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نشاه
کرما

اخطار محیط زیست به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛
 تکلیف سایت جدید دفن پسماند بیمارستانی روشن شود 

Thursday - january  7  ,  2021  |  5849 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 جمــادی االول   23  |  1399 دی   18 پنج شــنبه  

4

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان:

سرانجام “خیابان غذا” چه شد؟

خودرو های فرسوده علت 
لودگی هواست اصلی  آ

استان  پرورش  و  آموزش  اطالعی  بی  بر  مبنی  خبری  به  توجه  با   
کرمانشاه از امتحانات حضوری برخی مدارس استان، تمامی امتحانات 

حضوری مدارس کرمانشاه لغو شد.
و  آموزش  آموزشی  کیفیت  پویش  و  سنجش  اداره  رئیس  یاوری،  فریدون 
اجباری  و  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه  امتحانات  حضوری  برگزاری  بر  مبنی  پرورش 
کرمانشاه  پرورش  و  آموزش  عنوان  با  کرمانشاه  مدارس  برخی  در  آن  بودن 
اجازه   مدرسه ای  هیچ  کرد:  اظهار  امتحانات!،  حضوری  برگزاری  از  بی اطالع 
را  حضوری  صورت  به  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه های  در  امتحانات  برگزاری 
انجام  شاد  افزار  نرم  بستر  بر  باید  پایه ها  این  توصیفی  ارزیابی   

ً
صرفا و   ندارد 

پذیرد. 

 رئیس سنجش و پویش کیفیت آموزشیزمان بهره برداری ؛ پایان دی یا 22 بهمن
 آموزش  و پرورش:
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امتحانات حضوری مدارس متخلف لغو شد
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری رئیس کل دادگستری کرمانشاه:فرمانده انتظامی هرسین خبر داد؛
کرمانشاه خبر داد؛

 اعضای شورای شهر به اختالفات
 با شهردار پایان دهند

تحقق 114 درصدی بودجه 
شهرداری کرمانشاه در سال جاری

اختالفات شخصی؛ عاملی برای
تش زدن مرغداری در هرسین    آ

 تقاطع »شهید سلیمانی« ؛
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خبر

مردم همکاری نکنند، خاموشی 
خ می دهد در کرمانشاه هم ر

 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گاز  و  برق  مصرف  در  مردم  اگر  گفت:  کرمانشاه 
در  خاموشی  بروز  احتمال  نکنند،  صرفه جویی 

کرمانشاه هم دور از انتظار نیست.
امیدعلی مرآتی  با اشاره به افزایش مصرف گاز در 
کشور و به دنبال آن اعمال محدودیت در تامین 
گاز نیروگاه های تولید برق، اظهار کرد: این موضوع 
باعث شده در برخی استان های کشور مشکالتی 
خاموشی  آن  دنبال  به  و  برق  تامین  زمینه  در 
کرمانشاه  استان  در  داد:  ادامه  دهد .وی  خ  ر
خوشبختانه تاکنون مشکلی در زمینه تامین و 
توزیع برق وجود نداشته و امیدواریم با همکاری 

مردم این روند ادامه داشته باشد.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه احتمال بروز مشکل در روزهای سرد 
را که مصرف گاز افزایش می یابد بیشتر دانست 
بیشتر  زمستان  سرد  روزهای  در  کرد:  عنوان  و 
به صرفه جویی هم در مصرف برق و هم گاز نیاز 
داریم . مرآتی از تعیین سهمیه برق و گاز مشخص 
آنها  رعایت  به  ملزم  که  داد  خبر  استان ها  برای 
اگر مردم فقط ۱۰ درصد در  کرد:  تاکید  و  هستیم 
باشند،  داشته  صرفه جویی  گاز  و  برق  مصرف 
فصل سرما را بدون مشکل پشت سر خواهیم 

گذاشت.
مدیریت  برای  که  راهکارهایی  به  سپس  وی 
و  کرد  اشاره  شده  گرفته  نظر  در  برق  مصرف 
ادامه داد: اگر مشترکان همکاری داشته باشند، 
برای  و  تابستان  برای  که  تشویقی  ح های  طر
مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده بود، در 

زمستان هم برقرار می شود/ .ایسنا

پنج شنبه    18 دی     1399   شماره 5849

آتش زدن  فرمانده انتظامی هرسین از دستگیری فردی که اقدام به 
یک مرغداری در روستای چهر این شهرستان کرده بود، خبر داد.  

اظهار  عزیزیان"  "علی  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
داشت: پس از وقوع آتش سوزی در یک مرغداری و مشخص شدن 

پلیس  کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  حادثه،  این  بودن   عمدی 
قرار گرفت. 

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی 
را  وی  قضائی  مقام  با  هماهنگی  از  پس  و  شده  سوزی  آتش  عامل 

دستگیر کردند. 
شده  دستگیر  متهم  این که  بیان  با  پایان  در  عزیزیان   سرهنگ 
کار اختالفات شخصی با صاحب مرغداری اعالم  از این  را  انگیزه اش 

کرد، از معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد.

تش زدن مرغداری در هرسین   اختالفات شخصی؛ عاملی برای آ اجتماعی2
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

نان  سالمت  راهبردی  سند 
کرمانشاه تا پایان سال تنظیم 

می شود
 

بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  مواد  بر  نظارت  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت 
نان  سالمت  راهبردی  سند  تنظیم  از  کرمانشاه 
استان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رسالت 
ما در این سند فراهم سازی شرایط مطلوب تولید، 
آحاد  برای  سالم  نان  مصرف  و  نگهداری  عرضه، 

جامعه است.
»شهریار مستوفی« افزود: باتوجه به اهمیت نان و 
نقش آن در سفره مردم و تامین ۶۰ درصد از انرژی 
باید  نیاز بدن،  پروتئین مورد  از  روزانه و ۳۹ درصد 
دسترسی آحاد جامعه در تمام اوقات به نان سالم 
و با کیفیت تغذیه ای مناسب در تدوین این سند 
نان  کنونی  وضعیت  گفت:  وی  گیرد .  قرار  مدنظر 
بهداشتی  و  تغذیه ای  حسی،  شاخص های  نظر  از 
با  امیدواریم  که  دارد  فاصله  مطلوب  وضعیت  با 
در  متولی  نهادهای  و  دستگاه ها  همه  مشارکت 
مشکالت  این  از  بسیاری  سال ۱۴۰۰  در  زمینه  این 
در  مطالعه  داشت:  اظهار  شود .مستوفی  رفع 
خصوص دیدگاه عموم مردم در مورد وضعیت کلی 
همکاری  با  باید  و  است  سودمند  استان  در  نان 
و  مردم  نظرات  از  کافی  اطالعات  دستگاه ها  سایر 
کارشناسان جمع آوری شده و از آن به عنوان زیربنای 

تنظیم سند نان استفاده شود.
تنظیم  برای  کارشناسی  جلسات  کرد:  تصریح  وی 
سند نان استان تا پایان سال جاری به طور مداوم 
برگزار خواهد شد و با همفکری سایر دستگاه ها این 

سند مهم تنظیم می شود.
در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه بیش از ۲ هزار 

نانوایی فعالیت دارند.

کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
کرمانشاه  استان  زیست  محیط 
گفت: کرمانشاه یکی از استان هایی 
است که بیشترین حجم خودرو های 

فرسوده را دارد. تعداد بیشمار این 
خودرو ها و در کنار آن وجود صنایع 
بزرگ در منطقه بیستون باعث بروز 

آلودگی و تشدید آن می شود.
آذر ولی زاده در گفتگو با خبرنگار جام 
باعث  که  مشکلی  کرد:  اظهار  جم 
وقت  چند  در  هوا  آلودگی  تشدید 
استان  در  دما  وارونگی  شد  پیش 

بود.
از ۶تا 7درجه  بیش  دمای  کاهش   
نوسان  باعث  روز  شبانه  در 
آذر  می شود.  آلودگی  بروز  و  دما 
در  آلودگی  افزود:حجم  زاده  ولی 
سایر  از  بیشتر  کرمانشاه  شهر 
بود،  استان  شهرستان های 

همچنین در قصر شیرین و کنگاور 
آلودگی رخ  نیز به صورت لحظه ای 
وجود  گفت:  همچنین  وی  داد. 
و  طاقبستان   و  بیستون  کوه های 
استقرار صنایع بزرگی مانند نیروگاه 
کاشی  کارخانه های  بیستون، 
محدوده  در  سیمان  و  بیستون 
کرمانشاه_ بیستون  و سرمای هوا 
باعث ایجاد آلودگی در جو کرمانشاه 
باعث  کوه ها  وجود  می شود، 
آلوده  و  سنگین  هوای  می شود 
از جو منطقه خارج نشود.   براحتی  
سیاهه  طرح  در  گفت:  زاده  ولی 
محیط  سازمان  طرف  از  که  انتشار 
واگذار  تهران  دانشگاه  به  زیست 

همکاری  با  دانشگاه  این  و  شد 
دانشگاه مشهد و اداره کل محیط 
آن  بررسی  به  کرمانشاه  زیست 
پرداخت، مشخص شدعلت اصلی 
و  وجود  کرمانشاه  هوای  آلودگی 
تردد بیشمار خودرو های فرسوده در 
استان است. معاون نظارت و پایش 
کرمانشاه  زیست  محیط  کل  اداره 
گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، 
کرمانشاه یکی از استان هایی است 
که بیشترین تعداد خودروی از رده 
به  مردم  دارد.  وجود  آن  در  خارج 
خاطر گذران زندگی و معیشت خود 
فرسوده  خودروی  یک  با  مجبورند 
کار کنند و زندگی بگذرانند و فشار 

اقتصادی اجازه خرید یک خودروی 
زاده  ولی  نمی دهد!  آنها  به  را  سالم 
گفت: مساله ای که کمتر به آن توجه 
شده نصب دوربین هایی است که 
خودرو ها  فنی  وضعیت  می توانند 
کنند،  کنترل  کالنشهرها  در  را 
)شهرداری  مربوطه  دستگاه های 
در  موضوع  این  کنار  از  راهداری(  و 
کرمانشاه با بی توجهی می گذرند️‼

تعداد  از  اگر  افزود:  همچنین  وی 
کرمانشاه  در  فرسوده  خودرو های 
آلودگی  قطع  طور  به   شود  کاسته 
هوا به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد. 
ارائه  با  کرده  سعی  زیست  محیط 

پایش  سیستم  راهکار،  مشاوره، 
تا  روزی  شبانه  نظارت  و  آنالین 
صنایع  آلودگی  مشکل  حدودی 
معضل  نماید.  کنترل  را  کرمانشاه 
کنترل خودرو ها مشکلی نیست که 
محیط زیست  یک طرفه اشرافی بر 

آن داشته باشد.
فصول  در  ریزگردها  افزود:    وی  
ایجاد  عمده ای  مشکل  سال  سرد 
آلودگی  اصلی  مشکل  نمی کنند، 
و  است  فرسوده  خودرو های 
در  نیز  صنایع  برخی  همچنین 
از  آنها  پایش  و  کنترل  که  ساعاتی 
می توانند  می شود   خارج  سیستم 
موجب بروز و تشدید آلودگی شوند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان:

لودگی هواست خودرو های فرسوده علت اصلی  آ

پریا امیری پریان

خبرنگار جام جم 
کرمانشاه

از  کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش   مدیرکل 
صورت  در  کالس اولی ها  آموزش  شدن  حضوری 
تصویب ستاد کرونای استان و رضایت والدین خبر 

داد.
ح کردن درخواست  مجید یزدان پناه  با اشاره به مطر
رضایت  با  کالس اولی ها  آموزش  کردن  حضوری 
برای  گفت:  استان،  کرونای  ستاد  در  خانواده ها 
دانش آموزان  آموزش  روند  در  اختالل  از  جلوگیری 
این  آموزش  کردن  حضوری  درخواست  کالس اولی 
با  و  گروهی  و  محدود  صورت  به  را  دانش  آموزان 
شیوه نامه های  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
آموزش و پرورش استان  بهداشتی داریم .مدیرکل 
کرمانشاه با اشاره به خواست برخی خانواده ها مبنی 
اولی ها،  کالس  برای  آموزش ها  کردن  حضوری  بر 

گفت: البته اگر خانواده ای تشخیص دهد که آموزش 
حضوری فرزندش در مدرسه می تواند او را در معرض 
در  دانش آموز  حضور  به  اصراری  دهد،  قرار  خطر 
خود   تحصیل  فرآیند  می تواند  او  و  نیست  مدرسه 
را از طریق شبکه شاد، تلویزیون و دیگر روش های 
در  بزودی  کرد:  اضافه  وی  دهد .  ادامه  غیرحضوری 
در  نهایی  تصمیم  هم  کرونا  ملی  ستاد  در  و  کشور 
مورد نحوه آموزش کالس اولی ها گرفته خواهد شد.

غیرحضوری  آموزش  سختی های  بر  سپس  وی 
برای کالس اولی ها، تاکید کرد و  گفت: شاید فرآیند 
در  مجازی  فضای  بستر  در  دانش آموزان  آموزش 
هم  آن  البته  که  باشد  امکان پذیر  باال  پایه های 
آموزش  واقعا  اما  دارد،  را  خود  خاص  مشکالت 
حضوری  شیوه  با  جز  اولی  کالس  دانش آموزان 

امکانپذیر نیست.
آموزش  جای  چیز  هیچ  این که  بیان  با  یزدان پناه 
کرد:  تاکید  اولی ها نمی گیرد،  کالس  برای  را  حضوری 
نمی داند  را  الفبا  هنوز  که  اولی  کالس  آموز  دانش 

با  او  آموزش  بلد نیست،  و خواندن و نوشتن 
چندان  خودآموزها  و  تلویزیون  شاد،  شبکه 

کاربردی نخواهد بود.
هزار   ۳۲ حدود  امسال  داد:  ادامه  وی 

کالس اولی در استان کرمانشاه در حال 
سال  ابتدای  از  که  هستند  تحصیل 

آموزش  فرآیند  تاکنون  تحصیلی 
دانش آموزان  سایر  همچون  آنها 

کرونا  ستاد  تصمیمات  دلیل  به 
غیرحضوری بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه:

ستاد کرونا تصویب کند، کالس اولی ها به مدرسه می روند
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استاندار کرمانشاه گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی 
بزرگ ترین تقاطع غیرهمسطح درحال اجرای کشور است.

 به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند 
قاسم  سردار  سپهبد  شهید  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در 
سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح و بهره برداری از این تقاطع تا 

پایان سال جاری، اظهار کرد: این پروژه یکی از پروژه های مهم شهری است که 
در رفع مشکالت ترافیکی ورودی شهر کرمانشاه بسیار موثر خواهد بود.

وی با تاکید بر هموار ساختن راه توسعه و پیشرفته شهر کرمانشاه، افزود: یکی 
از شاخص های کالنشهر شدن تعریف و اجرای یکسری پروژه های عمرانی جدید 
و تسهیل کننده تردد است که این تقاطع در تعریف شاخص های کالنشهر 

کرمانشاه بسیار موثر بوده است.
با بیان این که تقاطع های غیرهمسطح شهید سلیمانی  استاندار کرمانشاه 
با توجه به ابعاد کار و نحوه اجرا یکی از بزرگ ترین تقاطع های غیرهمسطح در 
کشور است، تاکید کرد: در زمان اجرای این پروژه در تردد مردم خللی به وجود 

نیامده که همین امر عملیات اجرایی را با سختی مواجه کرده است.

پنج شنبه    18 دی     1399   شماره 5849

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

رپرتاژ 
شهرداری

خبر

مدیر کل مالی شهرداری: 
شاخص های آماری صحیح؛   ابزاری 

قدرتمند برای برنامه ریزی شهری 

مدیران  جلسه  در  شهرداری  مالی  مدیرکل 
مناطق بر برنامه ریزی،سیاست گذاری،هدایت، 
ساماندهی و نظارت در راستای توسعه اقتصاد 

شهری تاکید کرد.
و  عموی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
تبار  یار  علی  دکتر  شهرداری  الملل  بین  امور 
شاخص های  از  مناسب  گیری  بهره  گفت: 
در  مناسب  و  درست  اطالعات  ارزیابی  و  آماری 
می تواند  شهری  مدیریت  اقتصادی  مباحث 
زمینه برنامه ریزی های عالی بر مبنای واقع بینی 
و  پولی  سیاست های  حوزه  در  را  آمدی  کار  و 

مالی فراهم کند.
عملکرد  بهره وری  قطعا  افزود:  یارتبار  دکتر 
به  توجه  با  شهری  مدیریت  مجموعه 
چالش های پیش رو زمانی مطلوب و با کیفیت 
در  خصوصا  هرواحد  کارکنان  که  بود  خواهد 
شرایط  و  وضعیت  بر  کامل  اشراف  مالی  حوزه 

کاری و حاکم را داشته باشند.
این که  بر  تاکید  با  شهرداری  مالی  کل  مدیر 
هرگونه  نیاز  پیش  اطالعات  و  آمار  امروزه 
تصمیم و برنامه ریزی در عرصه مدیریت است 
بیان داشت: اگر به دنبال توسعه پایدار شهری 
و  ساختارمند  نظام  اساس  بر  باید  هستیم 
درست  صحیح،  آماری  شاخص های  بر  متکی 
ترین  اساسی  و  مهم ترین  عنوان  به  بموقع  و 
گام  شهری  مدیریت  ریزی  برنامه  زیربنای 
برداریم و به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود 
حوزه  در  شهری  مدیریت  سیستم  عملکرد 

اقتصادی نهایت بهره را ببریم.

سرانجام “خیابان غذا” چه 
شد؟

و  گذاری  سرمایه  سازمان  سرپرست 
کرمانشاه  شهرداری  مردمی  مشارکت های 
 22 نهایتا  یا  دی  پایان  تا  غذا«  »خیابان  گفت: 

بهمن امسال به بهره برداری می رسد.
خوب  پیشرفت  به  اشاره  با  خزلی  اصغر  علی 
بود  قرار  پروژه  این  گفت:  غذا،  خیابان  پروژه 
اما  برسد،  برداری  بهره  به  امسال  پاییز  پایان 
بحث  در  شهرستان  قرمز  وضعیت  دلیل  به 
پروژه  افتتاح  کارگاه،  روزه   ۲۵ تعطیلی  و  کرونا 

قدری به تاخیر افتاد.
یک  حدودا  تعطیلی  به  توجه  با  افزود:  وی 
پایان  کارگاه پروژه، افتتاح این پروژه به  ماهه 
مشکل  اگر  داریم  تالش  و  شده  موکول  دی 
این زمان پروژه  تا  نیاید،  خاص دیگری پیش 

را به بهره برداری برسانیم.
نهایتا  شرایط  هر  در  کرد:  خاطرنشان  خزلی 
برداری  بهره  به  امسال  بهمن   ۲۲ تا  پروژه 

خواهد رسید.
شهرداری  گذاری  سرمایه  سازمان  سرپرست 
واقع  غذا  خیابان  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه 
در خیابان سراب کرمانشاه ۲۰۰ متر طول دارد 

که ۳۸ غرفه در آن تعبیه شده است.
عرضه  کنار  در  خیابان  این  در  افزود:  وی 
محلی  غذاهای  کرمانشاه،  محلی  غذاهای 
خواهد  عرضه  هم  کشور  استان های  دیگر 

شد.
این  اندازی  راه  اولیه  اعتبار  مسئول  این 
خیابان را ۱7 میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: 
با توجه به نوسانات قیمت، برآورد ریالی پروژه 
خواهد  صورت  آن  اجرایی  عملیات  پایان  در 

گرفت.
گذاری  سرمایه  سازمان  سرپرست  گفته  به 
کرمانشاه  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و 
توسعه  در  موثری  نقش  خیابان  این 

گردشگری شهری کرمانشاه خواهد داشت.

شهردار کرمانشاه از پیشرفت فیزیکی ۸7 درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد 
سردار قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، سعید طلوعی در حاشیه 
بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: شروع ساخت این تقاطع اوایل سال ۹7 بود که به دلیل معارضات تاسیساتی و 

ملکی عملیات اجرایی آن عمال از اواخر سال ۹7 شروع شد.
 وی افزود: برآورد اعتبار اولیه این پروژه ۶۰ میلیارد تومان بود که به دلیل نوسانات قیمت 
تومان  میلیارد   ۱۲۰ حدود  به  تقاطع  این  ساخت  نهایی  هزینه  نیاز،  مورد  مصالح  و  مواد 

افزایش خواهد یافت.
شهردار کرمانشاه ویژگی بارز این پروژه را نبود مشکالت مالی و اعتباری دانست و تاکید 
کرد: با وجود مشکالت مالی شهرداری ها که موجب توقف یا کندی سرعت اجرای بسیاری 
از پروژه های عمرانی شهری در کشور شده است، اما خوشبختانه عملیات اجرایی تقاطع 

غیرهمسطح شهید سلیمانی با سرعت در حال انجام است.

طلوعی با بیان این که تا پایان سال جاری شاهد افتتاح کامل تقاطع غیر همسطح شهید 
سردار سلیمانی خواهیم بود، افزود: فاز اول این پروژه که به صورت مسیر همسطح شرق 

به غرب و بالعکس است، در فروردین امسال افتتاح شد.
وی ادامه داد: مسیر روگذر شرق به جنوب و بالعکس تا دهه مبارک فجر امسال آماده 
بهره برداری خواهد شد، اما به دلیل سرما امکان آسفالت شدن این مسیر مقدور نیست.
 طلوعی، بیماری کرونا و برودت هوا را عامل تاخیر در زمان بهره برداری کامل از تقاطع غیر 
همسطح شهید سردار سلیمانی دانست و تصریح کرد: هنگامی که عملیات اجرایی هر 
 برای کاهش بار ترافیکی، سرعت بخشی تردد 

ً
مسیر از این تقاطع به پایان برسد، سریعا

منطقه و رفاه حال شهروندان مورد بهره برداری قرار می گیرد.
شهردار کرمانشاه به جزئیات پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: 
این تقاطع دارای سه سطح شامل مسیر شمال به جنوب و بالعکس به صورت زیرگذر، 
مسیر شرق به غرب و بالعکس به صورت همسطح و مسیرهای گردشی شرق به جنوب و 

غرب به شمال به صورت روگذر است.

افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید »قاسم سلیمانی«، تا پایان امسال

از  کرمانشاه  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
خبر  شهرداری  امسال  بودجه  درصدی   114 تحقق 

داد.
عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
بیان  با  عیدی  یحیی  دکتر  کرمانشاه،  شهرداری 
برای  کرمانشاه  شهرداری  مصوب  بودجه  این که 
سال 99 یک هزار و 300 میلیارد تومان بوده است، 
شهرداری  تاریخ  در  بار  اولین  برای  کرد:  اظهار 
کرمانشاه طی 8 ماه یک هزار و 500 میلیارد تومان 

بودجه محقق شده است.
در  افزود:  و  کرد  اشاره  آینده  سال  بودجه  به  وی 
تومانی  میلیارد  هزار   2 بودجه  الیحه  تدوین  حال 
برای سال 1400 هستیم که اولویت هزینه کرد این 
کرمانشاه  شهر  نگهداری  و  توسعه  برای  بودجه 

است.
با  کرمانشاه  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
اشاره به 99 ُکد درآمدی برای هزینه های شهرداری 
کرد: عوارض  در بخش های مختلف شهری، بیان 
نوسازی، کسب و پیشه خودرو، پروانه ساختمانی 

و... از جمله منابع درآمدی شهرداری است.
تا  که  جدیدی  مالی  منابع  شناسایی  از  عیدی   
افزایش  برای  بود،  گرفته  قرار  غفلت  مورد  کنون 
با  امسال  افزود:  و  داد  خبر  شهرداری  درآمدهای 
پیگیری ها و اقدامات بسیار توانستیم 40 میلیارد 
تومان طلب شهرداری از شرکت نفت را شناسایی 
کنیم که از این میزان تاکنون چهار میلیارد تومان 
دریافت و در حال وصول 17 میلیارد تومان دیگر 

هستیم.
شورای  کمیسیون های  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
بیان  شهرداری،  در  معماری  شورای  و  راهبردی 
و  حل  موجب  کمیسیون ها  این  تشکیل  کرد: 
فصل 700 پرونده تخلفات ساختمانی راکد و قفل 
این  از  تومانی  میلیارد   70 درآمد  کسب  و  شده 

محل شد.
معرفی  با  بار  اولین  برای  امسال  عیدی،  گفته  به 
به  شهرداری  راکد  پرونده های  و  درآمدی  منابع 

شهرداری  مطالبات  وصول  برای  خصوصی  بخش 
از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده است.

* پرداخت 40 میلیارد تومان حقوق در ماه
قائم مقام شهردار کرمانشاه با بیان این که در ماه 
پرداخت  کارکنان  حقوق  بابت  تومان  میلیارد    40
پرسنل  تمام  حقوق  اکنون  هم  گفت:  می کنیم، 
روز  به  آبان  پایان  تا   ... و  روزمزد  شرکتی،  رسمی، 

پرداخت شده است.
پرسنل  حقوق  است  ممکن  کرد:  تصریح  وی 
را  خود  وضعیت  صورت  که  شرکت هایی  از  برخی 
با  شهرداری  که  پیمانکارانی  یا  نکرده  ارائه  بموقع 

آنها درگیری حقوقی دارد، پرداخت نشده باشد.
عیدی به وضعیت نیروهای بازنشسته شهرداری 
طلوعی  دکتر  کار  اوایل  در  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
بازنشسته   270 کرمانشاه،  شهردار  عنوان  به 
شهرداری وجود داشت که حق سنوات، معوقات 
که  بودند  نکرده  دریافت  خدمت  پایان  پاداش  و 
بازنشستگان  حقوق  و  حق  تمام  حاضر  حال  در 

پرداخت شده است.
جایزه  کسب  کاندیدای  کرمانشاه  شهرداری   *

»مدیریت مالی ایران«
دلیل  به  امسال  کرمانشاه  شهرداری  گفت:  وی 
حقوق  روز  به  پرداخت  و  مستمر  درآمد  داشتن 
کارکنان در شرایط بحران ویروس کرونا، کاندیدای 

کسب جایزه »مدیریت مالی ایران« شده است.
 عیدی با اشاره به انتشار 190 میلیارد تومان اوراق 
سود  و  اصل  از  درصد   50 تامین  گفت:  مشارکت، 
هم  و  است  دولت  عهده  بر  مشارکت  اوراق  این 
قطار  بخش  در  کرد  هزینه  برای  اعتبار  این  اکنون 
حساب  به  شهری  نقل  و  حمل  ناوگان  و  شهری 

شهرداری واریز شده است.
تومان  میلیارد   40 اوراق،  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
نقل  و  حمل  ناوگان  تجهیز  و  تعمیر  برای  دیگر 

شهری تخصص یافته است.
از  کرمانشاه  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
پرداخت ماهانه یک میلیارد و 700 میلیون تومان 

تلنبار  اجتماعی  تامین  بیمه  جرائم  و  اقساط  از 
شده طی 10 سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 
به  تومان  میلیارد   46 پرداخت  با  بار  اولین  برای 
کرمانشاه  شهرداری  دیون  مالیاتی،  امور  سازمان 

تسویه شد.
از  تومان  میلیارد   900 و   هزار   4 شناسایی  از  وی 
برای  مالی  پشتوانه   عنوان  به  شهرداری  امالک 
برای  بار  اولین  برای  افزود:  و  داد  خبر  شهرداری 
تشکیل  با  شهرداری  اموال  تضییع  از  جلوگیری 
مستغالت،  و  زمین  یکپارچه  اطالعات  بانک 

که  کردیم  ارزیابی  تجدید  را  شهرداری  دارایی های 
آبادانی  و  سازندگی  زمینه  مناسب  ریزی  برنامه  با 

شهر را ایجاد می  کند.
با  کشور  در  بار  اولین  برای  کرد:  اظهار  عیدی 
بنگاه های  کرمانشاه،  دادگستری  همکاری 
از  گیری  استعالم  به  مجاب  را  ملکی  معامالت 
می کردیم  معامله  هرگونه  انجام  برای  شهرداری 
تعداد  چشمگیر  کاهش  موجب  آن،  اجرای  که 

پرونده های ورودی به دادگستری خواهد شد.
وی شهرداری را یک نهاد محلی و مردمی دانست 

شهرداری ها  به  دولتی  اعتبار  هیچگونه  گفت:  و 
برای  کردها  هزینه  تمام  و  نمی شود  پرداخت 
درآمدی  منابع  از  شهر  آبادانی  و  نگهداری 
تامین می شود،  ایجاد  شهرداری  توسط   که 

 می گردد.
ایفای نقش خود در  برای  افزود: شهرداری  عیدی 
بهداشت  و  رفاه  اشتغال،  شهری،  جایگاه  ارتقاء 
مشارکت  نیازمند  و...  فرهنگی  سطح  عمومی، 
با  می توانند  شهروندان  از  بنابراین  است،  مردم 

پرداخت عوارض خود موجب ارتقاء شهر شوند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

تحقق 114 درصدی بودجه شهرداری کرمانشاه در سال جاری

بیان  با  کرمانشاه  استان  دادگستری  کل  رئیس 
این که اختالف موجب التهاب و از بین رفتن توان و 
برای خدمت رسانی به شهروندان  انرژی مسئوالن 
می خواهم  شهر  شورای  اعضای  از  گفت:  می شود، 
برای توسعه و آبادانی شهر کرمانشاه به اختالفات با 

شهردار پایان دهند.
عمرانی  پروژه های  از  بازدید  در  زاده  توسلی  پرویز 
شهرداری کرمانشاه با بیان این که پروژه ها و طرح های 
است،  شده  اجرا  کرمانشاه  شهر  در  بزرگی  عمرانی 
اظهار کرد: مردم باید در جریان پیشرفت این پروژه ها 

و هزینه های آن قرار بگیرند.
 وی به وظیفه دستگاه ها در بخش اقتصاد مقاومتی 

و حمایت از تولید و جذب سرمایه استان در سال جهش تولید اشاره کرد و افزود: پروژه قطار شهری، تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی و تله 
کابین به عنوان سه پروژه مهم و اثرگذار در شهر کرمانشاه با پیشرفت خوبی در حال اجراست. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه  پروژه 
تقاطع شهید سلیمانی را یکی از پروژه های مهم این شهر و حتی کشور دانست و افزود: ایجاد تله کابین برای شهر کرمانشاه با وجود فراهم 
بودن زمینه های الزم و تاثیرگذاری در جذب گردشگر و اقتصاد استان، مطالبه چندین ساله مردم این دیار بود که خوشبختانه با همت شهرداری 

هم اکنون در حال انجام است. 
توسلی زاده با ابراز خرسندی از پیشرفت این پروژه های عمرانی، تصریح کرد: مردم باید بدانند که در شرایط تحریم و کمبود امکانات چه کارهای 

بزرگی در حال انجام است.
وی به موضوع اختالفات بین اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان رئیس کل دادگستری خواستار 
پایان دادن به این اختالفات هستم و نباید بعضی از اعضای شورای شهر به اختالفات دامن بزنند و باعث ایجاد بد اخالقی ها و رعایت نشدن 
حریم خصوصی افراد شوند. وی بیان کرد: به عنوان عضو هیات حل اختالف شورای شهر از طرفین می خواهم که به این بد اخالقی و حریم 
 و قانونا اشکال دارد، پایان داده شود، چرا که موجب التهاب و از بین رفتن توان و انرژی مسئوالن برای خدمت رسانی به 

ً
شکنی ها که شرعا

شهروندان می شود. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان این که شهردار بدون مصوبه شورای شهر نمی تواند به شهروندان خدمت 
کند، گفت: جلسات شورا باید منظم برگزار شود و مسئوالن تا وقتی مسئولیت دارند باید به شهر کرمانشاه رسیدگی کنند.

توسلی زاده تاکید کرد: اعضای شورای شهر و شهردار هر دو برای ما محترم هستند و موضوعات و منافع شخصی را وارد مباحث کاری نکنند و 
تنها به فکر منافع مردم و توسعه شهر باشند.

مدیرکل بودجه و خزانه داری شهرداری کرمانشاه 
بر  کرمانشاه  شهرداری  برنامه های  تدوین  از 

اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله خبر داد.
عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
اظهار  جمور  علی  دکتر  کرمانشاه  شهرداری 
داشت: بودجه مصوب شهرداری کرمانشاه برای 
سال جاری یک هزار و 300 میلیارد تومان بوده که 
خوشبختانه با تمهیدات و اقدامات انجام شده تا 
پایان آبان با احتساب اوراق مشارکت حدود یک 
هزار و 500 میلیارد تومان معادل 114 درصد تحقق 

پیدا کرد.
وی افزود: هم اکنون متمم و اصالحیه بودجه به 

صورت الیحه ای به شورای اسالمی شهر ارسال شده است و منتظر تصویب آن هستیم.  مدیر کل بودجه شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: 
میزان بودجه مصوب شهرداری در سال گذشته 880 میلیارد تومان بود که از این میزان 54 درصد آن تحقق پیدا کرد.

مدیرکل خزانه داری شهرداری کرمانشاه گفت: امسال کمک های دولت به شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده با وجود تحقق کامل 
بودجه، کمتر از سال گذشته بود، به گونه ای که میزان کمک های دولت از 79 میلیارد تومان به 46 میلیارد تومان معادل کاهش 30 درصدی 
رسیده است. جمور تاکید کرد: با وجود مشکالت مالی شهرداری های سراسر کشور و کاهش درآمدهای شهرداری به دلیل شیوع بیماری کرونا، 

پرداخت حقوق تمام کارکنان شهرداری کرمانشاه به روز پرداخت می شود.
وی از استقرار سامانه کنترل پروژه در شهرداری کرمانشاه خبر داد و گفت: استقرار این سامانه موجب شفاف سازی و عدم دخل و تصرف 

نظرات شخصی در انجام معامالت مالی در شهرداری های مناطق می شود.
به گفته مدیرکل بودجه و خزانه داری شهرداری کرمانشاه، امسال باالی 45 میلیون تومان در سامانه کنترل پروژه ثبت و سپس استعالمات و 

روند بررسی آن توسط سامانه انجام می شود.
 جمور به اجرای سند چشم انداز 20 ساله شهرداری کرمانشاه نیز اشاره کرد و افزود: تمام برنامه ها و پروژه های شهری بر اساس اهداف و 

چشم انداز این سند تدوین شده اجرا می شود.
وی گفت: اجرای برنامه های شاخص حوزه معاونت و برنامه ریزی شهرداری برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، اجرای سیستم ورود و خروج 
کارکنان و مکانیزه شدن سیستم بایگانی و اسکن پرونده های شهرداری در حوزه سرمایه انسانی از جمله دیگر اقدامات شهرداری کرمانشاه 

در سال جاری است.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه:

اعضای شورای شهر به اختالفات با شهردار پایان دهند
ح کرد؛ مدیر کل بودجه شهرداری مطر

تدوین برنامه های شهرداری بر اساس سند چشم انداز 20 ساله
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خبرخبر

کیفیت  پویش  و  سنجش  رئیس 
آموزشی آموزش و پرورش:

مدارس  حضوری  امتحانات 
متخلف لغو شد

با توجه به خبری مبنی بر بی اطالعی آموزش و 
پرورش استان کرمانشاه از امتحانات حضوری 
امتحانات  تمامی  استان،  مدارس  برخی 

حضوری مدارس کرمانشاه لغو شد.
فریدون یاوری، رئیس اداره سنجش و پویش 
بر  مبنی  پرورش  و  آموزش  آموزشی  کیفیت 
دوم  و  اول  پایه  امتحانات  حضوری  برگزاری 
مدارس  برخی  در  آن  بودن  اجباری  و  ابتدایی 
کرمانشاه با عنوان آموزش و پرورش کرمانشاه 
اظهار  امتحانات!،  حضوری  برگزاری  از  بی اطالع 
امتحانات  برگزاری  اجازه   مدرسه ای  هیچ  کرد: 
صورت  به  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه های  در 
توصیفی  ارزیابی   

ً
صرفا و  ندارد  را  حضوری 

انجام  شاد  افزار  نرم  بستر  بر  باید  پایه ها   این 
پذیرد. 

که  متخلفی  مدارس  با  این که  به  اشاره  با  وی 
کرده اند  امتحانات  حضوری  برگزاری  به  اقدام 
برخورد شدیدی شده است، افزود: از این پس 
و  اول  بویژه  پایه ای  هیچ  در  مدرسه ای  هیچ 
صورت  به  امتحانات  برگزاری  حق  ابتدایی  دوم 

حضوری را ندارد. 
رئیس اداره سنجش و پویش کیفیت  آموزشی 
آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هیچ ابالغی از 
سوی اداره کل آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری 
حضوری امتحانات  صادر نشده و مدارس نباید 
امتحانات  حضوری  برگزاری  در  پوشش  این  از 

استفاده کنند./مهر

برای  دستگاه ها  به  هشدار 
پیشگیری از وقوع سیل

به  کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
وقوع ساالنه سیالب در برخی مناطق کشور اشاره 
کرد و افزود: طی فصل های زمستان و بهار سال های 
بارش ها،  توجه  قابل  سطح  دلیل  به  گذشته 
مختلف  نقاط  در  را  متعددی  خسارات  سیالب ها 

کشور به بار آورده اند. 
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
بر  تاکید  با  کرمی  شهرام  کرمانشاه،  استان  مرکز 
این که طبق تجربیات گذشته وقوع سیالب ها تنها 
تمام  و  نیست  کشور  از  خاص  منطقه ای  مختص 
نقاط کشور متاثر از این پدیده است، تصریح کرد: 
براین اساس، در اجرای ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آئین 
عامه  حقوق  از  صیانت  منظور  به  کیفری  دادرسی 
و دیگر  از اصل ۱۵۶ قانون اساسی  بند هایی  نیز  و 
قوانین مربوطه از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با 
خطرات سیل و… دستگاه های ذیربط باید اقداماتی 

را در دستور کار خود قرار دهند. 
ابالغ  ذیربط  دستگاه های  همه  به  کرد:  اضافه  وی 
برای  که  اقداماتی  تمام  آینده  روز  ظرف ۱۵  تا  شده 
سیستم های  طراحی  ای،  سازه  طرح های  اجرای 
آوری آب های سطحی، برنامه  کارآمد با هدف جمع 
و  آب  روان  از  جلوگیری  سیل،  جامع  مدیریت 
نهال  بنه،  ایجاد  مکانیکی  بحث های  در  سیالب 
کاری، مدیریت حوزه و حفاظت آبخیز، رفع تصرفات 
غیرمجاز در رودخانه ها، آخرین وضعیت مسیل ها 
و … انجام شده را به صورت مشروح به دادستانی 
استان گزارش کنند.  وی متذکر شد: به عالوه الزم 
ستاد  با  همکاری  ضمن  آینده  روز  ظرف ۱۵  است 
و  مسائل  شناسایی  به  نسبت  استانداری  بحران 
آنها  رفع  برای  برنامه  تدوین  و  رو  پیش  مشکالت 

اقدام گردد.
انجام  بر  عالوه  است  مقرر  کرد:  خاطرنشان  کرمی 
اقدامات  گزارش  مقرر،  موعد  در  فوق  اقدامات 
صورت  به  نیز  جاری  سال  پایان  در  گرفته  صورت 
تفکیک شده اعالم گردد و قطعا عدم انجام تکالیف 
دستورالعمل های  اساس  بر  محوله  وظایف  و 

قانونی مستوجب پیگیرد قضایی خواهد بود. 

زیست  محیط  پایش  و  نظارت  معاون 
کرمانشاه با بیان این که قرار است سایت 
بیمارستانی  پسماندهای  دفن  فعلی 

شود،  بهسازی  و  یابد  توسعه  کرمانشاه 
کار فقط در کوتاه مدت  البته این  گفت: 
حتما  بلندمدت  برای  و  است  جوابگو 
جدید  سایت  تکلیف  تعیین  نیازمند 

هستیم. 
آذر ولی زاده با اشاره به وضعیت نامناسب 
بیمارستانی  پسماندهای  کنونی  سایت 
کرمانشاه و پیگیری های جدی که محیط 
اظهار  داده،  انجام  زمینه  این  در  زیست 
زیست  محیط  توان  در  هرآنچه  کرد: 
بود  نظارتی  دستگاه  یک  عنوان  به 
قانونی  راهکارهای  از  دادیم،  انجام 
و  کردیم  استفاده  داشتیم  که 
کارگروه های  و  جلسات  طی 
موضوع  متوالی  و  مختلف 
در  مربوطه  مسئوالن  با  را 
استان در میان گذاشتیم. 
چند  تاکنون  همچنین  
به  الزم  اخطارهای  مرتبه 

دانشگاه علوم پزشکی داده شده است. 
موارد  این  همه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
که  است  سوال  جای  ما  برای  هم  هنوز 
با این شرایطی که در زمینه بیماری کرونا 
بیمارستانی  پسماندهای  تولید  و  داریم 
اقدام  بازهم  یافته،  افزایش  پزشکی  و 
برای تعیین تکلیف سایت پسماندهای 
بیمارستانی کرمانشاه کند است. معاون 
استان  زیست  محیط  پایش  و  نظارت 
بر  نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه 
که  جلساتی  و  پیگیری ها  آخرین  اساس 
در کارگروه مربوطه در استانداری داشتیم، 
مقرر شد با همکاری شرکتی که اکنون کار 
دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه 
محل  همان  فعال  می دهد،  انجام  را 
پزشکی  پسماندهای  دفن  سایت  قبلی 
بهسازی شود و توسعه یابد تا بتوانیم در 
شرایط اضطراری کنونی استفاده بهتری از 

آن داشته باشیم.

ولی زاده با بیان این که این مصوبه مربوط 
آن  از  ظاهرا  افزود:  است،  قبل  هفته  به 
آغاز کرده  زمان شرکت متولی اقداماتی را 
وضعیت  جاری  ماه  پایان  تا  امیداوریم  و 
بهسازی  و  شود  بهتر  کنونی  سایت 
فعلی  سایت  بهسازی  گیرد .وی  صورت 
برای  مدت  کوتاه  نیاز  جوابگوی  صرفا  را 
دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه 
بلندمدت  برای  کرد:  عنوان  و  دانست 
حتما باید سایت جدید دفن پسماندهای 
تکلیف  تعیین  کرمانشاه  بیمارستانی 
محیط  پایش  و  نظارت  معاون  شود . 
زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: برای 
این منظور نیاز است شهرداری با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی 
اصلی در قالب توافقنامه ای سایت جدید 
را که مکان یابی زمین آن نیز انجام شده 
تعیین تکلیف کنند و کارهای اجرایی آن 

آغاز شود.

همچنان  مدت  این  در  کرد:  اظهار  وی 
پیگیری های محیط زیست تا رسیدن به 
داشت. خواهد  ادامه  نظر  مورد  نتیجه 
تولید  افزایش  به  سپس  ولی زاده 
بیمارستانی  و  پزشکی  پسماندهای 
کرونا  بیماری  شرایط  دلیل  به  کرمانشاه 
دو  افزایش  با  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره 
برابری تولید پسماندهای عفونی نسبت 
به گذشته مواجه هستیم که میزان آن به 

حدود ۵ تا ۶ هزار تن در روز رسیده است.
وی با بیان این که در  گذشته میزان تولید 
به  کیلوگرم   ۱.۲ بیمارستانی  پسماندهای 
ازاء هر تخت بیمارستانی در روز بود و این 
میزان اکنون به بیش از دو تا سه کیلوگرم 
این  به  باید  شد:  یادآور  است،  رسیده 
میزان، پسماند مطب ها و مراکز پزشکی 
را نیز اضافه کنیم. ضمن این که در شرایط 
کنونی بیماری کرونا حتی یک ماسک هم 

پسماند عفونی محسوب می شود./ایسنا

اخطار محیط زیست به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛

 تکلیف سایت جدید دفن پسماند بیمارستانی روشن شود 

 زیج یا قلعه منیژه یکی از شاخص ترین بناهای تاریخی برجای مانده از دوران 
ساسانیان در کرمانشاه است. بنایی که در ۱۵ کیلومتری شهر سرپل ذهاب در 
روستای زیبایی با نام پاتاق واقع شده و ۱۵۰۰ سال است که استوار و پابرجا گذر 

روزگاران را نظاره می کند.
آن طور که مدیرپایگاه ملی محور تاریخی ساسانی کرمانشاه می گوید، بنای 
تاریخی زیج منیژه سالم ترین بنای تاریخی برجای مانده از دوران ساسانیان 
در استان است.  امین قهرمانی با بیان این که بنای زیج منیژه یا همان قلعه 
منیژه یکی از شاخص ترین بناهای تاریخی دوره ساسانی در کرمانشاه است، 
بنای  این  روی  خوبی  مرمتی  اقدامات  پیش  دهه  یک  حدود  از  کرد:   اظهار 
تاریخی صورت گرفت و خوشبختانه نتیجه این اقدامات باعث شده که این 
اثر برخالف بسیاری دیگر از بناهای دوره ساسانی کمترین نشانه های تخریب 
را داشته باشد. وی تصریح کرد: آخرین باری که بخش هایی از این بنای تاریخی 
مرمت شد، سال ۱۳۹7 بود که چشمه تاق های زیج منیژه مرمت شد. چشمه 

تاق هایی که سنگی و به شکل گهواره هستند و البته در دوره ساسانی ساخت 
چنین چشمه تاق هایی مرسوم بوده، اما سالم ترین یادگاری که از این نوع 
معماری از آن دوران در استان داریم، همین چشمه تاق های زیج منیژه است.

زیج  تاریخی  بنای  کرد: هرچند  اضافه  کرمانشاه  پایگاه محور ساسانی  مدیر 
منیژه در نزدیکی یکی دیگر از یادگارهای دوران باستان یعنی اثر تاق گرا قرار 

گرفته، اما به اندازه تاق گرا مشهور نشده و با وجود اهمیت باالی آن اثر کمتر 
شناخته شده ای است.  وی در ادامه درخصوص نوع کاربری این بنای تاریخی 
شناسی  ستاره  برای  مرکزی  “زیج”  گذشته  در  هرچند  گفت:  هم  گذشته  در 
بوده، اما باتوجه به نوع معماری بنا بعید به نظر می رسد که این نوع  از کاربری 
را داشته و طبق فرضیه ها و گمان هایی که باستان شناسان با کاوش روی این 
بنا داشته اند، یک کاخ یا عمارت بوده است.  قهرمانی اضافه کرد: همچنین در 
شهرستان سرپل ذهاب در خصوص تعدادی از بناهای تاریخی این شهرستان، 
افسانه هایی وجود دارد که بیشتر مبتنی بر داستان بیژن و منیژه است. البته 
در این منطقه تعدادی آثار تاریخی با نام های زیج منیژه، حوض منیژه، چاه بیژن 
و… دیده می شود.  وی در ادامه با اشاره به شاخص بودن این بنای تاریخی در 
استان، اظهار کرد: باتوجه به نیاز ضلع جنوب شرقی بنا به مرمت، اخیرا از سوی 
اداره کل میراث فرهنگی استان برنامه مرمت و بازسازی این ضلع در دستور کار 

قرار گرفته و بزودی آن را مرمت خواهیم کرد.

»زیج منیژه«؛ سالم ترین بنای بازمانده از ساسانیان 


