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پس از امحای  17هکتار سبزی کاری آلوده صورت گرفت:

دستور ا کید دادستان
برا ی مقابله با کشــت
سبزی آلوده در کرمانشاه
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه:

تلخکامی کرمانشاه از
درگذشت پاکبان زحمتکش

برای احراز هویت مکانی دیگر
نیازی به مراجعه حضوری نیست
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سرنوشت صنعت استان؛

کرمانشاه نیازمند تقویت کدام
بخش اقتصادی است؟
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اختصاص باالترین بودجه قطار
شهری در بین کالنشهرهای کشور

| |1
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طریق شبکه ملی اطالعات ،تفاهم نامهای مابین وزارت آموزش
و پ ــرورش و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ای ــران منعقد
شد .مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه با اشــاره به ثبت یک
میلیون و  ۲۷۰هزار اطالعات مکانی در استان کرمانشاه ،گفت :در این طرح
اطالعات مکانی تمام شهرها و روستاهای استان کرمانشاه به روزرسانی
شده است و هم اکنون  ۱۲۵واحد پستی شهری و روستایی و ...

سرپرست شهرداری کرمانشاه خبر داد:

یک باستان شناس پارینه سنگی؛

ُ
پایش مرزهای استان کرمانشاه برای مقابله با ورود «امیکرون»

چرا کرمانشاه مورد توجه نئاندرتالها
بوده است؟

هنوز موردی در استان شناسایی
نشده است
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تشریح اقدامات عمرانی و خدمات شهری شهرداری منطقه  ۶کرمانشاه
سرپرست شهرداری کرمانشاه:

پیادهراهسازی اولویت نخست
برنامههای شهرداری کرمانشاه است
سرپرست شهرداری کرمانشاه اظهار داشت:
پــیــادهراه ســازی و ایــجــاد فضایهای مکث به
عــنــوان یــک اولــویــت در دســتــور کــار مجموعه
شهرداری قرار گرفته است.
ب ــه گـ ـ ــزارش م ــرک ــز اط ـ ــاع رس ــان ــی ش ــه ــرداری
کرمانشاه ،مهندس امیر رحیمی در این راستا
اق ــدام ــات ــی در حـ ــوزه عــمــرانــی مــنــطــقــه هشت
شــهــرداری کــرمــانــشــاه اج ــرا شــده اســت کــه در
مناطق دیگر نیز عملیاتی خواهد شد.
سرپرست شــهــرداری کرمانشاه تصریح کــرد:
پیاده راه بلوار صدرا حد فاصل میدان پردیس
تا میدان آزادگــان یکی از این اقدامات صورت
گرفته اســت که بــرای مبلمان شهری با متراژ
 ٨۵٠متر مربع و اعتبار  ٢٧٠میلیون ریــال اجرا
شده است.
رحــیــمــی ،ب ــل ــوار مــتــخــصــصــیــن ب ــه م ــت ــراژ ١٣٠٠
متر مربع بــرای مبلمان شهری و بــا امکانات
روشــنــایــی و مسیر پــیــاده روی مــعــلــوالن و با
اعتبار  ٣٨٠میلیون ریال را یکی دیگر از اقدامات
عمرانی در منطقه هشت اعالم کرد.
وی در ادامه به اجرای عملیات پیادهراه سازی
در شهرک زیباشهر در  ٢فــاز شامل مبلمان
شهری و روشــنــایــی بــا مــتــراژ  ١۴٠٠اش ــاره کــرد و
گفت :این عملیات با اعتبار  ۴٣٠میلیون
ریال صورت گرفته است.
ســرپــرســت شــهــرداری کرمانشاه،
مــکــث شــهــری در ظــلــع شــمــالــی
میدان جمهوری اسالمی با متراژ
 ٣٠٠مترمربع و اعتبار  ١٣٠میلیون
ریــال را یکی دیگر از اقــدامــات
ص ـ ـ ــورت گ ــرف ــت ــه در ســطــح
منطقه هشت بیان کرد.
مهندس رحیمی در پایان
خاطرنشان کرد :آسفالت
م ــک ــان ــی ــزه ١٢۵٠٠

مترمربع بــا مبلغ  ٢١میلیارد ریــال و استفاده
ب ـیــش از  ٧٠٠ت ــن آس ــف ــال ــت ب ـ ــرای آســفــالــت
کوچههای حد فاصل تقاطع مادر تا ترمینال راه
کربال ،یکی دیگر از برنامههای عمرانی شهرداری
کرمانشاه در سطح منطقه هشت بوده است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه
اختصاص باالترین بودجه قطار شهری در بین
کالنشهرهای کشور
سرپرست شــهــرداری کرمانشاه ،از اختصاص
باالترین بودجه برای پروژه قطار شهری در بین
کالن شهرهای کشور خبر داد.
مهندس امــیــر رحیمی اظــهــار داش ــت :دولــت
ً
در بودجه ساالنه معموال
ردی ــف جــداگــانـهای
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرای ق ـ ــط ـ ــار
شـــــــهـــــــری در
کشور مد نظر
قرار میدهد.
وی بـ ــا بــیــان
ایـ ـ ـنک ـ ــه ای ــن
بـ ـ ـ ــودجـ ـ ـ ــه ب ــر

اس ــاس نــیــازهــا و تــوانــای ـیهــا تنظیم مـیشــود
افــزود :بعد از تصویب این بودجه ،ما بدنبال
تخصیص آن مـیرویــم کــه الحمداهلل طــی یکی
دو سال گذشته ،بیشترین تخصیص را داشته
ایم.
سرپرست شــهــرداری کرمانشاه تصریح کــرد:
امــســال و در نخستین ســال از ارائ ــه بودجه
دول ــت جــدیــد ،صــحــبـتهــا و رایــزن ـیهــای را با
س ــازم ــان مــدیــریــت بــرنــامــه و بــودجــه اســتــان
داشتیم و توانستیم ایــن ســازمــان را متقاعد
کنیم که اکنون بهترین زمــان بــرای راه انــدازی
ف ــاز نـخــســت پــــروژه قــطــار شــهــری کــرمــانــشــاه
است.
رحــیــمــی ادامـ ــه داد :در نــهــایــت بــا رایــزن ـیهــای
صورت گرفته ،توانستیم مبلغ  ٧۵٠میلیارد ریال
برای راه انــدازی فاز نخست پروژه قطار شهری
کرمانشاه ،در الیحه بودجه استان تنظیم کنیم
کــه بــاالتــریــن مبلغ در ســالهــای اخــیــر در بین
کالنشهرهاست و امیدواریم تصویب شود.
وی ادامه داد :عالوه بر این مبلغ ،فروش اوراق
و دریــافــت تسهیالت از مــاده  ۵۶برنامههای
دیگر ما برای راه اندازی فاز نخست پروژه است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه
مبلغ پیش بینی شــده در بــودجــه استان
باالتر از دیگر استانهاست گفت :تمامی
 ٩کالنشهر کشور ،دارای قطار شهری
ب ــوده کــه البته شهر تــهــران بصورت
مترو است.
مـ ــهـ ــنـ ــدس رحـ ــیـ ــمـ ــی در پـ ــایـ ــان
خاطرنشان کرد :در صورت جذب
اعتبار ،فاز نخست پــروژه قطار
شهری کرمانشاه طی  ٢سال
آیـــنـــده بـــه بـــهـــرهبـــرداری
خواهد رسید.

شهردار منطقه  ۶شهرداری کرمانشاه اقدامات
عمرانی و خدمات شهری منطقه  ۶شهرداری را با
توجه به فرا رسیدن فصل زمستان تشریح کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری
کرمانشاه ،مهندس بهمن سوری وی اظهار کرد:
با توجه به شروع فصل سرما در راستای رفاه
حال کارگران خدمات شهری منطقه  ۶شهرداری
کرمانشاه ۱۶۰ ،دست لباس گرم شامل بادگیر ،کاله
دستکش و ماسک در بین پایان این منطقه توزیع
شده است.
وی با اشاره به رعایت نکات ایمنی در طراحی این
لباسها ،افزود :الزم است پاکبانان منطقه در
هنگام کار از این لباسهای فرم استفاده کنند.

شهردار منطقه  ۶شهرداری کرمانشاه تصریح کرد:
با توجه به شروع فصل سرما و اهمیت هرس
زمستانه هرس درختان این منطقه با اولویت

خیابانهای اصلی سطح منطقه در دستور کار قرار
گرفته است.
سوری اذعان کرد :به منظور رفاه حال شهروندان،
و بهرهمندی مطلوب جامعه شهروندی از خدمات
رفاهی سطح منطقه ،روشنایی پارکهای جدید
االاحداث و دارای مشکل بررسی و مشکالت آن رفع
شد .وی با بیان اینکه کلیه مخازن پسماند سطح
منطقه تعمیر و بازسازی شده است ،گفت :تعویض
و بازسازی مخازن زباله با هدف پاکیزگی شهر ،و
جلوگیری از اشاعه آلودگی انجام شده است.
سوری افزود :جدول گذاری حاشیه قرهسو به منظور
ساماندهی حریم این رودخانه نیز در محدوده
منطقه  ۶شهرداری کرمانشاه انجام گرفته است.

مدیرکل حقوقی شهرداری کرمانشاه؛

«کشتارگاه بیستون» به مستاجر جدید واگذار شد
مدیرکل حقوقی شهرداری کرمانشاه
از واگذاری کشتارگاه بیستون به
مستاجر جدید خبر داد و افزود :این
کشتارگاه از امروز ( ۹دی) با مستاجر
جدید به کار خود ادامه میدهد.
کامبیز جلوند با اشاره به مشکالت
پیش آمده توسط مستاجر قبلی
این کشتارگاه ،گفت :متاسفانه طی
یک سال گذشته مستاجر قبلی
کشتارگاه مشکالت بسیاری ایجاد
کرد که در نهایت مجبور به بازپس
گیری کشتارگاه و واگذاری آن به
مستاجر جدید شدیم.
وی افزود :مرداد سال گذشته
کشتارگاه طی قراردادی به یک
پیمانکار واگذار و قرار شد ماهانه
اجارهای به شهرداری پرداخت شده
و کیفیت کار هم بطور کامل حفظ
شود.جلوند گفت :در قرارداد این
پیمانکار عنوان شد که اگر اجاره بها
به موقع پرداخت شود و از طرفی
رضایت از کار وجود داشته باشد،
قرارداد پس از یک سال به صورت
سه ساله تنظیم میشود.
مدیرکل حقوقی شهرداری کرمانشاه
با اشاره به عدم پرداخت  ۱۰ماهه

اجاره بها توسط این پیمانکار ،گفت:
متاسفانه تنها در دو ماه اول اجاره
بها پرداخت شد و  ۱۰ماه بعد آن
اجارهای پرداخت نشد.
وی افزود :همچنین از طرف اتحادیه
قصابان و بسیاری افراد علیه این
شخص و عملکرد او شکایت صورت
گرفت و نارضایتیهای بسیاری ایجاد
شد .جلوند گفت :در همین راستا از
مرداد امسال از پیمانکار خواستیم
که کشتارگاه را تحویل داده تا به
مستاجر جدید واگذار کنیم ،اما
متاسفانه پیمانکار حاضر به تخلیه
و تحویل کشتارگاه نشد.
مدیرکل حقوقی شهرداری کرمانشاه

با اشاره به پیگیریهای حقوقی
این موضوع گفت :خوشبختانه
با پیگیری و دستور قضایی و
همکاری ضابطان دادگستری در
نهایت حکم تخلیه صادر شد.وی
افزود :همچنین با همکاری نیروی
انتظامی بیستون هماهنگیهای
الزم صورت گرفته و کشتارگاه ظرف
دو سه روز گذشته تخلیه و تحویل
شهرداری شد.مدیرکل حقوقی
شهرداری کرمانشاه گفت :با توجه
به تحویل کشتارگاه به شهرداری
از امروز این مرکز تحویل مستاجر
جدید میشود .جلوند گفت :برای
انتخاب مستاجر جدید از قبل

فراخون داده شد و افراد در مزایده
شرکت کرده و بهترین آنها که هم
دارای سابقه و تجربه کاری خوبی
در این زمینه است و هم ضمانت
نامههای بانکی الزم را به شهرداری
تحویل داده برای این کار انتخاب
شد .به گفته مدیرکل حقوقی
شهرداری کرمانشاه فعالیت
کشتارگاه در مدت پیگیری قضایی
این موضوع و رسیدگی به شکایات
از مستاجر قبلی هیچگاه متوقف
نشده و از امروز هم این کشتارگاه با
مستاجر جدید فعالیت خود را ادامه
میدهد .جلوند یادآور شد :قرارداد
مستاجر جدید هم یک ساله بوده
و در صورت رضایت از عملکرد آن
از سال آینده به صورت سه ساله
منعقد خواهد شد.
شهرداری
حقوقی
مدیرکل
کرمانشاه در پایان با اشاره به
ظرفیت روزانه ذبح هزار راس دام
سبک در این کشتارگاه ،گفت :هم
اکنون روزانه حدود  ۳۰۰دام سبک در
این مرکز بصورت کامال بهداشتی و
با رعایت موازین شرعی ذبح شده و
توزیع میشود.
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در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار دلها؛ استفاده از اتوبوسهای درون شهری کرمانشاه رایگان شد

اجتماعی
اقتصادی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه از خدماترسانی
رایگان ناوگان اتوبوسرانی درون شهری به مناسبت دومین سالگرد عروج سردار
دلها «حاج قاسم سلیمانی» در روز دوشنبه سیزدهم دی خبر داد.
به گزارش جامجم غالمرضا شهبازی اظهار داشت :با هماهنگی و مساعدتهای

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

به عمل آمده از سوی مجموعه مدیریت شهری و ریاست کمیسیون ایثارگران
ش ــورای اســامــی شهر کــرمــانـشــاه ،بــه منظور هــرچــه بــاشـکــو هتــر بــرگــزار شدن
نکوداشت سالگرد شـهــادت سپهبد حــاج قاسم سلیمانی در روز دوشنبه
سیزدهم دی ،تمامی اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل درونشهری کرمانشاه

از ساعت  6صبح تا ساعت  20نسبت به جابجایی و ارائــه سرویس رایگان به
شهروندان گرامی اقدام خواهند نمود .وی خاطر نشان کرد :پاسداشت قهرمانان
ملی و مکتبی ایران اسالمی وظیفهای همگانی است و این اقدام در واقع همراهی
با یک حس عمومی در جامعه است.

خبر

واکنش دادستان کرمانشاه
به تخریب یک سازه غیرقانونی
در بلوار تاق بستان

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه
به حواشی پیش آمده پیرامون تخریب یک
سازه غیرقانونی در بلوار تاق بستان توسط
شهرداری کرمانشاه واکنش نشان داد و
در تشریح ابعاد مختلف این حادثه اظهار
کرد :چندی پیش درخواستی به شهرداری
کرمانشاه داده میشود تا به مناسبت آغاز
ایام فاطمیه نمایشگاهی در این رابطه در
محل بلوار تاق بستان برگزار شود.
به گزارش جام جم شهرام کرمی ادامه داد:
شهرداری کرمانشاه نیز با درخواست احداث
یک سازه موقت برای مدت چند روز در
محدوده بلوار تاق بستان موافقت میکند،
اما متاسفانه علیرغم اینکه شهرداری تنها با
ساخت یک سازه موقت موافقت کرده بود،
اما نهاد درخواست دهنده ساخت یک سازه
بتنی را در این محل آغاز میکند.
وی تصریح کرد :در نهایت ،مسئوالن
شهرداری باتوجه به اینکه این کار مصداق
زمینخواری است ،دستور تخریب این سازه
را صادر میکنند که با واکنشهای تندی
مواجه میشود و بیانیههای تندی علیه
شهرداری صادر میشود.
وی افزود :حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی
زنان مسلمان است و مقام واالیی در عرش
و فرش دارد ،بنابراین اجازه نمیدهیم
که عدهای با سوء استفاده از نام دختر
پیامبر(ص) دست به زمین خواری بزنند.

پس از امحای  17هکتار سبزی کاری آلوده صورت گرفت:

دستور اکید دادستان برا ی مقابله با کشت سبزی آلوده در کرمانشاه
کاوه رستمی
روزنامهنگار

مــاجــرای سـبــزی ک ــاری آ لـ ــوده قدمتی
دیرینه در کرمانشاه دارد و با وجود
آنـ ـک ــه چــن ــدی ــن س ـ ــال اس ـ ــت ت ـمــام
مسئوالن اسـتــان بــر ل ــزوم مقابله با
کشت سبزی آلوده تاکید دارند اما این
موضوع همچنان در کرمانشاه ادامه
دارد.
اگـ ــر چ ــه ه ــر سـ ــال چ ـنــدیــن هـکـتــار
سبزی کاری آلوده در کرمانشاه تخریب
میشود اما اراضی آلوده که سبزی در
آن کشت شــده هر بــار مانند قــارچ از
یک جا سر در میآورد و سبز میشود.
سبزی این زمینها راهی بــازار شده و
مردم هم با این تصور که سبزی برای
سالمت آنها خوب است انواع امراض
را با سبزی آ لــوده به فضوالت انسانی
وارد بدن خود میکنند .یکی از متولیان
اصلی برخورد با سبزی کاریهای آلوده
دانـشـگــاه علوم پزشکی بــا همکاری
سایر دستگاههاست ،دانشگاه علوم
پزشکی حتی اگر دو ،سه هکتار سبزی
کــاری آ لــوده را هم امحا کند فــورا آن را
اطالع رسانی میکند اما این را به مردم
نمیگوید که در برخی از مناطق شهر از
جمله کهریز هنوز سبزی با فاضالب

انسانی آبیاری شده و به خــورد مردم
مـ ـیرود .ایــن را هــم نمیگوید کــه چرا
یهــای آ لــوده
ایــن داستان سبزی کــار 
چندین ســال اســت که در کرمانشاه
ادامه دارد و تمام نمیشود و باید دید
کــه آیــا مماشاتی بــا متخلفان کشت
سبزیهای آ ل ــوده از ســوی دانشگاه
علوم پزشکی ص ــورت میگیرد کــه تا
این انــدازه با فــراق بال سالمت مردم
را نشانه رفته و با جــان یک میلیون
شهروند کرمانشاهی که ممکن است
مصرف کننده ایــن سبزیها باشند
دوئلمیکنند؟
تداوم کشت سبزی آلوده در کرمانشاه
در شــرای ـطــی رخ مــیده ــد ک ــه بــارهــا
فرماندار ،دادستان و سایر مسئوالن
بــر ل ــزوم بــرخــورد بــا ایــن تخلف تاکید
کــردنــدامــا ای ــن تــاکـیــدهــا بـ ــرای مــردم
کافی نیست و باید یک بار با جدیت
وارد عمل شوند و تمام ایــن سبزی
کاریها امحا شود و البته مسئولیت
جمع کردن یک اکیپ برای این کار با
دانشگاه علوم پزشکی است.
منطقه مشخص اسـ ــت ،کـهــریــز در
محدوده شهرداری منطقه سه ،جایی
که گاهی علنی لوله فاضالب شکسته
میشود تا آب به اراضی سبزی هدایت
شود .البته بخش انکارناپذیری از این
ماجرا به معیشت مردم و بیکاری هم
برمی گردد که باید ریشهای حل شود
و تا زمانی که بــرای مــردم شغل ایجاد
ن ـشــود از ســر ن ــاچ ــاری سـ ــراغ کشت
سبزی م ـیرونــد کــه راه کــم هزینه آن

آبیاری با فاضالب است.
یتــر یــن پیامد
* وب ــا و ان ـگــل ابـتــدایـ 
مصرفسبزی آلوده
یک کارشناس تغذیه شیوع بیماری
وبا را مهمترین پیامد مصرف سبزی
دانست که با فضوالت انسانی آلوده
شود“ .فهمیه مرادبیگی” وبا را یکی از
بیماریهای اسهالی دانست که گاه
بصورت حاد ظاهر میشود و عامل آن
میکروب وبا است.
وی با بیان اینکه فضوالت انسانی
آ لـ ـ ــوده ب ــه انـ ـ ــواع مــیــک ــروب اس ــت،
خاطرنشان کرد :وبا یا آلتور از مهمترین
ایــن میکروبها اســت که در صورت
شـیــوع م ـ یتــوانــد بــه یــک همه گیری
خصوصا در فصول گــرم ســال تبدیل
شــود و بــه راحـتــی نیز از انسانها به
یکدیگر منتقل شود.
وی تاکید کرد :مهمترین راه انتشار وبا

از طریق آب و غذای آلوده است که هر
دو عامل در سبزیجات آ لــوده وجود
دارد .ای ــن کــارش ـنــاس تغذیه عامل
دیگری که میتواند از طریق سبزیجات
آ لــوده به انسان منتقل شود را انواع
آلودگیهای انگلی اعــام کــرد و ادامــه
داد :این آلودگی خصوصا در صورتیکه
سبزی خوب شسته نشود به شدت
مسری خواهد بود و میتواند اعضای
خ ــان ــواده و خـصــوصــا کــودکــان را هم
درگـیــر کند.مرادبیگی معتقد اســت،
این آلودگی صرفا به مصرف کنندگان
منتقل نخواهد شد بلکه میتواند در
مسیری که به دســت مصرف کننده
مـیرســد هــم خــود کسانی کــه سبزی
کشت میکنند و هــم فروشندگان
سبزی را درگیر کند.
وی افـ ـ ــزود :ســایــر ع ــوام ــل آالی ـنــده
میکروبی و انگلی نیز به راحتی میتواند

از طــریــق ای ــن سـبــزیـجــات آ ل ـ ــوده به
انسان منتقل شــود .ایــن کارشناس
تغذیه نکته دیگری که باید مد نظر قرار
گیرد را آلوده شدن خاکی دانست که با
آب آلوده آبیاری میشود و این آلودگی
تهــای زیــادی در آن باقی خواهد
مــد 
ماند و این خاک را برای هر نوع کشتی
بالاستفادهمیکند.
* وقـتــی کــه داد دادســت ــان هــم بلند
میشود
کـشــت س ـبــزی آ لـ ــوده در کــرمــانـشــاه
چ ـنــدی ق ـبــل داد دادس ـ ـتـ ــان را هم
بلند کــرد  .شهرام کرمی چندی قبل
در ن ـش ـســت ش ـ ـ ــورای حــف ــاظ ــت از
اراضــی و منابع طبیعی و حفظ حقوق
بیت الـمــال ،بــااشــاره به تخلف برخی
کشاورزان مبنی بر استفاده از فاضالب
در آبیاری زمینهای کشاورزی ،اظهار
کرد :استفاده از فاضالب در زمینهای

ک ـشــاورزی تبعات ســوء بهداشتی را
بــرای جامعه به همراه داشته و این
مسئله با سالمت شهروندان ارتباط
مستقیم دارد .وی اف ـ ــزود :در ایــن
راس ـتــا در جـهــت پیشگیری از بــروز
بسیاری از بیماریهای انگلی ،رودهای
نهــا و در راسـ ـت ــای قــانــون
و ســرطــا 
مجازات اسالمی به منظور مقابله با
هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی
و قانون آین دادرسی کیفری در راستای
صیانت از حقوق عامه ،باید به قید
فوریت و ظرف  ۴۸ساعت آینده گشت
مشترکی تشکیل شــود تا نسبت به
امحاء مستمر کشتهای سبزیجات
و صیفی جات آلوده به فاضالب اقدام
کند .دادستان کرمانشاه اضافه کرد:
به منظور پیشگیری از هرگونه درگیری
و ب ــروز مشکالت در راس ـتــای امحاء
کشتهای سبزیجات و صیفی جات
آلوده به فاضالب ،فرماندهی انتظامی
شهرستان باید پشتیبانی انتظامی
قاطع از ایــن کــار را بوجود آورده و در
صورت بروز هرگونه مقاومت از سوی
افراد خاطی برخورد قانونی الزم را انجام
دهند.
وی یـ ــادآورشـ ــد :بـ ــرای پیشگیری از
یهــای آ لـ ــوده به
کشت مـجــدد س ـبــز 
فــاضــاب و در نتیجه تخریب مجدد
آنها ،مرکز بهداشت کرمانشاه و جهاد
کـشــاورزی استان نیز باید تمهیدات
الزم را به منظور آموزش کشاورزان در
جهت پیشگیری از کشتهای مجدد
آلوده اجرا کنند.

امحا بیش از  ۱۷هکتار سبزی کاری
آلودهدر سالجاری
به گفته کارشناس مسئول بهداشت
محیط مــرکــز ب ـهــداشــت شهرستان
کرمانشاه  ،از ابتدای امسال در مجموع
بیش از  ۱۷هکتار سبزی کاری آلوده در
کرمانشاه تخریب شده است .بهمن
خــدادادیــان اظهار کــرد :چهار هکتار از
این سبزی کاریهای آلوده چندی قبل
در منطقه کهریز تخریب شد.
نکــه اراض ــی
خـ ــدادادیـ ــان بــا ب ـیــان ای ـ 
تخریب شــده به کشت سبزی با آب
فاضالب و آ ل ــوده اختصاص داشــت،
گ ـفــت :تـخــریــب ای ــن س ـبــزی ک ــاری در
شرایطی صــورت گرفته کــه سبزی در
نکــه وارد
همین مـحــل و قـبــل از ای ـ 
سفره مردم شود از بین رفــت .وی با
بیان اینکه شناسایی اراضی آلوده به
صورت مستمر انجام میشود ،اظهار
کــرد :تنها دریــک مرحله در امسال با
شناسایی دو مــزرعــه بــزرگ چغندر و
صیفی جات کار تخریب آنها در دستور
ک ــار قـ ــرار گــرفــت .خـ ــدادادیـ ــان گفت:
همچنین یک سبزی کاری دو هکتاری
در مرحلهای جداگانه تخریب شد و
با چهار هکتاری که در کهریز تخریب
شد ،امسال مجموعا  ۱۷هکتار اراضی
کشاورزی آ لــوده تخریب شده است.
خدادادیان از حضور بخشداری مرکزی،
شرکت آب و فضالب و جهاد کشاورزی
در کـنــار مــرکــز بـهــداشــت شهرستان
برای برخورد با سبزی کاریهای آلوده
یاد کرد.

سرنوشتصنعتاستان؛

کرمانشاه نیازمند تقویت کدام بخش اقتصادی است؟

حمیرا زارعی
خبرنگار

آنــچــه عــیــان اس ــت ایـنکــه
اس ـ ــت ـ ــان کـ ــرمـ ــانـ ــشـ ــاه کــه
بیکارترین استان کشور در

 ۴دهه گذشته بوده و از تاسف بارترین آمار فقر
و فالکت برخوردار است بیش از هر چیز نیازمند
توسعه در حوزههای اقتصادی است که منجر به

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش اعظمی از
جوانان بیکار فعلی این دیار شود.
همواره در طی سالیان دراز برای حل این مشکل

در استان ما به حــوزه بازرگانی و کشاورزی توجه
بیشتری شده است.
اما حاال این استان که در راه ابریشم قرار دارد و
سابقه مبدا و مقصد و بارانداز واردات و صادرات
کاالها به کشورهای همسایه را در کارنامه خود
دارد با وجود تحریمها ،گرانی نرخ ارز و مشکالت
عــیــان مــوجــود در ای ــن ح ــوزه بــه ش ــدت ضعیف
شده است .در حوزه کشاورزی نیز که ما دومین
استان پرآب کشور بودیم حاال مشکل کم بارانی
و بــی آبــی ســد محکمی در بــرابــر اشــتــغــال حــوزه
کشاورزی سنتی که غالب اراضی استان را شامل
میشود ساخته است .از توسعه گردشگری هم
کــه بسیار ناامیدیم چــرا کــه تجربه تلخ کــرونــا در
دو سال گذشته ،اشتغال این حوزه را به شدت
تحت شعاع قرار داده و حتی میتوان گفت آن را
مثل تقریبا کل جهان به یک بحران سخت بدل
نموده است.
تنها راه نجات باقی مانده توسعه صنعتی برای
ایجاد اشتغال ،رفع اثر تحریمها ،مقابله با گرانی
و فقر و فالکت و عمل بــه منویات رهبر معظم
انقالب در بیانات آغازین روز همه سالهای اخیر
است .الحق که در این ایام گذشته چندین حرکت
خــوب صنعتی بــدور از شعارهای پوپولیستی با
امید بخشی بــرای گرفتن امتیاز اح ــداث صنایع

مــادر بــا اشــتــغــالهــای ســراب گــونــه چند ده هــزار
نفری در استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی
استان با رویکرد جدی و مصمم مسئوالن امر در
حوزه توسعه صنایع کوچک و کارگاهی و حمایت
از ایشان صورت گرفته که ستودنی و قابل قبول
بوده است.
رشد بی سابقه حدودا هفت برابری واگذاری اراضی
صنعتی و صــدور مجوزهای الزم جهت راهانــدازی
صنایع کوچک و متوسط توسط ایــن شرکت در
استان نسبت به مدت مشابه چهار ساله قبل از
آن میتواند این نوید را بدهد که هنوز میتوان به
آینده این دیار امید داشت.
به عنوان نمونه راه اندازی ناحیه صنعتی مبلمان
که صنعتی بسیار اشتغالزا و البته مورد نیاز استان
بود با سرعت ساخت و ساز مناسب و پیگیری
شرکت شهرکهای صنعتی میتواند زمینه ساز
تحولی عظیم در صنعت مبل غرب ایران باشد.
راه اندازی فازهای چندگانه شهرک صنعتی زاگرس
به عنوان بزرگترین لکه صنعتی غــرب کشور و
تامین زیــر ساختهای آن نیز میتواند سر خط
خوبی برای سرمایهگذاران خارج از استان باشد که
بدانند بسترسازان توسعه کرمانشاه عالقهمند
به خــروج از رکــود صنعتی سالهای پیش از این
هستند.

باید در کنار همه نقایص و عقب ماندگیهای این
استان که بخشی ناشی از بی توجهی مسئوالن
دولــت پیشین و برخی به علت کوتاهی مدیران
داخل استان بوده است از زحمات کسانی که به
توسعه صنعتی استان در شرایطی که کشاورزی و
بازرگانی و گردشگری دچار بحرانهای جدی شده
است قدردانی نموده و عملکرد همه مدیران و
مسئوالن دولــت پیشین همچون مدیر عامل
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه را در
دولت جدید با نگاه جناحی و سیاسی نسنجیم.
ام ــی ــدواری ــم دولـ ــت عــدالــت طــلــب ســیــزدهــم در
س ــاله ــای پ ـیــش رو ضــمــن ت ــأدی ــب و تــوبــیــخ و
سئوال از مدیرانی که استان ما را در حوزه تحت
مدیریت خویش به عقب راندهاند برای آنان که
زمینه ساز پیشرفت و توسعه این دیار گشتهاند
ارزش و احترام ویژه قائل و اجازه ادامه مسیرهای
درست را این بار با قدرت و اختیارات بیشتر مهیا
سازند.
در کرمانشاه به عنوان دیــار هــمــواره در معرض
آزمون و خطاهای سالیان ،ما دیگر فرصت آزمون
خطای چندانی نداریم .امید است که ریزبینانهتر
به جریانات جــاری در استان توجه و خــوب و بد
را به دقت از یکدیگر تمیز داده و بر نقاط قوت
بیفزاییم.
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سرپرست سازمان سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛ نجات  8کرمانشاهی از میان شعلههای آتش و دود
سرپرست سازمان سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه از نجات  8شهروند
کرمانشاهی از میان شعلههای آتش و دود خبر داد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،یک مورد حریق
برج  ۹طبقه در سهراه  ۲۲بهمن کرمانشاه به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرمانشاه از طریق سامانه  ۱۲۵اعالم شد.

فرهاد فرهودی سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه
در خصوص وضعیت اطفای این حریق اظهار کرد :پس از اعالم حریف سنگین به
سازمان آتشنشانی در ساعت  ۴صبح  ،سریعا  ۸خودرو اطفای حریق به همراه ۲۵
آتشنشان به محل حریق اعظام شدند .وی افزود :به دلیل حجم سنگین دود و
حریق این ساختمان  ۹طبقه سهراه  ۲۲بهمن از  ۳ایستگاه سازمان آتشنشانی

شهرداری کرمانشاه به این منطقه آتشنشان اعظام شد .سرپرست سازمان
سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد ۸ :نفر در این ساختمان گرفتار
در حریق بودند که طی عملیات  ۱۲۰دقیقهای تمامی افراد گرفتار شده در ساختمان
بدپن هیچ گونه آسیبی نجات پیدا کردند .وی در پایان گفت :منشا این حریق
مشکل فنی در آسانسور ساختمان بوده که به کل ساختمان سرایت کرده است.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

به بهانه روز ملی ایمنی در برابر زلزله؛

مدیرکل امالک شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

توصیه های ایمنی زلزله توسط رئیس سازمان آ تش نشانی کرمانشاه

پلمب  40مغازه متخلف در کرمانشاه

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه اقدامات و توصیههایی که شهروندان
باید قبل ،حین و بعد از زلزله مدنظر داشته باشند را تشریح کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،فرهاد فرهودی با بیان
اینکه شهروندان از قبل باید نقاط امن و مطمئن منزل را شناسایی کنند
اظهار داشت :بهترین مکان برای پناه گیری در منازل مسکونی ،مقابل
ستونهای اصلی ساختمان میباشد و یکی از مهم ترین نکات ایمنی در
هنگام زلزله عدم استفاده از آسانسور است .وی در ادامه با اشاره به لزوم
فراگیری نکات ایمنی توسط کودکان تأکید کرد :باید فعالیتهای مربوط به
ایمنی منازل از قبل و در حضور کودکان انجام و نحوهی جای گیری صحیح و
پناه گیری امن را آموزش دهیم .رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه افزود:

یکی از امن ترین نقاط ساختمان هنگام زلزله راهروهاست که به دلیل عرض
کم دیوارها و ستونها دارای مقاومت بیشتری هستند و برای پناه گیری
مناسب است .فرهودی با تاکید بر اینکه شهروندان هنگام زلزله از حضور
در کنار پنجرهها و درهای شیشهای اجتناب کنند تصریح کرد :در زمان زلزله
از حضور در کنار ساختمانهای در حال ساخت و تیرهای برق ،زیر کابلهای
برق و یا درختان بزرگ و تنومند اجتناب کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه نباید لوازم سنگین منزل را در ارتفاع قرار داد
گفت :قبل از زلزله کیف نیازهای اولیه مجهز به مقداری لباس گرم ،چند عدد
پتو سبک و در کنار کیف نیازهای اولیه چراغ قوه ،باتری ،چند عدد کنسرو ،آب
معدنی ،نیازهای بهداشتی اولیه مانند دارو ،بتادین ،پنبه و باند قرار دهید.

به مناسبت ایام فاطمیه انجام شد؛

تجلیل حوزه بســیج  ۶کارمندی کرمانشاه از خانوادهشهدا و جانبازان
به مناسبت ایام فاطمیه بسیج حوزه کارمندی کرمانشاه با سرکشی از
خانواده شهدا و جانبازان از ایثار و از خودگذشتگی آنها تجلیل کردند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،سرهنگ
سیروس قاسمی فرمانده بسیج حوزه  ۶کارمندی امام جعفر صادق(ع)
کرمانشاه با حضور در منزل خانواده شهدای رضوان مدنی و جانباز  ۷۰درصد
منصور صفایی از ایثار و از خودگذشتی این شهدا و جانبازان تجلیل کرد.
در این سرکشی که با حضور فرماندار کرمانشاه و جمعی از مسئوالن
شهرداری برگزار شد ،سرهنگ قاسمی با اشاره به هدف این سرکشیها،

اظهار داشت :سرکشی از خانواده شهدا و دیدار با جانبازان عزیز با هدف
تجدید پیمان با آرمانها و ارزشهای شهدا و امام شهداست که فرصت
لمس شیوه زیستن آنها همان موضوعی است که فرموده مقام معظم
رهبری در شناخت سبک واقعی زندگی ایرانی و اسالمی بوده و ما نیز محور
برنامههای خود را بر همین محور قرار دادهایم.
وی افزود :خانواده شهدا ولی نعمت ما هستند و دیدار با خانواده شهدا
انگیزه خدمت را در مسئوالن ۲چندان میکند .فرمانده بسیج حوزه ۶
کارمندی امام صادق(ع) کرمانشاه تصریح کرد :امروز آرامش حاکم بر جامعه

را مدیون قطره قطرههای خون شهدا و از ایثار جانبازان هستیم.
وی ادامه داد :خداوند متعال اجر واالیی برای جانبازان و خانوادههای مقاوم
ایشان قرار داده است و هر تکریم دنیوی در مقابل روحیه عظیم و زندگی
مجاهدانه خانوادههای جانبازان ناچیز است.

مدیرکل اداره امالک شهرداری کرمانشاه از پلمب
بیش از  40مغازه استیجاری که مالکیت آن در
اختیار شهرداری است خبر داد و افزود :مستاجران
این واحدهای تجاری حدود  20سال اجارهای به
شهرداری پرداخت نمی کنند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،لیدا دست خوش با اشاره به
واگذاری برخی واحدهای تجاری شهرداری به بخش
خصوصی بصورت اجاره ای ،اظهار کرد :شهرداری
ی که در شهر در اختیار دارد و آنها را
واحدهای تجار 
طی قراردادهایی به افراد اجاره میدهد.
وی افزود :متاسفانه در این بین برخی افراد
سوءاستفاده کرده و علی رغم اخطارهای مکرر از
پرداخت اجاره به شهرداری سرباز میزنند.
مدیرکل اداره امالک شهرداری کرمانشاه تصریح
کرد :در حال حاضر بیش از  40مغازه در محدوده
سبزه میدان و چهارراه مطهری شناسایی شدهاند
که حدود  20سال است اجارهای به شهرداری
پرداخت نمی کنند .این مسئول گفت :این
واحدها حدود  20سال پیش با شهرداری قرارداد
بسته و تنها یک سال اجاره بها پرداخت کردهاند
و در سالهای بعدی علی رغم اخطارهای مکرر از
پرداخت اجاره سرباز زده اند.دست خوش گفت:

در همین راستا با توجه به حقی که شهرداری برای
شناسایی و تصرف اموال خود دارد ،به این واحدها
دو بار اخطار کتبی جهت اقدام برای عقد قرارداد
جدید و پرداخت اجاره بها داده شده ،اما متاسفانه
مستاجران این واحدها اعتنایی نکردند.
مدیرکل اداره امالک شهرداری کرمانشاه گفت :در
نهایت اداره حقوقی شهرداری با کسب مجوز از
دادستانی اقدام به پلمب این واحدها کرده است
و تاکنون چند واحد پلمب شده و امروز و فردا نیز
مابقی واحدها پلمب خواهند شد.
دست خوش گفت :این اقدام در راستای خارج
کردن تصرف اموال شهرداری صورت گرفته است،
چرا که درآمد حاصل از اجاره این واحدها حقوق
عامه است و این درآمدها صرف ارائه خدمات به
شهروندان میشود.

سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

سرپرست سازمان فرهنکی اجتماعی و
ورزشی شهرداری کرمانشاه از اجرای تئاتر
خیابانی به مناسبت دومین سالگرد
شهادت سردار سلیمانی خبرداد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،به مناسبت هفته
مقاومت و همزمان با شهادت سردار

اجرای تئاتر خیابانی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

سلیمانی اجرای نمایشهای خیابانی با
عنوان "علمدار" به همراه دمام و سنج در
شهرکرمانشاه آغاز خواهد شد.
حسین جلیلی سرپرست سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت
اظهار کرد :نخستین برنامه تئاتر خیابانی

۹دی بر سر مزار شهدای کرمانشاه ،راس
ساعت یازده صبح اجرا خواهد شد.
وی افزود :شهید ،باران رحمت حق است
که به زمین خشک جانها ،حیات دوباره
میبخشد و این مدافعان حرم هستند
با اینکه میدانند در راه هدف حفظ و
پاسداری از اسالم و مسلمین شهید

خواهند شد با اعتقادی راسخ پا در میدان
جنگ میگذارند .سرپرست سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
کرمانشاه تصریح کرد :آنها میدانند که راه
حق چیست و کدام است .امام حسین(ع)
و  72تن از یارانش به شهادت رسیدند اما
هیچ چیز به آخر نرسید و آنجا تازه شروع

ماجرا بود و دین اسالم انگار دوباره جان
گرفت .عشق شهید ،عشقی حقیقی است
که با هیچ چیز عوض نخواهد شد.
وی هدف از برگزاری تئاتر خیابانی را یادآوری
ذرهای از رشادتها و جانفشانیهای
شهدای مدافع حرم عنوان کرد و گفت:
با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی

ستاد کرونا ،اجرای نمایشهای خیابانی
با عنوان "علمدار" به همراه گروه سنج و
دمام نوازی از  ۹دی در مزار شهدای شهر
کرمانشاه آغاز و روزهای جمعه دهم دی
در مسجد جامع و  ۱۳دی در میدان غدیر
جنب ساختمان شهرداری کرمانشاه
ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه:

برای احراز هویت مکانی دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه با اشاره
به ارائه خدمات  ۱۲۵واحد پستی شهری و روستایی و ۱۳۰
دفتر پیشخوان در استان ،گفت :متقاضیان برای احراز
هویت مکانی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند
و میتوانند در منزل با مراجعه به سایت gnaf.post.ir
احراز هویت مکانی خود را دریافت کنند.
«شهریار بهنیا» افزود :در این طرح پس از ارسال
درخواست متقاضی شناسهای برای فرد مورد نظر
ارسال میشود که پس از آن ماموران اداره پست به
آدرس ارائه شده مراجعه میکنند و شناسه توسط
ماموران تایید میشود.
او با اشاره به الکترونیکی شدن احراز هویت مکانی و
تاثیر آن در کاهش مراجعات حضوری بیان کرد :بسیاری
از دستگاههای دولتی از جمله آموزش و پرورش ،نیروی
انتظامی ،بانکها ،امور مالیاتی و تامین اجتماعی برای
انجام کارهای مربوط به ارباب رجوع نیازمند احراز هویت
مکانی مراجعه کنندگان هستند .وی تصریح کرد :در
چندماه گذشته با اجرای راهکارهای مرتبط سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش و آئین نامه اجرایی طرح
نشانی استاندارد مکانی ملی ( )GNAFدر خصوص
تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی
به استعالمهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی از

طریق شبکه ملی اطالعات ،تفاهم نامهای مابین
وزارت آموزش و پرورش و شرکت ملی پست جمهوری
اسالمی ایران منعقد شد .مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات کرمانشاه با اشاره به ثبت یک میلیون و ۲۷۰
هزار اطالعات مکانی در استان کرمانشاه ،گفت :در این
طرح اطالعات مکانی تمام شهرها و روستاهای استان
کرمانشاه به روزرسانی شده است و هم اکنون  ۱۲۵واحد
پستی شهری و روستایی و  ۱۳۰دفتر پیشخوان به هم
استانیها خدمات ارائه میدهند.
* احداث سایتهای جدید اپراتورهای ارتباطی در جاده
وروستاهایکرمانشاه
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایجاد ارتباطات
مناسب در استان ،گفت :نیازمند نصب دکل در برخی

نقاط جادهای و فضاهای منابع طبیعی هستیم زیرا برای
ارتقای شبکه مخابراتی و بهرهمندی مردم از امکانات
ارتباطی راهی جز نصب دکل نیست.
«شهریار بهنیا» افزود :احداث سایتهای جدید
اپراتورهای ارتباطی در روستاها با هدف توسعه متوازن
خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت در روستاهای
محروم استان انجام میشود .او در ادامه با اشاره به
افزایش روزانه تعداد مشترکان ،تصریح کرد :هم اکنون
برای رفع مشکل آنتندهی در نقاط جادهای و فضاهای
منابع طبیعی استان کرمانشاه تجهیزات مورد نیاز است
که چنانچه امکان نصب و راه اندازی سایتهای جدید
مخابراتی فراهم نشود ،دسترسی مردم به توسعه
ارتباطات کاهش پیدا میکند .مدیرکل ارتباطات و
فناوری اطالعات در ادامه ،گفت :ارائه خدمات در
روستاهای محروم باقیمانده و فاقد اینترنت ،سبب
توسعه متوازن و کاهش شکاف دیجیتال بین شهر
و روستا میشود .استان کرمانشاه  ۲میلیون نفر
جمعیت ساکن در  ۱۴شهرستان ۳۱ ،بخش ۳۲ ،شهر،
 ۸۶دهستان و  ۲هزار و  ۵۹۵آبادی دارد و  ۲.۴درصد
جمعیت کشور در این استان سکونت میکنند که از
این تعداد  ۷۵درصد در نقاط شهری و  ۲۵درصد در نقاط
روستاییزندگیمیکنند.

تلخکامی کرمانشاه از درگذشت پاکبان زحمتکش

سرپرست شهرداری کرمانشاه در پی درگذشت پاکبان
شهرداری منطقه  ۶کرمانشاه در حادثه دلخراش تصادف پیام
تسلیت صادر کرد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه امیر رحیمی
در پی حادثه شب گذشته و فوت «هوشنگ فرهادی»
پاکبان زحمت کش شهرداری منطقه  ۶کرمانشاه پیام
تسلیت صادر کرد.
خانواده محترم مرحوم هوشنگ فرهادی
خاطره زحمات بی دریغ و حس مسئولیت پذیری مردان
بلند همتی که در عرصه خدمت به هموطنان و حفظ طراوت

فضای شهری شهر کرمانشاه ،بیمنت و خالصانه تالش
کردند همیشه در یاد شهروندان کرمانشاهی باقی خواهد
ماند و آن هنگام که بانگ رحیل ،کوچ خدمتگزاری صدیق را
خبر میدهد ،همگان در سوگ این انسانهای خدوم ،صادق
و متعهد اندوهگین شده و با دلی دردمند زحمات آنان را ارج
مینهند.
برادر گرانقدر« ،هوشنگ فرهادی» یکی دیگر از خدومین
شهرداری کرمانشاه به دیار باقی شتافته است.
ضمن تقدیر از تالشهای ارزشمند این انسان سخت کوش
که چندین سال در عرصه زیباسازی و نظافت فضای شهری
کرمانشاه مخلصانه خدمت کرد ،ضمن عرض تسلیت به
جامعه شهروندی از پروردگار متعال برای آن مرحوم مغفور،
رحمت واسعه الهی و برای خانواده معزز وی صبر و شکیبایی
خواستارم .امید است تا به لطف پروردگار مهربان و تالش
مدیران شهری شاهد اینگونه حوادث ناگوار در تمامی
شهرهای کشورمان و کرمانشاه نباشیم.
امیر رحیمی  -سرپرست شهرداری کرمانشاه

رئیس گروه هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛

 ۵۲هزار کرمانشاهی امسال به «سینما» رفتند
«دینامیت» پربازدیدترین فیلم

رئیس گروه هنری و سینمایی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمانشاه از اک ــران شــش فیلم طی
امـســال در سینماهای اسـتــان خبر
داد و افــزود :بیش از  ۵۲هــزار نفر از
این فیلمها بازدید کردند.
بـ ـ ــه گـ ـ ـ ـ ـ ــزارش جـ ـ ــا مجـ ـ ــم پـ ــژمـ ــان
خــس ــروی پ ــور  ،ب ــا اش ـ ــاره ب ــه رون ــق
نسبی سینماهای اسـتــان در سال
جاری گفت :خوشبختانه با توجه به
انجام واکسیناسیون کرونا و بهبود
وضعیت کــرونــا در ک ـشــور ،امسال
ن ـس ـبــت ب ــه سـ ــال گــذش ـتــه شــاهــد
استقبال و رونق سینماهای استان
بودیم.
وی افزود :در  ۹ماهه امسال بیش از
 ۵۲هزار نفر از فیلمهای اکران شده
در سینماهای استان بازدید کردند

کــه نسبت بــه م ــدت مـشــابــه ســال
گذشته عمال افــزایــش پنج بــرابــری
داشته است.
خسروی پور خاطرنشان کــرد :سال
گذشته با توجه به تشدید وضعیت
کرونایی و تعطیلیهای طوالنی مدت
سینماهای استان تنها حدود  ۱۰هزار
و  ۵۰۰نفر از فیلمهای اکران شده در
سینماها بازدید داشتند.
رئیس گروه هنری و سینمایی اداره
کــل فــرهـنــگ و ارشـ ــاد اســامــی
اس ـتــان کــرمــانـشــاه ی ــادآور
شد :امسال توانستیم
بیش از  ۲۷۰۰سانس
اکـ ــران فیلم داشـتــه
بـ ــاش ـ ـیـ ــم و ایـ ــن
درحــال ـی ـســت که
س ـ ــال گــذش ـتــه

تنها  ۹۸۰سانس اکران داشته ایم.
خسروی پور رقم فــروش فیلمهای
اک ــران شــده در سینماهای استان
در سـ ــال ـ ـجـ ــاری را بـ ـی ــش از ۸۵۰
م ـی ـل ـیــون ت ــوم ــان اع ـ ــام و تـصــریــح
کـ ــرد :سینماهای
استان در مدت
مشابه سال
گذشته تنها
حــدود ۱۲۸

میلیون تومان فروش داشتند.
ایـ ــن م ـس ـئــول در ادام ـ ــه ب ــا اشـ ــاره
ب ــه اک ـ ــران ش ــش فـیـلــم دیـنــامـیــت،
گـشــت ارشـ ــاد  ،۲ق ـهــرمــان ،درخــت
گـ ــردو ،ه ـف ـت ـهای یــک ب ــار آدم بــاش
و م ـنــصــور در سـیـنـمــاهــای اس ـتــان
در س ــال ج ــاری گ ـفــت :اکـ ــران فیلم
منصور همچنان ادامــه دارد ،امــا تا
به اینجای کار “دینامیت” توانسته
بـیـشـتــریــن م ـیــزان فـ ــروش را از آن
خـ ــود کــن ــد .رئــی ــس گ ـ ــروه هــن ــری و
سـیـنـمــایــی اداره ک ــل فــره ـنــگ و
ارشاد اسالمی استان کرمانشاه
افــزود :ایــن فیلم  ۷۸۰سانس
در سینماهای اسـتــان اکــران
شــده و بیش از  ۲۱هــزار نفر
در استان از این فیلم بازدید
کردند.

ُ
پایش مرزهای استان کرمانشاه برای مقابله با ورود «امیکرون»

هنوز موردی در استان شناسایی نشده است
معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت :با توجه به
ُ
اینکه مواردی از ابتال به سویه "امیکرون" در کشور شناسایی
شده است ،در همین راستا مراقبتها تشدید شده تا در صورت
شناسایی موارد مبتال به این سویه هرچه سریعتر نسبت به
کنترل و قرنطینه افراد شناسایی شده اقدام شود.
به گزارش جامجم سارا شاه آبادی بیان کرد :امکان انجام تست
ُ
"امیکرون" را در استان داریم ،کیتهای تشخیصی این سویه
جدید کرونا در استان موجود است و از موارد مشکوک تست
گرفته میشود .هر چند این سویه فعال ضعیفتر از سویه دلتا
است ،اما با توجه به دستورالعملهای وزارتخانه از افرادی که
در بخشهای ویژه بستری هستند و نیز افرادی که به صورت
خانوادگی و ظرف مدت بسیار کوتاهی همگی مبتال شدهاند
ُ
تست "امیکرون" گرفته میشود .از این افراد در ابتدا تست PCR
ُ
گرفته میشود و در صورت مثبت بودن ،تست "امیکرون" از
آنها گرفته میشود .قدرت سرایت سویه جدید بسیار باالست
در همین راستا نیاز است که افراد مراقبت بیشتری در زمینه

رعایت پروتکلهای بهداشتی داشته باشند .استفاده از ماسک
و رعایت فاصله اجتماعی در محیطهای شلوغ مهمترین عامل در
پیشگیری از ابتال به این سویه جدید است .در کنار اینها عامل
مهم در پیشگیری بحث تزریق دوز سوم واکسن کرونا است
که در این زمینه میطلبد افراد هرچه سریعتر برای تزریق این
دوز مراجعه کنند .تمام افرادی که حداقل سه ماه از تزریق دوز

دوم واکسن آنها گذشته میتوانند برای تزریق دوز سوم کرونا
مراجعه کنند .این شرایط برای تمام انواع واکسن کرونا صادق
ُ
است .مرزهای استان در برابر ورود سویه جدید "امیکرون"
پایش میشوند و تنها افرادی مجاز به ورود به کشور هستند
که حتما کارت واکسن داشته و دو دوز واکسن را تزریق کرده
باشند .همچنین افرادی که واکسن نزدهاند باید تست  PCRاز
آزمایشگاههای معتبر داشته که مربوط به  ۴۸ساعت گذشته
باشد.
در صورتی که افراد هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده باشند
در همان مرز از آنها تست کرونا گرفته میشود.
تیمهای مراقبت مرزی هم اکنون در مرزهای پرویزخان و خسروی
مستقر بوده و در صورتی که افراد واکسن نزده یا تست PCR
نگرفته باشند ،از آنها تست میگیرند.
#هم_پیمان_تا_پایان_کرونا
اینجا مرجع رسمی اطالعات و آگاهی در استان کرمانشاه پیرامون
بیماری کرونا و واکسیناسیون است

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمانشاه

خبر

دسـتگیری  ۳نفـر از عاملان
حملـه بـه یـک واحـد صنفـی در
جوانـرود

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود از
دستگیری  ۳نفر از عامالن حمله شبانه به کافی
شاپی در این شهرستان که منجر به زخمی
شدن  ۲نفر شده بود ،خبر داد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ بهروز فخری اظهار
داشت :چهارشنبه  ۸دی پس از اطالع پلیس
جوانرود از حمله چند نفر به یک واحد صنفی در
سه راهی آموزش و پرورش این شهر تیمهایی از
ماموران به سرعت راهی محل شدند .وی ادامه
داد :پس از حضور ماموران و در تحقیقات به
عمل آمده مشخص شد چند نفر در حالی که
مسلح به سالح گرم و سرد بوده اند وارد یک
کافی شاپ شده و عالوه بر بهم ریختن فضای
مغازه و وارد آوردن خسارت ۲ ،نفر را از ناحیه سر
و گردن به صورت سطحی زخمی کرده اند.
سرهنگ فخری تصریح کرد :این افراد پس از
خروج از مغازه با تیراندازی هوایی در خیابان
مجاور با سالحهای سردی که در اختیار
داشتهاند به  ۲دستگاه خودرو سواری خساراتی
وارد و سپس متواری میشوند .رئیس پلیس
جوانرود یادآوری کرد :ماموران انتظامی
شهرستان با دریافت این اطالعات به سرعت
وارد عمل شده و با انجام کارهای اطالعاتی
موفق شدند در عملیاتهایی جداگانه  ۳عامل
اصلی این حادثه را در مخفیگاهشان دستگیر
کنند .وی همچنین با اشاره به کشف  ۲قبضه
سالح گرم و  ۵قبضه سالح سرد ،از شناسایی
دیگر عامالن حمله به کافی شاپ خبر داد و
گفت :تحقیقات برای کشف انگیزه اصلی افراد
مهاجم و دستگیری دیگر همدستان آنها
ادامه دارد.
سرهنگ فخری در پایان از برخورد قاطعانه
پلیس با اراذل و اوباش و افرادی خبر داد که
به هر نیتی قصد ایجاد اخالل در نظم و امنیت
عمومی جامعه و ایجاد رعب و وحشت میان
مردم خبر داد.

ع ــاشق دوست ز رن ـ ــگش پيداست
بيدلـ ـ ـ ـ ــى از دل تنگ ــش پيداست
نتـ ـ ـ ـ ــوان نـ ـ ــرم نمودش به سخن
ايـ ــن سخن ،از دل سنگش پيداست

تحریریه شهرستانها021-45897 :
سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی08334411163:

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

امامخمینی

(ره)
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یک باستان شناس پارینه سنگی؛

چرا کرمانشاه مورد توجه نئاندرتالها بوده است؟
یک باستان شناس پارینه سنگی وجود برخی ویژگیهای استثنایی در منطقه کرمانشاه را
باعث توجه نئاندرتالها به این منطقه برای زندگی کردن دانست.
به گزارش جام جم ،سامان حیدری گوران ،بااشاره به کشف بقایایی از زندگی انسانهای
نئاندرتال در چند نطقه از کرمانشاه ،اظهارکرد :از حدود  ۸۰سال پیش تاکنون بقایایی از زندگی
انسانهای نئاندرتال در نقاط مختلفی از کرمانشاه همچون بیستون ،غار وزمه ،صخره باوه
یوان ،غار دواشکفت و تنگ بزازخانه کشف شده است .وی افزود :هرچند طبق اطالعات و
پژوهشهای انجام شده میدانیم که نئاندرتالها یکجانشین نبوده اند و مدام از نقطهای
به نقطهای دیگر میرفتند ،اما برخی ویژگیهای کرمانشاه باعث شده تا حضور آنها در این
منطقه پررنگ تر باشد .این باستان شناس کرمانشاهی که سرپرستی چهار فصل تیم کاوش
در مجموعه غار و پناهگاه صخرهای “باوهیوان” کرمانشاه را برعهده داشته که منجر به کشف
یک دندان شیری انسان نئاندرتال در این محوطه شد ،ادامه داد :شاید برای کسانی که در
کرمانشاه به دنیا آمده اند و در این منطقه بزرگ شده اند ،یک ویژگی مهم که کوه و دشتهای
آن دارد و در سایر مناطق کشور به ندرت دیده میشود ،چندان به چشم نمیآید ،چرا که به
آن عادت کردهاند.
وی تصریح کرد :در کرمانشاه پدیدهای استثنایی وجود دارد که به ندرت در دیگر مناطق دنیا
آن را میبینیم و آن این است که در این استان کوههایی وجود دارد که بالفاصله و بدون دامنه
به دشت متصل میشوند ،یعنی یک دشت کامال مسطح داریم و کوهی عمودی که بدون
هیچ شیب و دامنهای به آن چسبیده ،درحالیکه در سایر مناطق برای اینکه بتوانیم به کوه
برسیم باید دامنه و یک شیب را طی کنیم.

حیدری گوران با بیان اینکه این شرایط ایده آل نئاندرتالها بوده ،عنوان کرد :نئاندرتالها
بدنهایی بسیار ورزیده داشتند ،عالقمند به صخره نوردی بودند و در غار زندگی میکردند،
بنابراین با چنین شرایطی که در کرمانشاه وجود داشت ،میتوانستند بدون اینکه مجبور
باشند مسافت زیادی را برای رسیدن به دشت و آب طی کنند ،به سرعت از کوه پایین بیایند و
به منابع آبی و غذایی دست پیدا کنند .وی خاطرنشان کرد :بنابراین در این منطقه همه چیز
برایشان مهیا بوده و زندگی راحتتری در آن داشتهاند ،هرچند که در ایران و در منطقه زاگرس
مناطق دیگری هم همچون کرمانشاه وجود دارد ،اما در این استان قلمرو زیستی وسیع تر از
سایر مناطق بوده است ،تاجایی که از بیستون تا شاهو شاهد چنین ویژگی هستیم.
این باستان شناس پارینه سنگی ادامه داد :از طرفی اگر خوب نگاه کنیم ،کوههایی که از
بیستون تا کوهستان شاهو در کرمانشاه هستند ،همگی آهکی و رنگ روشن خاکستری
دارند و این کمک کرده تا میزان انعکاس نور در آنها بسیار باال باشد ،یعنی در زمستان که
هوا سرد بوده ،با جذب انرژی خورشید ،گرمای بیشتری داشته اند که این مساله هم برای
نئاندرتالها بسیار مهم بوده و میتوانستند از سرما فرار کنند ،چراکه میدانیم در دورهای که
آنها زندگی میکرده اند ،دمای هوا تا حدود  ۱۵درجه سانتی گراد نسبت به اکنون سردتر بوده
است .وی یادآورشد :در مجموع شرایط جغرافیایی که در کرمانشاه داشتهایم ،باعث شده تا
شاهد حضور نئاندرتالها در مناطق مختلفی از کرمانشاه باشیم.
حیدری گوران در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص شرایط زندگی نئاندرتالها هم
گفت :هیچکس نمیداند که نئاندرتالها انسانهایی خوشحال بوده اند یا ناراحت یا اینکه
در چه حد زندگی سختی داشتهاند ،اما باتوجه به اینکه بشر کنونی با استفاده از تکنولوژی

کشف بیش از  10کیلوگرم مواد مخدر در سنقروکلیایی
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی از کشف  10کیلو و  400گرم ماده
مخدر تریاک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ غضبان احمدی فرد اظهار داشت:
پس از اطالع ماموران پلیس سنقروکلیایی از فعالیت یک نفر
در زمینه توزیع مواد مخدر ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران پاسگاه کل سفید با انجام کارهای
اطالعاتی موفق به شناسایی قاچاقچی مواد مخدر شده و در
عملیاتی حساب شده خودرو پیکان وی را توقیف کردند.
سرهنگ احمدی فرد تصریح کرد :در بازرسیهای انجام شده از
خودرو توقیفی 10 ،کیلو و  400گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.
رئیس پلیس سنقروکلیایی در پایان از دستگیری قاچاقچی

مورد نظر و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم
خبر داد.

و فناورها زندگی را برای خود بسیار آسان کرده و راحتطلب شده ،میدانیم که نئاندرتالها
زندگی بسیار سختی داشتهاند .وی افزود :نئاندرتالها برای اینکه بتوانند شکم خود را سیر
کنند ،باید شکار میکردند و از آنجایی که آنها از ابزارهای پرتابی بهره نمیبردند و شکار آنها هم
حیواناتی همچون بز ،گوسفند ،اسب و گاو وحشی بوده ،بنابراین کار بسیار سختی داشته اند.
این باستان شناس کرمانشاهی ادامه داد :نئاندرتالها برای اینکه بتوانند این حیوانات
وحشی را شکار کنند ،مجبور بوده اند که با آنها نبرد تن به تن و فیزیکی داشته باشند و این
موضوع باعث شده تا گاها استخوانهای آنها دچار شکستگیهای متعددی باشد ،بگونهای
که از  ۱۵۰اسکلتی که تاکنون در دنیا از نئاندرتالها کشف شده و  ۳۰تا  ۴۰مورد آنها مورد مطالعه
قرار گرفته ،عمدتا دچار شکستگی بوده اند .بنابراین میتوان گفت که نئاندرتالها زندگی
سادهای نداشته اند.

دستگیری عامالن تیراندازی در کرمانشاه
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری  3عامل
تیراندازی در روستای نوروز آباد که باعث مصدومیت چند تن
از شهروندان شده بود ،خبر داد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ علیرضا دلیری اظهار داشت :پس
از وقوع یک مورد تیراندازی منجر به جرح در روستای نوروز
آباد کرمانشاه که منجر به ایجاد رعب و وحشت و مجروحیت
شهروندان شده بود ،موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه
قزانچی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پلیس نیز با انجام اقدامات اطالعاتی و
در یک عملیات غافلگیرانه ،توانستند محل اختفاء  3نفر از
عامالن تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنها
را دستگیر کردند .سرهنگ دلیری در پایان علت تیراندازی را

اختالفات شخصی عنوان و از معرفی افراد دستگیر شده به
دستگاه قضائی خبر داد.

