه های متولی پیگیری الزم را 
انجام دهند، افزود: در این جلسه همچنین تصمیمات 
الزم در زمینه عقد قرارداد متصدیان با شرکت منابع 
قایق های مختص  به  بنزین  آب و اختصاص سهمیه 

واحدهای پرورش ماهی گرفته شد.
استاندار  جلسه  این  در  کرد:  تصریح  بدره  فرماندار 
دستورکار  این  این  مصوبات  شدن  اجرایی  خواستار 
ظرف مدت یکماه جهت سهولت در فعالیت واحدهای 

پرورش ماهی در قفس شهرستان بدره شد.
بهره  پروانه  با رفع مشکل صدور  تاکید کرد:   آزادی 
برداری واحدهای پرورش ماهی در قفس، موانع پیش 
بیمه  و  تسهیالت  دریافت  برای  واحدها  این  روی 

مرتفع خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد:
طرح مرتع داری در سطح 76 هزار 

هکتار در لرستان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای 
استان  در  هکتار  هزار   76 در سطح  مرتع داری  طرح 

خبر داد.
جمع  در  تیرماه  دوازدهم  امروز  نجفی،  شیرزاد 
در   9 جهش  سازمانی  طرح  کرد:  اظهار  خبرنگاران، 

99 در لرستان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به این که در حوزه مرتع حجم کار باالست 
هکتار  هزار   76 در سطح  مرتع داری  طرح  بایستی  و 
طرح های  مدیریت  اِحاله  کرد:  خاطرنشان  شود،  اجرا 
مرتع داری در سطح 330 هزار هکتار و اِحاله مدیریت 
هفت پارک جنگلی در سطح استان اجرا خواهد شد.

جنگلی  ذخیرگاه  مکان یابی  به  اشاره  با  مسئول  این 
که بایستی در سطح 70 هزار هکتار تهیه طرح شود، 
سال  در  چوب  زراعت  طرح  هکتار   1100 گفت:  
سازوکار  است  الزم  که  هرچند  می شود،  اجرا  جاری 
به گونه ایی باشد که تمام چوب استحصال شده بدون 

مجوز منابع طبیعی به خارج از استان حمل نشود.
اراضی  کاداستر  ملی  طرح  اجرای  کرد:  بیان  نجفی 
طبیعی،  منابع  توسعه  صندوق  تشکیل  جنگلی، 
حفاظت از اراضی ملی و اخذ حقوق دولتی در دستور 

کار سال جاری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
ایالم گفت: بخش صنعت و معدن به عنوان 
نیازمند  اقتصاد  محرکه  موتور  ترین  مهم 

نگاهی اندیشمندانه است.
»اقبال اسماعیلی« در پیامی اظهار کرد: روز 
را که روز تجدید عهد  ملی صنعت و معدن 
عرصه  جهادگران  با  ملت  و  دولت  پیمان  و 
تالشگران،  همه  به  است  معدن  و  صنعت 
تولیدکنندگان  صنعتگران،  کارآفرینان، 
از  و  گویم  می  تبریک  عرصه  این  وکارکنان 
استوارانه،  که  کسانی  همه  ستودنی  تالش 
عزت و اقتدار ایران اسالمی را سرلوحه امور 

خویش قرار داده اند تقدیر و تشکر میکنم.
وی گفت: روز ملی صنعت و معدن فرصتی 
دستاوردهای  معرفی  و  تبیین  با  تا  است 
صنعتی و معدنی کشور عزیزمان ایران، نقش 
تحقق  و  اقتصاد  در  را  دو حوزه  این  کلیدی 

اهداف بلندمدت کشور یادآور شویم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
ایالم با بیان اینکه در راستای سیاست های 
بر  تمرکز  بر  مبنی  در سال 98  تبیین شده 
رونق تولید، رهبر معظم انقالب امسال را سال 
تصریح  کردند،  گذاری  نام  تولید«  »جهش 
سیاست  هاست  سال  موضوعی  این  کرد: 

گذاران در کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن 
تاکید و تمرکز کرده اند زیرا الزمه اصلی رونق 

و رشد اقتصادی در کشور رشد تولید است و 
از  حاکی  موضوع  این  بر  ایشان  مکرر  تاکید 
این  اهمیت یک حرکت ملی همه جانبه در 
اقتصادی  حساس  شرایط  در  ویژه  به  راستا 

کشور است.
روز  این  اختصاص  کرد:  تاکید  اسماعیلی 
فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور 
و معدن  یعنی بخش صنعت  اقتصاد  محرکه 
این بخش  اندیشمندانه شود چرا که  نگاهی 
به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش 
نقش  سرانه  آمد  در  و  ملی  ناخالص  تولید 

بسزایی دارد.

بخش صنعت و معدن نیازمند نگاه اندیشمندانه است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم:

از  شهرداری  طلب  میزان  ایالم  شهردار 
دستگاه های اجرایی را حدود 1100 میلیارد 

ریال اعالم کرد.
اظهار  خبر،  این  اعالم  با  صادقیان«  »طالب 
از  را  بدهی  مقدار  این  ایالم  شهرداری  کرد: 
بانک های عامل، ادارات، نهادها، مراکز آموزش 
عالی و دانشگاه ها طلب دارد که هنوز وصول 

نشده است.وی با بیان اینکه  بیشتر این طلب 
مربوط به جریمه ماده 100، پرداخت نکردن 
عوارض، هزینه پروانه ساخت یا جریمه اضافه 
درصدد  شهرداری  کرد:  تصریح  است،  بنا 
ایجاد تفاهم با این مجموعه های بدهکار است 
جاری  هزینه های  از  بخشی  طریق  این  از  تا 
ایالم  کند.شهردار  جبران  را  خود  عمرانی  و 

تاکید کرد:  به هزینه های شهرداری  اشاره  با 
که  دارد  نیرو  هزار  یک  حدود  مجموعه  این 
حقوق  برای  تنها  ریال  میلیارد   70 ماهیانه 
بنایراین  شود،  پرداخت  باید  آنها  مزایای  و 
می طلبد که دستگاه های بدهکار، اهتمام خود 
را برای پرداخت به کار گیرند.صادقیان با بیان 
اینکه تصویب بودجه 400 میلیارد ریالی در 

و  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای   99 سال 
زیرساختی در شهر ایالم گفت: بیشتر طرح ها 
تعریف  بودجه ای  قالب  در  معمول  طور  به 
می شوند که سالیانه به تصویب شورا می رسد 
و برخی اوقات برای اجرایی کردن این طرح ها 
کند  بروز  نیز  اختالف نظرهایی  است  ممکن 

که طبیعی است.

طلب 1100میلیارد ریالی شهرداری ایالم از دستگاه های اجرایی

شهردار ایالم خبر داد:
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مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

75 درصد ظرفیت سدهای کشور
 پُر است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
 75 حدود  گفت:  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 

درصدظرفیت سدهای کشور پُر از آب است.  
سد  افتتاح  حاشیه  در  تیر(  روز)12  رسولیها،  حاج  محمد 
شرفشاه سومار در استان کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: امسال در قالب پویش »الف.ب. ایران« قرار است 
سد  که  برسد  برداری  بهره  به  کشور  در  مخزنی  سد   10
بهره  مدار  وارد  امسال  که  است  سدی  چهارمین  شرفشاه 

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

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

به سال قبل تنها سه تا چهار درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با ذخیره کافی آب پشت سدها، تابستان امسال 
برای تامین آب شرب از محل سدها مشکلی نداریم و اگر 

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

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

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

می شود.

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

شده است

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

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

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

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

بوده است.
به گفته حاج رسولیها، این سدها زمینه آبیاری 250 هزار هکتار 
با اشتغالزایی 300 هزار نفر را فراهم کرده  اراضی کشاورزی 

است.
مگاوات  سدها، 1300  این  از  بهره برداری  با  کرد:  اضافه  وی 

نیروگاه برق آبی نیز وارد مدار استفاده شده است.
شهریار حیدری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب 
در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به بهره برداری از سد 
برای  این سد  از  که  آبی  با  امیدواریم  شرفشاه سومار، گفت: 
مصارف شرب، کشاورزی و صنعت منطقه تامین می کند شاهد 
برگشت مردم به سومار و نفت شهر و روستاهای این منطقه 

باشیم.
وی خاطرنشان کرد: سال ها است مردم درخواست فراهم شدن 
امیدواریم  که  دارند  را  منطقه  این  به  بازگشت  برای  شرایط 

تامین آب به این امر کمک کند.

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

آن را مورد بررسی قراردادند.
استان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمانشاه، در حاشیه این بازدید که فضل اله 
داشت،  حضور  نیز  کرمانشاه  فرماندار  رنجبر 
در  کرمانشاه  مردم  نماینده  رشیدی  دکتر 
اینکه آب  بر  با تأکید  مجلس طی گفتگویی 
گفت:  است،  همگان  اولیه  نیاز  سالم  شرب 
باید همه مسئوالن با همکاری هم برای رفع 

مشکالت مردم تالش کنند.
شرب  آب  مشکل  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
آبرسانی  مجتمع  دست  پایین  روستاهای 
روستاهای  اهالی  همراهی  با  علی)ع(،  امام 
باالدست و تدابیر مسئوالن از جمله شرکت 
آبفای استان به زودی برطرف گردد تا مردم 
دغدغه  آب شرب خود  تأمین  منطقه جهت 

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

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

از  استفاده  آن عدم  از دالیل  یکی  است که 
کنتور در روستاهای باالدست می باشد.

و  غیرمجاز  های  برداشت  داد:  ادامه  وی 
شرب  آب  از  رویه  بی  استفاده  فاقدکنتور، 
باغها  آبیاری  مثل  غیرشرب  مصارف  برای 
در  و...  شستشو  و  دام  برای  استفاده  و 

آب  است  شده  باعث  باالدست  روستاهای 
دست  پایین  روستاهای  به  کافی  میزان  به 

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

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

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

نعمت آب شرب بهره مند می سازد.

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

مدیرکل زندان های کرمانشاه گفت:
 تمامی زندان های استان عاری از 

ویروس کرونا هستند
ضد  با  پیشگیرانه  تدبیر  با  کرد:  اظهار  بیگلری  منصور 
سرایت  و  شیوع  از  موقع  به  قرنطینه  و  روزانه  عفونی 

بیماری کرونا در زندان ها جلوگیری شده است.
محیط  تمام  گفت:ما  کرمانشاه  های  زندان  مدیرکل 
و  کنیم  می  روز ضدعفونی  در  نوبت  دو  را  زندان  های 
کارکنان  وهمه  کنترل  منظم  بصورت  ها  وروردی  تمام 
هم به طور دقیق تست می شوند وتمامی پروتکل های 

بهداشتی در اعزام و بدرقه زندانیان رعایت می شود.
وی همچنین یکی از بهترین ابزار برای اصالح زندانیان 
را حرفه آموزی به مددجویان عنوان کرد و گفت: ارائه 
را  زندان  به  بازگشت  تواند  می  مهارتی  های  آموزش 

کاهش دهد.
از فعالیت 16 کارگاه  فنی  عضو شورای قضایی استان 
و گفت: هم  استان خبرداد  زندان های  ای در  و حرفه 
و  آموزی  از مددجویان در حال حرفه  نفر  اکنون 400 

تولیدات صنایع دستی هستند.
هم  آزادی  از  بعد  حتی  زندانیان  کرد:  خاطرنشان  وی 
از جمله  مند می شوند  بهره  از خروج  از خدمات پس 
برای  الحسنه  از  تسهیالت قرض  استفاده  این خدمات 

اشتغال و ارائه مهارت های اساسی زندگی است.

رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مسعود   ، کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه 
احداث  حوزه  این  در  مطمئنا  گفت:  شریفی 
های  بازارچه  وجود  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 
مرزی تاثیر بسزایی در صادرات غیر نفتی و 
توسعه اقتصادی مناطق مرزی و به تبع کل 
استان خواهد داشت ، که سهم این دستگاه 
مرزی  بازارچه  چهار  تحویل  ضمن  اجرایی 
 ، تیله کوه  بازارچه  اجرای   ، در سال 1398 
قصرشیرین  اقتصادی  ویژه  منطقه  همچنین 
است که تا کنون برای این پروژه ها بالغ بر 

8 میلیارد تومان هزینه شده است.
به  همچنین  کل  اداره  این  افزود:  شریفی 
اداری   امورات  و  کارمندان  حال  رفاه  منظور 
شورای  تصویب  و  استان  نیاز  به  توجه  ،با 
برنامه ریزی  و به تبع ابالغ اعتبار حوزه فنی 
و اجرایی این دستگاه پروژه های عمرانی در 
درمانی،   ، خدماتی   ، فرهنگی  مراکز  احداث 
احداث  در  را  اقتصادی  و  ورزشی   ، اداری 
بازارچه  همچنین  اقتصادی  ویژه  منطقه 
دنبال  تولید  جهش  سال  در  را  مرزی  های 

می کند.
در  دستگاه  این   : کرد  تصریح  ادامه  در  وی 
فرهنگ  و  مطالعه  سرانه  ارتقای  راستای 

استعدادهای  کشف  همچنین  و  کتابخوانی 
ورود  برای  ایشان  سازی  آماده  و  جوانان 
احداث  پروژه   6 اجرای  ضمن  بازارکار  به 
و  فنی  مراکز  احداث  پروژه  دو   ، کتابخانه 
در  را  ذهاب  سرپل  شهرستان  در  ای  حرفه 

دست اجرا دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در 
حاشیه گزراش عملکرد حوزه فنی و اجرایی 

ایثارگر  عزیزان  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
شدن  گیر  همه  با  همزمان  درمان  کادر  در 
اجرایی  دستگاه  این  افزود:  کرونا  بیماری 
بیمارستان  تحویل  و  سازی  آماده  ضمن 
100 تختخوابی پاوه ، با جدیت پیگیر اجرای 
شهرستان  تختخوابی   540 بیمارستان 
کرمانشاه ، همچنین بیمارستان امام خمینی 
)ره ( شهرستان اسالم آباد غرب است که در 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
و  راه  کل  اداره  که  است  حالی  در  این 
و  فنی  در حوزه  کرمانشاه  استان  شهرسازی 
اجرایی ، با اعتبار ابالغ شده 317 میلیارد ، 
45 پروژه جاری دارد که عمده آن را پروژه 
زلزله  مناطق  بازسازی  و  سازی  مقاوم  های 

زده استان تشکیل می دهد.
این  عملکرد  رزومه  به  است  ذکر  به  الزم 
همزمان   ، اجرایی  و  فنی  حوزه  در  دستگاه 
عنوان  تحت   ، رو  پیش  سال  گذاری  نام  با 
های  سالن  باید ساخت   ، تولید  سال جهش 
همچنین   ، جوانرود  و  آباد  دولت  ورزشی 
–جوانرود  دول  آیشه  گردشگری  جاده 
گردشگری   ورزشی  های  پروژه  قالب  در 
ساختمان  بازسازی  های  پروژه  ،همچنین 
خسروی  و  آباد  تازه  –امدادی  اداری  های 
امدادی هالل  مراکز  های  پروژه  قالب  در  را 

احمر اضافه کرد.
پروژه  همه  اجرای  که  است  حالی  در  این 
های مذکور نیاز به تامین اعتبار و تخصیص 
که  دارد  موقع  به  تزریق  البته  و  تامین   ،
آن  از  برداری  بهره  شاهد  رو  پیش  سال  در 

باشیم.

مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد:

حوزه فنی اجرایی سال 99، 40 پروژه عمرانی را در دست اجرا دارد و با 
تخصیص به موقع اعتبار بخش عمده آن تاپایان سال به بهره برداری خواهد رسید

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

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

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

ثانیه با کمبود آب شرب مواجه شدیم.
وی افزود: در ستاد استانی مبارزه با کرونا مصوب شد 10 
با مدار و شبکه توزیع در  حلقه چاه در کمترین فاصله 
مناطق مختلف کرمانشاه حفر شود که هم اکنون عملیات 
حفر سه چاه به طور همزمان در میدان مرکزی، زینبیه 
و شکارگاه در حال انجام است و به زودی با هماهنگی 
شرکت آب منطقه ای و شهرداری، چهارمین چاه نیز در 

پارک درخشان حفر خواهد شد.
چاه  حلقه   6 حفر  عملیات  آغاز  از  همچنین  اسماعیلی 
از  کمتر  در  گفت:  و  داد  خبر  آینده  روزهای  در  دیگر 
یک ماه آینده ، این 3حلقه چاه حفر شده، به مدار بهره 

برداری وارد می شوند.
این چاه ها  از  تجهیز هریک  و  اسماعیلی، حفر  گفته  به 

نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه به همراه دارد.
وی، منبع اصلی تامین آب شرب کرمانشاه را سد گاوشان 
دسترس  در   1400 سال  تا  منبع  این  گفت:  و  دانست 
ما قرار نمی گیرد.سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه یکی دیگر از 
از  را استفاده  تامین کمبود آب شرب کرمانشاه  راه های 
با  گفت:  و  کرد  عنوان  ارگانها  سایر  اختیار  در  چاه های 
موافقت شهرداری کرمانشاه تعدادی از چاه های در اختیار 
آنها 12 ساعت در شبانه روز در اختیار شرکت آبفا قرار 
مدار  به  لیتر   120 حدود  هم  طریق  این  از  و  می گیرد 
آب شرب کرمانشاه اضافه می شود تا در تابستان امسال 
حداقل  ولی  بود  خواهیم  مواجه  فشار   افت  با  هرچند 

شاهد قطع کامل آب نباشیم.

تعویض یک دستگاه شیر فلکه کلیدی  
شبکه توزیع آب زون میانی شهر سنقر

یک دستگاه شیر فلکه اصلی و کلیدی شبکه توزیع آب 
محله میدان 15 خرداد شهر سنقر تعویض شد.

فاضالب کرمانشاه، مدیر  و  روابط عمومی آب  به گزارش 
امور آب و فاضالب سنقر با اشاره به عمر باالی شیرآالت 
شبکه توزیع در برخی نقاط حساس و پرترافیک از شهر 
به  بروز حوادث  این شیرآالت در زمان  از  تعدادی  گفت: 
درستی عمل نکرده، بطوریکه درصورت نیاز به قطعی آب 
جهت انجام هرگونه تعمیرات به ناچار الزم بود آب مناطق 
بیشتری از شهر )و در این مورد خاص؛ آب کل زون میانی 
با  5000مشترک( قطع گردد که این موضوع به هیچوجه 

مطلوب شرکت آب و فاضالب نیست.
به گفته محمدمهدی سلطانیان در راستای ارائه خدمات 
زمان  کاهش  و  شبکه  مدیریت  شهروندان،  به  مطلوب 
شیوع  حساس  شرایط  به  توجه  با  حوادث،  به  رسیدگی 
بیماری کرونا طی برنامه ریزی های انجام شده و به جهت 
شهروندان  نارضایتی  و  آب  قطعی  هرگونه  از  جلوگیری 
تعویض شیرفلکه مذکور در ساعات اولیه نیمه شب آغاز و 

در ساعت 6 صبح پایان یافت.
وی تأکید کرد: در همین راستا با توجه به قدمت باالی 
شبکه توزیع و وجود شیرآالت فرسوده در شبکه توزیع آب 
سنقر و بر اساس بودجه سال 99 عملیات تعویض و نصب 
بینی  پیش  نیز  توزیع  شبکه  شیرآالت  از  دیگر  تعدادی 
گردیده که با توجه به اولویت بندی ها طی ماه های آتی 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سالروز  و  قضاییه  قوه  هفته  با  همزمان 
بهشتی  دکتر  اهلل  آیت  حضرت  شهادت 
محل  در  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
های  زندان  کل  اداره  جلسات  سالن 

کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی زندان های 
این  در  بیگلری  منصور  کرمانشاه  استان 
قوه  هفته  تبریک  ضمن  خبری  نشست 
و دستاوردهای شاخص  ها  فعالیت  قضاییه 
مختلف  های  حوزه  در  استان  های  زندان 

تأمینی و تربیتی را تشریح کرد.
اصالح،  خبری  نشست  این  در  بیگلری 
را  زندانیان  کردن  اجتماعی  باز  و  تربیت 
کشور  های  زندان  اصلی  رویکردهای  از 

دانست.
این  بیان  با  استان  های  زندان  مدیرکل 
مجازات حبس صرفاَ  در گذشته  مطلب:که 
برای تنبیه و مجازات مجرم بود و زندانبانی 
نگهداری  رویکرد  به  فقط  آن  تبع  به  نیز 
می  مجرم  فرد  آزادی  کردن  محدود  و 
انقالب  پیروزی  از  بعد  حالیکه  پرداخت.در 
شکوهمند اسالمی این رویکرد شکل علمی 
و  مجازات  کنار  در  و  کرد  پیدا  اسالمی  و 
رویکرد  مجرم،  فرد  تنبیه  برای  حبس 
تأکید  و  توجه  مورد  نیز  تربیت  و  اصالح 

قرار گرفت.
در  اخیر  های  سال  طی  کرد:  تصریح  وی 

مختلف  های  برنامه  کرمانشاه  های  زندان 
از جمله ارائه آموزش های دینی، فرهنگی، 
حرفه  و  فنی  های  مهارت  ورزشی،  هنری، 

ای، انواع مشاوره ها اجرا شده است.
 16 فعالیت  به  اشاره  با  بیگلری  منصور 
کارگاه تولیدی در زندان های استان عنوان 
کرد: در حال حاضر 400 نفر از زندانیان که 
در  اند.  گرفته  فرا  را  مهارتی  های  آموزش 
این کارگاه ها که عمدتاَ خیاط خانه، تولید 
هستند،   .… و  فلزکاری  و  دستی  صنایع 

مشغول به کار می باشند.
بر  عضو شورای  قضایی استان گریزی هم 
وضعیت شیوع کرونا در جامعه زد و خاطر 

پروتکل  رعایت  با  خوشبختانه  کرد:  نشان 
تعداد  به  اعطای مرخصی  و  بهداشتی  های 
از  از  موردی  کنون  تا  زندانیان،  از  زیادی 
کرمانشاه  های  زندان  در  کرونا  بیماری 

نداشته ایم.
به  بیگلری  خبری  نشست  این  ادامه  در 
زندانیان  از  نفر   2400 به  مرخصی  اعطای 
این  :عمده  گفت  و  نمود  اشاره  هم  استان 
که  دهند  می  تشکیل  زندانیانی  را  افراد 
توجه  با  و  اند  شده  سبکی  جرائم  مرتکب 
به تداوم شیوع بیماری کرونا مرخصی آنها 

هنوز هم ادامه دارد.
مدیرکل زندان های استان اشاره ای هم به 

فعالیت انجمن حمایت از زندانیان استان و 
ارائه  به  و  از خروج کرد.  بعد  مراقبت های 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته از جمله 
های  کارت  قالب  در  مومنانه  های  کمک 
محل  از  تومانی  هزار   600 تا   200 هدیه 
دستور  به  مستضعفان  بنیاد  های  کمک 
معیشتی  های  بسته  و  رهبری  معظم  مقام 

به خانواده زندانیان نیازمند پرداخت.
بین  ساالنه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
عمدی  غیر  جرائم  زندانی   400 تا   300
شوند،  می  وارد  کرمانشاه  های  زندان  به 
عنوان کرد: از اواخر سال گذشته و تا پایان 
زندانیان  از  نفر  امسال140  اول  ماهه  سه 
خیرین  کمک  با  استان  عمدی  غیر  جرائم 
مردم  از  و  اند.  کرده  پیدا  رهایی  زندان  از 
که  نمود  درخواست  نوعدوست  و  خیر 
ازطریق شماره حساب  را  کمک های خود 
شماره  و  ملی  بانک   0106342515007
بانک   6037691990091043 کارت 
سازی  آزاد  زمینه  تا  نمایند  واریز  صادرات 

زندانیان جرائم غیر عمد فراهم گردد.
این  پایان  در  استان  های  زندان  مدیرکل 
غرب  آباد  اسالم  زندان   افتتاح  به  نشست 
قوه  محرم  ریاست  توسط  سنقر  زندان  و 
قضاییه از طریق ویدئو کنفرانس هم اشاره 

نمود.

نشست خبری مدیرکل زندان های کرمانشاه در هفته قوه قضاییه
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مه ان هفته 
زپشکی و سالمت

از  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
ویزیت 50 هزار بیمار مشکوک به کرونا در 

مراکز 16 ساعته استان خبر داد.
تجلیل  آیین  در  مرادی  محمودرضا  دکتر 
استان  سالمت  مدافعان  از  رضوی  خادمان 
که روز )یازدهم تیر( با حضور خدام رضوی 
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  محل  در 
مدافعان  کار  های  سختی  به  شد،  برگزار 
با  نیروها  این  افزود:  و  کرد  اشاره  سالمت 
و  هستند  نبرد  حال  در  نامرئی  دشمنی 
اینکه سالمت  مشکل اینجاست که در کنار 
خود این افراد در معرض خطر است، سالمت 
خانواده هایشان نیز همواره تهدید می شود.

به عنوان مجاهدان  از مدافعان سالمت  وی 
وافزود:  کرد  یاد  عرصه  این  جهادگران  و 
نیروهای بهداشت و درمان همواره در دوران 
در  چه  اند،  بوده  مردم  یاور  و  یار  سختی 
بحران  در  چه  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
زمان  در  چه  و  زلزله  و  سیل  مانند  هایی 

بحران اخیر که همین کرونا است.
با  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تقدیر از فعاالن عرصه بهداشت و درمان در 
مراکز 16 ساعته گفت: تاکنون 50 هزار نفر 

ویزیت شده  استان  در سطح  مراکز  این  در 
اند و همین امر موجب شده از بار مراجعات 

به بیمارستانهای ما کم شود.
کرونا  گیری  نمونه  هزار   40 انجام  از  وی 
این  افزود:  و  داد  خبر  نیز  استان  سطح  در 
نمونه گیری ها به شناسایی موارد مبتال به 

کرونا کمک بسیاری کرده و موجب شده با 
قرنطینه این افراد تا حدی از شیوع بیماری 

در سطح جامعه پیشگیری شود.
از  بیش  شدن  بستری  به  اشاره  با  مرادی 
استان  درمانی  مراکز  در  نفر  هزار  هفت 
خوشبختانه  افزود:  کرونا،  شیوع  دوران  در 

مراکز  از  مساعد  حال  با  افراد  این  اکثریت 
درمانی ترخیص شدند.

وی اظهار کرد: هم اکنون 450 نفر در مراکز 
امیدواریم  و  هستند  بستری  استان  درمانی 
با همراهی مردم از پیک بیماری به سالمت 
این  از  بیش  بستری ها  تعداد  و  کرده  عبور 

افزایش نیابد.
در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
ادامه با اشاره به ارادت عمیق تمام ایرانیان 
مواردی  در  ما  همه  گفت:  رضا)ع(  امام  به 
به  نیاز  شویم  می  مواجه  مصائب  با  که 
که  افرادی  حتی  داریم.  معنوی  پناهگاهی 
اعتقاد چندانی به مسائل مذهبی ندارند باز 
می کنند  احساس  خود  در  را  نیاز  این  هم 
می  امن  و  معنوی  پناهگاه  یک  دنبال  به  و 
گردند، جایی که به آنها امید بدهد و تحمل 

سختی ها را برایشان آسان کند.
در  معنوی  پناهگاه  این  امروز  فازود:  وی 
و  است  رضا)ع(  امام  مقدس  وجود  ایران، 
در  بزرگوار  امام  این  خادمان  حضور  قطعا 
کرمانشاه و تجلیل از مدافعان سالمت برای 
و  داشته  همراه  به  مضاعفی  انرژی  ما  همه 

روحیه بخش است.

50 هزار بیمار مشکوک به »کرونا« در کرمانشاه ویزیت شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

دام های کرمانشاه علیه »بروسلوز« 
واکسینه می شوند

از  کرمانشاه  استان  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
آغاز واکسیناسیون بّره ها و بزغاله های استان علیه بیماری 

بروسلوز)تب مالت( خبر داد.
با اشاره به آغاز واکسیناسیون جمعیت   شاهرخ یارویسی 
مرحله  این  در  افزود:  بروسلوز،  بیماری  علیه  استان  دامی 
کار  دارد،  ادامه  ماه  مرداد  پایان  تا  که  واکسیناسیون  از 
بروسلوز  علیه  استان  بزغاله های  و  بره ها  واکسیناسیون 
انجام خواهد شد.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
سبک  های  دام  واکسیناسیون  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  
هر  معموال  گفت:  نیست،  برنامه  در  بز(  و  بالغ)گوسفند 
دامی فقط یک بار علیه بیماری بروسلوز واکسینه می شود 
و اگر دام های بالغ مبتال شوند، اقدام به کشتار و حذف آنها 
خواهد شد.وی تاکید کرد: دام هایی که تست بروسلوز آنها 

مثبت باشد باید به شیوه های بهداشتی معدوم شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال همچنین در برنامه داریم 
تا 70 هزار راس دام سنگین و 55 هزار راس گوساله را علیه 
بروسلوز واکسینه کنیم، گفت: کار واکسیناسیون این دام 

ها در طول سال انجام می شود.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه سپس 
مشترک  بیماریهای  از  یکی  عنوان  به  بروسلوز  بیماری  از 
بین انسان و دام یاد کرد و افزود: به این بیماری در انسان 

تب مالت و در دام بروسلوز گفته می شود.
خام  فرآورده های  مصرف  را  بیماری  انتقال  راه  یارویسی 
از مردم تقاضا  افزود:   دامی و لبنیات آلوده عنوان کرد و 
داریم از خرید گوشت از واحدهای کشتار غیرمجاز دام در 
بودن  آلوده  سطح معابر خودداری کنند، چون در صورت 
دام به بیماری بروسلوز احتمال انتقال آن به انسان وجود 

دارد.
به  مبتال  دام  شیر  مصرف  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
دمای  در  دقیقه  پنج  مدت  به  که  صورتی  در  بروسلوز 
نخواهد  انسان  برای  مشکلی  بجوشد  خوردن(  جوش)ُقل 
فله ای  شیر  خرید  صورت  در  تا  خواست  مردم  از  داشت، 

حتما آن را بجوشانند.
مالت  تب  از  مواردی  گاهی  از  هر  اینکه  بیان  با  یارویسی 
بیماری  کرد:  اضافه  می شود،  دیده  انسانی  جامعه  بین  در 
بروسلوز در دام عالئم خاصی ندارد، هرچند گاها با سقط 

جنین همراه است، اما در انسان می تواند مشکل ساز شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

 در سراشیبی قله »کرونا« هستیم
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در  اکنون  هم  گرفته  صورت  برآوردهای  اساس  بر  گفت: 
حال عبور از قله دوم کرونا در استان هستیم و عمال وارد 

سراشیبی این قله شده ایم.
دکتر فرید نجفی  با اشاره به قرارگیری استان در قله دوم 
کرونا، گفت: بر اساس تحلیل و بررسی اپیدمیولوژیست ها 
در حال حاضر در حال عبور از قله دوم کرونا و قرارگیری 

در سراشیبی این قله هستیم.
نظر  به  گرفته  صورت  بررسی های  اساس  بر  افزود:  وی 
ادامه  انتهای شهریور  تا  می  رسد این سراشیبی قله کرونا 
در  کرونا  به  ابتال  مواد  به حداقل  اواخر شهریور  و  داشته 

سطح استان برسیم.
معنای  به  ابتال  موارد  حداقل  این  کرد:  تصریح  نجفی 
که  گفت  می توان  اینطور  و  نیست  بیماری  خاموشی 
در  عادی  بیماری های  سایر  مانند  بیماری  این  وضعیت 

سطح جامعه می شود.
وی افزود: در حال حاضر انتظار ما این است با یک تاخیر 
و  بستری ها  تعداد  آتی  روزهای  در  هفته ای،  دو  تا  یک 

فوتی های کرونا در استان روند کاهشی به خود بگیرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
آبان  اوایل  و  مهر  در  کرونا  دوباره  گیری  اوج  احتمال  از 
ماه خبر داد و اظهار کرد: هنوز با اطمینان نمی توان در 
این باره نظر داد، اما بر اساس پیش بینی های مختلف به 
نظر می رسد در مهر یا اوایل آبان ماه موج بعدی کرونا را 

داشته باشیم.
وی افزود: موج بعدی کرونا در پاییز همراه آنفلوآنزا خواهد 
این  البته  را قدری دشوار می کند،  امر شرایط  این  و  بود 
درصدی  با  و  ندارد  درصدی   100 قطعیت  بینی ها  پیش 

خطا همراه است.
واکسن  کرونا  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  نجفی 
محتمل  بسیار  پاییز  در  بعدی  موج  وقوع  احتمال  ندارد، 

است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بهبود  مراقبت ساده  با  و  نیست  آنها خطرناک 
می یابند.

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

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

روز جواب آزمایش کرونا داده می شود.

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

استاندار با اشاره به استمرار وضعیت قرمز »کرونا«:

تعطیلی تاالرهای پذیرایی کرمانشاه 
تمدید می شود

»قرمز«  وضعیت  استمرار  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
کرونا در استان، گفت: در همین راستا تعطیلی تاالرهای 
پذیرایی به مدت یک هفته دیگر تمدید شده و برگزاری 

هرگونه مراسم عزاداری نیز در سطح استان ممنوع است.
هوشنگ بازوند در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونای 
در  کرونا  نامناسب  وضعیت  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
به  نسبت  استان  در  کرونا  وضعیت  اگرچه  گفت:  استان 
وضعیت  در  همچنان  اما  شده،  بهتر  قدری  گذشته  هفته 

قرمز به سر می بریم.
وی افزود: با توجه به بهبود نسبی وضعیت استان نسبت 
به هفته گذشته، امیدواریم در دو هفته آتی شرایط استان 

قدری بهتر شود.
کرونا  روزانه  تست  اخذ  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
در استان گفت: در حال حاضر روزانه 1100 تست کرونا 
در سطح استان گرفته می شود، البته قرار است بر اساس 
برای  خاصی  ضوابط  بهداشت  وزارت  ابالغی  دستورالعمل 
انجام این تست ها لحاظ شده و تنها بر اساس آن ضوابط 
تست کرونا گرفته شود که از سوی دانشگاه علوم پزشکی 

اطالع رسانی خواهد شد.
عزاداری  مراسم  برگزاری  ممنوعیت  بر  کرمانشاه  استاندار 
در این شرایط تاکید کرد وافزود: فرمانداران در این زمینه 
اینچنینی  مراسم  برگزاری  جلوی  باید  و  هستند  مسئول 

را بگیرند.
پذیرایی  تاالرهای  هفته ای  یک  تعطیلی  تمدید  از  بازوند 
قرمز  شرایط  به  توجه  با  وافزود:  داد  خبر  هم  کرمانشاه 
قطعا  متخلفین  با  و  شود  می  تمدید  تعطیلی  این  استان 

برخورد خواهد شد.

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

فروش ماسک N95 »سوپاپ دار« در 
کرمانشاه ممنوع می شود

از  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون   
در کرمانشاه  دار  فروش ماسک N95 سوپاپ  ممنوعیت 

از هفته آینده خبر داد.
دکتر قباد محمدی با اشاره به خطرات استفاده از ماسک 
N95 سوپاپ دار که در اصطالح عامه با »ماسک فیلتردار« 
شناخته می شود، گفت: فروش این نوع ماسک ها از هفته 

آینده در سطح داروخانه های استان ممنوع می شود.
محمدی به خطرات استفاده از این نوع ماسک اشاره کرد 
و افزود: سوپاپ این ماسک یک طرفه بوده و دم بیمار را 
بیرون می دهد، لذا اگر فردی بیمار بوده و از بیماری خود 
بیرون  ماسک  از  راحتی  به  را  ویروس  این  نباشد،  مطلع 

داده و اطرافیان را آلوده می کند.
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا در استان و افزایش آمار 
این نوع ماسک می تواند خطرناک  از  مبتالیان، استفاده 

بوده و به گسترش آلودگی کمک کند.
کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  استان  داروی  و  غذا  معاون 
فقط ماسک های N95 سوپاپ دار چنین مشکلی دارند 
سوپاپ  فاقد  که   N95 های ماسک  مابقی  از  استفاده  و 
هستند مشکلی ندارد و  برای افرادی که در محیط های 

خطرناک فعالیت دارند توصیه هم می شود.
از  از کاهش قیمت ماسک N95 بدون سوپاپ  محمدی 
هفته آینده خبر داد و افزود: تالشمان این است این نوع 
ماسک ها با قیمت ارزانتر در اختیار افرادی که به آن نیاز 

دارند، قرار بگیرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در برابر آن تقویت کنیم.

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

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

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

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

شد.

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

رب نشرهی اقتصاد  غ
 بصورت حضوری و 
تلفنی آگهی می پذرید

شماره تماس : 083-37213314

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه 

پذیرش 7000 بیمار مشکوک به کرونا 
در بیمارستانهای کرمانشاه

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تاکنون افزون بر هفت هزار 
استان  بیمارستانهای  در   19 کووید  به  مشکوک  بیمار 

پذیرش شده اند.
کرونا  اپیدمی  ابتدای  از  کرد:  اظهار  محمدی  مهدی   
مشکوک  بیمار   7033 تاکنون  گذشته  سال  اسفند  در 
و  شده  بستری  استان  بیمارستانهای  در   19 کووید  به 
خدمات درمانی دریافت کرده اند که 6293 نفر آنها پس از 

بهبودی، ترخیص شده اند.
 وی با بیان اینکه بیمارستانهای شهر کرمانشاه 62 درصد 
کل بیماران مشکوک به کرونا استان را پذیرش کرده اند، 
گفت: بین بیمارستانهای کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی 
فارابی با پذیرش 1207 بیمار- معادل 17درصد- و مرکز 
گلستان با 1138 بیمار -معادل 16 درصد- از بار بستری 

بیماران را برعهده داشته اند.
بیمارستان  نیز  استان  شهرستانهای  در  گفت:  محمدی   
امام خمینی)ره( اسالم آبادغرب با پذیرش 827 نفر کار 
در  شده  بستری  بیماران  کل  از   درصد   30 به  خدمت 
بیمارستان  آن  از  پس  و  داشته  برعهده  را  شهرستانها 
بیمارستان  و  بیمار   433 با  جوانرود  رسول)ص(  حضرت 
با 420 بیمار در رده های بعدی  امام خمینی)ره( سنقر 

هستند.

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

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

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

با این پدیده با جدیت برخورد شود.

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

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

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

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

کوبی و در سامانه هویت دام ثبت شوند.

باید با قاچاق احشام در مناطق مرزی مقابله جدی شود
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه:
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مه ان هفته 
سبک زندگی اسالمی

مسئله غذای حالل و پاکیزه یکی از اصول 
ویژگی  دو  است.  اسالمی  زندگی  سبک 
جمله  از  غذا  برای  بودن  پاکیزه  و  حالل 
مواردی است که در سبک زندگی اسالمی 

مورد تأکید فراوان قرار گرفته است.
مدنی  و  گروهی  و  جمعی  انسان،  زندگی 
انسان  مشکالت  چون  است،  بالطبع 
از  نمی تواند  تنهایی  به  که  است  به حدی 
عهده آن ها برآید، به  ویژه در مسیر تکامل 
این  در  نیست.  میسر  همکاری  بدون  که 
زندگی جمعی مسئله مهم، اعتمادی است 
و  باشند  داشته  یکدیگر  به  باید  افراد  که 
فواید  باشد  نداشته  وجود  اعتماد  این  اگر 
محقق  هیچ گاه  جمعی  زندگی  برکات  و 

نمی شود.
در عصر و زمان ما، به چند دلیل مال حالل 
ارتباط جوامع بشری  است. یکی  کم شده 
غذایی  مواد  است  شده  موجب  که  هم  با 
بودن  حرام  و  حالل  و  شود  وارد  خارج  از 
و  نباشد  مشخص  آن  نجاست  و  طهارت  و 
است  آمده  به دست  ظلم  طریق  از  این که 
مال  کم شدن  برای  دیگر  دلیل  و  یا خیر؟ 
که  مادی گری  روح  غلبه  جامعه،  در  حالل 

سبب تجاوز به حقوق یکدیگر می شود.

حالل بودن غذا از دیدگاه قرآن

قرآن کریم در سوره عبس آیه 24 »َفْلَینُظِر 
اْلِنَساُن إِلَی َطَعاِمِه« آدمی باید به غذایش، 
توجه  خورد  می  آن چه  به  و  خوراکش 
 ، تمیز  و  پاک  نظر  هر  از  که  باشد  داشته 
از نظر  حالل، مباح و قابل خوردن باشد و 
کافی  دقت  بایستی  سالمتی  و  بهداشت 
مبذول دارد که آن چه می خورد سالم باشد 
و چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن آلوده 
نباشد. حق کسی را نخورد و توجه داشته 
کافی  اندازه  به  و  می خورد  چه  که  باشد 
خوردنی  می خورد،  آن چه  آیا  و  بخورد 
چه قدر  آفرینش  که  بنگرد  نیز  و  است؟ 
و  عناصر  از  غذا  این  آمدن  وجود  به  در 
چه  و  است  کرده  استفاده  مختلف  عوامل 
به صورت  غذا  این  تا  رفته  به کار  نیروهایی 

کنونی درآمده است.
آمده  اعراف  سوره   31 آیه  در  همچنین، 
ُکلِّ  ِعنَد  ِزیَنَتُکْم  ُخُذواْ  آَدَم  بَِنی  »یَا  است: 
الَ  َُّه  إِن تُْسِرُفواْ  َوالَ  َواْشَربُواْ  وُکُلواْ  َمْسِجٍد 
زینت  آدم  فرزندان  ای  الُْمْسِرِفیَن،  یُِحبُّ 
)در هر  نزد هر مسجدی  را  آرایش خود  و 
پاکیزه ترین  و  )بهترین  گیرید  فرا  نمازی( 
بخورید  و  بپوشید(  را  خود  جامه های 
آشامیدن  و  خوردن  در  و  بیاشامید  و 
زیاده روی نکنید که خدا آنان را که اسراف 

و زیاده روی می کنند دوست ندارد«.
آمده  بقره  سوره   168 آیه  در  همچنین، 
األَْرِض  ِفی  ا  ِممَّ ُکُلواْ  النَّاُس  أَیَُّها  »یَا  است: 
َُّه  ْیَطاِن إِن ِبُعواْ ُخُطَواِت الشَّ َحاَلالً َطیِّبًا َوالَ تَتَّ
ِبیٌن، ای مردم! از آن چه خدا در  لَُکْم َعُدوٌّ مُّ
آفریده،  پاکیزه ها  و  از حالل ها  زمین  روی 

بخورید و از گام ها )آثار و نشانه ها( شیطان 
پیروی نکنید«.

در  بقره  172 سوره  آیه  در  متعال  خداوند 
رابطه با غذای حالل فرموده است: »یَا أَیَُّها 
َرَزْقَناُکْم  َما  َطیَِّباِت  ِمن  ُکُلواْ  آَمُنواْ  َِّذیَن  ال
این  تَْعُبُدوَن«  إِیَّاُه  ُکنُتْم  إِن  ِلِّ  َواْشُکُرواْ 
غذاهای  از  که  می دهد  دستور  نیز  آیه 
پاک و پاکیزه و حالل ها و قابل خوردنی ها 
را  خدا  نعمت های  شکر  و  کنید  استفاده 

به جای آورید.
قرآنی  آیات  گفت  می توان  بنابراین 
غذاها،  در  خائنانه  تصرف  از  را  انسان 
آلوده  و  مردم  غذایی  مواد  کردن  خراب 
مخلوط  را  بد  و  خوب  مواد  آن ها،  کردن 
گران  شخصی،  سودجویی  برای  کردن 

بازداشته  مردم  بر  ستم  و  ظلم  و  فروشی 
و  زشتی ها  از  آن را  و  است  فرموده  نهی  و 
 81 آیه  باره  این  در  که  می داند  پلیدی ها 
ِمن  »ُکُلوا  می فرماید:  چنین  طه  سوره 
َفَیِحلَّ  ِفیِه  تَْطَغْوا  َواَل  َرَزْقَناُکْم  َما  َطیَِّباِت 
َغَضِبی  َعَلْیِه  یَْحِلْل  َوَمن  َغَضِبی  َعَلْیُکْم 
روزیتان  که  پاکیزه  غذاهای  از  َهَوی؛  َفَقْد 
کردیم بخورید و در آن طغیان نکنید و از 
را  آن  )حالل  ننمایید  تجاوز  اندازه  و  حد 
باشید  سپاس گزار  نکنید(.  مبدل  حرام  به 
و  غضب  که  نکنید  زیاده روی  و  اسراف  و 
و  غضب  و  می آید  فرود  شما  بر  من  خشم 
خشم من بر هر که فرود آید محققًا هالک 

و تباه می شود«.
غذاهای  آوردن  به دست  برای  همچنین، 
سالم ترین  آوردن  به دست  برای  و  پاکیزه 
از  )هم  انسان ها  سکونت  محل  در  غذاها 
نظر پاکی ظاهری و هم از نظر پاکی معنوی( 
 ...« می فرماید:  چنین  کهف  سوره   19 آیه 
الَْمِدیَنِة  إِلَی  َهِذِه  بَِوِرِقُکْم  أََحَدُکم  َفابَْعُثوا 
بِِرْزٍق  َفْلَیْأتُِکم  َطَعاًما  أَْزَکی  أَیَُّها  َفْلَینُظْر 
دارید،  که  پول هایتان  این  با  یعنی  مِّْنُه...« 
بفرستید  شهر  به  خود  میان  از  را  یکی 
غذای  که  بنگرد  خوب  و  کند  دقت  تا 
و  است  پاکیزه تر  فروشندگان  از  کدام یک 

از آن غذای پاکیزه برای شما بیاورد.
می آید  بر  چنین  قرآنی  آیات  این  از 
برای  مبین  اسالم  و  متعال  خداوند  که 

بهداشت و سالمتی آدمیان دستورات بس 
گرانبهایی داده و خاطرنشان ساخته است 
که انسان ها بایستی از آلودگی های غذایی، 
خوراکی، زندگی، آموزشی و به طور کلی از 
و  گزینند  دوری  پلیدی ها  و  زشتی ها  همه 

دور ناروایی ها نگردند.

حالل بودن غذا از دیدگاه روایات

رسید  اکرم)ص(  رسول  محضر  به  شخصی 
و گفت: » دوست دارم که دعایم مستجاب 
شود، حضرت فرمود: خوراک خود را حالل 

کن«.
آیه 24 سوره مبارکه عبس که می فرماید: 
»َفْلیْنُظِر اْلِنَْساُن إِلَی َطَعاِمِه؛ انسان باید به 

حالل  بحث  به  نیز  بنگرد!«  خویش  غذای 
بودن غذا اشاره دارد.

می نشیند  طعام  سفره  بر  که  وقتی  انسان 
این  بنگرد  و  کند  اندیشه  کمی  می بایست 
آیا  گذاشته اند  سفره  سر  بر  که  غذایی 
باید  انسان  آری!  حرام؟  یا  است  حالل 
برای  که  سفره ای  تا  بود  مراقب  بسیار 
طهارت  می گسترد  خود  خانواده  و  خود 
آن ها و نسل های سپس تر را به لقمه حرام 

نیاالیند.
خداوند  که  است  آمده  قدسی  حدیث  در 
ده  عبادت  همانا  احمد  »ای  می  فرماید: 
جزء است که نه جزء آن طلب  روزی حالل 
نوشیدنی  و  خوراکی  چون  پس  است، 
من  حمایت  و  پناه  در  کردی  پاک  را  خود 

هستی«.
اکرم)ص(  پیامبر  از  دیگری  حدیث  در 
بر  حالل،  درآمد  کسب  که  است  آمده 
از  همچنین،  است،  واجب  مسلمانی  هر 
شده  نقل  امیرالمؤمنین)ع(  از  که  حدیثی 
که فرموده است: بنده به سبب بی  صبری، 
می کند  محروم  حالل  روزی  از  را  خودش 
نصیبش  هم  مقدر  روزی  از  بیشتر  و 
می تواند  صبر  که  درمی یابیم  نمی  شود، 
روزی انسان را زیاد کند، که این امام همام 
هر  می فرماید:  حرام  روزی  مصرف  درباره 
به دست  حالل  غیر  راه  از  را  مالی  کس 
آورد، آن را در راه غیر حق مصرف می کند 
و درجایی دیگر می فرماید: خوش اخالقی 
حرام،  از  کردن  دوری  است،  چیز  سه  در 
طلب حالل و فراهم آوردن آسایش و رفاه 

برای خانواده.
امام  خدمت  می گوید:  ابی قره  بن  فضل 
بود  کار  مشغول  باغش  در  که  صادق)ع( 
رسیدم و عرض کردم خدا ما را فدای شما 
یا  کنیم  کار  برایتان  ما  بدهید  اجازه  کند، 
حضرت  دهند.  انجام  را  کار  این  غالمان 
فرمودند نه، مرا به حال خود بگذارید زیرا 
دوست دارم خداوند عز و جل مرا در حال 
کسب  برای  کشیدن  زحمت  و  کردن  کار 

روزی حالل ببیند.
امام  از  دیگر  حدیثی  در  همچنین، 
فرزند...  فرمود:  که  است  آمده  صادق)ع( 
سالگی  چهارده  )از  هفت سال سوم  در  را 
به بعد( حالل و حرام یاد دهید و در جایی 
دیگر می فرماید خیری در آن کس نیست 
که دوست ندارد از راه حالل مالی به دست 
با  را  قرضش  و  حفظ  را  آبرویش  که  آورد 

آن ادا کند.
با  رابطه  در  صادق)ع(  امام  همچنین، 
هر  می گوید:  دعا،  شدن  برآورده  شرط 
باید  مستجاب شود،  دعایش  بخواهد  کس 
را  مردم  حق  و  کند  حالل  را  خود  کسب 
مال حرام  که  بنده  ای  بپردازد. دعای هیچ 
گردنش  بر  یا حق کسی  باشد  در شکمش 

باشد، به درگاه خدا باال نمی  رود.
می فرماید:  اکرم)ص(  پیامبر  همچنین، 
جز  که...  است  این  پدرش  بر  فرزند  حق 

و  نکند  تأمین  را  او  روزی  حالل،  راه  از 
هرکس  می فرماید  دیگر  حدیثی  در  نیز 
صفا  و  رقت  قلبش  بخورد،  حالل  قوت  از 
می یابد، چشمانش پر اشک می شود و برای 
)استجابت( دعایش مانعی نیست و درباره 
هفتاد  عبادت  می فرماید  عبادت  اجزاء 
جزء است و باالترین و بزرگ ترین جزء آن 

کسب حالل است.

لقمه حرام و مال مردم خوری

زمینه ساز  و  عامل  مهمترین  حرام خواری 
نهایت  در  و  عبادت  در  سستی  و  کاهلی 
ترک آن است، افرادی  که از راه ریا، رشوه، 
شراب  احتکار،  فروشی،  گردان  قمار، 
تصرف  بااله خره  و  مخدر  مواد  فروشی، 
را  خانواده  و  خود  شکم  مردم،  اموال  در 
تباه  را  خود  دنیای  و  دین  می کنند،  سیر 

می  کنند.

مائده  91 سوره  و   90 آیات  قرآن کریم در 
به این موضوع اشاره و می  فرماید: »یَا أَیَُّها 
َواألَنَصاُب  َوالَْمْیِسُر  الَْخْمُر  ََّما  إِن آَمُنواْ  َِّذیَن  ال
ْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ
أَن  ْیَطاُن  الشَّ یُِریُد  ََّما  إِن تُْفِلُحوَن،  لََعلَُّکْم 
الَْخْمِر  ِفی  َوالَْبْغَضاء  الَْعَداَوَة  بَْیَنُکُم  یُوِقَع 
اَلِة  ُکْم َعن ِذْکِر الِّ َوَعِن الصَّ َوالَْمْیِسِر َویَُصدَّ
ایمان  کسانی که  ای  نَتُهوَن،  مُّ أَنُتم  َفَهْل 
تیرهای  و  بت ها  و  قمار  و  آورده  اید شراب 
پس  شیطانند  عمل  از  ]و[  پلیدند  قرعه 
رستگار  که  باشد  گزینید  دوری  آن ها  از 
شوید، همانا شیطان می خواهد با شراب و 
ایجاد کند  قمار میان شما دشمنی و کینه 
و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد پس 

آیا شما دست برمی  دارید«.
سیداحمد  والمسلمین  حجت االسالم 
استان  در  فقیه  ولی   نماینده  میرعمادی، 
با  گفت وگو  در  خرم آباد  جمعه  امام  و 
خبرنگار ایکنا با بیان اینکه یکی از اصول 
زندگی اسالمی مسئله غذای حالل  سبک 
و پاکیزه است، افزود: دو ویژگی های حالل 
مواردی  از جمله  غذا  برای  بودن  پاکیزه  و 
مورد  اسالمی  زندگی  سبک  در  که  است 

تأکید فراوان قرار گرفته است.
در  نیز  مجید  قرآن  در  اینکه  بیان  با  وی 
اشاره شده  موضوع  این  به  متعددی  آیات 
است، تصریح کرد: حالل بودن غذا ناظر به 
جنبه شرعی آن اعم از »بسم ال« گفتن، 
ذبح شرعی، شرایط خوردن، دوری از امور 

حرام و ... است.
در  اینکه  بیان  با  خرم آباد  جمعه  امام 
باب  یک  خوردنی ها«  و  »ماکوالت  زمینه 
در  داد:  ادامه  دارد،  وجود  فقه  در  مفصلی 
این باب آداب خوردنی ها اعم از گوشت و 

غیرگوشت بیان شده است.
اینکه  بیان  با  میرعمادی  حجت االسالم 
بحث پاکیزه و طیب بودن غذا نیز ناظر به 
کرد:  عنوان  است،  طعام  بهداشتی  مسائل 

شده  عرضه  غذایی  مواد  نیز  نظر  این  از 
پاکیزه  بهداشتی  لحاظ  به  باید  مردم  به 
در  بیماری  شیوع  موجب  تا  باشد  سالم  و 

جامعه نشود.
حالل  موضوع  دو  دارد  وظیفه  دامپزشکی 

و طیب بودن غذای مردم را تضمین کند
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام 
مجموعه  این که  بیان  با  خرم آباد  جمعه 
بخش  دامپزشکی  کل  اداره  با  مرتبط 
اعظمی از مواد گوشتی و غذایی جامعه را 
تامین می کند، ادامه داد: این مجموعه باید 
طعام  باب  در  شناس  اسالم  داشتن  ضمن 
از حضور افراد متخصص در حوزه بهداشت 

بهره مند باشد.

این که  بیان  با  میرعمادی  حجت االسالم 
باید  ذبح  شرعی  مسائل  بر  ناظر  روحانی 
و  باشد  داشته  آگاهی  زمینه  این  در  کاماًل 
آموزش ببیند، ادامه داد: در بُعد بهداشتی 
نیز همین طور است و باید از افراد متخصص 

و آگاه در این زمینه استفاده شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب 
زندگی  سبک  ترویج  و  تبیین  زمینه  در 
اسالمی، ادامه داد: دامپزشکی وظیفه دارد 
زندگی  سبک  کردن  نهادینه  راستای  در 
بودن  طیب  و  حالل  موضوع  دو  اسالمی 
طعام و غذای مردم را تضمین کند تا مردم 
با اطمینان خاطر نسبت به استفاده از این 

مواد غذایی اقدام کنند.

افزایش  دنیا  در  حالل  غذای  از  استقبال 
پیدا کرده است

حجت االسالم میرعمادی در بخش دیگری 
امروز  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از 

که  رسیده اند  نتیجه  این  به  دانشمندان 
غذای حالل در زندگی انسان نقش اساسی 
با این تفاسیر استقبال  دارد، تصریح کرد: 
پیدا کرده  افزایش  دنیا  در  از غذای حالل 

است.
وی با بیان این که آنچه مدنظر مقام معظم 
دامپزشکی  که  است  این  بوده  رهبری 
دهد،  نشان  را  حالل  غذای  تاثیرگذاری 
فرهنگ  که  شود  تالش  باید  کرد:  بیان 

استفاده از غذای حالل جهانی شود.
و  لرستان  استان  در  فقیه  ولی   نماینده 
باید  دنیا  کرد:  عنوان  خرم آباد  جمعه  امام 
متوجه باشد که اگر اسالم خوردن گوشتی 
را حرام می کند چه مضرات و مفسده ای بر 

زندگی انسان دارد.
زندگی  سالم  میرعمادی  حجت االسالم 
بیماری ها  کاهش  شادابی،  و  نشاط  کردن، 
از غذای حالل و  ... را در سایه استفاده  و 
موضوع  این  شد:  یادآور  و  دانست  طیب 
باید مورد تأکید قرار گرفته و پیرامون آن 

اطالع رسانی شود.
زمینه  این  در  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
بعد  در  تنها  غذایی  امنیت  امروز  افزود: 
بهداشتی مطرح نیست بلکه باید به رعایت 

مسائل شرعی نیز توجه داشته باشیم.

ضرورت دوری از سهل انگاری در مجموعه 
دامپزشکی

نماینده ولی  فقیه در استان لرستان و امام 
بر  خود  سخنان  ادامه  در  خرم آباد  جمعه 
از  پرهیز  و  سهل انگاری  از  دوری  ضرورت 
اسراف در مجموعه دامپزشکی تأکید کرد 
شرعی  ناظر  و  هستیم  مسئول  ما  گفت:  و 
خالف  ناکرده  خدای  که  کند  نظارت  باید 
با  باشیم  مجبور  بعد  که  ندهد  رخ  شرع 
اسراف کردن، دام ذبح شده را دور بریزیم.
حجت االسالم میرعمادی با بیان اینکه هم 
زمینه  در  دامپزشکی  هم  و  شرعی  ناظر 
ذبح و کشتار دام و طیور مسئول هستند، 
ادامه داد: در این زمینه نباید سهل انگاری 
و  اسراف  به  منجر  مبادا  که  گیرد  صورت 

تلف شدن سرمایه شود.
در  طرفین  حقوق  باید  این که  بیان  با  وی 

کرد:  تصریح  شود،  رعایت  زمینه  این 
صاحبان  حقوق  هم  مردم،  حقوق  هم  باید 
و  دام  صاحبان  حقوق  هم  و  کشتارگاه ها 
چراکه  شود  رعایت  زمینه  این  در  طیور 
نباید  اسالم  مبین  دین  تعلیمات  مطابق 

هیچ حقی از کسی ضایع شود.

کردن  صنعتی  سمت  به  حرکت  لزوم 
کشتارگاه ها

لرستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
زندگی  سبک  در  تغذیه  این که  بیان  با 
اسالمی مسئله بسیار مهمی است و عمده 
گرفتاری های ما به عدم وجود تغذیه سالم 
به  نسبت  مردم  اگر  گفت:  می گردد،  بر 
شده  تولید  غذایی  محصوالت  از  استفاده 
می کنند  اقدام  دامپزشکی  نظارت  تحت 
به خاطر اطمینانی است که به این مجموعه 
وجود دارد و نباید به گونه ای عمل شود که 

اعتماد و اطمینان مردم سلب شود.

حرام خواری؛ زمینه ساز کاهلی در عبادت
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اخبار اخبار
دردسرهای دوومیدانی کاران کرمانشاه در 

مجموعه 15 خرداد
کاران  دوومیدانی  گفت:  کرمانشاه  دوومیدانی  هیات  رئیس 
ورزشی  مجموعه  در  تمرین  برای  پایه  سنی  رده های  قهرمان 

15 خرداد با مشکالت زیادی مواجه هستند.
 15 مجموعه  نامناسب  وضعیت  به  بااشاره  روشن زاده  احمد 
اظهارکرد:  کرمانشاه،  کاران  دوومیدانی  تمرین  برای  خرداد 
پیست  اول  نگاه  در  می شویم،  ورزشگاهی  هر  وارد  که  زمانی 
دوومیدانی و زمین چمن فوتبال آن به چشم می آید که جایگاه 

مهم این دو رشته را در مجموعه های ورزشی نشان می دهد.
به  چندان  خرداد   15 ورزشی  مجموعه  در  اینکه  بابیان  وی 
جایگاه رشته دوومیدانی توجهی نمی شود، تصریح کرد: در این 
سالن  هیات،  اتاق  محور)شامل  هفت  تا  حدود شش  مجموعه 
تمرین(  سرپوشیده  فضاهای  و  بهداشتی  سرویس  رختکن، 
وجود دارد که متاسفانه هیچکدام از این محورها به دوومیدانی 
اختصاص پیدا نکرده، این درحالی است که هیات هایی که نوع 
رشته آنها هیچ ارتباطی با این مجموعه ندارد، هرکدام در یک 

محور مستقر شده اند.
این،  بر  عالوه  کرد:  تاکید  کرمانشاه  دوومیدانی  هیات  رئیس 
دوومیدانی کاران ما برای تمرین در این مجموعه با مشکالت 
زیادی روبرو هستند که از مهمترین آنها می توان به نبود آب 
و بسته بودن سرویس های بهداشتی به علت نداشتن آب اشاره 

کرد.
وی ادامه داد: این مسائل نارضایتی خانواده برخی ورزشکاران 
قهرمان رده های سنی پایه که در این مجموعه تمرین می کنند 

را بدنبال داشته و به وضعیت فعلی انتقاد دارند.
روشن زاده اعالم کرد: از دو سال پیش پیگیر رفع این مشکالت 
شده ام و حدود 20 بار مراجعه حضوری به اداره کل داشته  و 
فایده  بی  همه  اما  داده ام،  انجام  مکاتباتی  هم  مرحله  چندین 

بوده و فقط قول هایی داده اند که عملی نشده است.
وی در پایان یادآورشد: مجموع این مشکالت انگیزه ورزشکاران 
از  همین  برای  آورده،  پایین  تمریناتشان  ادامه  برای  را  ما 
این  رفع مشکالت  بدنبال  می خواهیم  استان  ورزش  مسئولین 

مجموعه برای دوومیدانی کاران باشند.

رئیس هیات ووشو استان کرمانشاه :

»تالو« کرمانشاه قدرت می گیرد
ووشو  جامعه  اینکه  بابیان  کرمانشاه  استان  ووشو  هیات  رئیس 
اوج  به  استان  در  را  رشته  این  تا  شده اند  بسیج  کرمانشاه 
برسانند، گفت: برای اینکه بتوانیم در بخش تالو هم مانند ساندا 
تقویت شویم، همه قهرمانان را جمع کرده ایم تا از ظرفیت آنها 

استفاده کنیم.
با  و  پرداخت  استان  به تشریح وضعیت ووشو  پور   رضا مهدی 
اظهارکرد:  کرمانشاه،  در  بانوان  بخش  ساندای  قدرت  به  اشاره 
در  داریم،  بخش  این  در  که  توانمندی  و  ظرفیت  به  باتوجه 
تالشیم تا با فروکش شدن کرونا تیم بانوان کرمانشاه را به یکی 

از مسابقات بین المللی اعزام کنیم.
و  اتخاذ شده  این خصوص  در  الزم  تصمیمات  کرد:  تاکید  وی 
را  آنها  موافقت  داشته ایم،  فدراسیون  با  که  هم  مذاکراتی  طی 
برای اعزام تیم ساندای بانوان کرمانشاه به اولین مسابقات بین 

گرفته ایم. المللی 
انتقادات مطرح شده در خصوص  به  رئیس هیات ووشو استان 
ضعف ساندای مردان در کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: آنطور 
که گفته می شود، در بخش ساندای مردان چندان هم ضعیف 
نیستیم و سال گذشته توانستیم پس از 10 سال در این بخش 

یک مدال طال از مسابقات کشوری بگیریم.
وی افزود: البته تاکید داریم که ساندای مردان هم باید به اندازه 
ساندای بانوان در کرمانشاه قدرتمند شود و این اتفاق خوب را 
باید رقم بزنیم، برای همین مربیان خوب و تحصیلکرده ای که 
سابقا عضو تیم ملی بوده اند را به کرمانشاه آورده ایم تا ساندای 

مردان هم به سطح باالیی برسد.
مهدی پور خاطرنشان کرد: برای رشد و ارتقاء ووشو کرمانشاه 

می خواهیم از دانش مربیان توانمند کشوری استفاده کنیم.
اشاره   هم  کرمانشاه  ووشو  تالو  بخش  وضعیت  به  ادامه  در  وی 
وضعیت  از  را  کرمانشاه  تالو  بتوانیم  اینکه  برای  گفت:  و  کرد 
از  یکی  اعزام  برای  را  فدراسیون  موافقت  کنیم،  خارج  کنونی 
مربیان تالو استان جهت گذراندن دوره های آموزشی در کشور 
چین گرفته ایم که می تواند قدم مهمی برای رشد تالو کرمانشاه 
کرمانشاه  تالو  اینکه  بابیان  کرمانشاه  ووشو  هیات  باشد.رئیس 
عنوان  شده،  زیادی  افتادگی  عقب  دچار  گذشته  سالهای  در 
این  از  تالوی کرمانشاه  تا  کرد: تمام قدرتمان را بکار گرفته ایم 
وضعیت خارج شود و برای این کار همه قهرمانان این رشته را 

جمع کرده ایم تا تالوی استان را تقویت کنیم.
و  آموزش  شده،  انجام  برنامه ریزی های  در  کرد:  تصریح  وی 
از  کرمانشاه  تالوی  نجات  برای  کلیدی  اقدام  دو  استعدادیابی 
این وضعیت است که با اجرای برنامه های در نظر گرفته شده 
در این دو حوزه می توانیم در چندسال آینده شاهد یک تکان و 

جهش در تالو استان باشیم.
برای  زیادی  کارهای  گذشته  سال  کرد: طی  تاکید  پور  مهدی 
رشد ووشو کرمانشاه انجام دادیم و اکنون هم همه بسیج شده 
ایم تا آن را به اوج برسانیم، هرچند که برای رشد بخشی مانند 
تالو به زمان بیشتری نیاز داریم، اما قطعا در سالهای آتی تالو 

کرمانشاه تکان خواهد خورد.

سرمربی تیم وزنه برداری نیروی زمینی کرمانشاه

رئیس انجمن زوران کشور:

امسال کلنگ احداث گود زوران کرمانشاه
 را به زمین می زنیم

رئیس انجمن زوران کشور از تالش برای شروع عملیات اجرایی 
احداث گود زوران کرمانشاه در امسال خبر داد و گفت: برای 
اعتبار  تومان  میلیارد  پنج  به حدود  پروژه ورزشی  این  احداث 

نیاز داریم.
عملی  برای  اخیرا  که  پیگیری هایی  به  بااشاره  بهروش  بهرام 
از  اظهارکرد:  داشته،  کرمانشاه  در  زوران  گود  احداث  شدن 
حدود پنج سال پیش برنامه احداث یک گود زوران در استان 
کرمانشاه را در دستورکار قرار دادیم و حتی در مقطعی نیز کار 
بخوبی پیش رفت، اما با کم لطفی هایی مواجه شدیم که مانع 

از اجرای پروژه شد.
وی تصریح کرد: برای احداث این گود، زمینی را در روستای 
هم  تومان  میلیارد  دو  و  گرفتیم  نظر  در  کنگاور  آباد  رحمت 
برای اجرای آن جذب کردیم، اما متاسفانه موانعی بوجود آمد 

که این پروژه منتفی شد و بودجه هم برگشت خورد.
استان  محلی  بومی  و  روستایی  های  ورزش  هیات  رئیس 
در  ورزشی  پروژه  این  احداث  اینکه  باوجود  گفت:  کرمانشاه 
به  کنگاور  شهرستان  اما  شده،  منتفی  آباد  رحمت  روستای 
در  کماکان  دارد  رشته  این  در  که  قدمتی  و  پیشینه  دلیل 
بویژه  و  شهرستان ها  سایر  البته  است،  پروژه  احداث  اولویت 
شهرستان کرمانشاه هم می توانند آمادگی خود را اعالم کنند 

تا تصمیم نهایی را بگیریم.
مساحت  با  زمینی  به  پروژه  این  اجرای  برای  کرد:  تاکید  وی 
منابع طبیعی  از  زمینه  این  نیاز است که در  متر  حدود 500 
استان برای اختصاص زمینی به این مساحت کمک می خواهیم.

بهروش در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه هم 
گفت: پروژه گود زوران کرمانشاه به حدود پنج میلیارد تومان 
و  یار  ورزش  خیرین  با  رایزنی هایی  باید  که  دارد  نیاز  اعتبار 

مسئولین استان برای تامین این اعتبار داشته باشیم.
استاندار  با  که  دیداری  در  اخیرا  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  پروژه  این  اجرای  روی  پیش  مشکالت  داشتیم،  کرمانشاه 
مطرح کردیم و استاندار هم حمایت خود را از اجرای آن اعالم 

کرد.
استان  محلی  بومی  و  روستایی  های  ورزش  هیات  رئیس 
در  زوران  گود  احداث  ضرورت های  به  ادامه  در  کرمانشاه 
اینکه بتوانیم ورزش زوران  کرمانشاه اشاره کرد و گفت: برای 
را به نام کرمانشاه ثبت جهانی کنیم، باید ابتدا یک گود زوران 
استاندارد احداث کنیم تا زمینه  ثبت جهانی شدن آن را فراهم 

کنیم.
به گفته بهروش در استان کرمانشاه 80 مربی و داور و بیش از 

140 ورزشکار رشته زوران فعال هستند.

ورزشکاران حرفه ای خطرکرونا را
 جدی تر بگیرند

عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه 
گفت: اگر ورزشکاری به کرونای ریوی مبتال شود، این احتمال 
وجود دارد که دیگر نتواند به ورزش حرفه ای خود ادامه دهد.

بیماری  یک  کرونا  اینکه  ئبابیان  اکبری  مصطفی  دکتر 
درگیری  بیماری  این  اولیه  پایه  اظهارکرد:  است،  هزارچهره 
این  درگیر  ریوی  نظر  از  ورزشکار  یک  چنانچه  و  است  ریوی 

بیماری شود، مطمئنا آسیب زیادی خواهد دید.
مبتال  بیماری  این  به  که  افرادی  برخی  کرد:  تصریح  وی 
می شوند، گاها بخشی از حجم ریوی خود را از دست می دهند 
و این شاید برای افراد عادی که تنفس معمولی دارند چندان 
هوازی  ورزش های  که  ورزشکارانی  برای  اما  نباشد،  مشخص 
می  انجام  می خواهد  باالیی  ریوی  حجم  که  ورزش هایی  یا  و 

دهند، مشکل ساز خواهد شد.
نوجوانان  فوتبال  ملی  تیم  و  کشتی  ملی  تیم  سابق  پزشک 
اضافه کر:  ورزشکاران باید به شدت پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند تا درگیر این بیماری نشوند، البته هرکرونایی هم 
شدت  به  اینکه  مگر  بیاورد،  بوجود  شدیدی  آسیب  نمی تواند 

ریه ها را درگیر کند.
ابراز نگرانی از شروع رقابت های لیگی در  وی در ادامه ضمن 
کشور، گفت: استرس کرونا از یک سو و فاصله گیری چندماهه 
از تمرینات اصلی از سوی دیگر باعث شده تا ورزشکاران بیشتر 
شروع  مخالف  هم  ابتدا  از  لذا  شوند،  دیدگی  آسیب  مستعد 
رقابت ها  این  که  هم  اکنون  و  بودم  لیگی  رقابت های  دوباره 
شروع شده می بینیم که آمار آسیب دیدگی ها بسیار باال رفته 

است.
علمی  مستندات  براساس  همچنین  کرد:  تصریح  اکبری 
ورزشکار  و  شده  تضعیف  فصل  اواخر  در  بدن  ایمنی  سیستم 

مستعد ابتال به بیماری های واگیر می شود.
وی در ادامه به نقش ورزش در پیشگیری و مقابله با بیماری 
ایمنی  سیستم  منظم  ورزش  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  کرونا 
بدن و لنفوسیت های موجود در عروق را تقویت می کند و به 
افزایش ظرفیت اکسیژن گیری و حجم ریه ها کمک می کند، 
مرگ  خطر  شود،  دچار  ریوی  کرونای  به  ورزشکاری  اگر  لذا 

کمتر او را تهدید می کند.
این متخصص آسیب های ورزشی تاکید کرد: بنابراین به همه 
مردم توصیه می کنیم که روزانه حداقل انجام 20 دقیقه ورزش 
تا حداقل 120  را  قلب  نکنند، ورزشی که ضربان  فراموش  را 

باال ببرد و باعث تعریق شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:
13 خانه ورزش روستایی در ایالم 

تجهیز شد
تجهیز  برای  کرد:  اظهار  خبر،  این  اعالم  با  علی شائی«   »مظفر 
هر خانه ورزش روستایی 10 میلیون تومان تجهیزات خریداری 

شده است.
و  تجهیز  برای  سال  طول  در  برنامه ریزی ها  اینکه  بیان  با  وی   
تقویت امکانات خانه های ورزش  تمام روستاهای استان در دستور 
در  خوبی  استعدادهای  روستاها  در  کرد:  تصریح  دارد،  قرار  کار 
این  در  استان  ورزش  وامیدواریم خانه های  داریم   ورزش  عرصه 

زمینه نقش ماندگار خود را ایفا کنند.
که  روستاهایی  گفت:  ایالم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
دهیاری های آن بستر راه اندازی خانه ورزش روستایی را فراهم 

کردند،  تجهیز شده است.

 91 وزن  کرمانشاهی  پوش  ملی  بوکسور 
کیلوگرم گفت: 70 تا 80 درصد امیدوارم 
سهمیه  جهانی  رقابت های  در  بتوانم 

المپیک 2020 را کسب کنم.
بیماری  شیوع  به  اشاره  با  امیری  پوریا 
تمرینات  ماهه  چندین  توقف  و  کرونا 
کرد:  اظهار  کشورمان،  بوکس  ملی  تیم 
پیدا  شیوع  بیماری  این  اینکه  از  پیش  تا 
منظور حضور  به  ملی  تیم  اردوهای  کند، 
جنبه  که  فرانسه  جهانی  رقابت های  در 
منظم  بصورت  داشت،  المپیک  انتخابی 
در  شرکت  برای  را  خود  و  می شد  برگزار 

این رقابت ها آماده می کردیم.
مقدمات  همه  هرچند  کرد:  تصریح  وی 
اما  بودیم،  داده  انجام  را  فرانسه  به  سفر 
ملی  تیم  اردوهای  کرونا  بیماری  با شیوع 
لغو شد و رقابت های جهانی هم به تعویق 

افتاد.
لغو  از  پس  افزود:  بوکس  پوش  ملی  این 
اردوهای تیم ملی به کرمانشاه بازگشتم و 
بود،  تعطیل  باشگاه ها  همه  اینکه  علیرغم 
برای اینکه از سطح آمادگی دور نشوم، در 
انفرادی  بصورت  دوستانم  از  یکی  باشگاه 

تمریناتم را ادامه دادم.

هم  اخیر  های  هفته  در  کرد:  تاکید  وی 
تمریناتم را با شدت بیشتری  و با رعایت 
مربی ام  نظر  زیر  بهداشتی  پروتکل های 
می دهم،  ادامه  محمدی  اسفندیار  آقای 
اما مشکلی که در این مدت داشته ام، عدم 
وجود حریف تمرینی بود که بتواند در حد 

باالیی ظاهر شود.
امیری در پاسخ به اینکه آیا شانس کسب 
را  جهانی  رقابت های  در  المپیک  سهیمه 
که  آسیایی  رقابت های  در  گفت:  دارد، 
برگزار  اردن  اواخر سال گذشته در کشور 
شد، تیم ملی کشورمان دو سهمیه کسب 
بود  درحالی  سهمیه ها  این  کسب  کرد. 
حریفان  با  آسیایی  رقابت های  در  که 

قدرتمندی روبرو شدیم.
در  بوکس  رشته  قدرت  به  بااشاره  وی 
آسیا، اضافه کرد: باتوجه به اینکه حریفان 
اردن  آسیایی  رقابت های  در  ما  قدرتمند 
کسب  زیادی  حد  تا  را  خود  سهمیه های 
کرده اند، برای همین در رقابت های جهانی 
تا   70 و  نداریم  رو  پیش  چندانی  مشکل 
80 درصد امید دارم بتوانم در این رقابت ها 

سهمیه المپیک را بگیرم.
ایران  بوکس  کرمانشاهی  پوش  ملی 

تصریح کرد: البته از آنجایی که فرانسه از 
داده،  انصراف  جهانی  رقابت های  میزبانی 
برای  کشوری  چه  که  باشیم  منتظر  باید 
میزبانی این رقابت ها اعالم آمادگی می کند 
و ما نیز تا آن زمان تمرینات خود را ادامه 

می دهیم.
برگزاری  احتمال  به  ادامه  در  وی 
رقابت های لیگ بوکس ایران پس از حدود 
یک دهه اشاره کرد و گفت: برگزاری این 
سطح  تا  است  خوبی  فرصت  رقابت ها 

آمادگی بوکسورها باال بماند.
امیری افزود: هرچند بوکس کرمانشاه این 
این  راهی  را  تیم  یک  که  دارد  را  قابلیت 
رقابت ها کند، اما متاسفانه مشکالت مالی 
باعث شده تا هیات برنامه ای برای حضور 

یک تیم در این رقابت ها نداشته باشد.
طی  کرمانشاه  بوکس  کرد:  تاکید  وی 
سالهای اخیر دچار چند دستگی هایی شده 
که آن را دچار مشکالتی کرده است. زمانی 
در بوکس کرمانشاه همه همدل و یکدست 
بودند، اما اکنون گروها و باندهای مختلفی 
و  هستند  هم  ضد  همه  که  شده  تشکیل 
این بوکس کرمانشاه را از در اوج بودن دور 

می کند.

کشورمان  ملی  تیم  کیلوگرم   91 بوکسور 
حمایت  به  کرمانشاه  بوکس  افزود: 
نمایندگانی  دارد.  نیاز  استان  مسئولین 
انجام  برای  انتخابات  از  پیش  تا  که  هم 
و  می آمدند  باشگاه ها  به  تبلیغاتشان 
پوشان  ملی  از  حمایت  برای  وعده هایی 
به  که  است  آن  وقت  اکنون  می دادند، 

وعده هایشان عمل کنند.
کرمانشاهی  پوشان  ملی  اینکه  بابیان  وی 
قرار  حمایت  مورد  استان  در  چندان 
نمی گیرند، گفت: بخاطر بوکس نه درسم 
را ادامه دادم و نه شغلی دارم. پیشنهادهای 
شغلی که داشتم را نیز برای اینکه بتوانم 

بوکسم را ادامه دهم، قبول نکردم.
امیری افزود: یک ورزشکار ملی پوش برای 
آمادگی  از  باالیی  سطح  به  بتواند  اینکه 
برسد باید در کنار تغذیه مناسب، مصرف 
عدم  دلیل  به  که  باشد  داشته  هم  مکمل 
مصرف  نه  مالی،  مشکالت  و  حمایت 
مکملی داشته ام و نه اینکه تغذیه ام طبق 
برنامه بوده است. زمانی هم که در رقابتی 
نتیجه ای نمی گیریم، نمی گویند رسیدگی 
کم  پای  به  را  چیز  همه  بلکه  نکرده ایم، 

کاری ورزشکار می نویسند.

تا 80 درصد امیدوار به کسب سهمیه المپیک هستم
ملی پوش بوکس:

زمینی  نیروی  برداری  وزنه  تیم  سرمربی 
برای  تیم  این  تمرینات  شروع  از  کرمانشاه 

حضور در رقابت های لیگ برتر خبرداد.
سجاد شکربیگی  بااشاره به شروع تمرینات 
کرمانشاه  زمینی  نیروی  برداری  وزنه  تیم 
برای حضور در رقابت های لیگ برتر، اظهار 
و  جوانان  سنی  رده  دردو  تیم  این  کرد: 
بزرگساالن و با حضور 20 ورزشکار در 10 

وزن تشکیل شده است.
بیماری  شیوع  به  باتوجه  کرد:  تصریح  وی 
کرونا درحال حاضر امکان برگزاری اردو را 
غیربومی  برداران  وزنه  برای همین  نداریم، 
تیم در شهرهای خود تمرینات انفرادی شان 
را ادامه می دهند و تمرینات آنها را از دور 

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

تیم،  مالی  مشکالت  وجود  به  بااشاره  وی 

اظهار کرد: درصورتی که با کمک مسئولین 
استانی یک اسپانسر داشته باشیم، می توانیم 
در کنار وزنه برداران فعلی با چند وزنه بردار 
آزاد هم قرارداد ببندیم و یک تیم کامل و 

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

تیم ما  حمایتی کنند.
به  همچنان  وجود  این  با  کرد:  تاکید  وی 
از  و  می دهیم  ادامه  خود  پیگیری های 
هم  استان  ورزش  مسئولین  و  استاندار 
وزنه  تیم  حامی  راه  این  در  می خواهیم 
وزنه  تیم  باشند.سرمربی  استان  برداری 
ادامه  در  کرمانشاه  زمینی  نیروی  برداری 
که  خوبی  پتانسیل های  وجود  به  بااشاره 
در این تیم وجود دارد، تصریح کرد: مهدی 

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

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

یک رکوردگیری و اردو هم داشته باشیم.
وی در پایان گفت: همچنین با کمک مربی 
شهررضا  شهرستان  هیات  رئیس  که  تیم 
آینده  ماه های  در  پیگیریم  است،  اصفهان 
یک اردو هم در استان اصفهان برگزار کنیم.

شروع تمرینات تیم وزنه برداری نیروی زمینی کرمانشاه

سال  آبادغرب  اسالم  زاگرس  هندبال  تیم 
سختی را پشت سر گذشت. تیمی که در 
رقابت های سال گذشته لیگ برتر هندبال 
امسال  بود،  شده  قهرمان  نایب  ایران 
دار  و  گیر  در  و  موفقیتش  تکرار  از  ناکام 
مشکالت مالی که گریبانش را گرفته بود، 
دست  جدول  ششم  از  بهتر  جایگاهی  به 

نیافت.
تعطیلی  و  کرونا  بیماری  شیوع  اگر  شاید 
لیگ  رقابت های  پایان  اعالم  نهایت  در  و 
نبود، این تیم  بیشتر و بیشتر در گرداب 

مشکالتش غرق می شد.
فدراسیون  که  هم  اخیر  هفته های  در 
شروع  برای  را  خود  ریزی  برنامه  هندبال 
آغاز  برتر  لیگ  رقابت های  بعدی  فصل 
را  پرتالطمی  روزهای  زاگرس  تیم  کرد، 
بازیکنان،  با  می گذراند. عدم تسویه کامل 
جدایی تعدادی از مهره های کلیدی تیم 
ادامه  تا  بود  مالی سبب شده  و مشکالت 
برتر  لیگ  رقابت های  در  تیم  این  حضور 

امسال در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
باعث  پرافتخار  توپی  تیم  این  مشکالت 
شد تا در روزهای گذشته مسئوالن ورزش 
نشستی  باشگاه  این  مدیرعامل  با  استان 
داشته باشند و به بررسی راهکارهایی برای 

برون رفت زاگرس از این بحران  بپردازند.
متعاقب این نشست، استاندار کرمانشاه هم 
پیگیر وضعیت این تیم شد و امروز)هفتم 
از  تعدادی  و  مدیرعامل  با  دیداری  تیر( 
دیدار  این  در  داشت.  تیم  این  بازیکنان 
استاندار کرمانشاه بااشاره به عملکرد خوب 
تیم زاگرس در رقابت های دو سال گذشته 

باشگاه های  جام  در  حضور  و  برتر  لیگ 
ادامه  برای  تیم  این  از  حمایت  بر  آسیا، 
حضور در رقابت های لیگ برتر تاکید کرد.

این  که  جایگاهی  به  کرمانشاه  استاندار 
استان بدست  بین عالقمندان ورزش  تیم 
آورده اشاره و خاطرنشان کرد: برای حضور 
تمامی  از  برتر  لیگ  در  تیم  این  قدرتمند 

ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد.
ورزش  اهمیت  به  بااشاره  بازوند  هوشنگ 
و  جامعه  در  نشاط  و  شادی  ایجاد  در 
ورود  خواستار  همگانی،  سالمت  توسعه 
یار  ورزش  خیرین  و  خصوصی  بخش 
برای حمایت از قهرمانان و پویایی اقتصاد 

ورزش کرمانشاه شد.
زاگرس  باشگاه  مدیرعامل  اعظم  سجاد 
این  پایان  از  پس  نیز  آبادغرب  اسالم 
نشست  با اشاره حمایت مسئولین استان 
که  دیداری  طی  اظهارکرد:  تیم،  این  از 

ورزش  مسئولین  با  گذشته  روزهای  در 
تیم  از  حمایت  بر  داشتیم،  کرمانشاه 
رقابت های  در  حضور  ادامه  برای  زاگرس 
تاکید  تیم  مشکالت  رفع  و  برتر  لیگ 

کردند.
وی افزود: طی دوسالی که در رقابت های 
لیگ برتر حضور داریم، عدم وجود سالنی 
استاندارد که بتوانیم در آن میزبان تیم های 
لیگ برتری را باشیم، از مشکالتی بود که 
به  آن  بخاطر  بارها  هم  فدراسیون  حتی 
دیدار  دراین  داد.  تذکر  زاگرس  باشگاه 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  تا  شد  مقرر 
استان نسبت به رفع ایرادات سالن شهید 
شهبازی اسالم آبادغرب تا پیش از شروع 
بتوانیم  و  اقدام کند  برتر  لیگ  رقابت های 
بازیهای خانگی خود  برای فصل پیش رو 
را از سالن انقالب به سالن شهید شهبازی 
که سالنی استانداردتر است، انتقال دهیم.

به  کرد:  اضافه  زاگرس  باشگاه  مدیرعامل 
فاصله چند روز از دیدار با مسئولین اداره 
ورزش استان، امروز)شنبه( هم دیداری با 
استاندار کرمانشاه داشتیم و تاکید کردند 
که حضور تیم زاگرس در رقابت های لیگ 

برتر باید ادامه داشته باشد.
دو  این  انجام  اعالم کرد: خوشخبتانه  وی 
دیدار جانی تازه به تیم زاگرس بخشیده و 
ادامه حضور در  برای  تر  امیدوارانه  اکنون 
رقابت های لیگ برتر برنامه ریزی خواهیم 

کرد.
ادامه به وجود برخی مشکالت  اعظم  در 
ادامه  در  حضور  برای  تیمش  روی  پیش 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  لیگ  رقابت های 
از  تعدای  گذشته  هفته های  طی  هرچند 
بازیکنان اصلی از تیم جدا شده اند، اما با 
این وجود کادر فنی تیم تالشش را برای 

جذب چند بازیکن جدید آغاز می کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت 
و تسویه قرارداد بازیکنان تیمش هم گفت: 
بازیکنانمان  قرارداد  از  درصد   60 تاکنون 
را تسویه کرده ایم و سایر باشگاه های لیگ 
ما  تیم  مشابه  وضعیت  تقریبا  هم  برتری 
انضباطی  کمیته  اساس  براین  دارند.  را 
نشستی  هفته  این  دوشنبه  فدراسیون 
لیگ  در  حاضر  باشگاه های  نمایندگان  با 
برتر خواهد داشت و در این زمینه آخرین 

دستورالعمل ها را اعالم می کند.
مدیرعامل باشگاه زاگرس در خاتمه تاکید 
کرد: باشگاه زاگرس بنا به تعهدی که داده، 
شروع  از  پیش  را  بازیکنانش  حقوق  تمام 
رقابت های لیگ برتر پرداخت خواهد کرد.

»زاگرس« در لیگ برتر هندبال حاضر می شود


