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سطح  از  غیراستاندارد  کاالهای 
بازار کرمانشاه جمع آوری شد

مدیرکل استاندارد کرمانشاه:

برآورد مشارکت 50 میلیارد تومانی 
خیرین مدرسه ساز کرمانشاه

شهری  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
کرایه  نرخ  درصدی   22 افزایش  از  کرمانشاه 
تاکسی در کرمانشاه خبر داد و افزود: نرخ های 

جدید از روز ششم خرداد اعمال می شود.
سجاد سلیمانی با بیان اینکه الیحه افزایش نرخ 
و  تورم  میزان  براساس  اتوبوس  و  تاکسی  کرایه  
بصورت کار کارشناسی شده تدوین شده است، 
شورای  تصویب  از  پس  کرایه  های  نرخ  گفت: 
اسالمی شهر و تایید فرمانداری الزم االجرا می 

باشد.
افزود: بر اساس این مصوبه نرخ کرایه  سلیمانی 
 22 میزان  به  کرمانشاه  شهر  اتوبوس  و  تاکسی 

درصد افزایش یافته است.
شهر  مسافر  ونقل  حمل  سازمان  مدیرعامل 
کرایه  جدید  های  نرخ  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
تاکسی و اتوبوس از روز)سه شنبه، ششم خرداد( 
رعایت  به  ملزم  رانندگان  و  شود  می  اعمال 
نرخ های اعالم شده از سوی این سازمان هستند.

آگاهی  منظور  به  کرد:  نشان  خاطر  سلیمانی 
های  نرخ  کرایه،  نرخ   افزایش  از  شهروندان 
مصوب در مسیرهای مختلف به صورت برچسب 
در دست تهیه و چاپ است که به محض آماده 
داخل  و  تاکسی ها  جلو  شیشه  روی  بر  شدن 
نصب  شهروندان  دید  معرض  در  و  ها  اتوبوس 

خواهد شد.
مسافرشهر  ونقل  حمل  سازمان  مدیرعامل 
 38246565 تلفنهای  شماره  افزود:  کرمانشاه 
دریافت  آماده  همواره  سازمان  این   133 و 
همشهریان  شکایات  و  انتقادات  و  پیشنهادات 

خواهند بود.

هشدار در مورد شیوع تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو در فصل گرما

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه:

 تسریع در بیماریابی مهمترین برنامه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه است

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  :
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صفحه 8

پایان رقابت های شطرنج آنالین جام 
»زاگرس«

مدیرکل غله استان:

پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران 
کرمانشاه را در برنامه داریم

صفحه 2

اینترنتی  سایت های  از  ملک  قیمت 
برداشته شود

صفحه 2

ابتدایی ها  از  پایان سال گرفتن  امتحان 
ممنوع است

صفحه 1

سواران  دوچرخه  پای  پیش  بدقولی ها 
کرمانشاه

صفحه  8

رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه: معاون آموزش و پرورش کرمانشاه:رئیس اتحادیه مشاورین امالک: 

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه

رئیس هیات شطرنج استان کرمانشاه: 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر شهری 
کرمانشاه

افزایش 22 درصدی نرخ »کرایه 
تاکسی« در کرمانشاه 

از  کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  مستاجرین  به  ماهه  دو  مهلت  طرح  اجرای 
باتوجه  از این قشر  کرمانشاه در راستای حمایت 

به شیوع بیماری کرونا خبر داد.
جابجایی  فصل  آغاز  به  اشاره  با  کرمی  شهرام 
مستاجرین، اظهار کرد: باتوجه به شرایط خاصی 
که امسال به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور 
از  بسیاری  برای  که  اقتصادی  مشکالت  و  داریم 
آمده،  بوجود  مستاجر  قشر  ویژه  به  و  خانواده ها 
با کرونا تصمیماتی در راستای  ستاد ملی مقابله 

حمایت از این خانواده ها اتخاذ کرده است.
و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  از  نقل  به   
این  طبق  افزود:  کرمی  کرمانشاه،  استان  انقالب 
عادی  و  رسمی  قراردادهای  سررسید  تصمیم 
اسفند  اول  زمانی  فاصله  در  مسکونی  واحدهای 
13۹8 تا پایان اردیبهشت 13۹۹، دو ماه دیگر با 

همان شرایط قبلی باید تمدید شود.
کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تصریح کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تاکید شده، اجاره نامه هایی که موعد اتمام آنها دو 
ماه نخست امسال است تا تیرماه تمدید می شوند.

تاکیدات  به  ادامه  در  کرمانشاه  العموم  مدعی   
رعایت  لزوم  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  دستورالعمل های 

و  کرد  اشاره  اجرایی  دستگاه های  و  مردم  سوی 
دو  برای  ندارد  حق  موجر  اساس،  براین  افزود: 
کند  طلب  بیشتری  بهای  اجاره  شده،  اضافه  ماه 
ودیعه  همچنین  و  ماهیانه  اجاره  رقم  شامل  که 

مسکن می شود.
اخذ  حق  موجر  همچنین  کرد:  اضافه  کرمی 

اتمام  تا  را  واحد مسکونی  تخلیه  جریمه دیرکرد 
تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.

به  کرد:  اعالم  پایان  در  کرمانشاه  دادستان   
جریمه ای  اجاره  تمدید  ماه  دو  بابت  مستاجران 
تعلق نگرفته و محاکم قضایی هم برای این مدت 

حکم تخلیه صادر نخواهند کرد.

 محاکم قضایی حکم تخلیه صادر نمی کنند
دادستان کرمانشاه:

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمانشاه هر نوع امتحان گرفتن پایان سال 
عنوان  ممنوع  را  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  از 

کرد.
ارزشیابی  بودن  توصیفی  به  اشاره  با  فضلی  ناهید 
دانش آموزان مقطع ابتدایی از چند سال گذشته، 
امتحان  عنوان  با  گرفتن  امتحان  نوع  هر  گفت: 
پایان سال تحصیلی از دانش آموزان مقطع ابتدایی 
ممنوع است و با مدارسی که در این زمینه تخلف 

کنند، برخورد خواهد شد.
از  متشکل  مدرسه  شورای  اینکه  بیان  با  فضلی   
در  مربیان  و  اولیاء  انجمن  نماینده  و  مدیر  معلم، 
تصمیم  آموز  دانش  تحصیلی  پیشرفت  روند  مورد 
گیری خواهد کرد، اضافه کرد: پس از اعالم اتمام 
گزارش  تکمیل  به  موظف  معلم ها  تحصیلی  سال 
ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت 

فعالیت های  اساس  بر  نیز  این گزارش  هستند که 
کرونایی  تعطیالت  شروع  از  قبل  تا  دانش آموزان 
حضور  اساس  بر  هم  آن  از  پس  و  مدارس  در 
دانش آموز در شبکه اجتماعی دانش آموزان)شاد( و 
یا دیگر کانال های ارتباطی مثل توزیع کاربرگهای 
ارتباط  یا  و  بهاری  خودآموزهای  یا  و  آموزشی 
مستقیم معلم با دانش آموز در مناطق محروم و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی تکمیل خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
دانش آموزان  برای  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان 
برای  گفت:  نداریم،  مردودی  ابتدایی  مقطع 
اساس  بر  که  دانش آموزانی  آموزش  روند  تداوم 
پیشرفت  گزارش  در  گرفته  انجام  ارزیابی های 
تحصیلی به حد انتظارات نرسند، در فصل تابستان 

برنامه ریزی شده است.
آموزش دانش آموزان  روند  اینکه  بر  تاکید  با   وی 

شد،  خواهد  پیگیری  تابستان  فصل  در  ضعیف 
فرزندانشان  تحصیل  روند  نگران  خانواده ها  گفت: 
امتحان  برگزاری  به  هم  اشاره ای  نباشند.وی 
گذشته  سنوات  در  ششمی ها  کالس  هماهنگ 
شیوع  از  پیشگیری  برای  امسال  گفت:  و  داشت 
بیماری کرونا برگزاری این امتحان هم در مدارس 
لغو شده است، لذا دانش اموزان مقطع ابتدایی در 
هیچ امتحان پایان سالی شرکت نخواهند کرد و بر 
اساس تشخیص معلم ها مورد ارزیابی قرار خواهند 

گرفت.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
جاری  تحصیلی  سال  در  گفت:  کرمانشاه  استان 
ابتدایی  مقطع  در  اموز  دانش  هزار   176 حدود 
تحصیل  به  مشغول  کرمانشاه  استان  مدارس  در 
هستند که بیش از نیمی از دانش اموزان در حال 

تحصیل استان را تشکیل می دهند.

معاون آموزش و پرورش کرمانشاه:

امتحان پایان سال گرفتن از ابتدایی ها ممنوع است

شماره 1-2 / م / 99
 37۹/م الف/12

))آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای((

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت اول   

)شماره فراخوان سامانه ستاد: 20۹۹007008000021  (
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد خدمات مشروحه زیر را از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرائط واگذار نماید.
مدارک مورد نیاز:

-نامه اعالم آمادگی         - آخرین آگهی تغییرات- آگهی روزنامه رسمی- اساسنامه شرکت
- ارائه اطالعات در موردانجام کارهای مشابه

- ارائه گواهی صالحیت معتبر صادره اداره کارو امور اجتماعی
-داشتن تجربه و دانش الزم در انجام کارهای مشابه و ارائه سابقه حداقل یک فقره قرارداد انجام 

کار مشابه.
-رتبه و رشته مورد نیاز: شرکت های خدماتی

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 616/500/000 ریال )بصورت واریز نقدی به حسابجاری 
28414385452144 بانک انصارشعبه 22 بهمن کرماشاه یا ضمانتنامه بانکی معتبر(

-هزینه خرید اسناد: 500/000 ریال.
-مهلت دریافت اسناد: حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

-تاریخ بازگشائی مناقصه: حداکثر 10 روز پس از پایان مهلت فروش اسناد.
-محل خرید اسناد: سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

WWW.SETADIRAN.IR 
-شماره تماس دفتر قراردادها تلفن: 083-38254۹30

ضمنا متقاضیان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پایگاه ملی اطالع 
رسانی مناقصات به نشانی: www.abfaksh.ir یا http:/iets.mporg.ir مالحظه نمایند.

مبلغ برآورد)ریال(مدت)ماه(محل اجرامحل اعتبارمشخصات پروژهردیف

1

قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبوض، خرید ملزومات 
قرائت، انجام امور اداری و اپراتور خدمات مشترکین، 

پیگیری وصول مطالبات، قطع انشعابات بدهکار و 
غیر مجاز در شهرهای اسالم آباد،حمیل، گیالنغرب، 

کرندغرب،گهواره، ریجاب،سرپل ذهاب و قصرشیرین 

سطح جاری
1218/349/130/638)دوازده(امورات

۱02سرمایه گذاری 
جدید در شهرک های 

صنعتی کرمانشاه

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی کرمانشاه :
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2 اخبار

رب نشرهی تجارت غ
 بصورت حضوری و تلفنی 

آگهی می پذرید
شماره تماس : 083-37213314

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: 
تسریع در بیماریابی و کنترل افراد مبتال از 
مهمترین برنامه های این دانشگاه در راستای 

قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است.
نشست  در  مرادی«  »محمودرضا  دکتر   
علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  تامین 
از  یکی  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  پزشکی 
در  پزشکی  علوم   دانشگاه  رسالت های 
موضوع اپیدمی کرونا بیماریابی است و  این 
افزود:  دارد،  ادامه  کرمانشاه  در  قوت  با   کار 
مثبت شدن  و  مبتال  افراد  از شناسایی  پس 
آزمایش آنها طبیعتا افراد خانواده و نزدیکان 
قرار  تست  انجام  و  پایش  مورد  بیمار  فرد 
می گیرند و در نتیجه تعداد انجام آزمایشات 
پیدا  افزایش   1۹ کووید  قطعی  تشخیص 

می کند.
و او گفت: این امر به صورت تصاعدی موجب  شود  می  تست  انجام  به  نیاز  پیدا باالرفتن  افزایش  آزمایش  نمونه های  شمار 

انجام تست  این متقاضیان  بر  کرده و عالوه 
افزایش  نیز  استان  در  تشخیصی کووید 1۹ 

پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: عالوه بر تمام برنامه ریزی ها 
برای  شده،  انجام  تاکنون  که  تالش هایی  و 
مراحل  در  تسریع  و  گیری ها  نمونه  افزایش 
انجام تست باید دستگاه های Pcr )آزمایش( 

جدیدی را خریداری نماییم.
در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
از  ها  دستگاه  این  خریداری  گفت:  ادامه 
و  است  استان  کرونای  ستاد  مصوبه های 
دانشگاه و استانداری به صورت مشترک در 

حال خرید 2 دستگاه Pcr جدید می باشد.
پاسخگویی  کار  این  نتیجه  افزود:  مرادی 
مناسب به درخواست ها، بیماریابی و کنترل 
انتقال  زنجیره  نهایت قطع  و در  افراد مبتال 

ویروس کرونا خواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 تسریع در بیماریابی مهمترین برنامه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه است

مدیرکل غله استان:
پرداخت به موقع مطالبات 
گندمکاران کرمانشاه را در

 برنامه داریم
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان 
مطالبات  از  ریال  میلیارد   176 از  بیش  تاکنون  اینکه 
امسال گندمکاران استان پرداخت شده، گفت: پرداخت 
به موقع مطالبات گندمکاران استان را در برنامه داریم.

ماشاءاله ارویسی با اشاره به تالش برای پرداخت به روز 
کل  ارزش  تاکنون  گفت:  استان  گندمکاران  مطالبات 
گندم خریداری شده از کشاورزان استان در سال جاری 
بیش از 800 میلیارد ریال بوده که  با تالش همکاران 
در مراکز خرید تضمینی و مساعدت دولت بیش از 176 
به  عامل  بانک  طریق  از  مطالبات  این  از  ریال  میلیارد 

حساب گندمکاران استان واریز شده است.
 ارویسی گفت:  با گذشت تنها 15 روز از آغاز برداشت  
و  هزار   32 از  بیش  کرمانشاه،  استان  مزارع  از  گندم 
356 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بصورت تضمینی 
خریداری و در مراکز استاندارد ذخیره سازی شده است.

با  کرمانشاه  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
اندازی  از همکاری خوب بخش خصوصی در راه  تقدیر 
تضمینی  خرید  بر  عالوه   : افزود  توافقی  خرید  مراکز 
توافقی  به صورت  نیز  گندم  تن  از5۹00  بیش  گندم، 

توسط کارخانه های ماکارونی خریداری شده است.
بینی  پیش  اساس  بر  امسال  کرد:  نشان  خاطر  ارویسی 
بر  مازاد  گندم  تن  هزار   640 از  بیش  انجام شده  های 
از کشاورزان  از پیش تعیین شده  نیاز توسط 66 مرکز 

استان خریداری خواهد شد.

مسجد تاریخی »نظام« کرمانشاه 
مرمت می شود

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  معاون میراث فرهنگی 
عملیات  آغاز  از  کرمانشاه  استان  گردشگری  و  دستی 
روزهای  در  کرمانشاه  نظام  تاریخی  مرمت حمام  اجرایی 

آینده خبرداد.
نظام  تاریخی مسجد  قدمت  به  بااشاره  برشاهی   علیرضا 
مساجد  از جمله  مسجد  این  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  شهر 
تاریخی استان واقع در محله فیض آباد کرمانشاه است که 

مرمت آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وی تصریح کرد: تاکنون چند مرحله کار مرمت روی این 
مسجد تاریخی انجام گرفته که آخرین مورد آن مربوط به 
اوایل دهه ۹0 است که به همراه تعدادی دیگر از مساجد 

قدیمی استان مورد مرمت قرار گرفت.
معاون میراث فرهنگی استان اضافه کرد: باتوجه به قدمت، 
گذشت زمان و نیاز مجدد این مسجد به مرمت، بزودی آن 

را با اعتبار یک میلیارد ریال مرمت خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای مرمت این مسجد تاریخی یک 
بناهای  و  آثار  با تجربه که در حوزه مرمت  گروه مرمتی 
تاریخی به شیوه سنتی فعال هستند، پای کار خواهند بود.

نظام  مسجد  مرمت  از  مرحله  این  در  افزود:  برشاهی 
اقدامات حفاظتی مورد نیاز برای حفظ این بنای ارزشمند 

انجام می گیرد.
به گفته این مسئول عالوه بر مسجد نظام، اعتبار مورد نیاز 
برای مرمت مساجد تاریخی حاج شهباز خان و جامع شهر 
کرمانشاه نیز تامین شده و ظرف روزهای آینده عملیات 

اجرایی مرمت این مساجد آغاز خواهد شد.

ملی  اقدام  طرح  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
زایی  اشتغال  برای  مناسبی  فرصت  مسکن، 

و رونق اقتصادی در کرمانشاه است.
استانداري  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ایرنا؛  خبرگزاري  از  نقل  به  و  کرمانشاه 
بنیاد  کرد:  اعالم  بازوند  هوشنگ  مهندس 
مستضعفان چهار هزار و 500 واحد مسکونی 
در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  قالب  در  را 

کرمانشاه خواهد ساخت.
وي بیان داشت: بنیاد مستضعفان 50 هکتار 
براساس  که  دارد  کرمانشاه  استان  در  زمین 
منظور  به  را  زمین ها  این  شده  انجام  توافق 
ساخت  به  مسکن  ملی  اقدام  طرح  اجرای 
کاربری  تغییر  تجاری  و  مسکونی  واحدهای 

خواهیم داد.
وی افزود: بنیاد مستضعفان نیز متعهد شده 
است که چهار هزار و 500 واحد در راستای 
ها  زمین  این  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح 

بسازد.
از  پس  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استاندار 
بنیاد  با  نهایی شدن توافق و امضای قرارداد 
در  واحدها  این  ساخت  روند  مستضعفان، 

استان کرمانشاه آغاز خواهد شد.
ساخت  منظور  به  تاکنون  کرد:  اعالم  بازوند 
قالب  در  مسکونی  واحد   500 و  هزار  هفت 
الزم  برنامه ریزی  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
پای  مختلف  پیمانکاران  و  است  شده  انجام 

کار آمده اند.
پایان  تا  واحدها  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  رسد،  می  برداری  بهره  به  امسال 
عمده  شده  انجام  ریزی  برنامه  براساس 

مرکز  در  طرح  این  زیرمجموعه  واحدهای 
استان قرار دارد.

براساس  اینکه  به  بااشاره  کرمانشاه  استاندار 
شهرسازی  و  مسکن  عالی  شورای  تصمیم 
کرمانشاه  شهری  اراضی  به  هکتار   340
در  اراضی  این  اظهارداشت:  شد،  اضافه 
به  مسکن  ملی  اقدام  طرح  اجرای  راستای 
منجر  تواند  می  و  شد  اضافه  کرمانشاه  شهر 
به جهش تولید و رونق صنعت ساختمان در 

استان شود.
و  هزار   2 این،  بر  عالوه  داد:  توضیح  بازوند 
در  متقاضی  بدون  مهر  مسکن  واحد   500
کرمانشاه وجود دارند که این واحدها نیز در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن به مردم واگذار 

خواهند شد.
وی در رابطه با تکمیل واحدهای مسکن مهر 
برداری  بهره  به  امسال  پایان  تا  گفت:  نیز 
دارای  مهر  مسکن  واحد  هزار  پنج  رسیدن 
استان  در  مهر  مسکن  پرونده  متقاضی 

کرمانشاه بسته می شود.
رونق  موضوع  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
عنوان  به   ۹۹ سال  در  ساختمان  صنعت 
اولویت دنبال می شود زیرا این صنعت  یک 
صنعت  چندین  رونق  به  منجر  می تواند 

زیرمجموعه آن شود.
فرصت  را  مسکن  ملی  اقدام  طرح  بازوند 
مناسبی برای اشتغال زایی و رونق اقتصادی 
شغل   260 گفت:  و  دانست  کرمانشاه  در 

صورت  به  ساختمان  صنعت  با  مرتبط 
در  آمار  این  که  شود  می  ایجاد  مستقیم 

مشاغل غیرمستقیم  بسیار بیشتر است.
مشارکت  افزایش  برای  اعالم  کرد:  وی 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  خصوصی  بخش 
تغییر  به  احتیاج  که  هایی  زمین  می توانیم 
کاربری دارد را نیز به کاربری مسکونی تغییر 

دهیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکالت ایجاد 
شده برای اعطا تسهیالت در این طرح گفت: 
موضوع  توانستیم  بسیار  های  پیگیری  با 
بانک  در  تسهیالت  اعطا  برای  اولیه  سپرده 
ها را برداریم و متقاضیان بتوانند با استفاده 
را  تسهیالت  خود  سازه  و  زمین  ضمانت  از 

دریافت کنند.
واحد  هر  ساخت  برای  اظهارداشت:  بازوند 
کرمانشاه  شهر  فرسوده  بافت  در  مسکونی 
160 میلیون تومان و در بافت فرسوده دیگر 
تسهیالت  تومان  میلیون   140 استان  نقاط 

پرداخت می شود.
داده  واحدهایی  به  این تسهیالت  افزود:  وی 
نام   ملی مسکن  اقدام  در طرح  می شود که 

نویسی کرده باشند.
تسهیالت  کرد:  عنوان  کرمانشاه  استاندار 
اقدام ملی  برای هر واحد در طرح  پرداختی 
میلیون  فرسوده 100  بافت  از  مسکن خارج 

تومان خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر امتیازات ارایه شده در 
صدور  هزینه  گفت:  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
این  در  ساز  و  ساخت  برای  الزم  مجوزهای 

طرح تخفیف 50 درصدی خواهند گرفت.

 استاندار کرمانشاه:

طرح اقدام ملی مسکن، فرصت مناسبی برای اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی در کرمانشاه است

مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه:
برای ادامه راه انقالب به ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت نیاز داریم

کرمانشاه  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  به  انقالب  راه  ادامه  برای  گفت: 

شهادت نیاز داریم.
مناسبت  به  خرداد  سوم  عسگری  هادی  االسالم  حجت 
سالروز فتح خرمشهر، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
برای ایستادگی در برابر دشمنان و توطئه های گاه و بی 
گاه آنها برای ضربه زدن به اسالم و انقالب باید تفکر ایثار 
راه  ادامه  برای  شود،گفت:  نهادینه  جامعه  در  شهادت  و 

انقالب به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز داریم.
کرمانشاه  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
اضافه کرد:  باید نسل جدید و آیندگان را با رخدادهایی 
مقاطع  در  و  آینده  در  تا  کرد،  آشنا  خرمشهر  فتح  مثل 
سرنوشت ساز با الگوبرداری از رشادتهای رزمندگان اسالم 
برابر  در  اسالمی  ایران  کیان  از  مقدس  دفاع  سالهای  در 

دشمنان حراست کنند.
وی یادآور شد: سالهای دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی 
ترویج  برای  آن  باالی  پتانسیل های  از  نباید  که  است 

فرهنگ ایثار و شهادت غفلت کنیم.
مجازی،  فضای  باالی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  عسگری 
برای  مجازی  فضای  های  ظرفیت  از  باید  کرد:  تصریح 
ایثار و شهادت به نسل جدید و آیندگان  انتقال فرهنگ 
استفاده شود که در این زمینه در وهله اول به تولید محتوا 

نیاز است.
وی در ادامه  از فتح خرمشهر به عنوان نقطه عطفی در 
نظامی  نظر   از  گفت:  و  کرد  یاد  تحمیلی  جنگ  تاریخ 
سال های دفاع مقدس به دو دوره قبل و بعد از آزادسازی 
فتح خرمشهر  از  قبل  تا  تقسیم می شود، چون  خرمشهر 
خرمشهر،  فتح  از  پس  اما  داشتیم،  دفاعی  حالت  بیشتر 
اشتغال شده  نقاط  آزادسازی  با  همراه  عملیات ها  تمامی 

بود.
فتح  جریان  در  کرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با  عسگری 
گفت:  کرده،  انقالب  و  اسالم  تقدیم  خرمشهر 41 شهید 
باید نسل جدید و آیندگان را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم. 

کاالهای غیراستاندارد از سطح بازار 
کرمانشاه جمع آوری شد

بر  نظارت ها  تشدید  از  کرمانشاه  استاندارد  مدیرکل 
و  رمضان  ماه  در  بهداشتی  محصوالت  و  موادغذایی 
جمع آوری کاالهای غیراستاندارد از سطح بازار خبر داد و 
گفت: از ابتدای این ماه 32۹ بازرسی از کاالهای پرمصرف 
مانند مواد خوراکی و شوینده ها در بازار استان انجام شد.

محمودرضا نیازی بااشاره به نتایج حاصل از این بازرسی ها 
کننده  سفید  بطری   117 بازرسی ها  این  طی  افزود: 
چای  کیلوگرم   18 و  شکر  کیلوگرم   180 لیتری،  یک 

غیراستاندارد کشف و توقیف شد.
شیر  مایع،  کشک  فرآورده   10 از  اظهارداشت:  وی   
پنیر  سیاه،  چای  شکر،  قند،  شیرفرادما،  پاستوریزه، 
الکتیکی، پنیر خامه ای، مایع و ژل ظرفشویی و سدیم 
و  بازرسی  رمضان  ماه  در  ویژه  صورت  به  هیپوکلرید 

نمونه برداری انجام شد.
این مقام مسوول گفت: به منظور تامین ایمنی و سالمت 
مصرف کنندگان، سالم سازی بازار مصرف و جلوگیری از 
از  استاندارد  نشان  فاقد  و  کیفیت  بدون  کاالهای  توزیع 
ابتدای ماه رمضان، این اداره کل طرح نظارتی ویژه را از 

بازار مصرف اقالم مصرفی آغاز کرده است.
نیازی تصریح کرد: طی این بازرسی ها، کارشناسان اداره 
کل استاندارد با حضور در مراکز صنفی سطح استان به 
بررسی سالمت و صحت عالمت استاندارد، کد 10 رقمی 
ذیل نشان استاندارد و آدرس کارخانه از کاالهای عرضه 
شده می پردازند و به صورت تصادفی به نیابت از مردم 
برای  سازمان،  هزینه  با  پرمصرف  اقالم  خرید  به  اقدام 
ارزیابی انطباق کاال می کنند که در صورت مغایرت کیفی 
این کاالها با استانداردهای مربوطه نسبت به جمع آوری 
صورت  قانونی  برخورد  مربوطه  متخلفین  با  و  اقدام  آنها 

می گیرد.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در پایان افزود: نظارت 
واحدهای  از  مستمر  صورت  به  کل  اداره  این  بازرسان 
تولیدی و بازار مصرف استان صورت می گیرد و مردم نباید 
نگرانی بابت کیفیت کاالهایی که دارای عالمت استاندارد 
به کد  لذا مصرف کنندگان هنگام خرید  باشند  هستند، 
10 دقمی درج شده در زیر نشان استاندارد دقت کرده و 
می توانند با ارسال آن به سامانه پیامکی 10001517 از 

اعتبار واحد تولیدی و اصالت کاال مطلع شوند.

بااشاره  کرمانشاه  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
از  گفت:  استان  در  سرمایه گذاران  حضور  چشمگیر  رشد  به 
قرارداد  مورد  اردیبهشت ماه 102  پایان  تا  ابتدای سال جاری 

با سرمایه گذاران انعقاد شده است.
بیژن کردستانی افزود: میزان حضور سرمایه گذاران در استان 
کرمانشاه و به تبع آن شهرک های صنعتی در 2 سال گذشته 

روند روبه رشدی به خود گرفته است.
وی توضیح داد: پیش از این به صورت میانگین ساالنه حدود 
50 مورد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی انجام می شد 
افزایش  به شکل چشمگیری  این روند در 2 سال گذشته  اما 

پیدا کرد.
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
کرمانشاه در سالهای ۹7 و ۹8 به ترتیب 2۹4 و 250 قرارداد 
برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کرمانشاه منعقد 

شده است.
کردستانی با اشاره به اخذ 102 قرارداد با بخش خصوصی در 
2 ماه نخست امسال، گفت: با توجه به مشوق های ارایه شده 
برای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه به نظر می رسد که 

این آمار به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند.

از 80 درصد  انجام شده بیش  برآوردهای  براساس  افزود:  وی 
به  کرمانشاه  صنعتی  های  شهرک  در  شده  بسته  قراردادهای 

ایجاد اشتغال ثابت منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه 
به منظور رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر 
های  شهرک  در  گذاری  سرمایه  برای  هایی  مشوق  برخوردار 
صنعتی ارایه می شود، افزود: سرمایه گذاران در مناطق کمتر 
برخوردار از 13 سال معافیت مالیاتی بهره می برند که امکان 

تمدید آن تا 15 سال نیز وجود دارد.
کردستانی ادامه داد: در این مناطق زمین ها نیز با تخفیف 50 
درصدی به متقاضیان داده می شود و مجوزهای ساخت و ساز 

رایگان است.
وی عنوان کرد: تمام امکانات زیرساختی همچون راه، آب، برق، 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در  نیز  فیبرنوری  و  گاز 

شهرک های صنعتی تامین می شود.
در  کرمانشاه  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
متقاضیان  گفت:  متقاضیان  به  زمین  واگذاری  نحوه  با  رابطه 
حضور در شهرک های صنعتی در مناطق کمتر برخوردار 20 
درصد هزینه زمین را به  صورت نقد و مابقی را به صورت اقساط 

36 ماهه پرداخت می کنند.
سوء  از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  کردستانی 
این شرایط سرمایه گذاران یک  از  افراد  استفاده 
فرصت  خود  طرح  رساندن  نتیجه  به  برای  سال 
آنها  از  موردنظر  زمین  این صورت  غیر  در  دارند 

گرفته شده و متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.
نتیجه  به  منظور  به  همچنین  کرد:  عنوان  وی 

شهرک  در  کوچک  های  گذاری  سرمایه  و  ها  طرح  رساندن 
برای  آموزشی  های  دوره  اقتصادی  کارشناسان  صنعتی  های 
آنان  سرمایه  رفت  هدر  از  تا  می کنند  برگزار  سرمایه گذاران 

جلوگیری و اشتغال پایدار ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با بیان 
اینکه به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در استان هستیم، یادآور 
شد: با همکاری سازمان صمت اتاق صنعت و دیگر ارگان های 
مربوطه مرکز خدمات کسب و کار را در شهرک های صنعتی 
برای واحدها در  بروز مشکل  تا در صورت  راه اندازی کرده ایم 

زمینه تسهیل گری وارد عمل شود.
نیز  اختالف  حل  شورای  از  شعبه  یک  کرد  اضافه  کردستانی 
به مشکالت  تا  است  اندازی شده  راه  در شهرک های صنعتی 

حقوقی سرمایه گذاران رسیدگی و به سرعت اختالفات را حل 
و فصل کند.

21 شهرک و ناحیه صنعتی هم اکنون با 451 واحد تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری در استان کرمانشاه فعال است.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت در پایان 
سال گذشته 15.7 درصد از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده 

است.
این  طبق »سند جامع اشتغال استان کرمانشاه« نرخ بیکاری 
استان در سال ۹8 باید سه درصد، در سال ۹۹، 2 درصد و در 
سال 1400 یک درصد کاهش پیدا کند تا به میانگین کشوری 
برسد.کاهش سه درصدی نرخ بیکاری در سال ۹8 محقق شده 
اما اکنون باید منتظر ادامه این کاهش در پایان امسال و سال 

آینده باشیم.

۱02 سرمایه گذاری جدید در شهرک های صنعتی کرمانشاه
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه
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آتش در کمین مناطق تحت حفاظت 
محیط زیست کرمانشاه

کرمانشاه  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
با  مقابله  برای  زیست  محیط  حفاظت  یگان  آماده باش  از 
آتش سوزی های احتمالی همزمان با شروع فصل گرما خبر 
داد و گفت: یکی از مهمترین مناطقی که در اولویت داریم، 

منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز است.
آزاد شیخ ویسی با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش احتمال 
آتش سوزی در محیط زیست به دلیل کاهش بارندگی های 
امسال، اظهار کرد: تدابیر الزم را برای جلوگیری از وقوع 
آتش سوزی اتخاذ کرده و مناطق حساس و پرخطر را در 

اولویت حفاظت قرار داده ایم.
وسعت  با  قراویز  ممنوع  تیراندازی  و  شکار  منطقه  وی 
چهار هزار هکتار را یکی از مهمترین این مناطق دانست و 
عنوان کرد: اگرچه این منطقه در سطح پایین تری نسبت 
به مناطق حفاظت شده قرار گرفته، اما به دلیل تنوع حیات 

وحش از اهمیت باالیی برخوردار است.
با  کرمانشاه  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
آهوی  اصلی  زیستگاه های  از  یکی  قراویز  اینکه  به  اشاره 
ایرانی است، یادآور شد: هم اکنون فصل زایش آهوها است 
امکان  آوهای کوچک  بچه  آتش سوزی  وقوع  در صورت  و 
فرار ندارند. از سوی دیگر تنوع و تمرکز گونه های جانوری 

در این منطقه نسبت به مناطق دیگر باال است.
آتش بر  ایجاد  و  زنی  تیغه  کار  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 
آنجا  در  را  حفاظتی  تدابیر  و  شده  انجام  منطقه  این  در 

تشدید کرده ایم.
با  مقابله  برای  بعدی  اولویت  کرد:  تاکید  ویسی  شیخ 
آتش سوزی،  مناطق حفاظت شده شامل بوزین و مره خیل، 

منطقه قالجه و منطقه حفاظت شده بیستون است.
وی هچنین منطقه چاالبه را نیز از دیگر نقاطی دانست که 
هر سال آمار زیادی از آتش سوزی ها را به خود اختصاص 
می دهد و ادامه داد: برای حفاظت از این منطقه نیز تدابیر 

الزم اندیشیده شده است.
کرمانشاه  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
حریق  با  مقابله  تجهیزات  دمنده،  دستگاه  چهار  خرید  از 
بتوانند در شرایط  یگان حفاظت  نیروهای  تا  داد  و... خبر 

بحرانی با تجهیزات بهتری به مقابله با حریق بروند.
آتش  اصلی  دلیل  اینکه  بیان  با  ادامه  در  ویسی  شیخ 
مردم  از  است،  انسانی  عوامل  زیست  محیط  سوزی های 
در  آتش  کردن  روشن  از  گرم  روزهای  این  در  خواست 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست و یا رها کردن شیشه 

که باعث ایجاد آتش می شود، خودداری کنند.
استان  گذشته  سال  سوزی های  آتش  وضعیت  از  وی 
کرمانشاه هم یاد کرد و گفت: سال گذشته 22 مورد آتش 
سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست داشتیم که 
وسعت آنها حدود 400 هکتار بود و امیدواریم امسال این 

میزان کاهش پیدا کند.

رب بصورت حضوری و تلفنی آگهی می پذرید نشرهی تجارت غ
شماره تماس : 083-37213314

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه
برآورد مشارکت 50 میلیارد تومانی 

خیرین مدرسه ساز کرمانشاه
کرمانشاه  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
 50 استان  ساز  مدرسه  خیرین  امسال  کرد،  برآورد 

میلیارد تومان به امر مدرسه سازی اختصاص دهند.
 مرزبان نظری با اشاره به پیشگام بودن خیرین در امر 
بینی  پیش  گفت:  کرمانشاه،  استان  در  سازی  مدرسه 
می شود امسال خیرین مدرسه ساز حدود 50 میلیارد 

تومان در امر مدرسه سازی در استان مشارکت کنند.
استان  ساز  مدرسه  خیرین  اینکه  بیان  با  نظری 
کرمانشاه همواره از حیث عمل به تعهداتشان در کشور 
سرآمد هستند، ابراز امیدواری کرد:  امسال هم شاهد 
مشارکت خوب خیرین در امر مدرسه سازی در استان 

باشیم.
کرمانشاه  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
امر  در  خیرین  درخشان  کارنامه  به  اشاره  با  سپس 
مدرسه سازی در جریان زلزله آبان سال 13۹6 گفت: 
کرمانشاه  استان  در  مدرسه   78 زلزله  در  حالیکه  در 
گرفته  صورت  سازی  فرصت  با  اما  شد،  تخریب 
خیرین  با  استان  در  مدرسه   230 ساخت  تفاهم نامه 
افزایش  راستای  در  اتفاق خیلی خوبی  که  منعقد شد 

سرانه آموزشی استان بود. 
استانی  مرحله  برگزاری  تعویق  به  اشاره  با  سپس  وی 
پیشگیری  برای  استان  ساز  مدرسه  خیرین  جشنواره 
ماه های  در  ساله  همه  گفت:  کرونا،  بیماری  شیوع  از 
اردیبهشت یا خرداد برگزاری جشنواره خیرین مدرسه 
قطع  به  کمک  برای  امسال  که  داشتیم  را  استان  ساز 
مهر  به  جشنواره  این  برگزاری  بیماری  انتقال  زنجیره 

ماه موکول شده است.
در  ساز  مدرسه  خیرین  تکریم  اینکه  بیان  با  نظری 
ترغیب دیگران به مشارکت در امر مدرسه سازی نقش 
خیرین  تکریم  با  کرد:  امیدواری  ابراز  دارد،  مهمی 
امر  در  خیرین  بیشتر  مشارکت  شاهد  ساز  مدرسه 
فرهنگ  سطح  ارتقای  با  واقع  در  که  سازی  مدرسه 

جامعه در ارتباط است، باشیم.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرمانشاه ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک 
شاهد آغاز عملیات عمرانی پتروشیمی چهارم 

استان کرمانشاه باشیم.
پروژه  وضعیت  آخرین  درباره  حاتمی  هدایت 
پتروشیمی اسالم آبادغرب به عنوان چهارمین 
پیگیری های  از  بعد  گفت:  استان،  پتروشیمی 
فراوانی که انجام شد این پروژه توسط شرکت 

پتروشیمی ایران ساخته خواهد شد.
از  بسیاری  اکنون   هم  اینکه  بیان  با  وی 
کارهای پروژه از جمله طراحی و... آغاز شده، 
اظهار کرد: می توان گفت عملیات اجرایی این 
پتروشیمی شروع شده، اما کارهای عمرانی آن 
و  خورد  خواهد  استارت  نزدیک  آینده  در  نیز 
برای شروع رسمی آن منتظر حضور وزیر نفت 

هستیم.
وی ادامه داد: عمده کارهای اجرایی و عمرانی 
پتروشیمی مربوط به کار نصب ماشین آالت و 

تجهیزات است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

کرمانشاه از سرمایه گذاری 600 میلیون یورویی 
این پروژه هم یاد کرد  و افزود: قرار است این 

پروژه ظرف مدت چهار سال ساخته شود و به 
تولید برسد.

آبادغرب  اسالم  پتروشیمی  حاتمی،  گفته  به 
در زمان ساخت حدود دو هزار نفر و در زمان 
بهره برداری نیز برای 600 تا 700 نفر به صورت 
مستقیم و برای سه هزار تا 3500 نفر به صورت 
غیرمستقیم اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به حجم عظیم سرمایه گذاری که 
قرار است در پتروشیمی چهارم کرمانشاه انجام 
شود، یادآور شد: یکی از مهمترین ویژگی های 
پتروشیمی اسالم آبادغرب صنایع پایین دستی 
از  استفاده  با  می توان  که  است  توجهی  قابل 

تولیدات این واحد راه اندازی کرد.
دسترسی  از  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بازارهای  صادراتی  به  این پتروشیمی  مناسب 
به واسطه نزدیکی با مرز هم یاد کرد و افزود: 
خارج  هم  و  داخل  در  هم  واحد  این  تولیدات 

کشور بازار مناسبی دارد.

عملیات عمرانی پتروشیمی اسالم آبادغرب به زودی آغاز می شود

رئیس اتحادیه مشاورین امالک: 
قیمت ملک از سایت های اینترنتی 

برداشته شود
رئیس اتحادیه مشاورین امالک کرمانشاه با بیان اینکه 
قیمت رهن و اجاره در کرمانشاه نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته، گفت: مالکین  حدود 25 تا 30 درصد 
تعیین کننده نهایی قیمت هستند و از آنها توقع داریم 
هوای مستاجرین را در این شرایط سخت داشته باشند.

جابجایی  فصل  نزدیک شدن  به  اشاره  با  مرادی  بابک 
باال  به سال گذشته  نسبت  اجاره ها  افزود:  مستاجران، 
رفته و با این روند نسبت به تابستان قبل حدود 25 تا 

30 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
کرد:  عنوان  نیز  اجاره ها  رفتن  باال  دالیل  درباره  وی 
مالکین هستند که  قیمت ها خود  نهایی  تعیین کننده 
تعیین  بخواهند  که  هر شکل  به  را  اجاره  و  رهن  نرخ 

می کنند.
به  اشاره  با  کرمانشاه  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس 
اینکه قیمت رهن و اجاره تا حدودی تابع قیمت خرید 
و فروش ملک است، عنوان کرد: قیمت ملک نسبت به 
اواخر سال گذشته حدود 35 تا 40 درصد باال رفته و 
این موضوع در باال رفتن قیمت اجاره بها اثرگذار است.

مرادی اظهار کرد: از سوی دیگر قیمت مسکن تابعی از 
عرضه و تقاضا هم هست و در مناطقی که تقاضا بیشتر 

باشد، قیمت ها باالتر می رود.
وی از تاثیر سایت های مجازی بر باال رفتن قیمت ها و 
واحدهای  برای  غیرمنطقی  قیمت های  تعیین  خصوصا 
مسکونی هم یاد و اضافه کرد: بهتر است قیمت امالک 
زیرا  شود،  برداشته  سایت ها  این  در  خودرو  مانند  نیز 
قیمت هایی که در سایت های مجازی برای امالک درج 
خود  ملک  برای  نیز  مالکین  می شود  باعث  می شود 

قیمت مشابه این سایت ها را در نظر بگیرند.
کرمانشاه،  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
پیش  از  را  خود  توافقات  مالکین  درصد   80 از  بیش 
انجام  و از طریق همین سایت های مجازی با مستاجر 
امالک  مشاورین  نزد  قرارداد  ثبت  برای  فقط  و  داده 
این طریق  از  توافق  این در حالی است که  و  می روند 
برخی  و  دارد  را  غیر  مال  اجاره  و  کالهبرداری  امکان 
حتی بعد از توافق سراغ بنگاه های امالک هم نمی روند 
خطر  کار  این  که  می نویسند  دستی  قردادهای  و 

کالهبرداری را افزایش می دهد.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک کرمانشاه با بیان اینکه 
مشاورین امالک نقش خاصی در تعیین قیمت ندارند، 
دارند  دوست  امالک  مشاور  واحدهای  شد:  یادآور 
تا  باشد  مردم  خرید  قدرت  حد  در  و  پایین  قیمت ها 
تاکید  آنها  به  بیشتر شود و حتی  قرادادهایشان  تعداد 
مالکین  از  بگیرند.  را  مستاجران  طرف  بیشتر  کردیم 
نیز تقاضا داریم در این شرایط اقتصادی سخت بیشتر 
تعیین  از  امکان  حد  تا  و  باشند  مستاجران  فکر  به 

قیمت های باال و غیرمنطقی خودداری کنند.
اصلی مدیریت قیمت  راهکار  اینکه  به  اشاره  با  مرادی 
امالک چه در بعد رهن و اجاره و چه خرید و فروش 
و  محل  نوع  اساس  بر  کارشناسی  قیمت  تعیین 
است  سال ها  گفت:  است،  مسکونی  واحد  ویژگی های 
این طرح را پیشنهاد داده ایم، اما هنوز اجرایی نشده 

است.

بازدید 7000 نفر از اماکن تاریخی 
کرمانشاه در تعطیالت عید فطر

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان کرمانشاه گفت: در تعطیالت عید سعید فطر امسال 
استان  تاریخی  اماکن  و  موزه ها  از  نفر  هزار  هفت  حدود 

بازدید کردند.
امید قادری ئبااشاره به افزایش قابل توجه آمار گردشگران 
ورودی به استان در روزهای گذشته، اظهارکرد: طی این 
مدت شش هزار و ۹13 نفر از موزه ها و اماکن تاریخی و 

گردشگری استان بازدید داشتند.
ظرفیت  درصد   30 مدت  این  در  همچنین  افزود:  وی 
هتل ها،  همچون  استان  اقامتی  مراکز  تخت  های 

اقامتگاه های بوم گردی و خانه مسافرهای مجاز پُر بود.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تعطیالت  از  پیش  تا  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اضافه  استان 
استان  اقامتی  مراکز  تخت های  اشغال  ضریب  فطر  عید 
امیدبخش  مراکز  این  برای  می تواند  آمار  این  بود،  صفر 

باشد.
وی تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد در این تعطیالت 
حدود 50 هزار خودرو غیربومی ورودی به استان داشتیم.

قادری در ادامه اعالم کرد: پیش از آغاز تعطیالت عید فطر 
تمام اقدامات و تدابیر الزم را برای ساماندهی گردشگران 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  استان  به  ورودی 
فعالیت های  بر  دقیقی  نظارت های  و  بودیم  دیده  تدارک 

مراکز اقامتی و پذیرایی داشتیم.
اضافه کرد: همچنین گندزدایی و ضدعفونی موزه ها  وی 
مدت  این  در  هم  استان  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  و 
بازدیدهای  انجام  اجازه  و  گرفت  انجام  کامل  بصورت 
گروهی را هم ندادیم تا شاهد افزایش شیوع بیماری کرونا 

با ورود گردشگران به استان نباشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه با تاکید بر لزوم 
توجه به سفرهای هوشمند در شرایط کنونی، اضافه کرد: 
پیدا  شیوع  کشور  در  کرونا  بیماری  که  است  چندماهی 
کرده و نمی دانیم این بیماری تا چه زمانی تداوم خواهد 
هوشمند  سفرهای  مقوله  روی  است  ضروری  لذا  داشت، 
که در آن پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد 

مقابله با کرونا مورد توجه قرار گرفته، تمرکز کنیم.  

 رئیس گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل 
در  گفت:  کرمانشاه  استان  فرهنگی  میراث 
با اجرای شعار سال 2020 موزه ها  تا  تالشیم 
بتوانیم با پربار کردن و بومی سازی این مراکز 
موزه ها  سمت  به  گذشته  از  بیشتر  را  مردم 

بکشانیم.
جهانی  روز  مناسبت  به  طهماسبی  اکرم 
به  می   18 نامگذاری  به  بااشاره  موزه ها  
سازمان  اظهارکرد:  موزه ها،  جهانی  روز  عنوان 
ایکوم)شورای بین المللی موزه ها( هرساله برای 
شعار  که  می کند  انتخاب  شعار  یک  روز  این 
و  تنوع  برابری،  برای  »موزه ها  هم  را  امسال 

فراگیری« قرار داده است.
این شعار هم  انتخاب  وی در خصوص اهداف 
گفت: موزه ها ابرازهایی مهم در تبادل فرهنگی، 
غنی سازی فرهنگ ها و توسعه تفاهم، همکاری 
و صلح بین مردم هستند و لذا سازمان ایکوم 
افزایش  و  تقویت  بدنبال  شعار  این  انتخاب  با 
تنوع در موزه ها برای کشاندن مردم به سوی 
این مراکز فرهنگی است.رئیس گروه موزه ها و 

اضافه  کرمانشاه  فرهنگی  میراث  منقول  اموال 
کرد: اگر بتوانیم موزه های محلی را با فرهنگ و 
آداب و رسوم آن منطقه بازسازی، غنی سازی 
افزایش  شاهد  قطعا  کنیم،  استانداردسازی  و 

رغبت مردم به سمت آنها خواهیم بود.
شعار  امسال  براینکه   تاکید  با  ادامه  در  وی 
کرمانشاه  فرهنگی  میراث  در  موزه ها  جهانی 
بتوانیم  هم دنبال خواهد شد، گفت: هرچقدر 
محلی  و  سازی  بومی  سمت  به  را  موزه ها 
مردم  باشند،  پربار  و  پرمحتوا  و  ببریم  شدن 
خواهند  کشیده  سو  و  سمت  این  به  بیشتر 
شد.طهماسبی بابیان اینکه در استان کرمانشاه 
 12 تعداد  این  از  که  داریم  فعال  موزه   26
فرهنگی  میراث  کل  اداره  نظارت  تحت  موزه 
بیستون،  جهانی  مجموعه  کرد:  عنوان  است، 
آناهیتا،  معبد  بستان،  تاق  تاریخی  مجموعه 
تکیه بیگلربیگی، تکیه معاون، موزه های مردم 
شناسی در شهرستان های سنقر، پاوه، داالهو و 
... از جمله این موزه ها هستند.وی همچنین با 
اشاره به فعالیت سه موزه بخش خصوصی در 

شهرستان پاوه، اظهار کرد: تعدادی از ارگان ها 
موزه  دارای  نیز  استان  اجرایی  دستگاه های  و 
موزه  به  می توان  آنها  جمله  از  که  هستند 

تمبر شرکت پست، موزه آموزش و پرورش در 
دبیرستان کزازی، موزه محیط زیست، و موزه 

ورزش اشاره برد.

 در تالشیم مردم را بیشتر به سمت موزه ها بکشانیم

معاون اقتصادی استانداری:

سازمان،  این  رییس  دارابی؛  محسن  مهندس   
ادارات  روسای  و  معاونان  با  جلسه  در 
جهش  برنامه های  استان،  تابعه  شهرستان های 
تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت را اعالم 

کرد.
صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  کرمانشاه؛  استان  تجارت  و  معدن 
جلسه  در  سازمان،  این  رییس  دارابی؛  محسن 
شهرستان های  ادارات  روسای  و  معاونان  با 
سازمان  تولید  جهش  برنامه های  استان،  تابعه 

صنعت، معدن و تجارت را اعالم کرد.
به عنوان  امسال  نام گذاری  به  توجه  با  دارابی 
رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  تولید  جهش 
محوری  نقش  صمت،  سازمان  مجموعه  افزود: 
در ارتباط با این نام گذاری دارد و باید امسال با 
تمام تالش و همکاری همه جانبه در جهت نیل 

به اهداف گام برداریم.
در  صمت  سازمان  ازآنجاکه  افزود  وی 
تولید،  کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع 
آرد  شورای  و  بازار  تنظیم  صادرات،  توسعه 
تحقق  جهت  در  باید  می باشد  دبیر  نان،  و 
برنامه  از  برشی  که  تدوین شده  برنامه های 

اقتصاد مقاومتی است، حرکت کنیم.
سازمان  برنامه  کرد  عنوان  ادامه  در  دارابی 

صمت در سال ۹۹،
در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی 
 2۹74 تسهیالت  با  فقره   55 تعداد  معدنی  و 
نفر   6242 شغلی  تثبیت  و  ریال  میلیارد 
همچنین تثبیت 10 میلیون تن ظرفیت تولید،

و  صنعتی  نیمه تمام  طرح های  تکمیل  در 
 23011 سرمایه گذاری  با  نفر   8 تعداد  معدنی 
میلیارد ریال و تسهیالت 3670 میلیارد ریال و 

ایجاد اشتغال 820 نفر و افزایش ظرفیت تولید 
530 هزار تن،

    در بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و 
معدنی باهدف ارتقاء ظرفیت، فناوری و کیفیت 
تولید تعداد 15 فقره، با سرمایه گذاری 126۹ 
میلیارد ریال و تسهیالت ۹50 میلیون ریال و 
تولید  افزایش ظرفیت  نفر و  اشتغال زایی 334 

650 هزار تن،

و  راکد  ظرفیت های  نمودن  بالفعل  در      
سرمایه گذاری  با  فقره   50 تعداد  بالاستفاده 
میلیارد   462 تسهیالت  ریال  میلیارد   1500
 2 تولید  ظرفیت  با  نفر   600 اشتغال  و  ریال 

میلیون تن،
تکمیل  جهت  مالی  منابع  تأمین  و  توسعه 
تعداد  استان  صنعتی  طرح های  از  برخی 
میلیارد   36700 سرمایه گذاری  با  فقره   16
و  ریال  میلیارد   7738 تسهیالت  و  ریال 
یورو و  ارزی 160 میلیون  همچنین تسهیالت 
تولید  ظرفیت  افزایش  نفر   1425 اشتغال زایی 

525 هزار تن
و درمجموع تعداد 144 فقره با سرمایه گذاری 
 157۹4 تسهیالت  و  ریال  میلیارد   62480
همچنین  و  یورو  میلیون   160 ریال  میلیارد 
اشتغال  تثبیت  و  نفر   317۹ اشتغال  ایجاد 
6242 نفر و افزایش ظرفیت تولید 3.7 میلیون 
تن  میلیون   10 تولید  وضعیت  تثبیت  و  تن 

می باشد.
صمت،  سازمان  معاونان  از  یک  هر  پایان،  در 
عملکردشان  خصوص  در  مبسوطی  گزارشات 
در حوزه های صنعت، معدن و تجارت به اعضاء 

ارائه کردند.

برنامه های جهش تولید سازمان صنعت معدن و تجارت استان
 کرمانشاه در سال ۹۹

مهندس محسن دارابی اعالم کرد:

رئیس گروه موزه های کرمانشاه:
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مه ان شماره 134هفته 

4 رب شرکت بهره ربداری نفت و گاز غ
گاه   رد یک ن

طی سال گذشته در شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران محقق شد؛

افزایش 33درصدی باز تولید از 
مخازن استراتژیک ذخیره سازی گاز 

سراجه و شوریجه

سازی  ذخیره  مخزن  دو  از  مجموع  در  گذشته  سال 
شوریجه D و سراجه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن در مجموع 33درصد افزایش باز تولید گازصورت 

گرفت.
نفت مناطق  تولید شرکت  احمد رجبی مدیر  مهندس 
از  تولید  باز  با ذخیره سازی و  ایران در رابطه  مرکزی 
زمستانی  تامین سوخت  در  گاز  استراتژیک  مخزن  دو 
مجموع  در  گذشته  سال  گرم  فصل  در  داشت:  اظهار 
86۹ میلیون متر مکعب گاز به مخزن سراجه قم و یک 
به مخزن شوریجه  میلیارد و 44۹ میلیون متر مکعب 

Dطی مدت هشت ماه تزریق شد.
با  شرکت  ویژه  موقعیت  به  اشاره  با  رجبی  مهندس 
تابعه  های  شرکت  از  شرق  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تصریح کرد: با توجه 
به تامین گاز شش استان شمال و شمال شرق کشور و 
بعد مسافت و دوری این مناطق از مراکز تولید گاز در 
مخزن شوریجه  گاز  تولید  باز  و  سازی  ذخیره  جنوب، 
کشور  از  گاز  واردات  قطع  و  نیازی  بی  Dموجب 
ترکمنستان شده و همین امر موقعیت ویژه و راهبردی 

به آن بخشیده است.
گذشته  سال  در  سرد  فصل  شروع  با  افزود:  وی 
سازی  ذخیره  مخزن  از  گاز  مکعب  متر  ۹02میلیون 
سراجه باز تولید شده که معادل 17درصد رشد نسبت 
 D به سال قبل را نشان می دهد و از مخزن شوریجه
تولید  باز  مکعب  متر  میلیون   722 و  میلیارد  یک  نیز 
شده که 43 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن را 
شاهد هستیم. این ارقام حاکی از نقش کلیدی ذخیره 
سازی تابستانی گاز در مخازن سراجه و شوریجهDدر 

تامین گاز کشور در فصل زمستان است.
ایران،  مناطق  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مخزن  زمستانی،  سوخت  تامین  و  تضمین  منظور  به 
عنوان مخزن ذخیره سازی  به  قم  گاز سراجه  طبیعی 
در این شرکت مورد بهره برداری قرار گرفت. موقعیت 
و  تهران  استان  به  آن  مجاورت  و  مناسب  جغرافیایی 
اهمیت آن  بر  انتقال گاز  لوله سراسری  همچنین خط 

افزوده است.
براساس این گزارش، مخزن شوریجه Dدر شمال شرق 
دارد.  حداکثری  توسعه  برای  را  الزم  ظرفیت  کشور 
این  در  گاز  ساالنه  سازی  ذخیره  تاسیسات  ظرفیت 
مکعب  متر  2.4  میلیارد  حدود  حاضر  حال  در  مخزن 
است که با برنامه های توسعه ای وزارت نفت، ظرفیت 

آن به حدود 4.8 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد

خانواده همکاران مناطق عملیاتی 
زیر چتر حمایتی مبارزه با کرونا 

قرار گرفت

به  جدی  توجه  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
زنجیره  قطع  و  عملیاتی  مناطق  در  همکاران  سالمت 
محترم  های  خانواده  از  حفاظت  ویروس،  این  گسترش 
تندگویان  شهید  جمله  از  مسکونی  شهرکهای  در  ایشان 
ایالم در دستور کار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار 
گرفت.مهندس نادر فتاحی رئیس اداره ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با اعالم 
پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا در مناطق  اقدامات 
عملیاتی این شرکت اظهار داشت: همزمان با آغاز بحران 
کرونا در کشور مجموع اقداماتی در راستای مقابله با این 
ویروس در سطح این شرکت در ستاد و مناطق عملیاتی و 
همچنین مجتمع های مسکونی و اداری خود انجام داده 
است.وی افزود: مهمترین دغدغه مجموعه مدیریت شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب حفاظت از همکاران است. با 
توجه به اینکه سالمت همکاران در گرو سالمت و تامین 
سالمت خانواده های آنهاست، با برنامه ریزی که از ستاد 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به ما ابالغ شده است در 
نیاز در اختیار خانواده  اقالم بهداشتی مورد  گام نخست، 
قرار  ایالم  تندگویان  های همکاران ساکن شهرک شهید 
گرفت و بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت اقدامات الزم 
درباره آنها رعایت شده تا چرخه شیوع بیماری به سرعت 

مهار شود.
مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
غرب،  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  از  نقل  به  ایران 
امر  در  این شرکت  ذاتی  رسالت  بیان  با  فتاحی  مهندس 
از  برداری  بهره  در  تولید  جهش  و  تکلیفی  تولید  تحقق 
و  پایدار  تولید  تداوم  میدانهای مشترک خاطرنشان کرد: 
بی وقفه نفت و توسعه ظرفیت های فنی و عملیاتی شرکت 
نماید  می  ایجاب  مشترک  میدانهای  از  برداری  بهره  در 
که سالمت همکاران به عنوان مهمترین سرمایه سازمان 
با  رابطه  این  در  که  شود  داده  نشان  آن  به  توجه جدی 
درمانی  و  مراقبتی  های  بخش  همکاری  و  هماهنگی 
مدافعان سالمت در استان های کرمانشاه، لرستان ،ایالم و 
خوزستان اقدامات موثری در این زمینه در راستای اجرای 

دستورعمل های مربوطه انجام گرفته است.
در  شرکت  فعالیتهای  از  برخی  گزارش،  این  اساس  بر 
رساني  اطالع  همچون  مواردی  کرونا  ویروس  با  مقابله 
دستورالعمل ها، فایل هاي آموزشي، پیام هاي بهداشتي 
به کلیه کارکنان در ستاد و مناطق عملیاتي، اطالع رساني 
مدیریت  اجرایی  ستاد  هاي  هماهنگي  جهت  در  الزم 
ماسک  انواع  توزیع  عملیاتي،  مناطق  و  ستاد  بین  بحران 
و  اي  پارچه  ماسک   ،N۹5 ماسک  مانند  تنفسي  هاي 
از  توزیع بیش   ، بین پرسنل شاغل  تعداد الزم  به  نمدي 
400 لیتر محلول ضدعفوني کننده دست پایه الکلي، تهیه 
وتوزیع محلولهاي نانوپراکسین و ضدعفوني کننده دست 
جهت همکاران و خانواده هاي محترم پرسنل شاغل در 
ستاد و ساختمان شهید تند گویان ایالم، توزیع 600لیتر 
و  ستاد  ساختمانهای  در  سطوح  عفوني  ضد  غلیظ  مایع 
مناطق عملیاتی، شناسایي نفرات با سابقه بیماري زمینه 
اي همچون دیابت ،قلبي و عروقي و ریوي واطالع رساني 
به آنها جهت مراجعه به امور اداري به منظور برنامه ریزی 
روزانه  پایش  و  آنها  کاري  دور  یا  و  کاري  ساعت  کاهش 
و  ستاد  در  شاغل  افراد  خون  در  محلول  اکسیژن  میزان 
را  اکسیمتر  پالس  هاي  دستگاه  توسط  عملیاتي  مناطق 

شامل می شود.
افزاید، همه مدیران و کارکنان عملیاتی  این گزارش می 
بر  ایام  این  تمامی  در  خود  مسئولیت  تحت  مناطق  در 
به  مشغول  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  دستورعمل  اساس 
فعالیت بوده و نیروهای ستادی شرکت به نحوی که خللی 
در فرآیند تولید، پشتیبانی تولید و کارهای روزانه ایجاد 

نشود، کاهش یافته است

با حکم مهندس ناصری پور
رئیس روابط عمومی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب

منصوب شد
در  غرب  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
به عنوان  را  عامریان  بنی  الدین  جالل  آقای  حکمی 

رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز غرب، در حکم مهندس ناصری پور به آقای بنی 

عامریان آمده است:
با توجه به سوابق، تجربیات و تعهد جنابعالي به موجب 
شرکت  عمومی«  روابط  رئیس   « عنوان  به  حکم  این 

بهره برداري نفت و گاز غرب منصوب می شوید.
روابط عمومی شرکت  تکالیف  راستای  در  دارد  انتظار 

در تحقق موارد ذیل مساعی الزم به کار گرفته شود.
-  به کارگیری نیروهای متعهد و توانمند در راستای 
حداکثر  مشارکت  جلب  و  فرهنگی  اهداف  به  حصول 

کارمندان
انجام  حسن  جهت  کنترل  و  راهبری  ریزی،  برنامه   -
المللی  بین  و  مملکتی  مسئولین  متخصصان،  بازدید 
از  قرارداد  طرف  خارجی  های  شرکت  و  محلی  و 
عملیاتی  مناطق  در  شرکت  کارخانجات  و  تأسیسات 

شرکت.
در  همگن  های  سازمان  با  سازنده  و  مثبت  تعامل    -

راستای تسهیل سازی حصول به اهداف شرکت.
-   انعکاس به موقع و دقیق نتایج تالش های همکاران 
محترم در واحدهای ستادی و عملیاتی به مبادی ذی 

ربط.
فرهنگی  شورای  با  هماهنگی  و  مدون  برنامه ریزی   -
شرکت در راستای ایجاد انگیزه و ارتقاء در روحیه کار 

و تالش در پرسنل و خانواده های ایشان.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف 
جناب  زحمات  از  ضمناً  باشید.  مؤید  و  موفق  محوله 
سرپرست  تصدي  مدت  در  رستمی  حمیدرضا  آقاي 

روابط عمومی تقدیر و تشکر مي  شود.

بهره  شرکت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تالش  و  همت  با  غرب  گاز  و  نفت  برداری 
و  ستاد  در  شرکت  فنی  امور  واحد  مهندسان 
 32 شماره  نفتي  چاه  تابعه  عملیاتی  مناطق 

دهلران بار دیگر در مدار تولید قرار گرفت.
بهره  شرکت  عامل  مدیر  پور  ناصری  مهندس 
خبر  این  اعالم  با  غرب  گاز  و  نفت  برداري 
معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  گفت: 
سالی  نامگذاری  بر  مبنی  رهبری)مدظله( 
13۹۹ به عنوان سال جهش تولید و در جهت 
تحقق  راستاي  در  و  ایشان  منویات  به  عمل 
غرب  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  اهداف 
نفت  وقفه  بي  و  پایدار  تولید  تداوم  بر  مبني 
چاه  عملیاتي،  و  فني  هاي  ظرفیت  توسعه  و 
شماره 32 دهلران که به مدت یک سال کامال 
در  دیگر  بار  بود  شده  خارج  تولید  مدار  از 
قرار  تولید  مدار  در  دیگر  بار  جهادی  حرکتی 

گرفت. 

چاه  گفت:  کار  انجام  مراحل  تشریح  با  وی 
فشار  افت  آسفالت،  رسوب  دلیل  به  مذکور 
تحتانی و تولید آب اضافی از مدار تولید خارج 

های  ریزی  برنامه  با  خوشبختانه  و  بود  شده 
صورت گرفته توسط واحد امور فنی شرکت و 
با همکاری و هماهنگی امور فنی شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران عملیات احیاء چاه مذبور 
در زمستان ۹8 با موفقیت انجام گرفت.

مدار  در  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
به  توجه  با  گفت:  چاه  این  گرفتن  قرار  تولید 
افزایش  همسایه  کشور  با  چاه  بودن  مشترک 
اهمیت  منطقه  این  چاههاي  از  تولید  حجم 

دوچنداني دارد.
مهندس ناصری پور با تاکید بر این مسئله که 
تولید از میادین غرب کشور با توجه به شرایط 
همچنین  و  آن  جغرافیایي  و  محیطي  خاص 
مسائل  با  همواره  مناطق  این  بودن  جنگي 
و  دانش  نیازمند  و  همراه  خاصي  مشکالت  و 
تجربه مضاعف در بهره برداري از این منابع می 
باشد، از مهندسان شرکت در واحد هاي امور 
فنی، مهندسي نفت و تعمیر و تکمیل چاهها 
و کلیه همکاران مجموعه شرکت بهره برداري 
عملیاتي  مناطق  و  ستاد  در  غرب  گاز  و  نفت 

تقدیر و تشکر نمود.

با همت و تالش مهندسان مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
چاه شماره 32 دهلران بار دیگر در مدار تولید قرار گرفت

مهندس ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب:

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در کنار مردم؛

در  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
و  اجتماعی  های  مسئولیت  به  عمل  راستای 
در جهت مقابله با ویروس کرونا، با ضدعفونی 
تاسیسات  مجاور  روستاهای  گندزدایی  و 
مردم  کنار  در  شرکت  این  عملیاتی  مناطق 

قرار گرفت.
مهندس ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره 
خبر  این  اعالم  با  غرب  گاز  و  نفت  برداری 
صورت  های  ریزی  برنامه  با  داشت:  اظهار 
عملیات  بحران،  مدیریت  ستاد  در  گرفته 
ضدعفونی محالت و معابر عمومی و همچنین 
مناطق  همجوار  روستاهای  منازل  ورودی 

عملیاتی چشمه خوش شامل روستاهای چم 
هندی و بیات انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران به نقل از شرکت غرب، مهندس 
 HSE واحد  کارکنان  افزود:  پور  ناصری 
منطقه عملیاتی چشمه خوش و سرکان اقدام 
همجوار،  روستاهای  اهالی  سنجی  تب  به 
تیمور  و  هندی  چم  بیات،  روستاهای  شامل 
آباد نموده و تسهیالت الزم در خصوص ارائه 
امکانات پزشکی و بهداشتی به هموطنان این 

مناطق ارائه گردید.
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  عامل  مدیر 

غرب با اشاره به گستردگی مناطق عملیاتی، 
این  مسکونی  و  اداری  های  مجتمع  تعدد 
میدانهای مشترک  و همچنین وجود  شرکت 
و  نفت  بی وقفه  و  پایدار  تولید  کرد:  تصریح 
گاز از این میادین طبق برنامه ادامه داشته و 
مدافعان سالمت  از  پشتیبانی  با  نیز  همزمان 
و  لرستان  ایالم،  کرمانشاه،  استان های 
خوزستان به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 

پرداخته است.
همچون  مواردی  گزارش،  این  اساس  بر 
فایل  ارائه  ها،  دستورالعمل  رساني  اطالع 
هاي آموزشي، پیام هاي بهداشتي به تمامی 

اطالع  عملیاتي،  مناطق  و  ستاد  در  کارکنان 
ستاد  هاي  هماهنگي  جهت  در  الزم  رساني 
مناطق  و  ستاد  بین  بحران  مدیریت  اجرایی 
تنفسي  هاي  ماسک  انواع  توزیع  عملیاتي، 
 400 از  بیش  توزیع  شاغل،  کارکنان  برای 
پایه  دست  کننده  ضدعفوني  محلول  لیتر 
نانوپراکسین  محلولهاي  توزیع  و  تهیه  الکلي، 
و  همکاران  جهت  دست  کننده  ضدعفوني  و 
خانواده هاي محترم کارکنان شاغل در ستاد 
جمله  از  ایالم  تندگویان  شهید  شهرک  و 
شرکت  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  اقدامات 

بهره برداری نفت و گاز غرب می باشد

روستاهای مجاور مناطق عملیاتی برداری شرکت بهره نفت و گاز غرب 
ضدعفونی و گندزدایی شد

بهره  شرکت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اجراي  راستاي  در  غرب  گاز  و  نفت  برداری 
دستورالعمل شماره 2 ستاد مرکزي پیشگیري 
با ویروس کووید 1۹ در صنعت نفت  و مقابله 
روز  در  وزارت،  عالي  مقام  توسط  شده  ابالغ 
دوشنبه مورخ ۹۹/01/18 ساعت 11 با حضور 
عملیات،  محترم  مدیر  محترم،  عامل  مدیر 
روساي محترم مناطق عملیاتي و سایر اعضاي 
مناطق  و  ستاد  اضطراري  شرایط  کمیته 
عملیاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب 

از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید .
در ابتدا جناب آقاي مهندس ناصري پور مدیر 
انجام  در خصوص  را  توضیحاتي  محترم  عامل 
برداري  بهره  اجتماعي شرکت  هاي  مسئولیت 
نفت و گاز غرب با اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم 
خانواده هاي  و  کارکنان  بمنظور حفظ سالمت 
کنار  در  کرونا  بیماري  شیوع  مقابل  در  آنها 
از  صیانتي  تولید  که  شرکت  اصلي  ماموریت 

میادین نفتي و گازي مي باشد، ارائه نموند.
ایشان درادامه به اجراي دقیق مفاد دستورالعمل 
سازمان  وزارت،  عالي  مقام  هاي  ابالغیه  و  ها 
روساي  توسط  نفت  درمان صنعت  و  بهداشت 
محترم مناطق عملیاتي، HSE و منابع انساني 

و  فردي  لوازم حفاظت  از  استفاده  و همچنین 
رعایت مقررات و پروتکل هاي بهداشتي توسط 
پرسنل شاغل در ستاد و مناطق عملیاتي تاکید 

داشتند.
شاغل  همکاران  اینکه  به  عنایت  با  همچنین 
از حدود 12۹ شهر  تابعه  عملیاتي  مناطق  در 
نفت  تابعه شرکت  به مناطق عملیاتي  مختلف 

و گاز غرب عزیمت مي نمایند، برلزوم دقت و 
مراقبت و نظارت دقیق درخصوص نحوه تردد 
و ایاب و ذهاب این کارکنان و همچنین توجه 
ویژه به خانواده هاي کارکنان ساکن در مجتمع 
شهید تندگویان ایالم موارد و تذکرات الزم را 

بیان نمودند.
سپس رؤساي محترم مناطق عملیاتي گزارشي 

عملیاتي  مناطق  در  شده  انجام  اقدامات  از 
خوش،  چشمه  شهر،  نفت  بیجار،  )تنگ  تابعه 
مقابله  راستاي  در  مالکوه(  سرکان  و  دهلران 
ادامه  در  نمودند.  ارائه  کرونا  ویروس  شیوع  با 
جلسه رئیس HSE شرکت بهره برداري نفت 
دستورالعمل  مفاد  قرائت  ضمن  غرب  گاز  و 
با  مقابله  و  پیشگیري  مرکزي  2ستاد  شماره 
گزارشي  نفت،  صنعت  در   1۹ کووید  ویروس 
و  تهیه  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  از 
توزیع مواد ضد عفوني و گندزدا، لوازم حفاظت 
درخصوص  شده  انجام  اقدامات  سایر  و  فردي 
و  اماکن  در  کرونا  ویرووس  شیوع  با  مبارزه 
که  داشتند  بیان  و  نمودند  ارائه  را  تأسیسات 
بدون  که  اي  ارزنده  پیشگیرانه  اقدامات  کلیه 
ویروس  باشیوع  مقابله  جهت  توقف  اي  لحظه 
کرونا در حال انجام مي باشد، مرهون تالش و 
ناپذیر کلیه کارکنان مناطق  کوشش خستگي 
عملیاتي،  مناطق  محترم  روساي   ( عملیاتي 
HSEو  و  وپشتیباني  خدمات  محترم  روساي 
پزشکان محترم و...( با پشتیباني و حمایت هاي 
رؤساي  و  مدیران  و  مدیره  هیئت  مدیرعامل، 
واحدهاي ستادي در حال پیگیري و انجام مي 

باشد.

ششمین جلسه کمیته شرایط اضطراري شرکت بهره برداري نفت و گاز 
غرب )ستاد و مناطق عملیاتي تابعه( برگزار شد

نفت  بهداشت و درمان صنعت  سازمان 
اقدام به راه اندازی سامانه خوداظهاری 
و  غربالگری   ، پایش  ضرورت  به 
 1۹ کووید  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
پیگیری  نیز  و  کاری  های  محیط  در 
افراد نیازمند قرنطینه در منزل یا محل 

کار، کرد.
نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایگاه  از  نقل  به  ایران  مرکزی  مناطق 

اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان 
منظور  به  سامانه  این  نفت  صنعت 
ضرورت پایش ، غربالگری و پیشگیری 
در محیط   1۹ کووید  بیماری  از شیوع 
های کاری و نیز پیگیری افراد نیازمند 
قرنطینه در منزل یا محل کار، در جهت 

خوداظهاری راه اندازی شده است .
به  دسترسی  افزاید  می  گزارش  این 
سایت  وب  طریق  از  پایش  سامانه 

بهداشت و درمان صنعت نفت  سازمان 
به آدرس

https://www.piho.ir/fa/corona
 ، رسمی  کارکنان  استفاده  جهت 
موقت شاغل  معین،مدت  مدت  قرارداد 
و بازنشسته و تحت تکفل ایشان فراهم 
می باشد .نحوه ورود به سامانه از طریق 
شماره پرسنلی و کد ملی شاغل امکان 

پذیر است

راه اندازی سامانه غربالگری ، پایش و پیگیری بیماری کوید۱۹

مدیرعامل برق غرب:
توزیع ۱۶0 بسته کمک معیشتی بین 

اقشار آسیب پذیر کرمانشاه
مشارکت  از  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
خوب همکاران این شرکت در طرح کمک مؤمنانه برای 
رفع نیاز نیازمندان و توزیع 160 بسته کمک معیشتی 

بین نیازمندان کرمانشاه خبر داد.
غرب،  منطقه ای  برق  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
گفت:  شرکت  این  مدیرعامل  اسدی«  »علی  مهندس 
شدند  همدل  مواسات  طرح  در  شرکت  این  همکاران 
و یک بار دیگر حس همدلی و نوع دوستی در کمک به 
نیازمندان را به نمایش گذاشتند و با کمک های خود در 

این ماه پر خیروبرکت از اجر معنوی برخوردار شدند.
پایان  در  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
رفع  برای  مؤمنانه  کمک  طرح  در  ساخت:  خاطرنشان 
امیرالمؤمنین  شهادت  ایام  با  همزمان  نیازمندان،  نیاز 
شب های  و  علی بن ابی طالب)علیه السالم(  حضرت 
ارزش  به  معیشتی  کمک  بسته   160 قدر  پرفضیلت 
نیازمندان  بین  همکاران  کمک  با  ریال  میلیون   200

تهیه و توزیع شد.
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5 رب اخبارتجارت غ

در نشست مشترک شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، 
شهرداری ، شرکت آبفا و دانشگاه علوم پزشکی استان :

حفظ کیفیت آب و جلوگیری از ورود 
هرگونه آالینده ها به منابع آبی 

استان مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ، با توجه به تاکید درویشی 
مشترکی  نشست  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
و  شرکت،  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون  حضور  با 
دانشگاه  و  آبفا   ، شهرداری  کارشناسان  و  نمایندگان 
علوم پزشکی استان ، با محوریت حفظ کیفیت منابع 
آبی استان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه 

ای برگزار گردید .  
و  حفاظت  معاون  مرادی  جلسه،  این  ابتداء  در 
اشاره  با  کرمانشاه  منطقه  آب  شرکت  بهره برداری 
های  غسالخانه  پساب  ساماندهی  و  سازی  ایمن  به 
ضرورت های  از  یکی  را  امر  این  انجام  استان،  سطح 
کیفی  افزود حفظ  و  دانست  آبی  منابع  کیفیت  حفظ 
ویژه  به  ها  آالینده  هرگونه  ورود  از  جلوگیری  و  آب 
بسیار  آبی  منابع  به  ها  غسالخانه  از  تولیدی  پساب 
مهم است و ضرورت اجرائی نمودن این امر در شرایط 
دارد   وجود  کرونا   منحوس  ویروس  که  کشور  فعلی 
به   با اشاره  ادامه  ، مرادی در  دو صد چندان گردیده 
جهت  به  عزیزمان  هموطنان  از  تعدادی  باختن  جان 
خاکسپاری  و  شستشو  نحوه  و  ویروس  این  به  ابتالء 
این جان باختگان گفت ، تخلیه پساب های کرونایی 
بهداشتی  به صورت کاماًل  درغسالخانه های کرمانشاه 
و ایزوله باید انجام گیرد، و باید نسبت به این موضوع 
حساسیت  و  مراقبت  با  پیش  از  بیش  توجه  ضمن 
برداری  بهره  و  حفاظت  معاون   . نمود  عمل  بیشتری 
غسالخانه  پساب  ساماندهی  و  سازی  ایمن   ، شرکت 
های استان بویژه غسالخانه های مرتبط با شستشوی 
را  کرونا  ویرورس  به  مبتالیان  خصوصا  شدگان  فوت 
جهت جلوگیری از ورود مواد آالینده به منابع آبی را 
باید در اسرع وقت  نمود  تاکید و عنوان  مجددا مورد 
آن  انجام  به  نسبت  مرتبط  دستگاههای  هماهنگی  با 

اقدام عاجل نمائیم .
دفتر  مدیر  الفتی  مشترک،  نشست  این  ادامه  در 
دستگاههای  کارشناسان  و  شرکت  کیفی  حفاظت 
حاضر در جلسه توضیحاتی در خصوص نحوه حفاظت 
کیفی منابع آب استان ارائه و در انتها، مصوب گردید :

 کلیه شهرداری های استان نسبت به ایمن سازی پساب 
از  ناشی  تولیدی  پساب  بویژه  ها،  غسالخانه  تولیدی 
شستشوی متوفیان مبتال و مشکوک به بیماری کووید 
تصفیه،  )کلرزنی(،  تولیدی  پساب  گندزدایی  و   1۹
انتقال آن خروجی پساب به  نهایت  جمع آوری و در 
شبکه جمع آوری فاضالب شهری و هدایت به سوی 
و  بخشداری ها  همچنین  نمایند،  اقدام  خانه  تصفیه 
دهیاری ها شهرستان ها و روستاها در سطح استان که 
وتصفیه  آوری  جمع  سیستم  فاقد  آنها  غسالخانه های 
فاضالب می باشند ملزم گردیدند نسبت به حفر چاه 
با رعایت موارد  از سپتیک،  جذبی و ترجیحاً استفاده 
حفظ  جهت  کیفی  حفاظت  کمیته  نظر  تحت  فنی 
اقدامات  گزارش  و  اقدام  زیرزمینی  آب  منابع  کیفیت 
انجام شده را مستنداً اعالم نمایند، ضمنا شهرداری و 
کمترین  در  میبایست  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
هائی  غسالخانه  شناسایی  به  نسبت  ممکن  زمان 
واقع  آب  منابع  کیفی  حریم  در  استان  سطح  در  که 
با  ها  غسالخانه  از  دسته  این  سریعاً  و  اقدام  اند  شده 
منابع  کیفی  حفاظت  کمیته  نظر  تحت  و  هماهنگی 
علوم  نیز،دانشگاه  پایان  در  گردد.  جابجا  استان  آب 
کلرزنی  جهت  الزم  اقدامات  گردید  موظف  پزشکی 
بخصوص  استان  های  بیمارستان  خروجی  پساب 
عهده  را  کرونایی  بیماران  پذیرش  که  بیمارستانهایی 

دار میباشند بصورت روزانه انجام دهند .

از  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
برق  مگاوات   100 و  هزار   4 تولید  پیش بینی 
کشور  غرب  منطقه  در  جاری  سال  پایان  تا 
کرمانشاه،  استحفاظی  حوزه  استان  سه  در  و 

کردستان و ایالم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
این  مدیرعامل  اسدی«  »علی  مهندس  غرب، 
شرکت در نشست خبری با اصحاب رسانه های 
استان کرمانشاه با تبریک روز دهم اردیبهشت 
ماه که به عنوان روز ملی صنعت برق نامگذاری 
شده اظهار داشت: شرکت برق منطقه ای غرب 
تعداد  به  کشور  غرب  انرژی  تأمین  مسئولیت 
یک میلیون 700 هزار مشترک در سه استان 

کرمانشاه، کردستان و ایالم را بر عهده دارد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب گفت: 
پست  ایستگاه   120 دارای  غرب  برق  شبکه 
 11 ظرفیت  مجموع  با  فوق توزیع  و  انتقال 
 573 و  هزار   8 مگاولت آمپر،   330 و  هزار 
و  فوق توزیع  و  انتقال  خطوط  کیلومترمدار 
نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات   560 و  هزار   3

می باشد.
و  بوده  پویایی  برق صنعت  افزود: صنعت  وی 
و  می رود  شمار  به  صنایع  تمامی  زیرساخت 
نام سال  به  نامگذاری سال جاری  به  توجه  با 
رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  تولید  جهش 
به  اقدام  صنعت ها  سایر  همپای  برق  صنعت 
تحقق  برای  نیاز  مورد  زیرساخت های  تقویت 

این شعار نموده است.
مهندس اسدی در ادامه تعدادی از پروژه های 
برق منطقه ای غرب در سال ۹۹  را جهت ایجاد 
نام  سرمایه گذاری  متقاضیان  برای  زیرساخت 
برق  تأمین  به  می توان  آنها  جمله  از  که  برد 
هونان  آسیا،  شرق  متحد  فروآلیاژ  صنایع  به 
یاتای، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پروژه های 
برق دار کردن چاه های کشاورزی، طرح سامانه 

گرمسیری و... اشاره داشت.
جهت  نیروگاه ها  تولید  افزایش  افزود:  وی 
صنایع  و  مردم  نیاز  مورد  برق  کردن  پایدار 
که  به طوری  کرد  خواهد  شایانی  کمک 
پیش بینی می گردد با بهره برداری از واحدهای 
تا پایان سال ۹۹،  دوم و سوم نیروگاه داالهو 
مگاوات   600 غرب  منطقه  نیروگاهی  ظرفیت 
دیگر افزایش می یابد و با در مدار قرار گرفتن 
افزایش  به  بزرگی  بسیار  کمک  واحدها،  این 

ظرفیت تولید خواهد شد.
اظهار  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
بخش  توسط  کرمانشاه  استان  در  داشت: 
خصوصی نیروگاه مقیاس کوچک 8.6 مگاواتی 
قرار  شبکه  مدار  در  ماه  مرداد  تا  هرسین  در 

نیز  نیروگاه  دو  می شود  پیش بینی  و  می گیرد 
در استان های کردستان و ایالم با ظرفیت 14 
مدار  در  ماه  خرداد  پایان  تا  مگاواتی   2.5 و 

شبکه قرار گیرد.
نیروگاه  طرح   52 مجوز  داشت:  بیان  وی 
خورشیدی با ظرفیت 231 مگاوات صادر شده 
مدار  در  مرحله  به  مرحله  نیروگاه ها  این  که 

شبکه قرار خواهند گرفت.
 0۹8 برنامه  در  کرد:  تأکید  اسدی  مهندس 
در سال گذشته قرار بر این بود که هیچ گونه 
به  و  باشیم  نداشته  استان  سه  در  خاموشی 
یاری خدا توانستیم تابستان را بدون خاموشی 
برنامه  نیز  جاری  سال  در  و  کنیم  سپری 
خاموشی  بدون   ۹۹ پیک  از  عبور  برای   0۹۹
به  که  دارد  قرار  برق  صنعت  کار  دستور  در 
یاری خدا و با همکاری و همدلی مردم، پیک 
تابستان امسال را نیز بدون هیچ گونه خاموشی 

سپری کنیم.
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  افزود:  وی 
حاضر  حال  در  و  کرده  تغییر  کنونی  شرایط 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد 
که  داشتیم  بار  پیک  در  برق  مصرف  افزایش 
کمی  تابستان  برای  را  شرایط  موضوع،  این 

سخت تر از قبل پیش می برد.

در  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
ادامه گفت: مصرف رشد برق صنعتی در دو ماه 
گذشته در استان کرمانشاه 30 درصد نسبت 
به سال قبل افزایش یافته که خوشبختانه این 
صنعتی  رشد  آهنگ  نمودارها،  طبق  موضوع 

شدن استان را به گوش می رساند.
قطعی  عدم  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  وی 
داشت:  اظهار  جاری  سال  تابستان  در  برق 
امیدواریم در سال ۹۹ نیز هیچ گونه خاموشی 
برنامه های  از  استفاده  با  و  باشیم  نداشته 
بتوانیم  مردم  همکاری  با  و  مصرف  مدیریت 
تابستان امسال را با وجود ویروس کرونا بدون 

خاموشی سپری نماییم.
تابستان  بار  پیک  کرد:  تأکید  اسدی  مهندس 
از 15 خردادماه هر سال شروع شده و تا 15 
از  عبور  منظور  به  و  دارد  ادامه  ماه  شهریور 
پیک ۹۹ نیز در این بازه زمانی تمام برنامه ها 
کار  به  مصرف  مدیریت  در خصوص  اهداف  و 

گرفته می شود.
وی در ادامه صحبت های خود بیان داشت: در 
هزار   3 برق حدود  تولیدی  ظرفیت   ۹8 سال 
و 560 مگاوات بوده است که در سال جاری 
این مقدار به 4 هزار و 100 مگاوات می رسد 
و از این مقدار 2 هزار و 600 مگاوات آن در 

منطقه غرب مصرف و مابقی آن نیز به شبکه 
سراسری انتقال می یابد.

گفت:  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
در دو ماه اخیر با توجه به شیوع کرونا، ادارات 
دولتی با دو سوم ظرفیت خود مشغول فعالیت 
نیرو   1100 با  شرکت  همکاران  اما  بودند 
به طور مدوام و به صورت شیفتی و نوبت کاری 
و  انتقال  پست های  و  ستادی  حوزه  در 
کردستان  کرمانشاه،  استان  سه  در  فوق توزیع 
مشغول  سالمت  مدافعان  دوشادوش  ایالم  و 
پایدار  و  مطمئن  برق  تأمین  و  خدمات رسانی 

به مردم عزیز منطقه بوده اند.
 500 از  بیش  سال جدید  در  کرد:  اعالم  وی 
دست  در  عمرانی  پروژه های  تومان  میلیارد 
اولویت  در  پروژه ها  این  که  می باشد  اقدام 
توسعه منطقه غرب قرار دارند و تا پایان سال 
خواهند  بهره برداری  به  پروژه ها  این  بیشتر 

رسید.
از  داشت:  اظهار  پایان  در  اسدی  مهندس 
منطقه ای  برق  نیروگاهی شرکت  نظر ظرفیت 
غرب جزو سه شرکت برتر کشور در تأمین و 
تولید برق می باشد که این رتبه باال، موفقیت 
این شرکت در سطح کشور  برای  چشمگیری 

محسوب می شود.  

افزایش ظرفیت تولید شرکت برق منطقه ای غرب به 4 هزار و ۱00 
مگاوات تا پایان سال جاری

مدیرعامل برق غرب:

انسداد 5 حلقه چاه غیرمجاز در 
شهرستان سنقروکلیایی

گزارش  به 
عمومی  روابط 
آب  شرکت 
ای  منطقه 
ه  نشا ما کر
حلقه   5 تعداد 
غیرمجاز  چاه 
شهرستان  در 
یی  کلیا و سنقر
د  و مسد

گردید.  
ساالری   
ر  مو ا یر مد
آب  منابع 

شهرستان سنقر کلیایی ضمن اعالم این خبر افزود :  5 
حلقه چاه که به صورت غیرمجازحفاری گردیده بودند 
محترم  مراجع  طریق  از  انسداد  احکام   اخذ  از  پس   ،
وبازرسی  گروههای گشت  توسط    ، قضایی شهرستان 
روستاهایی  در  انتظامی  نیروی  وباهمکاری  شهرستان 
الدین، جوکبود سفلی، شهرسطر  بهاء  لیلمانچ، چشمه 

و شهرداری سنقر پر ومسلوب المنفعه گردیدند.
ایشان همچنین  اعالم نمودند روند برخورد با چاههای 

غیرمجاز با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت .

توقیف یک دستگاه تراکتور حفاری 
غیرمجاز وانسداد یک حلقه چاه 

غیرمجازدر شهرستان سنقر
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  غیرمجاز  حفاری  تراکتور  دستگاه  یک   : کرمانشاه 
واحد  توسط   ، سطر  شهر  در  حفاری  عملیات  حین 
گشت وبازرسی امور منابع آب شهرستان سنقروکلیایی 
توقیف و چاه غیر مجاز حفاری شده نیز مسدود گردید.  
بعمل  کنترلی   اقدامات  طی   ، گزارش  این  براساس 
آب  منابع  امور  وبازرسی  گشت  واحد  توسط  آمده 
دستگاه  یک  گردید  مشخص  سنقر،  شهرستان 
تراکتور حفاری ) غیر مجاز ( درمنطقه سطر واقع در 
شهرستان سنقروکلیایی در حال انجام حفاری بصورت 
غیر مجاز میباشد ، لذا پس از انجام هماهنگی الزم با 
نیروهای  با همکاری  و  قضائی شهرستان  محترم  مقام 
محفوره  چاه  حفاری  دستگاه  توقیف  ، ضمن  انتظامی 

نیز پر ومسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کرمانشاه ، جلسه سالمت اداری در سال 13۹۹ 
،با حضور درویشی مدیرعامل. معاونین، و اعضاء 
مدیر  دفتر  محل  در   ، اداری  کارگروه سالمت 

عامل شرکت برگزار گردید.  
در این جلسه حیدری، رئیس گروه بازرسی و 
مدیریت عملکرد شرکت ، در ابتداء به مصوبات 
توضیحاتی در خصوص  و  اشاره  قبلی  جلسات 
سالمت اداری، میز خدمت و فرایند پاسخگوئی، 

بیان نمود. سپس، درویشی مدیر عامل شرکت ، 
با اشاره به اینکه سالمت اداری یکی از خواستها 
و نیازهای دیرینه جوامع میباشد افزود، چنانچه 
نظام اداری یک ابزار توزیع عادالنه خدمت به 
حاشیه  هرگونه  از  دور  به  و  شهروندان  عموم 
است.  گردیده  محقق  اداری  سالمت  باشد 
گفت  ادامه  در   ، شرکت  عامل  مدیر  درویشی 
الزم  برسیم  اداری  سالمت  به  اینکه  برای   ،
کامل  طور  به  را  اداری  فساد  پدیده  است 

بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و 
موجبات سالمت را فراهم آوریم. ایشان با بیان 
اتالف  قبیل  از  پیامدهایی  دارای  فساد  اینکه 
گسترده  عواقب  و  انگیزه ها،  تضعیف   ، منابع 
افزود  است،  جامعه  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
به منظور  اثربخش  و  کارآمد  راهکارهای  اتخاذ 
آن  گسترش  از  پیشگیری  و  فساد  با  مبارزه 
بسیار مهم و ضروری است. مدیر عامل شرکت 
ادامه داد سازمانهای سـالم قـادر بـه تـصمیم 

و  بجا  درست،  های  گیری  تـصمیم  و  سـازی 
مناسب هستند و در ارائـه خـدمات کار آمـد 
در  همچنین  ایشان  میکنند.  عمل  اثربخش  و 
اشاره  نیز  خدمت  میز  ،به  خود  سخنان  پایان 
در  خدمت  میز  به  بیشتر  توجه  بر  تاکید  با  و 
درب وردی شرکت خواستار حضور پررنگ تر 
معاونین شرکت در فرایند پاسخگوئی به اربابین 

رجوع گردید .  

درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه درجلسه ارتقاء سالمت اداری در سال 1399

سالمت اداری حرکت سازنده یک سازمان را تضمین مینماید

منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ای کرمانشاه ، اولین جلسه کمیسیون توسعه 
درویشی  حضور  ،با   13۹۹ سال  در  مدیریت 
مدیرعامل. معاونین ، و اعضاء کارگروه تحول 
شرکت  عامل  مدیر  دفتر  محل  در   ، اداری 
برگزار گردید.  در این جلسه شیخی فر ،مدیر 
ارائه  به  ابتداء   ، مدیریت شرکت  توسعه  دفتر 
در  توضیحاتی  و  پرداخت  جلسه  کار  دستور 
بر  مربوطه  گام   10 و  وری،  بهره  نظام  زمینه 
همچنین  و  صادره  های  دستورالعمل  اساس 

حسابداری عملیاتی، بیان نمود .
سپس، درویشی مدیر عامل شرکت، با آرزوی 

افزود،  حاضرین  به  عبادات  و  طاعات  قبولی 
حتی  و  اعضاء  کلیه  که  است  خرسندی  مایه 
و  اداری  تحول  به  راسخی  اعتقاد  همکاران 
اداری  تحول  درویشی   دارند،  سازمان  ارتقاء 
نهایت  در  و  گفتمان  و  بحث  برای  محلی  را 
تحقق  اینکه  به  اشاره  با  و  توصیف  نظر  اتفاق 
اهداف این فرآیند در شرکت مستلزم همکاری 
داد  ادامه  است.  بخشی  میان  هماهنگی  و 
بهره وری  به  منجر  نهایت  در  مشارکت  ،این 
می  سازمان  یک  زمانی  و  می شود  سازمان 
گردد  موفق  خود  اهداف  راستای  در  تواند 
ختم  بهره وری  به  آن  کارایی  و  اثربخشی  که 

داد  ادامه  همجنین  شرکت  مدیرعامل  گردد، 
در  لزوم  مورد  اهداف  به  رسیدن  برای  نباید 
اداری  تحول  و  مقاومت شود  مدیریت  توسعه 
سپس  و  مدیریتی  سطوح  در  ابتداء  در  باید 
در همه اجزاء سازمانی عملیاتی شود،درویشی 
های  دستورالعمل  بیان  با  عامل شرکت  مدیر 
اداری  نظام  اصالح  راه  نقشه  و  اداری  تحول 
بند  نمودن  اجرایی  چون  هایی  برنامه  افزود، 
خصوص  در  ششم  توسعه  قانون   5 ماده  الف 
و  مؤثر  مطلوب،  استفاده  وری،درواقع  بهره 
بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه 
به عبارت دیگر،  ها، منابع و فرصت هاست و 

و  زمان  از  بهینه  و  مؤثر  استفاده  وری،  بهره 
اندیشه  فکر،  عمر،  سرمایه،  از  حاصل  ارزش 
و  زمان  واحد  استعدادها در یک  و  ها  توان  و 
مدیر  است،  لحظات  همه  از  مطلوب  استفاده 
ابالغ  بر  خود  سخنان  پایان  در  شرکت  عامل 
بازبینی  با  عملیاتی  اهداف  نمودن  اجرائی  و 
نمودن  ،اجرایی  شرکت  استراتژیک  سند 
مدیریت دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت 
ساختار در سال جدید تاکید و گفت، امیدوارم 
با تالش و همت مضاعف همکاران بتوانیم این 
دارد  بدنبال  را  سازمانی  رشد  که  را  برنامه 

محقق نمائیم .

درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در اولین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در سال 1399:

استقرار نظام بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها برای 
دستیابی به خروجی هاست

استاندار کرمانشاه:
ساخت 7500 واحد »مسکن ملی« را 

در برنامه داریم

در  مسکونی  واحد   7500 ساخت  از  کرمانشاه  استاندار 
قالب طرح مسکن ملی در سطح استان خبر داد.

هوشنگ بازوند در حاشیه جلسه شورای مسکن استان با 
تاکید بر لزوم ایجاد رونق در حوزه مسکن در سال جاری، 
گفت: در همین راستا جلسات هفتگی شورای مسکن در 
دستور کار قرار داد و احداث واحدهای طرح اقدام ملی و 
نیز تکمیل واحدهای مسکن محور دو رویکرد اصلی این 

جلسات هستند.
 7500 ساخت  حاضر  حال  در  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
واحد در قالب طرح اقدام ملی در استان در دستور کار 
قرار دارد. همچنین تکمیل5000 واحد مسکن مهر باقی 

مانده استان را نیز در برنامه داریم.
متقاضی  فاقد  مهر  مسکن  واحد  شد: 2500  یادآور  وی 
تا  اند  اقدام ملی لحاظ شده  در استان در راستای طرح 
از این طریق بتوان تسهیالت بیشتری برای تکمیل آنها 

دریافت کرد.
بازوند با اشاره به ساخت دو هزار واحد مسکن طرح اقدام 
ملی در استان توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: 
فراخوان این کار داده شده اما تاکنون هیچ یک از سرمایه 

گذاران استانی در این زمینه اعالم آمادگی نکرده اند.
مستضعفان صورت  بنیاد  با  توافقی  همچنین  افزود:  وی 
گرفته تا 50هکتار زمینی که در محدوده شهری کرمانشاه 
دارند جهت ساخت واحدهای مسکونی تغییر کاربری داده 
شود و قرار است بنیاد با تعاونی های که دارد واحدهایی 

را در این زمین ها احداث کند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تعاونی فرهنگیان هم قرار 
بسازد که  اقدام ملی  قالب طرح  واحد در  است دو هزار 
برای  سریعتر  هرچه  باید  که  دارد  زیرساختی  مشکالت 
رفع آنها کمک کنیم.بازوند خاطرنشان کرد: همچنین از 
توسط  آن  واحد   1714 ملی،  مسکن  واحدهای  مجموع 
جمعیت  نفر  هزار   100 زیر  شهرهای  در  مسکن  بنیاد 
مسکن  بنیاد  شده  مقرر  که  شد  خواهد  ساخته  استان 
ارائه  را  واحدها  این  ساخت  برنامه  آینده  روز   10 ظرف 
کند.وی افزود: تاکید ما این است که بنیاد مسکن ساخت 
و تکمیل واحدها را بصورت پروژه پروژه پیش رفته و از 

شروع ساخت همزمان واحدها خودداری کنند.
این مسئول تصریح کرد: اگر ساخت واحدها با هم شروع 
شود قطعا تا پایان عمر دولت بسیاری از آنها نیمه کاره 
که  شود  ریزی  برنامه  طوری  باید  بنابراین  ماند،  خواهد 
ساخت تعدادی واحد شروع شده و به پایان برسد و بعد 

ساخت واحدهای دیگر شروع شود.
وی افزود: این انتظار هست که ساخت واحدهای دارای 

متقاضی موثر تا پایان عمر این دولت انجام شود.
در  جهادی  اقدام  لزوم  بر  تاکید  با  کرمانشاه  استاندار 
هر  و  نهادی  و  سازمان  هر  گفت:  واحدها،  این  ساخت 
بخشی که متولی ساخت پروژه های مسکن ملی هستند 
باید مشکالتشان را بیان کرده تا هر چه سریعتر رفع شود 

و بتوان ساخت این واحدها را پیش برد.
بازوند افزود: تعاونی های دیگر در حوزه طرح اقدام ملی 
در حال فعالیت هستند و تالش بر این است که بتوانیم 

امسال رونق مسکن را در استان رقم بزنیم.
وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها در اجرای طرح 
اقدام ملی، گفت: اسم این طرح اقدام ملی است و همه 
باید همکاری داشته باشند و دستگاهی نباید در ساخت 

این واحدها مشکل ساز شود.
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۶ زپشکی وسالمت

احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
رسیدن  زمان  میانگین  کرمانشاه  استان 
تصادفات  صحنه  سر  احمر  هالل  نیروهای 

جاده ای را ۹ دقیقه اعالم کرد.
احمر  هفته هالل  مناسبت  به  شفیعی  عادل 
با اشاره به وضعیت پایگاه ها و امکانات هالل 
 23 اکنون  هم  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  احمر 
استان  محورهای  در  موقت  و  ثابت  پایگاه 
و  ثابت  پایگاه   16 تعداد  این  از  که  داریم 

هفت پایگاه موقت است.
اساس  بر  تعداد  این  اینکه  بیان  با  وی 
پایگاه  تا 40 کیلومتر یک  استاندارد هر 30 
نیاز استان را پوشش می دهد، افزود: البته در 
برخی محورها از جمله کرمانشاه به کوزران و 
یا کرمانشاه به روانسر نیز پایگاه هالل احمر 

نیاز است.
استان  احمر  هالل  نجات  و  امداد  معاون 
دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه 
هشت  فقط  داریم  که  ثابتی  پایگاه   16 از 
در  مابقی  و  دارند  ساختمان  آنها  مورد 
اداره  کانکس  یا  استیجاری  ساختمان های 

می شوند.
شفیعی از برنامه ریزی برای احداث ساختمان 
برای چهار پایگاه ثابت با همکاری استانداری 
در  پایگاه ها  این  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
و  جوانرود  گیالنغرب،  پاوه،  شهرستان های 

قصرشیرین احداث خواهد شد.
نیز  موقت  پایگاه های  وضعیت  درباره  وی   
لحاظ  به  موقت  پایگاه های  کرد:  عنوان 
جمله  از  خاص  ایام  در  دارند  که  ماهیتی 
طرح  زمستانی،  طرح  تابستانی،  سفرهای 

نوروزی و ... در کانکس دایر می شوند.
جمعیت  نجات  و  امداد  معاون  گفته  به 
است  قرار  کرمانشاه،  استان  احمر  هالل 
پنج مورد از این پایگاه های موقت نیز ظرف 
محور  پایگاه  شامل  که  شود  ثابت  سال  پنج 

هرسین،  زورآباد  محور  پایگاه  سرپل ذهاب، 
پایگاه ماهیدشت، پایگاه پل شهدای صحنه و 

پایگاه گودین کنگاور است.
اکثر  در  امکانات  بودن  فراهم  از  شفیعی 
پایگاه های امداد و نجات استان هم خبر داد 
و یادآور شد: هم اکنون در یازده پایگاه ثابت 
جاده ای استان ست های نجات شامل خودرو 
همچنین  و  رهاسازی  برای  امکانات  تمام  با 
را داریم،  امداد و نجات کوهستان  تجهیزات 
اما پنج پایگاه ثابت استان فاقد خودرو نجات 

است که این کمبود باید مرتفع شود.
نیروهای  رسیدن  زمان  به  هم  اشاره ای  وی 
و  داشت  تصادف  صحنه   سر  احمر  هالل 
رسیدن  زمان  میانگین  کرد:  خاطرنشان 
حوادث  در  استان  احمر  هالل  نیروهای 
به  توجه  با  که  است  دقیقه   ۹ جاده ای 
میانگین 10 دقیقه ای کشور، اکنون وضعیت 

خوبی داریم.
احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
اقالم  استان کرمانشاه درباره وضعیت ذخایر 
حوادث  و  احتمالی  بحران های  برای  زیستی 
که  زیستی  اقالم  دپو  گفت:  نیز  استان  در 
 72 و  ساعته   48 نیازهای  جوابگوی  داریم 
جمعیت  میانگین  اساس  بر  استان  ساعته 

هست.
وی افزود: البته در صورت نیاز بیشتر، امکان 
هالل  جمعیت  از  بحران  شرایط  در  اینکه 
دریافت  اقالمی  نیز  دیگر  استان های  احمر 

کنیم، وجود دارد.
 60 به  نزدیک  عضویت  از  همچنین  شفیعی 
استان  احمر  هالل  جمعیت  در  نفر  هزار 
کرمانشاه هم خبر داد و گفت: 12 هزار نفر 
نیز به صورت مستمر با هالل احمر در زمینه 
داوطلبان همکاری  و  نجات، جوانان  و  امداد 

دارند.

۹ دقیقه ای سر صحنه حوادث جاده ای می رسیم
معاون امداد و نجات هالل احمر کرمانشاه:

بنیادی  سلولهای  بانک  نمایندگی  مسئول 
به  اشاره  با  کرمانشاه  رویان  ناف  بند  خون 
از  استفاده  با  بیماری ها  بسیاری  درمان 
نسبت  خواست  والدین  از  بنیادی،  سلولهای 
به ذخیره خون بندناف نوزادانشان که حاوی 

این سلولهای باارزش است، اقدام کنند.
دکتر مریم صاحب یاری  با اشاره به اهمیت 
هنگامی  گفت:  ناف  بند  خون  سازی  ذخیره 
در  که  خونی  آید،  می  دنیا  به  نوزادی  که 
داخل جفت و بند ناف است دور ریخته می 
شود واین در حالی است که این خون حاوی 
بنیادی  سلولهای  نام  به  ارزشی  با  سلولهای 

است.
مادر  نوعی  به  بنیادی  سلولهای  افزود:  وی 
نوع  این  و  هستند  بدن  سلولهای  تمام 
بدن  در  سلولی  نوع  هر  به  قادرند  سلوهای 

تبدیل شوند.
صاحب یاری با اشاره به استفاده ازسلولهای 
مختلف،  های  بیماری  درمان  در  بنیادی 
به  می توان  بیماری ها  این  جمله  از  گفت: 
تاالسمی، سرطان خون، کم خونی و ... اشاره 

کرد.
مغز  از  بنیادی  سلولهای  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  می شود،  گرفته  نیز  افراد  استخوان 
سلولهای بنیادی مغز استخوان بالغ هستند، 

استخوان،  مغز  پیوند  صورت  در  بنابراین 
احتمال ناسازگاری پیوند باالست، درحالیکه 
و  جفت  خون  در  موجود  بنیادی  سلولهای 
باالیی  سازگاری  از  و  نابالغ هستند  ناف  بند 

برای پیوند برخوردارند.
ذخیره سازی  با  کرد:  تصریح  یاری  صاحب 
این سلولهای عمال نوزاد به دنیا آمده صاحب 
قطعه یدکی برای بدن خود می شود که می 
تواند در آینده به نوعی سالمت او را در برابر 

بسیاری بیماریها بیمه کند.
ناف  بند  دریافت خون  با  افزود:  این مسئول 
های  تانک  در  خون  این  تولد،  هنگام  در 
ذخیره  درجه   -1۹6 دمای  با  مایع  نیتروژن 
می  زمستانی  خواب  به  عمال  و  شده  سازی 
روند و هر زمان که نوزاد در آینده به آنها نیاز 

داشته باشد از آن برداشت می شود.
درکنار  کرد:  نشان  خاطر  یاری  صاحب 
نوزادی که از او خون جفت و بند ناف تهیه 

شده، سایر اعضای خانواده و بویژه خواهران 
و برادران دیگر نیز می توانند در صورت نیاز 
از این سلولها استفاده کنند و حتی والدین، 
درجه  اقوام  سایر  و  مادربزرگ  و  پدربزرگ 
ژنتیکی  نقشه  سازگاری  صورت  در  هم  یک 

می توانند از این سلولها استفاده کنند.
فعالیت 24 ساعته  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
استان  در  ناف  بند  خون  بانک  نمایندگی 
گفت: هر زمان از شبانه روز احتمال زایمان 
برای  نمایندگی  بنابراین  دارد،  مادران وجود 
فعال  روز  شبانه  بصورت  خون  این  دریافت 

است.
های  نمونه  ارسال  به  اشاره  با  مسئول  این 
دریافتی به بانک خون بند ناف تهران گفت: 
از  ناف  بند  خون  نمونه   2500 اکنون  هم 
این  در  کرمانشاه  استان  نمایندگی  طریق 

بانک ذخیره سازی شده است.
صورت  در  افراد  اینکه  بیان  با  یاری  صاحب 
www. سایت  آدرس  به  توانند  می  تمایل 

rsct.ir مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: برای 
ذخیره این خون هزینه اولیه دریافت شده و 
ساالنه نیز مبلغی برای نگهداری آن دریافت 
می  سایت  به  مراجعه  با  افراد  که  شود  می 
و  سازی  ذخیره  نحوه  خصوص  در  توانند 

مبالغ آن اطالعات الزم را کسب کنند.

این »حساب بانکی« سالمت فرزندانتان را تامین می کند

مسئول نمایندگی بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف رویان کرمانشاه :

مدیرتجیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان:

روزانه ۱40 میلیون تومان در 
کرمانشاه صرف تجهیزات مصرفی 

مقابله با«کرونا« می شود
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  مدیر   
هزینه روزانه تامین تجهیزات مصرفی مقابله با »کرونا« در 
اعالم  تومان  میلیون   140 را  استان  درمانی  مراکز  سطح 
کرد.تورج شیرزادیان  با اشاره به افزایش مصرف تجهیزات 
محافظتی در استان همزمان با شیوع بیماری کرونا گفت: 
در حال حاضر مصرف ماسک، دستکش و لباس حفاظتی 

در مراکز درمانی استان افزایش چشمگیری یافته است.
این  تامین  جهت  بسیار  هزینه  صرف  به  اشاره  با  وی 
تجهیزات مصرفی گفت: در حال حاضر روزانه 140 میلیون 
تجهیزات  خرید  صرف  استان  درمانی  مراکز  در  تومان 

مصرفی مقابله با کرونا می شود.
تجهیزات  خرید  برای  تومانی  میلیارد   32 اعتبار  صرف 

سرمایه ای مقابله با »کرونا«
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  مدیر 
تجهیزات  و  اقالم  این  بابت  که  ای  هزینه  کنار  در  افزود: 
 ICU تخت   25 شود،  می  صرف  روزانه  بصورت  پزشکی 
هم طی این مدت در سطح بیمارستانهای استان راه اندازی 
آن حدود 800  تجهیز  و  تخت  هر  هزینه خرید  که  شده 

میلیون تومان شده است.
اسکن  تی  سی  دستگاه  دو  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
جهت تسهیل در تشخیص کرونا برای شهرستانهای صحنه 
چهار  حدود  هرکدام  ارزش  که  شده  خریداری  هرسین  و 
اینها چهار  بر  افزود: عالوه  میلیارد تومان است.شیرزادیان 
این مدت صرف خرید سایر  نیز طی  تومان دیگر  میلیارد 

تجهیزات تخصصی در حوزه مقابله با کرونا شده است.
تاکنون 32  احتساب  این  با  کرد:  مسئول خاطرنشان  این 
تخصصی  تجهیزات  خرید  صرف  اعتبار  تومان  میلیارد 

سرمایه ای در حوزه مقابله با کرونا شده است.
خودکفایی کرمانشاه در تولید »لباس حفاظتی«

کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  مدیر 
با کرونا  ادامه به بهبود تولید تجهیزات پزشکی مقابله  در 
در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر وضعیت قابل 
اقالم  سایر  تولید  و  داریم  ماسک  تولید  بحث  در  قبولی 

مصرفی مقابله با کرونا هم با جدیت دنبال می شود.
لباس  تولید  بحث  در  استان  خودکفایی  از  شیرزادیان 
حفاظتی)کاورال( گفت: با راه اندازی یک واحد تولیدی در 
استان از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در تولید این 

تجهیزات در استان خودکفا شدیم.
تولید  »کاورال«  عدد  هزار  روزانه  شرکت  این  افزود:  وی 
می کند که این لباس ها میان مراکز درمانی استان توزیع 

می شود.
از یک هفته  شیرزادیان تصریح کرد: دو شرکت دیگر نیز 
پیش کار تولید این لباس ها را در استان آغاز کرده اند که 
ظرفیت هرکدام تولید حدود هزار عدد لباس در روز است.

مدیرمرکز آموزش و توانبخشی مبتالیان اُتیسم در استان:

تنها یک مرکز »اُتیسم« در 
کرمانشاه داریم

مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختالل طیف 
»اُتیسم« استان کرمانشاه از خدمات رسانی این مرکز به 35 

کودک و نوجوان اُتیسمی خبر داد.
الهام حیرانی با بیان اینکه تنها یک مرکز در بحث آموزش 
و توانبخشی کودکان اُتیسم در استان فعال است، گفت: در 
حال حاضر در این مرکز به 35 کودک و نوجوان اُتیسمی 

خدمات داده می شود.
مددجویان  این  به  شده  ارائه  خدمات  تشریح  در  حیرانی 
کنار  در  مرکز  این  در  شده  ارائه  خدمات  گفت:  اُتیسمی، 
و  اُتیسمی  نوجوانان  و  کودکان  به  آموزشی  بحث های 
بازی  درمانی،  گفتار  کاردرمانی،  شامل  آنها،  خانواده های 
درمانی، روانشناسی، برگزاری کالس های نقاشی و موسیقی 
مستعد  کودکان  به  مدرسه ای  های  آموزش  برخی  ارائه  و 
است.مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختالل 
»اُتیسم« استان کرمانشاه رنج سنی مددجویان این مرکز را 

بین دو تا 18 سال اعالم کرد.
مرکز  این  اُتیسمی  مددجویان  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
یارانه دریافت می کنند، گفت:  تنها کودکانی در این مرکز 
پذیرش می شوند که از طرف بهزیستی به ما معرفی شوند.

وی افزود: این مرکز از ساعت هشت صبح تا 13 فعال است، 
اما به دنبال شیوع بیماری کرونا هم اکنون اجباری برای 
حضور مددجویان اُتیسمی در مرکز وجود ندارد و هر یک 
از خانواده ها که تمایل دارند می توانند کودکان و نوجوانان 
خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی در این ساعات به 

مرکز بیاورند.
شیوع 4 برابری »اُتیسم« در پسران نسبت به دختران

کودکان  شرایط  و  وضعیت  تشریح  به  ادامه  در  حیرانی 
اُتیسمی پرداخت و افزود: این بیماری در کودکان دو تا پنج 
میزان  به  اگر خانواده کودک  و  است  قابل شناسایی  سال 
کافی در خصوص این بیماری آگاهی داشته باشد حتی می 
توانند عالئم آن را قبل از سن دو سالگی کودک تشخیص 
دهند.این مسئول خاطرنشان کرد: کودکان اُتیسمی متبال 
به یک اختالل رشدی-عصبی هستند که متاسفانه تا پایان 
عمر همراه آنها خواهد بود.وی افزود: به دنبال این اختالل، 
این کودکان از لحاظ تعامل اجتماعی دچار مشکل هستند 
و در کنار آن عالئم دیگری از جمله انجام رفتارهای کلیشه 
ای، عدم برقراری تماس چشمی و ... هم در آنها مشاهده 
می شود.وی از شیوع چهار برابری اُتیسم در پسران نسبت 
انجام  با  بیماری  عالئم  کاهش  امکان  گفت:  دختران  به 
اقدامات آموزشی و توانبخشی برای این کودکان وجود دارد 
و در حال حاضر در مرکز اُتیسم استان موفق شده ایم پنج 
کودک اُتیسمی را ترخیص کرده به مدارس عادی بفرستیم.

زیاد به »کرونا« فکر نکنید
خصوص  در  ذهنی  نشخوار  است،  معتقد  روانشناس  یک 
کرونا می تواند زمینه ساز استرس و اضطراب و افسردگی 
در افراد شود.عبدالرضا گودرزی با اشاره به شیوع بیماری 
کرونا، گفت: متاسفانه این بیماری در کنار عوارض جسمی 
که دارد، به دلیل ترس و دلهره ای که ایجاد کرده، عوارض 
روانی هم در پی دارد و شرایط قرنطینه خانگی هم عمال 
زمینه ساز ابتالی افراد به افسردگی شده است.وی افزود: در 
این شرایط توصیه می شود افراد نشخوار ذهنی در خصوص 
بیماری کرونا را کنار گذاشته و برنامه مفصل روزانه برای 
خود در خانه طراحی کنند.گودرزی تصریح کرد: این امر 
همواره وجود داشته که اگر افراد به چیزی زیاد فکر کنند، 
درگیر  و  شده  واضطراب  وسواس  نوعی  دچار  ناخودآگاه 
عوارض ناشی از آن موضوع می شوند، بنابراین توصیه می 
شود افراد به کرونا زیاد فکر نکنند.این روانشناس با اشاره 
بیماری  خصوص  در  منفی  اطالعات  و  اخبار  افزایش  به 
کرونا در روزهای اخیر توصیه کرد، افراد ترجیحا کمتر به 
اخبار گوش داده و در خانه خود را با کارهایی که دوست 
دارند سرگرم کنند.گودرزی ورزش کردن را عامل مهمی 
در پیشگیری از افسردگی افراد دانست و افزود: توصیه می 
شود افراد در این شرایط در خانه ماندن روزانه نیم ساعت 
انجام حرکات هوازی اختصاص دهند. به  را  تا 40 دقیقه 

وی بر انجام مطالعه روزانه هم تاکید کرد و افزود: مطالعه 
و  کند  می  ایجاد  افراد  برای  ذهنی  نشخوار  نوعی  کتاب 
ذهن آنها را از فکر کردن به کرونا و خطرات آن دور می 
از  کند و همین امر می تواند نقش موثری در پیشگیری 
استرس و اضطراب افراد و نیز افسردگی ناشی از درخانه 
ماندن داشته باشد.این روانشناس بازی با اعضای خانواده 
و  با دوستان  و تصویری مجازی  تلفنی  ارتباط  برقراری  و 
به  ابتال  زمینه کاهش  راهکار موثر دیگری در  را  آشنایان 
تاکید  این شرایط عنوان کرد.گودرزی  افراد در  افسردگی 
از آن  اما خطرناک تر  کرد: کرونا بیماری خطرناکی است، 
توصیه  بنابراین  است،  آن  از  مانده  جا  به  روحی  عوارض 
می شود افراد زیاد به این بیماری فکر نکرده و برای خود 
این  به  اگر  که  بدانند  و  نکنند  ایجاد  اضطراب  و  استرس 
کرونا  اگر  حتی  دهند،  ادامه  اضطراب  و  ترس  شرایط 

نگیرند، حتما دچار عوارض روحی بدی خواهند شد.

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی 

بانوان این نوع »طناب« زدن را 
انجام ندهند

زدن  طناب  گفت:  ورزشی  فیزیولوژی  ارشد  کارشناس 
بصورت جفت پا ساده می تواند برای بانوان عوارض جسمی 

به همراه داشته باشد.
روح اهلل فریادی طناب زدن را از جمله ورزش های هوازی 
برشمرد  بدنی  توان  بردن  باال  و  سوزی  چربی  برای  مفید 
باشگاه ها و سالن های  ایام که همه  این  و اظهار کرد: در 
ورزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل است، بسیاری 
از افراد تمرینات ورزشی خود را در خانه انجام می دهند که 
طناب زدن از جمله این ورزش ها است، اما برای انجام آن 

باید اصول و قوانینی را رعایت کرد.
و  دانست  ای  مهره  طناب های  را  طناب   نوع  بهترین  وی 
افزود: طول طناب باید متناسب با قد افراد و دسته آن نیز 

با وزن مناسبی باشد تا به راحتی داخل دست جا شود.
مربی بدنسازی تیم ملی سپک تاکرای مردان گفت: برای 
را  بدن  دقیقه   10 تا   5 بین  ابتدا  باید  زدن  طناب  شروع 
گرم کنیم، به این شکل که به مدت سه دقیقه دویدن یا 
درجا زدن داشته باشیم تا ضربان قلب تند شده و گردش 
خون در بدن شدت پیدا کند، سپس 2 تا 7 دقیقه حرکات 
کششی را اجرا کنیم.فریادی یادآورشد: اگر فردی هر روز 
در  سنگین  بصورت  و  باال  شدت  با  را  زدن  طناب  برنامه 
برنامه اش قرار دهد، دچار خستگی ورزشی و کنار گذاشتن 
ورزش می شود، بنابراین توصیه می کنیم حتما این دسته از 

افراد روزانه تمرینات سبکی انجام دهند.
کرد:  عنوان  زدن،  طناب  انواع  به  بااشاره  ادامه  در  وی 
انواع مختلفی همچون جفت پا ساده، قیچی،  طناب زدن 
و...  ای  گهواره  ضربدری،  پروانه،  پا(،  دو  پا  جاگینگ)یک 
دارد که بهترین نوع آن برای مردان جفت پا ساده و برای 

بانوان جاگینگ است.
این کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی متذکر شد: طناب 
زدن جفت پا می تواند برای بانوان عوارض جسمی همچون 
توصیه  برای همین  باشد،  بدنبال داشته  را  مثانه  افتادگی 

می کنیم بانوان از انجام این نوع طناب زدن پرهیز کنند.
گفت:  هم  زدن  طناب  انجام  زمان  مدت  در خصوص  وی 
افراد مبتدی که هر روز طناب می زنند می توانند این ورزش 
دقیقه  زمانی یک  فاصله  با  دقیقه ای  تایم 3   4 بصورت  را 
استراحت بین هر تایم و افراد حرفه ای هم بصورت 4 تایم 
8 دقیقه ای با فاصله یک تا 2 دقیقه استراحت بین هر تایم 
این ورزش  افرادی که در  انجام دهند.فریادی اضافه کرد: 
حرفه ای هستند باید به مرور تمرینات خود را روی سطوح 
شیب دار 15 تا 45 درجه انجام دهند تا قدرت ساق پا و 
روی  باید  مبتدی  افراد  اما  دهد،  افزایش  را  آنها  عضالت 

سطوح  تخت تمرین کنند.
نرم  سطحی  روی  باید  حتما  زدن  طناب  یادآورشد:  وی 
مناسب  کفش های  اینکه  یا  و  گیرد  انجام  تاتامی  مانند 
زدن  طناب  حین  زیادی  فشار  تا  پوشید  استانداردی  و 
هندبال  ملی  تیم  بدنسازی  نشود.مربی  وارد  مفاصل  به 
نوجوانان تصریح کرد: پس از طناب زدن باید چند دقیقه 
بین  تا بدن سرد شود.  انجام حرکات کششی پرداخته  به 
20 تا 30 دقیقه هم پس از اتمام تمرین که خون از سطح 
پوست جدا شده می توان دوش ورزشی)بصورت دوش با آب 
انجام پرش هایی  پایان گفت:  گرم و سرد( گرفت.وی در 
که حین طناب زدن صورت می گیرد باعث درگیری تمام 
تسریع  را  سلول های چربی  تخریب  و  ورزشکار شده  بدن 
بدنبال چربی سوزی هستند  افرادی که  بنابراین  می کند، 

انجام روزانه این ورزش را فراموش نکنند.

استان  دامپزشکی  اداره کل  سالمت  معاون 
کنگو  کریمه  تب  بیماری  گفت:  کرمانشاه 
رعایت  و  می کند  پیدا  شیوع  گرما  فصل  در 
بیماری  این  برابر  در  پیشگیری  اصول 

ضروری است.
شیوع  احتمال  به  اشاره  با  یارویسی  شاهرخ 
گرما،  فصل  در  کنگو  کریمه  تب  بیماری 
گفت: اگرچه بروز این بیماری در بقیه فصول 
فرارسیدن  با  اما  نیست،  انتظار  از  دور  هم 
فصل گرما و افزایش فعالیت کنه ها، احتمال 
شیوع این بیماری مشترک بین انسان و دام 
از  پیشگیرانه  اقدامات  باید  لذا  می رود،  باال 
مرحله  رعایت  دامی،  اماکن  جمله سم پاشی 
در  پیش سرد  صورت  به  گوشت  نگهداری 
هنگام  فردی  بهداشت  رعایت  کشتارگاه ها، 
تماس با دام، گوشت و آالیش دامی و پرهیز 
در دستور  از کشتارگاه  دام خارج  از کشتار 

کار قرار گیرد.
یارویسی با بیان اینکه تب خونریزی دهنده 
مشترک  بیماری های  جمله  از  کنگو  کریمه 
راه  افزود:  است،  دام  و  انسان  بین  ویروسی 
انتقال این بیماری از دام به انسان از طریق 

گزش کنه، له کردن کنه با دست، تماس با 
آلوده  خون و ترشحات خونی و گوشت دام 

است.
استان  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
تب  اینکه  به  اشاره  با  سپس  کرمانشاه 
خونریزی دهنده کریمه کنگو  در دام عالئم 
دهنده  خونریزی  تب  گفت:  ندارد،  آنچنانی 

اگر  انسان خطرناک بوده و  کریمه کنگو در 
احتمال  نشود،  درمان  و  تشخیص  موقع  به 

مرگ فرد بیمار خیلی باال است. 
سالخان،  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
بیمارستانی،  پرسنل  دامداران،  کشاورزان، 
دار  خانه  زنان  آزمایشگاه ها،  در  شاغل  افراد 
و همه افرادی که با فرآورده های دامی خام 

در ارتباط هستند، جزو افراد پرخطر از نظر 
ابتال به تب کریمه کنگو به شمار می روند، 
افزود: افرادی که خارج از کشتارگاه و بدون 
از جمله دستکش،  بهداشتی  رعایت پوشش 
عینک و ماسک اقدام به کشتار دام می کنند 
در  شده  تولید  تازه  گوشت  که  افرادی  و 
بیشتر  می کنند،  تهیه  را  کشتارگاه  از  خارج 
کریمه  تب  به  ابتالء  معرض  در  سایرین  از 

کنگو هستند.
به منظور  کرد:  توصیه  مردم  به  یارویسی 
انسان،  به  بیماری  این  انتقال  از  جلوگیری 
حداقل  به مدت  را  شده  خریداری  گوشت 
درجه  چهار  تا  صفر  دمای  در  ساعت   24
از  بودن  آلوده  صورت  در  تا  کنند  نگه داری 

انتقال بیماری جلوگیری شود.
استان  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
کرمانشاه با بیان اینکه سال گذشته مواردی 
را  کنگو  دهنده  خونریزی  تب  بیماری  از 
باباجانی  ثالث  و  جوانرود  شهرستانهای  در 
داشتیم، گفت: امسال تاکنون دانشگاه علوم 
را   بیماری  شیوع  از  موردی  هیچ  پزشکی 

بین جمعیت انسانی گزارش نکرده است.

هشدار در مورد شیوع تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در فصل گرما

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه:
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همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی)ره( و 
انقالب  رهبری  به  خامنه ای  آیت اهلل  انتخاب 
»انتخاب  تاریخ شفاهی  ویژه نامه  اسالمی، 
اجالسیه  جزئیات  شرح  هدف  با  رهبری« 
خبرگان رهبری در 14 خرداد 1368 از سوی 
پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد.

با  رهبری«  »انتخاب  ویژه نامه  عمده  بخش   
مجلس  وقت  نمایندگان  خاطرات  از  استفاده 
خبرگان رهبری تهیه و تدوین شده و حاوی 
تازه انتشار  جزئیات  و  منتشرنشده  روایت های 

یافته ای است.
آیات  از  خاطراتی  شامل  نامه  ویژه  این 
محی الدین   ، امینی  ابراهیم  مومن،  محمد 
قرشی،  علی اکبر  سید  حائری شیرازی، 
شبستری  مجتهد  محسن  و  کرمانی  موحدی 

است که برای اولین بار منتشر می شود.
زبان  از  خامنه ای  آیت اهلل  انتخاب  چگونگی 

آیت اهلل مومن
پیرامون  شده  مطرح  مباحث  مومن  آیت اهلل 
رهبری شورایی یا فردی را در جلسه خبرگان 
این  بر  بحث  می کند:  روایت  اینگونه  رهبری 
بود که برای رهبری کسی را تعیین کنیم یا 
شورایی باشد. یک مقدار بحث در این رابطه 
باالخره  و  نکشید  طول  هم  زیاد  و  کردند 
معرفی  ما  را  نفر  یک  نه  که  گفتند  آقایان 

می کنیم. رأی گیری شد و رأی هم آورد...
گفتند خوب  مسئله گذشتیم  این  از  که  بعد 
این نفر کی باشد؟ راجع به اینکه آن نفر کی 
باشد آزاد بودند. افراد آقایان اعضای خبرگان 
اشخاصی را بعنوان اینکه او را به عنوان رهبر 
معرفی بکنیم صحبت می کردند حتی نسبت 
رهبر  ایشان  که  هم  قم  مراجع  از  بعضی  به 
از  بعضی  که  هست  یادم  شد.  صحبت  باشد 
گلپایگانی  آیت اهلل  مرحوم  به  نسبت  آقایان 
عنوان  به  را  ایشان  که  کردند  صحبت  هم 
رهبر معرفی کنیم. ولی باالخره اسم حضرت 
آمد  که  ایشان  اسم  آمد.  خامنه ای  آیت اهلل 
صالحیت  ایشان  آیا  که  جهت  این  به  راجع 

رهبری دارد یا ندارد صحبت شد.
ایشان  اینکه  به  کرد  کمک  خیلی  آنکه 
مسئله ای  بیاورد  رأی  زود  و  بشود  پذیرفته 
نقل  )رحمة اهلل علیه(  امام  حضرت  از  که  بود 
شد  روشنی  شهادت  یک  قضیه  این  کردند. 
خامنه ای  آقای  اینکه  برای  امام  حضرت  از 
شهادت  دیگر  این  دارد.  را  رهبری  صالحیت 
است برای اینکه ایشان تمام آنچه را که الزم 
و  شرع  حسب  به  باشد  داشته  رهبر  است 

قانون اساسی واجد هستند.
تا این حرف گفته شد آقای خامنه ای عصبانی 
به  کند.  صحبت  بیاید  که  گرفت  اجازه  شد. 
پشت  آمد  شد  بلند  و  دادند  اجازه  ایشان 
با عصبانیت صحبت کردند که من  و  جایگاه 
بکنم  را  کار  این  نمی توانم  من  نیستم.  اصاًل 
تمام  نیستم.  من  که  کردند  شدید  انکار  و 
بعد  نشستند.  خودشان  جای  سر  رفتند  شد 
خبرگان  اعضای  آقایان  ایشان  حرف  مقابل 
شناخته  و  ارزشمند  خودشان  که  آن هایی 
شما  چه؟  یعنی  که  شدند  بلند  بودند  شده 
یادم  خوب  من  آذری  آقای  دارید.  صالحیت 
آقای خامنه ای  نخیر  و گفت  بلند شد  هست 

گفت  ایشان  وقتی  و  دارید  صالحیت  شما 
می کرد،  صحبت  و  دارید  صالحیت  شما 
بلند  خودش  جای  همان  از  خامنه ای  آقای 
شد گفت اگر من ولی امر بشوم به حرف های 
من و دستورات من خود تو گوش می دهی؟ 
آقای آذری گفت بله من وظیفه شرعی خودم 
من  است  واجب  نکنم؟  گوش  چرا  می دانم، 

بکنم. تبعیت 
رهبری  به  خامنه ای  آیت اهلل  مجدد  انتخاب 

پس از بازنگری قانون اساسی
شورای  اعضای  از  خود  که  مومن  آیت اهلل 
انتخاب  ماجرای  بود  اساسی  قانون  بازنگری 
را   68 مرداد  در  خامنه ای  آیت  اهلل  مجدد 
 1368 سال  همان  می کند:  روایت  اینگونه 
مراسماتش،  و  امام  حضرت  تشییع  از  بعد 
را  اساسی  قانون  بازنگری  جلسات  ما  هم  باز 
هم  خامنه ای  آقای  شد.  تمام  تا  دادیم  ادامه 
مردم  که  دادند  دستور  نظام  رهبر  عنوان  به 
رأی بدهند. رأی گیری  شد برای بازنگری که 
آمده  بوجود  اساسی  قانون  مختلف  اصول  در 
دیگر  آورد  باال  و  زیاد  خیلی  هم  رأی  و  بود 

تمام شد.
رهبری  به  خامنه ای  آیت اهلل  انتخاب  چرایی 

انقالب اسالمی از زبان آیت اهلل امینیان
خود  خاطرات  از  بخشی  در  امینیان  آیت اهلل 
از  برخی  پرسش  به  خود  پاسخ های  درباره 
انتخاب آیت اهلل خامنه ای  افراد درباره چرایی 
من  از  خیلی ها  می گوید:  انقالب  رهبری  به 
سؤال می کردند از همین روحانیون که چطور 
شد آقای خامنه ای را انتخاب کردید؟ من به 
کی  داشتید  میل  مثاًل  شما  می گفتم  آن ها 
نقص  من  بگویید  را  آن  شما  بشود؟  انتخاب 
شایسته  این  بگویم  بگویم.  شما  برای  را  او 

نیست.
را  نقص  این  گلپایگانی  آقای  مثاًل  بگویید 

دارد،  را  نقص  این  آقای خویی  بگویید  دارد، 
بهتر  می خواست  کی  بگویید  خودتان  شما 
را  جامعیت  این  خامنه ای؟  آقای  از  باشد 
امام  یی باشد که  داشته باشد هم شخص مالاّ
انقالبی  هم  داشت،  قبول  بزرگواری  به  را  او 
باشد، جبهه ای باشد، جبهه رفته باشد و اهل 
جبهه او را قبول داشته باشند. شما یک نفر 
را بگویید. کی از ایشان بهتر بود اصاًل نداریم 
که بگویید. در جواب من هم هیچ نمی گفتند، 
کسی  یک  بگویید  شما  می ماندند.  همینطور 

از ایشان جامع تر باشد؟ همین جا می ماندند.
خامنه ای  آیت اهلل  انتخاب  با  گفت  آقا  احمد 

قلب امام را شاد کردید
آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی در بخشی 
خبرگان  مهم  جلسه  درباره  خود  خاطرات  از 
در 14 خرداد 68 برای تعیین رهبری انقالب 
خبرگان  جلسه  در  اینکه  از  »بعد  می گوید: 
آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شد، 
آقای جنتی به من گفت برویم جماران و یک 

سر سالمتی به سید احمد آقا بدهیم.
 رفتیم جماران و حاج سید احمد را دیدیم. 
آقای  نظرشان  خبرگان  که  گفتم  او  به  من 
قلب  کار  این  با  گفت:  ایشان  شد.  خامنه ای 

امام را شاد کردید.«
آیت اهلل  رهبری  به  خمینی  امام  توصیه 

خامنه ای چگونه مطرح شد؟
جلسه  در  که  قرشی  سیدعلی اکبر  آیت اهلل 
خمینی  امام  رحلت  از  پس  رهبری  انتخاب 
 12 ساعت  »حدود  می گوید:  داشت،  حضور 
جلسه  ختم  مشکینی  آیت اهلل  که  بود  ظهر 
از  بعد   3 ساعت  که  گفت  و  کرد  اعالم  را 
از  بعد  باشند.  حاضر  مجلس  در  همه  ظهر 
بر سر  ظهر هم گفتگوها شروع شد و سخن 
شورای رهبری یا تک رهبری دور می زد که 
و  آورد  رأی  رهبری  تک  کردند،  نظرخواهی 

قرار شد یک نفر به عنوان رهبر انتخاب شود. 
در این حال - خدا را شاهد می گیرم که - 
پنج شش سال پیش  ناگهانی سخن  و  دفعتاً 
آقای جورکش از خاطرم گذشت که به نقل از 
اگر  فرمودند:  امام  حجت االسالم سراج گفت: 
من از دنیا بروم، آقای خامنه ای برای رهبری 

از همه بهتر و اصلح است.
که  شبستری  ]مجتهد[  محسن  آیت اهلل  به 
من  گفتم:  بود،  نشسته  من  راست  طرف  در 
دنیا  از  من  اگر  فرمودند:  امام  که  شنیده ام 
رفتم، بهترین کسی که می تواند جانشین من 
درباره  شما  آیا  است؛  خامنه ای  آقای  باشد، 
من  گفت:  شنیده اید؟  چیزی  خامنه ای  آقای 
دنیا  از  من  اگر  گفته  امام  که  شنیده ام  نیز 
رفتم، آقای خامنه ای بهترین کسی است که 

می تواند رهبر نظام باشد.
گفت،  را  مطلب  این  شبستری  آقای  وقتی 
برخیزیم  پس  گفتم:  ایشان  به  بی درنگ  من 
برای  را  مطلب  این  و  بکشیم  فریاد  هم  با  و 
و  بنده  آنگاه  بگوییم.  حاضر  نمایندگان  همه 
آقای شبستری چنان فریاد کشیدیم که همه 
متوجه  خبرگان  مجلس  رئیس  و  نمایندگان 
امام  اگر  آقایان!  گفتیم:  ما  شدند.  نفر  دو  ما 
خامنه ای  آقای  رهبری  شایستگی  درباره 
سخنی گفته اند، بگویید تا همه آقایان بدانند، 
باالخره سخن امام برای ما خیلی مهم است.

صحبت  کمی  خرم آبادی  طاهری  آقای  ابتدا 
که  امام  سخن  و  نظر  به  نمود.  اشاره  و  کرد 
در خصوص صالحیت آیت اهلل خامنه ای گفته 
هاشمی رفسنجانی  آقای  حال  این  در  بودند. 
طاهری خرم آبادی  آقای  دهان  از  را  حرف 
و  خامنه ای  آقای  و  من  بله.  گفت:  و  گرفت 
میرحسین  آقای  و  اردبیلی  موسوی  آقای 
موسوی یک روز در محضر امام بودیم و حاج 
احمد آقا هم حضور داشت. سخن از رهبری 

امام  محضر  در  را  خود  نگرانی  ما  و  می رفت 
مطرح می کردیم، امام فرمود: اگر من از دنیا 
رفتم صالح است آقای خامنه ای رهبر جامعه 

باشد.
آقای  خامنه ای،  آقای  خامنه ای،  آقای 

خامنه ای
آیت اهلل موحدی کرمانی درباره بحث انتخاب 
هاشمی  آقای  گوید:  می  خامنه ای  آیت اهلل 
کسی  چه  که  بدهند  پیشنهاد  آقایان  گفت 
بیایند صحبت  برای رهبری شایستگی دارد؟ 
با تک رهبری که  نظرشان  ببینیم  بکنند که 
آقای  که  را  این  هست؟  کی  باشد  نفر  یک 
هاشمی  گفت از سمت راست مجلس یک نفر 
است  هاشمی  معلوم  آقای  شد  بلند  صدایش 
آقای خامنه ای،   : ندارد  بحث  به  نیازی  دیگر 

آقای خامنه ای، آقای خامنه ای!
از   ... بود  این  بود  الهی  الهام  این  بود  عجیب 
آقای  خامنه ای  آقای  گفتند  چپ  به  راست 
دید  هاشمی  آقای  خامنه ای.  آقای  خامنه ای 
آقای  می گویند  دارند  همه  به چپ  راست  از 

خامنه ای، گفت پس رأی بگیریم.
بلند  خامنه ای  آقای  بگیرد،  رأی  خواست  تا 
شدند گفتند آقای هاشمی صبر کن. من حرف 
و  تریبون  پشت  آوردند  تشریف  ایشان  دارم! 
خالصه  صحبتشان مطلب این بود حاال عبارات 
یادم نیست مطلب این بود که مسئله رهبری 
کار بسیار سنگینی هست کار کوچکی نیست 
و ... بعد ایشان رفتند نشستند آقای هاشمی 
رأی  قاطع  اکثریت  با  کرد.  گیری  رأی   اعالم 

به آیت اهلل خامنه ای دادند.
آیت اهلل  نام  شدن  مطرح  و  فردی  رهبری 

خامنه ای
را  خبرگان  جلسه  روند  شبستری  مجتهد 
می خواستند  آقایان  می کند:  نقل  اینگونه 
بردند.  اسم  تا  چند  کنند،  مطرح  همانجا  از 

یا  گلپایگانی  آیت اهلل  گفت  آقایان  از  یکی 
افراد دیگر. من یادم هست که حتی به آقای 
آذری گفتند که آقای گلپایگانی با آن سن و 
سال در جریان امور نیست چطور ]می خواهد 
یا  قائم مقام  هم  ایشان  گفت  کند[؟  اداره 
به  وارد  که  می کند  معرفی  را  فردی  یک 
سیاسی  مسائل  و  مملکت  امور  است،  کار 
قرار  خودشان  نماینده  را  او  است،  وارد  را 
به  اینطور  که  دیدم  بالفاصله  من  می دهند... 
بلند  با صدای  بلند شدم،  نمی رسد.  جا  هیچ 
یادداشتی  من  رفسنجانی  آقای  جناب  گفتم 
داده بودم حاال وقتش است که شما شهادت 

بدهید.
امام درباره  جناب آقای خامنه ای  شنیدم که 
مطالبی فرموده اند، در هر حال من گفتم که 
شما قطعاً  جزء کسانی بودید که این مطلب را 
شنیدید ... آیا این واقعیت دارد؟ شما شهادت 
خبرگان  به  کرد  رو  رفسنجانی  آقای  بدهید. 
می کند  مطالبه  را  موضوع  این  شبستری  که 
من  فرمودند  که  را  امام  مطالب  شهادت  که 
همه  آقایان  نگویم؟  یا  بگویم  آیا  کنم  بازگو 
گفتند بله آقا، االن نخواهید بگویید پس کی 

خواهید گفت؟...
و  دادند  شهادت  را  مطلب  دو  این  ایشان 
اردبیلی هم  آقای موسوی  که   فرمودند  حتی 
تشریف داشتند و آقای اردبیلی هم گفت که 
اظهار  که  مطلب  این  بنابراین  بودم.  هم  من 
شد و این شهادت را آقای رفسنجانی دادند و 
آقای موسوی اردبیلی هم تأیید کردند، تقریباً 
این  است  الزم  من  البته  بود،  بزرگی  کمک 
و  شهادت ها  این  اگر  که  کنم  اضافه  را  نکته 
دو  این  در  امام  رهنمودهای  و  امام  فرمایش 
مورد، نسبت به آیت اهلل خامنه ای نبود، ما جز 
برای  نمی رسیدیم  دیگر  کس  به  ایشان  به 
مدبرترین  مدیرترین،  شایسته ترین،  اینکه 
ایشان  رهبری  مقام  برای  جهت  هر  از  فرد 
ولی  می رسیدیم  ایشان  به  بالنتیجه  بودند. 
خیلی  کار  تسریع  در  امام  رهنمودهای  این 
از  ساعت   24 از  کمتر  بحمداهلل  و  شد  مؤثر 
اکثریت  با  مصوبه  این  گذشته،  امام  ارتحال 

قاطع تصویب شد.
عنوان  به  را  خامنه ای  آیت اهلل  خبرگان  چرا 

رهبر انتخاب کرد؟
آیت اهلل ابراهیم امینی از اعضای هیئت رئیسه 
عضو  و  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  اولین 
زمان  در  اساسی  قانون  بازنگری  شورای 
می گوید:  باره  این  در  امام  حضرت  ارتحال 
شرایط  وجود  بگوید  کسی  است  ممکن 
وسیله  ای  چه  به  خامنه  ای  آقای  در  رهبری 
برای خبرگان به اثبات رسید؟ در پاسخ عرض 
می  کنم ایشان در آن زمان شخصی ناشناخته 
پیروزی  از  بعد  نبود...ایشان  بی سابقه  ای  و 
انقالب سال  ها در مقام  های مختلف، از جمله 
در دوران نمایندگی دوره  اول مجلس شورای 
امامت  اسالمی و دو دوره ریاست جمهوری و 
 ... تقوا،  مراتب  کرده،  خدمت  تهران،  جمعه  
خود  صداقت  و  لیاقت  مختلف  پست  های  در 
را به اثبات رسانیده بود. آیا در اثبات شرایط 

مذکور بیش از این امکان دارد؟

اگر من از دنیا رفتم صالح است آقای خامنه ای رهبر جامعه باشد
توصیه امام خمینی برای رهبری انقالب: 
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اخبار اخبار
رئیس هیات شطرنج استان کرمانشاه: 

پایان رقابت های شطرنج آنالین 
جام »زاگرس«

رئیس هیات شطرنج استان کرمانشاه از پایان رقابت های کشوری 
شطرنج آنالین باحضور شطرنج بازان 10 استان کشور و با محوریت 

کرمانشاه خبرداد.
رقابت های  پایانی  مرحله  برگزاری  به  بااشاره  فرامرزی  شورش 
شطرنج آنالین جام زاگرس، اظهارکرد: بدنبال شیوع بیماری کرونا 
فیزیکی  رقابت های  برگزاری  امکان  عدم  و  گذشته  سال  اواخر  از 
در  را  رشته  این  آنالین  رقابت های  برگزاری  کشور،  در  شطرنج 

دستور کار قرار دادیم.
برگزاری  برای  الزم  زیرساخت های  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
رقابت های شطرنج را بصورت آنالین داریم، باشیوع بیماری کرونا 
شاهد اقبال شطرنج بازان از برگزاری این نوع از رقابت ها بودیم و 
در این رستا برنامه مسابقات آنالین این رشته را با حضور 10 استان 

کشور از اواخر اسفند با محوریت استان کرمانشاه شروع کردیم.
مسابقات  این  کرد:  اضافه  کرمانشاه  استان  شطرنج  هیات  رئیس 
کردستان،  کرمانشاه،  استان های  ورزشکاران  بین  هفتگی  بصورت 
و  بوشهر  جنوبی،  خراسان  گیالن،  زنجان،  همدان،  البرز،  ایالم، 

آذربایجان غربی راس ساعت 1۹ روزهای جمعه برگزار می شد.
وی گفت: طی چندین هفته برگزاری این رقابت ها 800 ورزشکار 
از این 10 استان شرکت داشتند و در پایان هر هفته هم به 10 نفر 

اول جوایزی اهدا شد.
این  در  کشوری  مطرح  بازان  شطرنج  حضور  به  بااشاره  فرامرزی 
رقابت ها، اعالم کرد: مرحله پایانی این رقابت ها نیز عصر دیروز)دوم 
شیخ  بردیا  آزادی،  امیرمحمد  پایان  در  که  شد  برگزار  خرداد( 
حسنی، علیرضا دلیر، حمیدرضا طهماسبی، مهدی نیکوکار، رضا 
گیالن،  و  برتر  ورزشکاران  عنوان  به  مرتاضیان  سعید  و  مهدوی 

تهران، البرز و ایالم هم به عنوان استان های برتر معرفی شدند.
وی در ادامه به برگزاری رقابت های لیگ استانی شطرنج کرمانشاه 
با  و گفت: هرچند  اشاره کرد  کرونا هم  از شیوع  قبل  از چندماه 
شیوع این بیماری این رقابت ها متوقف شده، اما به محض فروکش 
شدن آن دو هفته پایانی رقابت  ها را نیز برگزار می کنیم تا قهرمان 

این لیگ مشخص شود.

رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه:
بدقولی ها پیش پای دوچرخه 

سواران کرمانشاه
بدقولی  از  کرمانشاه  استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس 
پیست  پروژه  احداث  برای  پارک ها  سازمان  و  شهرداری 

دوچرخه کوهستان در پارک جنگلی سراب قنبر انتقاد کرد.
دوچرخه  پیست  احداث  ضرورت   به  بااشاره  عزیزی  جالل 
کوهستان در استان، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی کرمانشاه 
باعث شده تا اکثر ورزشکارانی که به صورت حرفه ای به  رشته 
دوچرخه سواری وارد می شوند، به سمت دوچرخه کوهستان 

گرایش پیدا کنند.
وی افزود: از چندسال قبل ورزشکاران این رشته برای تمرین 
به تپه های سراب قنبر می رفتند و آنجا تمرینات خود را انجام 
می دادند، تا اینکه در یکی دو سال اخیر بحث احداث پارک 

جنگلی در این قسمت از شهر توسط شهرداری جدی شد.
رئیس هیات دوچرخه سواری کرمانشاه اضافه کرد: زمانی که 
را  قنبر  سراب  جنگلی  پارک  هکتاری   180 پروژه  شهرداری 
برای  این مساحت را  طراحی می کرد، مقرر شد هفت درصد 
پیگری هایی که  با  و  اختصاص دهد  ورزشی  فضاهای  احداث 
داشتیم احداث یک پیست دوچرخه کوهستان هم در دستور 

کار قرار گرفت.
پیست،  این  احداث  در  شده  ایجاد  توقف  به  بااشاره  وی 
یکی  کوهستان  دوچرخه  پیست  احداث  هرچند  کرد:  عنوان 
اکنون  اما  بود،  قنبر  سراب  جنگلی  پارک  طرح  مصوبات  از 
سازمان پارک ها برای احداث این پروژه ممانعت ایجاد می کند.

پروژه  این  برای  ها  پارک  سازمان  که  ایرادی  افزود:  عزیزی 
پارک  درختان  به  آسیب  شدن  وارد  احتمال  کرده،  مطرح 
دوچرخه  تمرینات  و  پیست  احداث  اجرای  حین  جنگلی 
دوچرخه  پیست های  ماهیت  درحالیکه  است،  سواران 
کوهستان در همه جای دنیا عبور آنها از میان درختان است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه اعالم کرده بودیم ادوات مورد 
اما  تامین می کنیم،  را خودمان  این پیست  احداث  برای  نیاز 
این  در  هم  شهرداری  و  نداشته  فایده ای  تاکنون  متاسفانه 

میان هیچ حمایتی از ما نداشت.
رئیس هیات دوچرخه سواری استان در ادامه بااشاره به نبود 
کوهستان  دوچرخه  ورزشکاران  برای  مناسب  تمرینی  فضای 
در  حاضر  درحال  ما  ورزشکاران  کرد:  اعالم  کرمانشاه، 
و شرایط سختی  تمرین می کنند  اطراف شهر  کوهستان های 
آنها  برای  زیادی  مشکالت  بروز  احتمال  و  می گذرانند  را 
ها  پارک  پایان خواستار همراهی سازمان  در  دارد.وی  وجود 
و  شهرداری کرمانشاه برای احداث این پیست با توجه به نیاز 

ورزشکاران این رشته در استان به این پیست شد.

رئیس هیات اسکیت استان کرمانشاه :
۱000 اسکیت باز کرمانشاهی چشم انتظار 

احداث پیست ۱5 خرداد

از  با گذشت یکسال  رئیس هیات اسکیت استان کرمانشاه گفت: 
به  این پروژه  آغاز عملیات احداث پیست اسکیت سرعت استان، 
دلیل عدم تامین به موقع اعتبار هنوز 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.سامان شیرزادی با اشاره به توقف 8 ماهه پروژه پیست روباز 
مجموعه ورزشی 15 خرداد کرمانشاه، اظهارکرد: عملیات احداث 
پیست اسکیت سرعت کرمانشاه اوایل سال گذشته در این مجموعه 

آغاز شد و قرار براین بود طی چندماه به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: متاسفانه این پروژه از اواخر تابستان سال گذشته 
برای  اعتباری  هم  تاکنون  و  شده  متوقف  اعتبار  نبود  دلیل  به 

تکمیل آن تخصیص پیدا نکرده است.
 40 پیشرفت  به  بااشاره  کرمانشاه  استان  اسکیت  هیات  رئیس 
درصدی پروژه و صرف 300 میلیون تومان اعتبار برای آن، عنوان 
کرد: برای اتمام این پروژه به حدود یک میلیارد تومان اعتبار دیگر 
نیاز داشتیم که زمستان گذشته این میزان اعتبار اختصاص یافت، 

اما هنوز تخصیص نیافته است.
وی تاکید کرد: پیگیری های زیادی را از طریق اداره کل ورزش و 
جوانان استان انجام دادیم تا بتوانیم این اعتبار را بگیریم، اما آنها 
نیز عنوان می کنند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این 

اعتبار را تخصیص نداده است.
شیرزادی اضافه کرد: طی ماه های گذشته تمام وقت و انرژی خود 
را صرف پیگیری اخذ اعتبار برای این پروژه کرده ام، اما هنوز نتیجه 
ای نگرفته ایم. از سوی دیگر باتوجه به تورمی که ظرف هشت ماه 
گذشته داشته ایم، بنظر می رسد دیگر یک میلیارد تومان هم برای 

اتمام پروژه کافی نباشد.
چشم  کرمانشاه  اسکیت  ورزشکار  هزار  از  بیش  اینکه  بابیان  وی 
انتظار افتتاح این پروژه هستند، عنوان کرد: درحال حاضر فضایی 
و  در جاده ها  بیشتر  و  نداریم  رشته  این  ورزشکاران  تمرین  برای 

خیابان ها و پارک ها تمرین می کنند که بسیار خطرآفرین است.
برای  ریزی  برنامه  از  ادامه  در  کرمانشاه   اسکیت  هیات  رئیس 
کرمانشاه  در  کشور  قهرمانی  ماراتن  اسکیت  مسابقات  برگزاری 
اسکیت  تقویم  در  مسابقه  این  اینکه  به  باتوجه  گفت:  و  خبرداد 
کشور ثبت شده، مرداد امسال هم ششمین دوره آن را در بلوار تاق 

بستان برگزار خواهیم کرد.
همچنان در هیات اسکیت کرمانشاه می مانم

انضباطی  کمیته  رئیس  عنوان  به  انتصابش  به  ادامه  در  وی 
این سمت  انتصابم در  فدراسیون اسکیت هم اشاره کرد و گفت: 
به  کماکان  و  ندارد  کرمانشاه  اسکیت  در  فعالیت هایم  با  تداخلی 

فعالیتم در استان ادامه می دهم.
رسیدگی  و  جلسات  در  حضور  برای  تنها  کرد:  اضافه  شیرزادی 
به اسکیت  تا لطمه ای  به تهران می روم  انضباطی  به پرونده های 

کرمانشاه وارد نشود.
وی اعالم کرد: حضورم در فدراسیون کمک زیادی به رشد اسکیت 
کرمانشاه و آوردن امکانات برای آن می کند و این حضور یک امتیاز 

بسیار خوب برای اسکیت استان بشمار می رود.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه :

افزایش ۱5 تا 20 درصدی تعرفه 
باشگاه های ورزشی کرمانشاه

امور  توسعه  معاون 
کل  اداره  ورزش 
جوانان  و  ورزش 
کرمانشاه  استان 
تا   15 افزایش  از 
تعرفه  درصدی   20
ورزشی  های  باشگاه 
سطح استان خبرداد.

های  باشگاه  تعرفه  افزایش  خبر  اعالم  با  عزیزی  جالل 
وررشی استان اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته 
به  خدمات  ارائه  کیفیت  نظر  از  ها  باشگاه  بندی  تقسیم  با 
درجه یک، دو و سه و نوع رشته های ورزشی، افزایشی بین 

15 تا 20 درصدی در تعرفه آنها داشتیم.
وی تصریح کرد: باتوجه به شیوع بیماری کرونا و وارد شدن 
گرفتن  نظر  در  با  نیز  و  ورزشی  های  باشگاه  به  مالی  زیان 
اقتصاد  به  بتواند  جدید  تعرفه  کردیم  تالش  موجود  تورم 
درحدی  را  تعرفه  دیگر  سوی  از  و  کند  کمک  ها  باشگاه 
افزایش ندادیم که رشته های ورزشی مختلف را از همگانی 

کردن و توسعه بین مردم دور کند.
در  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  معاون 
همگانی  های  رشته  برای  ایم  داشته  امسال  که  ای  تعرفه 
بین  باالیی  استقبال  که  پرمخاطب  های  رشته  برخی  و 
اقشار ضعیف جامعه از آنها می شود، افزایش تعرفه چندانی 
لوکس  رشته های  از  تعدادی  دیگر  سوی  از  اما  نداشته ایم، 

حدود 20 درصد افزایش تعرفه دارند.
بدنسازی  های  باشگاه  تعرفه  درخصوص  ادامه  در  وی 
به  بدنسازی  های  باشگاه  برای  گفت:  هم  اندام  پرورش  و 
هفت  بین  باشگاه  درجه  به  بستگی  تمرین  جلسه  یک  ازاء 
های  رشته  برای  و  می شود  اخذ  هزینه  تومان  هزار   ۹ تا 
پاورلیفتینگ و پرس سینه هم باتوجه به درجه باشگاه برای 
تومان  هزار   ۹0 تا   70 بین  ماه  یک  در  تمرین  جلسه   12

می توانند از ورزشکاران وجه دریافت کنند.
کرمانشاه  در  ورزشی  استخرهای  تعرفه  به  ادامه  در  عزیزی 
نیز اشاره کرد و گفت: استخرهای ورزشی کرمانشاه به چهار 
درجه ممتاز، درجه یک، دو و سه تقسیم شده اند که بنا به 

نوع درجه آنها از ورزشکاران ورودی می گیرند.
وی اضافه کرد: براین اساس، تعرفه سال جاری استخرهای 
 1۹ دو  درجه  هزار،   23 درجه یک  هزار،   25 استان  ممتاز 
هزار و درجه سه 15 هزار تومان برای دو ساعت خواهد بود.

های  باشگاه  کرد:  تصریح  استان  جوانان  و  ورزش  معاون 
ورزشی فعال در سطح استان می توانند تعرفه های جدید را 

از ابتدای این ماه اعمال کنند.
در سطح  ورزشی  باشگاه   650 وجود حدود  به  بااشاره  وی 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  البته  کرد:  اعالم  استان، 
شهرستان ها، میزان تعرفه های تعیین شده برای شهرستان 

ها کمتر از مرکز استان خواهد بود.

از  هوا  تدریجی  شدن  گرم  با  ساله  هر   
و  گشت  و  تفریحات  بهار،  فصل  نیمه های 
قبل  از  بیشتر  طبیعت  دل  در  مردم  گذار 
رهایی  برای  خیلی ها  بین  این  در  می شود. 
از خستگی  زندگی روزمره و گرمای طاقت 
فرسا به خنکای دشت های خوش آب و هوا 
و سایه سار درختان پرشاخ و برگ حاشیه 
رودخانه ها، سدها و سراب ها پناه می برند تا 
هم بدور از هیاهو و شلوغی زندگی شهری 
لحظات  و هم  باشند  استراحت کرده  کمی 

خوشی را با خانواده شان سپری کنند.
به  چشمشان  تا  هم  برخی ها  بین  این  در 
به  آب تنی  هوس  می افتد  آبی  و  رودخانه 
آب  به  را  خود  محابا  بی  و  می زند  سرشان 
بی  می شود  آب زدنی  به   گاهی  و  می زنند 
مرگ.  تلخ  طعم  با  آبتنی ای  و  بازگشت 
خاطره  ابد  تا  و  می شود  داغدار  خانواده ای 
یک تفریح بی سرانجام و لحظه جان دادن 
را  روحشان  خانواده  چشم  جلوی  عزیزی 

فسرده و قلبشان را چنگ می  زند.
تعداد  بیشترین  ما  کشور  در  آمارها  طبق 
تابستان و آن  به فصل  موارد غریق مربوط 
مانند  استانی  در  است.  رودخانه ها  در  هم 
کرمانشاه نیز که دارای رودخانه ها و سدهای 
به  مربوط  متوفیان  تعداد  آمار  است،  پرآبی 

غرق شدگی باال است.
 امسال که به دلیل شیوع کرونا با تعطیلی 
استخرها مواجه ایم و از سوی دیگر گرمای 
هوا زودتر از راه رسیده و عطش بسیاری از 
در  تنی  آب  یک  برای  شنا  به  عالقمندان 
بیش  کرده،  دوچندان  را  سدها  و  رودخانه 
ایم،  با خطر غرق شدگی مواجه  از گذشته 
خطری که اگر برای آن چاره اندیشی نشود 

می تواند خانواده های زیادی را عزادار کند.
برای  راهکارهایی  و  پُرخطر  آبی  اماکن  این 

کاهش آمار غرق شدگان استان
و  غریق  نجات  هیات  رئیس  قیاسی  شادی 
غواصی استان کرمانشاه در گفت و گو باایسنا 
بااشاره به معضل افزایش آمار غریقان استان 
در فصل تابستان، گفت: طی سالهای گذشته 
هیات نجات غریق استان اقدام به شناسایی 
هشت مکان آبی پرخطر در استان کرد که 
از جمله آنها می توان به سد داریان، سدهای 
شهرستان گیالنغرب، قصرشیرین و سنقر و 

نیز سراب های یاوری و نیلوفر اشاره کرد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم تاحدودی آمار 
غریقان استان را در این اماکن کاهش دهیم، 
ورزش  کل  اداره  رابه  طرحی  گذشته  سال 
تا به ستاد مدیریت  و جوانان استان دادیم 
بحران استانداری ارائه دهد و در آن آمادگی 

خود را برای استقرار ناجی غریق در حاشیه 
این اماکن اعالم کردیم.

رئیس هیات نجات غریق استان بابیان اینکه 
اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبار مورد 
نیاز از سوی ستاد مدیریت بحران استانداری 
حدود  گذشت  علیرغم  کرد:  تصریح  است، 
یک سال از ارائه طرح، هنوز جوابی دریافت 

نکرده ایم.
این  اجرای  اعتبار  اگر  وی خاطرنشان کرد: 
طرح تامین شود، می توانیم در حاشیه سدها 
و سراب  های پرخطر استان کمپ هایی مجهز 

با حضور ناجیان غریق مستقر کنیم.
 700 حدود  استان  در  کرد:  اضافه  قیاسی 
توجهی  قابل  تعداد  که  داریم  غریق  ناجی 
از آنها فعال هستند و می توانیم از ظرفیت 
آنها برای کاهش آمار غرق شدگان در استان 

بویژه در فصل تابستان استفاده کنیم.
سازی  آگاه  و  سازی  فرهنگ  ادامه  در  وی 
برای  کلیدی  راهکارهای  دیگر  از  را  مردم 
و  دانست  استان  در  غریقان  آمار  کاهش 
آبهای  در  کردن  شنا  خطرات  باید  افزود: 
آزاد و رودخانه ها را بصورت مستمر به مردم 
سازی  فرهنگ  تا  کنیم  یادآوری  و  گوشزد 

خوبی در این زمینه صورت گیرد.
استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیات  رئیس 
کرمانشاه در پایان محدود کردن دسترسی 
نیز  را  پرخطر  سراب های  و  سدها  آب  به 
رهکاری دیگر برای کاهش غریق در استان 

اعالم کرد.
را  ماهر  رودخانه ها شناگران  و  وقتی سدها 

هم می بلعند
هرچند در بین متوفیانی که در رودخانه ها و 
سدها غرق شده اند افرادی بوده که آشنایی 
چندانی به فنون شنا نداشته اند، اما بسیاری 
از کسانی هم که اینگونه جانشان را از دست 
می دهند، آموزش های کاملی در استخر دیده 

و تسلط  خوبی به شنا کردن داشته اند.
اینکه چرا  افرادی که به شنا آگاهی دارند 
موضوعی  می شوند  غرق  رودخانه ها  در  هم 
است که بهمن پرورش ناجی غریق و غواص 
بین المللی کرمانشاه با سالها تجربه به آن 

پاسخ می دهد.
پرورش که 21 سال است پیکر بسیاری از 
بیرون  رودخانه  و  آزاد  آبهای  از  را  غریق ها 
آورده در گفت و گو با ایسنا، با تاکید براینکه 
قربانی  گاها  هم  شناگران  ماهرترین  حتی 
آبهای آزاد و رودخانه ها می شوند، گفت: روز 
اول عید امسال بود که برای پیدا کردن پیکر 
یک ماهیگیر به لرستان رفتم و هفت روز را 
دنبال پیکر بی جانش در رودخانه تجسس 

کردم. پس از آن نیز همین مسئله در گیالن 
ماهیگیر  یک  هم  اینبار  و  شد  تکرار  برایم 

دیگر گرفتار خروش رودخانه شده بود.
وی افزود: همین هفته هم به بروجرد رفتم 
یک  جان  بی  پیکر  بدنبال  را  روز  هشت  و 
شناگر ماهر آبهای آزاد در سد دهکرد این 
شهرستان بودم و زمانی هم که پیکرش پیدا 
شد و در پزشکی قانونی اندام تنومند او را 
داد  نشان می  که  مبهوت شدم، چرا  دیدم 

سالها تجربه شنا داشته است.
غریق   150 پیکر  تاکنون  اینکه  بابیان  وی 
که همگی از ورزشکاران شاخص رشته های 
مختلف بوده اند را از آب بیرون آورده، اعالم 
کرد: دراین دو دهه پیکر بی جان افرادی را از 
آب ها بیرون آورده ام که اسطوره ماهیگیری 

و شنا بودند.
این غواص بین المللی تاکید کرد: باتوجه به 
این مسائل هیچ کس نباید داخل آبهای آزاد 
و رودخانه ها به توانایی های خود مغرور شود 
و هرکسی که قصد شنا کردن در این آبها را 
داشته  کنار خود  را  باید کسی  دارد، حتما 
باشد، تنهایی شنا نکند و بی گدار به آب نزند 

تا یک خانواده به عزا ننشینند.
 امسال روخانه ها خطرناک ترند

بهار  بودن  پربارش  به  بااشاره  ادامه  در  وی 
شروع  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اعالم  امسال، 
بود،  همراه  خوبی  بارش های  با  سالجاری 
برای همین جریان و حرکت آب رودخانه ها 
بسیار تند و جهنده و خطر آنها بیشتر است، 
غریق ها  آمار  خرداد  اوایل  در  مخصوصا 
احتماال افزایش یابد که آن به خاطر شروع 
به شنا  اشتیاق مردم  و  فصل گرما و شوق 

کردن است .
شنا  حتی  که  کسی  اینکه  بیان  با  پرورش 
ایام  این  در  کند  سعی  می داند  هم  کردن 
محتاط تر به آب بزند، اضافه کرد: همچنین 
آن  با  غریق ها  بحث  در  گاها  که  موضوعی 
مواجه می شویم، غرق دو یا چند نفر در یک 

زمان و برای نجات یک نفر بوده است.
وی تصریح کرد: طی 21 سال گذشته حدود 
50 غریق دیده ام که بصورت دو نفری در 
آبها غرق شده اند. به شکلی که پس از غرق 
شدن نفر اول، نفر دوم برای نجاتش خود را 
به آب می زند و چون آشنا نیست خودش هم 

قربانی می شود.
این ناجی غریق اضافه کرد: حدود چند سال 
پیش در یک مورد یک زن باردار در آب غرق 
نجاتش  برای  اش  ساله   28 برادر  می شود، 
اقدام می کند که او هم قربانی می شود. پس 
از آن برادر 18 ساله، برادر شوهر 20 ساله 

و یک رهگذر که همگی برای نجات دیگری 
غرق  دیگری  از  پس  یکی  می زنند،  آب  به 

می شوند.
آب  به  بودید،  کسی  غرق شدن  شاهد  اگر 

نزنید
وی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر درجایی 
باید  چکار  بودیم  فردی  شدن  غرق  شاهد 
به  کسی  اگر  می کنم  توصیه  گفت:  کرد، 
چنین شرایطی برخورد تنها یک شی شناور 
مثل چوب، طناب، تیوپ و... به سمت فرد 
در حال غرق شدن بفرستد و اینگونه برای 

نجاتش اقدام کند.
کردن  تفاوت های شنا  در خصوص  پرورش 
هم  رودخانه ها  و  آزاد  آبهای  و  استخر  در 
وسعت  آب،  عمق  دمایی،  شرایط  افزود: 
محیط، فشار آب و... در هر دو محیط کامال 
به  توان  نمی  همین  برای  و  است  متفاوت 
صرف اینکه یک شناگر ماهر باشیم بتوانیم 
در آبهای آزاد و رودخانه ها هم همان مهارت 

را داشته باشیم.
خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند

خانواده ها  توجه  خواستار  ادامه  در  وی 
نزدیکی  در  حضور  حین  فرزندانشان  به 
رودخانه ها و آبهای آزاد شد و گفت: جوانان 
به اقتضای سنی که دارند معموال توصیه ها و 
نصحیت ها را گوش نمی دهند، برای همین 
شرایطی  چنین  در  می خواهم  خانواده ها  از 
مراقب فرزندانشان باشند، چراکه آب مرموز 
به سمت خودش  را  انسان  موذیانه  و  است 
می کشاند، لذا اگر مردم همین نکته را رعایت 

کنند خیلی از آمار غریق ها پایین می آید.
پرورش در ادامه با تاکید براینکه خانواده ها 
از پارک کردن ماشین هایشان در کنار سدها 
و رودخانه ها هم بشدت پرهیز کنند، افزود: 
این  مواردی هم داشته ایم که ماشین کنار 
آبها پارک شده و به علت یک لحظه غفلت و 
یا حرکت ماشین با وجود داشتن سرنشین به 

قعر رودخانه و یا سد افتاده است.
وی در پایان گفت: فکر می کنم هیچ غواصی 
در دنیا به اندازه من در بیرون آوردن پیکر 
غریقان تجربه نداشته و برای این کار وقت 
نگذاشته، گاها 120 شبانه روز در طول سال 
کشور  مختلف  شهرهای  در  امداد  مشغول 
هستم، از استانی به استان دیگر و از شهری 
به شهر دیگر در ترددم و با موارد گوناگونی 
این  با  لذا  برخورد می کنم،  از غرق شدگی 
از خانواده ها می خواهم در فصل  تجربیات 
تابستان اگر برای تفریح نزدیک آبهای آزاد 
و رودخانه ها می روند، مراقب فرزندانشان 

باشند.

 افزایش آمار غریقان استان در فصل تابستان
رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه بیان کرد:

گفت:  کرمانشاه  استان  کشتی  هیات  رئیس 
دیگر  انتخابی،  اجرایی شدن طرح چرخه  با 
حرف و حدیث ها و حواشی مرتبط با انتخاب 

کشتی گیران ملی پوش را نخواهیم داشت.
محمدحسین محبی بااشاره به قطعی شدن 
کشتی،  ملی  تیم های  انتخابی  چرخه  طرح 
طرح  این  شدن  اجرایی  برای  کرد:  اظهار 
و  بودند  موافق  استانی  هیات های  روسای 
کردند. اعالم  آن  اجرای  از  را  خود  حمایت 

رئیس هیات کشتی استان با اعالم حمایت از 
اجرایی شدن این طرح، عنوان کرد: با اجرای 

کشتی  انتخاب  برای  چندانتخابی  طرح  این 
گیران ملی پوش خواهیم داشت تا نفرات برتر 
اوزان مختلف مشخص و با راهیابی به تیم ملی 
به مسابقات اعزام شوند.وی به ناراحتی برخی 
چنین  اجرای  از  ملی  تیم های  سرمربیان  از 
طرحی اشاره کرد و گفت: معتقدم در این باره 
نظر فدراسیون اولویت دارد و این فدراسیون 
است که مربیان را انتخاب و یا عزل می کند، 
بنابراین مربیان باید تابع فدراسیون باشند، نه 

اینکه خودسرانه عمل کنند.
محبی افزود: نمی شود مربیان بگویند انتخابی 

بخواهند  که  را  هرکس  و  نمی کنند  برگزار 
برگزاری  با  باید  اعزام می کنند.  به مسابقات 
بهتری  نتیجه  که  گیرانی  کشتی  مسابقات 
مسابقات  به  هستند  شایسته تر  و  می گیرند 
اعزام شوند.وی بابیان اینکه اجرای این طرح 
انتخابی های  از  را  حرف و حدیث و حواشی  
تیم های ملی دور می کند، عنوان کرد: سابقا 
گاهی سرمربیان تیم های ملی انتخابی برگزار 
نظر  براساس  تنها  گیر  کشتی  و  نمی کردند 
این  و  می شد  اعزام  مسابقات  به  سرمربی 
تالش  که  گیرانی  کشتی  زحمات  مسئله 

برای  فرصتی  و  می داد  هدر  را  می کردند 
محک آنها نبود.

زمانی  افزود:  کرمانشاه  کشتی  هیات  رئیس 
هم کشتی گیران انتخاب شده در مسابقات 
اگر  و  بود  نفع سرمربی  به  مدال می گرفتند 
هم نتیجه ای کسب نمی شد، پای فدراسیون 

را به وسط می کشاندند.
تیم  انتخابی  چرخه  اگر  کرد:  اعالم  وی 
این  باشد، دیگر  ملی رده های مختلف سنی 
داشت،  نخواهیم  انتخابی ها  در  را  حاشیه ها 

برای همین باید از این طرح حمایت کنم.

»چرخه انتخابی« حواشی انتخاب ملی پوشان را از بین می برد
رئیس هیات کشتی کرمانشاه:

 رییس کمیته ملی المپیک گفت: ارزیابی 
سرپرستی  کادر  کمیته،  در  من  همکاران 
المپیک 2020 توکیو و »نصراهلل سجادی« 
قطعی  برگزاری  به  نظر  کاروان  سرپرست 

المپیک در سال آینده است.
خصوص  در  صالحی امیری«  »سیدرضا 
اظهار  توکیو   2020 المپیک  لغو  امکان 
که  ابالغیه هایی  گذشته  روز  تا  داشت: 
ما  برای  المپیک  بین المللی  کمیته  از 
بودن  قطعی  بر  قرار  می شد  ارسال  روزانه 
برگزاری رویداد المپیک است. تقریبا همه 
برگزاری  تقویم  جهانی  فدراسیون های 
را  جهانی  و  سهمیه  کسب  رویدادهای 
همه ی  و  کردند  اعالم  سال  دوم  نیمه  از 
اتفاقات بیانگر برگزاری این رویداد در سال 

2021 است.
رییس  باخ«  »توماس  داشت:  اظهار  وی 

که  کرد  اعالم  المپیک  بین المللی  کمیته 
و  کند  پیدا  ادامه  کرونا  دلیلی  هر  به  اگر 
شرایط تابستان سال بعد هم مثل شرایط 
موضوع  کنترل  امکان  هیچ  و  باشد  امروز 
لغو  المپیک  خود  خودی  به  نباشد  کرونا 
خواهد شد. ارزیابی همکاران من در کمیته 
المپیک  سرپرستی  کادر  و  المپیک  ملی 
سرپرست  سجادی«  »نصراهلل  و   2020
کاروان ایران در المپیک، نظر به برگزاری 

قطعی المپیک دارند.
خصوص  در  همچنین  صالحی امیری 
با  حضور مربیان خارجی در ورزش کشور 
این  ارزی تصریح کرد: در  توجه مشکالت 
منافع  منطق  با  و  مطالعه  با  باید  خصوص 
ورزش سخن گفت و در چهارچوب سیاست 
فعلی ورزش باید از حداکثر ظرفیت مربیان 
داخلی استفاده کنیم تا بتوانیم هزینه های 

از رشته ها  اما در بعضی  کمتری بپردازیم. 
چون  است،  خارجی  مربی  به  نیاز  الزاما 
ندارد.  وجود  کشور  در  آن  الزم  ظرفیت 
به عنوان مثال والیبال در دوره ای طوالنی 
است  توانسته  و  داشته  خارجی  مربی 
اتفاقات خوبی را در والیبال ایران رقم بزنند 
فدراسیون  رییس  داورزنی«  و »محمدرضا 
است  داخلی  از ظرفیت  استفاده  دنبال  به 
و یک مشاور خارجی هم در کنار تیم ملی 
والیبال داشته باشند و این منوط به داشتن 
ظرفیت های الزم داخلی برای رشته های به 
مثل  رشته ای  در  است.  المپیکی  خصوص 
مربی  از  »احسان حدادی«  دیسک  پرتاب 
این  کارشناسان  و  می برد  بهره  خارجی 
باورند در داخل کشور مربی  این  بر  حوزه 
خوبی در این حوزه نداریم. اگر می خواهیم 
در سال 2021 روی سکو باشیم باید طبعا 

پذیرش بخشی از هزینه های مربی خارجی 
را در نظر داشته باشیم.

دالری   500 پاداش  پرداخت  درباره  وی 
ورزشکاران  به  المپیک  بین المللی  کمیته 
بورسیه المپیکی گفت: خوشبختانه کمیته 
برای  است  کرده  اعالم  المپیک  بین الملی 
گذشته  سال  یک  مانند  آینده  سال  یک 
هم  ما  و  داد  خواهد  ادامه  را  روند  این 
فدراسیون های  به  را  آن  ریالی  معادل 
ورزشی پرداخت خواهیم کرد که آن ها به 
ورزشکارانشان واریز کنند و این به عنوان 
پول تو جیبی برای ورزشکاران نیست بلکه 
به عنوان آمادگی الزم برای قهرمانان جهت 
حضور در المپیک 2021 است. مجموعه ای 
از عوامل شامل مکمل ها تغذیه ها و بخشی 
برای ورزشکاران  از آن ها پول توی جیبی 

است.

 ارزیابی ها نشان از برگزاری قطعی المپیک دارد
صالحی امیری:


