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كاهش 8 درصدي 
تلفات حوادث رانندگي

 دستگیری قاتل فراری
 در كنگاور، كمتر از 10 ساعت

4 تعاونی كرمانشاه عنوان 
برتر ملی را كسب كردند
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کرما نشاه

آمادگی 2۰۵۰ هیئت مذهبی 
برای اقامه عزای محرم

رتبه نخست گمرک بازارچه مرزی سومار 
در صادرات به عراق

مدیرکل گمرکات استان اظهارداشت: در پنج ماهه نخست سالجاری گمرک بازارچه مرزی سومار در بین گمرکات مرزی کشور با عراق، جایگاه 
نخست صادرات به این کشور را به خود اختصاص داد.

الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: خلیل حیدری افزود: کشورمان در پنج ماهه نخست سالجاری در مجموع 6 میلیون و 354 هزارو 117 
تن کاال به ارزش 3 میلیاردو 427 میلیون و 870 هزارو 72 دالر به کشور عراق صادر کرده است که از این میزان گمرکات استان کرمانشاه با صدور 

2 میلیون 269 هزارو 137 تن کاال )اظهاری و عبوری( به ارزش یک میلیاردو 132 میلیون و 837 هزارو 770 دالر از لحاظ...
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جشنواره فرهنگی »آَوه زین« در کرمانشاه 
برگزار شد

 19 مجتمع گلخانه ای و دامپروری؛ آماده 
پذیرش سرمایه گذاران 

صفحه 2

   امــکان کنترل الکترونیکی راننــدگان و خودروهای 
ســرویس مدارس، از لحاظ امنیت ، ایمنی و صالحیت مهیا 

شده است.
  با نزدیک شــدن به فصل بازگشایي مدارس و آغاز سال 
تحصیلي جدید، طرح جلوگیری از فعالیت ســرویس های 
غیرمجاز مدرســه توسط سازمان تاکســیرانی شهرداری 

کرمانشاه در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
 مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی 
شهر کرمانشــاه، با بیان اینکه ســاماندهي سرویس هاي 

مدارس یکي از مواردي است که...

آمار دانش آموختگان شاغل، آینه عملکرد  
دانشگاه جامع علمی - کاربردی

نماینده مدرســین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
کرمانشاه در شــورای تعامل اساتید کشور گفت: عملکرد 
دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه در آمار دانش آموختگان 

شاغل مشهود است
آمــار دانش آموختگان شــاغل در ارگان هــای دولتی و 

خصوصی نشان از عملکرد مناسب این دانشگاه دارد.
عرفــان امیــری از فعالیت ۱۱۰۰مــدرس دارای مجوز 

تدریس در رشته های علمی و مهارتی در استان خبر داد.
 امیری ادامه داد: شــاید برخی اوقات به دلیل ناآگاهی، 
کیفیــت علمــی این دانشــگاه را مورد نقد قــرار دهند اما 
بنده به عنوان نماینده مدرســین این دانشگاه در استان 
کرمانشاه اذعان می دارم که بار علمی این دانشگاه بر دوش 
اســاتید اســت چراکه جدای از قابلیت ها و صالحیت های 
علمــی که در کار گروه های مختلف تخصصی برای اســاتید 
خبــره مورد ارزیابی و ســنجش قرار می گیــرد، در نهایت 
این مدرسین هســتند که در زمینه ارائه آموزش علمی و 

مهارتی به دانشجویان فعال می باشند.
وی افــزود: برخــی از همین اســاتید در دانشــگاههای 
سراســری، ملی، آزاد اســالمی، غیــر انتفاعــی و پیام نور 
مشــغول تدریس هســتند و مدرس نیز بر اســاس تعهد 
و عالقــه خود، نام دانشــگاه برای وی تفاوتــی ندارد هر جا 
کــه کالس درس بر پا باشــد تا حد توان ســعی خــود را در 
انتقال مفاهیم آموزشی انجام می دهد و بدیهی است این 
دانشــگاه نه تنها به رغم وجود اســاتید مجــرب و توانمند 
از کیفیت علمی مناســبی برخوردار اســت بلکه از ویژگی 
منحصر مهارتی اســاتید نیز اســتفاده می کند که این امر 
وجه تمایز مناســب آموزشــی را در جهــت قابلیت مهارتی 

برای دانش آموختگان این دانشگاه ایجاد کرده است.
وی در ادامه سخنانش به قدمت علمی این مرکز پرداخت 
و گفت: دانشــگاه جامع علمی کاربردی از ســال ۱۳۷۰ در 

کشــور مشــغول پذیرش دانشجو در رشــته های مختلف 
مهارتی و آمــوزش در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام کرده 
اســت، این دانشگاه وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری اســت که با هدف ارتقاء مهارت، علم آموزی را سر 
لوحــه کار خود قرار داده اســت.امیری معتقد اســت، این 
مرکز تنها متولی نظام آموزش عالی مهارتی است و درصدد 
این است که در یک نگاه به صورت واقعی، افراد شاغل به 
کار را بــا علم کاربردی کــه در آن زمینه تجربی وجود دارد 
آشنا ســازد.امیری اظهار داشت: دومین رسالت دانشگاه 
این اســت که بر اساس اهداف سازمان های اجرایی حاضر 
در کشور بتواند در بین دانش آموخته ها، دوره های نظری 
را به صــورت زیربنایی به نیاز های واقعی جامعه برســاند 
و واضح اســت کــه انتظار برود فارغ التحصیــالن جدای از 
مباحث تئوری با رویکرد های عملی تر آشنایی پیدا می کنند 
که برای تحقق این امر، همت و یاری ســازمانهای اجرایی و 

دولتی را نیز بیش از پیش می طلبد.
 این مدرس دانشگاه افزود: در این صورت است که نیاز 
علمی کشــور در معیار عرضه و تقاضای افراد دانشــگاهی 
در جامعــه به صورت متــوازن و متعادل بــه وجود می آید 
دانشــگاه علمی کاربردی در زمینه های صنعتی ، فرهنگی ، 
اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی نیز در حال گسترش 
اعتالیــی دانش و پژوهش در کشــور اســت، مدارک این 
دانشگاه دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه می باشد. 
سر فصل های درسی و آموزشی مورد نظر در جهت تدریس 
اســاتید طبق مصوبه شــورای آموزشــی وزارت علوم و بر 
اســاس مهارت های علمی کاربردی تبیین و تشــریح شده 
است.امیری یادآور شد: تعهدات گفته شده شاید رسالت 
متفاوتــی را بــرای این دانشــگاه ایجاد کرده اســت و آمار 
فارغ التحصیالن شــاغل در ارگان هــای دولتی و خصوصی 

نشان از عملکرد مناسب این دانشگاه می باشد.
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4 تعاونی کرمانشــاه عنوان برتر ملی را کسب 
کردند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه گفت: در سیزدهمین جشنواره ملی 
تعاونی های برتر کشور، چهار تعاونی استان به عنوان تعاونی ملی برتر انتخاب شدند.

حسین محمدی - خبرنگار جام جم: حسن عزیزی گفت: در این مراسم 
که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در هتل المپیک تهران برگزار شــد و از 37 شرکت تعاونی برتر ملی در گرایش های 

مختلف از جمله تعاونی های سبز تقدیر شد. 
وی گفت: شرکت تعاونی 121 بهار داالهو )مانیزان( اسالم آبادغرب تولید کننده 
محصوالت لبنی و بنیاد توســعه کارآفرینی و تعاون از اســتان کرمانشــاه به عنوان 
تعاونــی های برتر ملی انتخاب و مورد تقدیر قــرار گرفتند. عزیزی همچنین افزود: 
شــرکت تعاونی 1820 نخ تایر ُکرد کرمانشاه به عنوان شرکت تعاونی حامی محیط 
زیســت پایدار ) تعاونی ســبز ملی( اولین شرکتی بود که از بین 6 تعاونی برتر ملی در 
این زمینه از دســت سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر گرفت. 
وی همچنین اظهار داشــت: غفار محمدی رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه نیز در 
این جشنواره به عنوان سفیر ملی تعاون انتخاب و 'بهادر جاودانه' رئیس اداره توسعه 
تعاونــی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان به عنوان رابط برتر مورد 
تقدیر کالنتری معاونت امور تعاون وزارت متبوع قرار گرفت. پیشــتر کرمانشاه رتبه 
ششم کشوری در ثبت نام از تعاونی های برتر استان در سیزدهمین جشنواره تعاونی 

های برتر با 766 تعاونی شرکت کننده را به خود اختصاص داده بود.

کاهش 8 درصدي تلفات حوادث رانندگي
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده اي اســتان کرمانشاه: از کاهش 8 درصدي 

آمارتلفات حوادث رانندگي در جاده هاي استان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان 
کرمانشــاه فریبرز کرمی گفت: در تیر سال 97 خوشبختانه در مجموع شاهد کاهش 
تلفات حوادث رانندگي در سطح محورهاي برون شهري و روستایی استان بوده ایم.

کرمی تعداد متوفیات حوادث رانندگي طي تیر ســال جاری را در محورهاي بین 
شهري استان 25 نفر و در محورهاي روستایي 2 نفر اعالم کرد که در مقایسه با دوره 

مشابه سال قبل به ترتیب 8 درصد و 50 درصد کاهش داشته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همچنین مجموع تعداد حوادث 
برون شــهری و روستایی را در تیر سال جاری 27 نفر اعالم کرد که در مقایسه با تیر 
ســال گذشته27  درصد کاهش داشته اســت.وی خاطر نشان کرد: تعداد متوفیات 
حوادث رانندگي در راه هاي روســتایی اســتان در 4 ماهه اول سال جاری 7 نفر بوده 
اســت که در مقایسه با مدت مشــابه در سال گذشته،بیانگر کاهش 30 درصدي مي 
باشــد و استان کرمانشاه در میان 31 استان کشور رتبه هشتم را در این زمینه به خود 
اختصاص داده اســت.کرمی همچنین از کاهش، 3/5 درصدی تعداد مصدومین در 
حوادث رانندگی اســتان  خبر داد.وی در خاتمه کاهش مرگ و میر ناشــي از سوانح 
رانندگي را نیازمند عزم تمامي دستگاه هاي ذیربط،همکاری و اطالع رسانی صدا و 

سیما و اصالح فرهنگ رانندگي دانست.

رتبه نخســت گمــرک بازارچه 
مرزی سومار در صادرات به عراق

مدیرکل گمرکات استان 
اظهارداشــت: در پنج ماهه 
نخست ســالجاری گمرک 
بازارچــه مرزی ســومار در 
بین گمرکات مرزی کشــور 
با عــراق، جایگاه نخســت 
صادرات به این کشــور را به 

خود اختصاص داد.
الهــه فرهــادی - 
خبرنگار جام جم: خلیل حیدری افزود: کشــورمان در پنج 
ماهه نخســت ســالجاری در مجموع 6 میلیون و 354 هزارو 
117 تن کاال به ارزش 3 میلیاردو 427 میلیون و 870 هزارو 72 
دالر به کشور عراق صادر کرده است که از این میزان گمرکات 
اســتان کرمانشاه با صدور 2 میلیون 269 هزارو 137 تن کاال 
)اظهاری و عبوری( به ارزش یک میلیاردو 132 میلیون و 837 
هــزارو 770 دالر از لحاظ وزنی ســهم 36 درصدی و از حیث 
ارزشــی ســهم 33 درصدی صادرات کل کشور به عراق را به 

خود اختصاص داده است.
حیدری بیان داشــت: در پنج ماهه نخست سالجاری از 2 
میلیون و 269 هزارو 137 تن کاال به ارزش یک میلیاردو 132 
میلیــون و 837 هــزارو 770 دالر کاالی صادراتی گمرکات 
اســتان کرمانشــاه به عراق، گمرک بازارچه مرزی ســومار 
توانســت با صدور 516 میلیون و 554 هــزارو 40 دالر کاال 
بــه وزن 538 هزارو 233 تن در بین گمرکات مرزی کشــور 
عراق رتبه نخســت صادرات به این کشور را به خود اختصاص 
دهد.مدیرکل گمرکات استان در ادامه بیان کرد: در پنج ماهه 
نخســت سالجاری میزان کاالی صادراتی خروجی از گمرک 
بازارچه مرزی ســومار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از نظــر ارزش 100 درصد و از حیث وزن نیز 75 درصد رشــد 

داشته است.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: 
عمــده کاالهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه 
داری و پاکیزگی، ســیب  زمینی محفوظ شــده، انواع کاشی 
دیواری، گوجه فرنگی تازه و ســردکرده، کولرهای آبی، کیسه 
های دســته دار پالستیکی، انواع بســتی، رول نایلون، کیسه 
پالســتیکی، جوال وکیسه براي بســته بندی کاال از نوار پلی 
اتیلــن یا پلی پروپیلن، نوار لبه و روکش اوراق فشــرده چوبی، 
ظــروف مالمیــن و یکبار مصرف و پودر یا مایع لباسشــویی 

می باشد.

 19 مجتمع گلخانه ای و دامپروری؛ آماده 
پذیرش سرمایه گذاران 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشاه در جلسه ای واگذاری پروژه 
های تملکی که بــا حضور نمایندگان 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی، 
ســازمان امور اقتصادی و دارایی، اتاق 
بازرگانی و کارشناســان امور دام، امور 
اراضی، ترویج، باغبانی و رئیس شرکت 
شــهرک های کشــاورزی در ســالن 
جلسات شــماره 2 این سازمان برگزار 
شــد گفت: در استان کرمانشاه مجتمع 
های  بزرگ بخش کشاورزی شامل 5 
مجتمع دامپروری و 14 مجتمع گلخانه 
ای آماده واگذاری به ســرمایه گذاران 

بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، علی 
چاله چاله با اشاره به وضعیت واگذاری 
پروژه های بخش کشاورزی  گفت: در 
اســتان فرصت های ســرمایه گذاری 
خوبی در بخش کشاورزی وجود دارد که 
با سرمایه گذاری در این بخش سرمایه 
داران می توانند ضمن سرمایه گذاری 
در مجتمع های گلخانه ای که بهترین 
رویکرد برای سرمایه داران است؛ زمینه 

اشتغال جوانان را نیز فراهم نمایند.
چاله چاله با بیان اینکه سازمان جهاد 
کشاورزی حمایتهای خوبی از سرمایه 
داران برای ســرمایه گذاری در مجتمع 
های گلخانــه ای و دامپــروری دارد 
خاطرنشــان کرد: طرح های واگذاری 
از مشوق های بیشتری برخوردار شده 
و برخی از پروژه ها به منظور تســهیل 
در اجرا توسط ســرمایه گذاران، از زیر 

ساختهایی برخوردار شده اند.
چاله چاله با اشــاره بــه پروژه های 

قابــل واگذاری به ســرمایه گذاران به 
تشــریح آنها پرداخــت وتصریح کرد:  
در حال حاضــر 14 مجتمع گلخانه ای 
قابل واگذاری داریم که شامل مجتمع 
گلخانــه ای میاندار قروتک گیالنغرب 
به مســاحت 20 هکتــار  و ظرفیت 20 
هکتار مفید، مجتمع گلخانه ای باباولی 
دین شهرســتان صحنه به مســاحت 
20 هکتار و ظرفیت 16 هکتارســطح 
مفیــد، ایجاد 10 مجتمــع گلخانه ای 
گرمسیری در قصرشیرین به مساحت 
510 هکتار کــه 10 واحد 51 هکتاری 
دارد که هر واحد 40 هکتار سطح مفید 

برای تولید محصول گلخانه ای است.
چاله چاله سایر مجتمع های گلخانه 
ای را مجتمــع گلخانه ای چله نظامی 
گیالنغرب با مساحت 4 هکتار و 4 هکتار 
سطح مفید و مجتمع گلخانه ای ازناب 
دینور بخش شهرستان صحنه برشمرد 
که 20 هکتار مساحت آن بوده و دارای 
16 هکتار ســطح مفید بــرای گلخانه 
می باشــد.معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشاه ســپس به تشریح 
وضعیت مجتمع های دامپروری استان 

پرداخت و افزود: در اســتان 5 مجتمع 
دامپروری داریم که شــامل شــهرک 
دامپروری ازگله ثــالث باباجانی در 6 
و نیم هکتار بــه ظرفیت 6900 راس، 
شهرک دامپروری ده لیلی روانسر در 5 
هکتار و به ظرفیت 1300 راس، شهرک 
دامپروری قلعه شاهین که تکمیلی بوده 
و به مســاحت حــدود 8هکتار و دارای 
ظرفیت 500راس، شهرک دامپروری 
چلــه گیالنغــرب در 4 هکتار و 1300 
راس و شــهرک دامپروری ویله بیونیج 
داالهو در 7 و نیم هکتار و به ظرفیت 14 
هزار و 400 راس برشمرد که در انتظار 
ســرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
مطمئن می باشــد.چاله چالــه با بیان 
اینکه خوشبختانه پروژه های خوبی را 
تاکنون به بخش خصوصی واگذار کرده 
ایم که امروزه در حال فعالیت یا درحال 
اجرا هســتند خاطرنشان کرد: از جمله 
طرح های واگذار شــده شرکت شیر و 
دام بنیاد 3000راســی در ماهیدشت، 
مجتمــع گلخانــه ای محصــوالت 
خارج از فصل 56 هکتاری در اســالم 
آبادغــرب، مجتمع گلخانــه ای خارج 
از فصل ســرپل ذهاب در 27 هکتار و 

گلخانه محصــوالت خارج از فصل در 
42 هکتــار در حیدرآباد هرســین بوده 
که اشــتغالزایی خوبی نیز برای استان 
در پــی خواهند داشــت.معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان کرمانشاه تصریح 
کــرد: اقدامــات صــورت گرفته در 
خصوص واگذاری طرح تملک دارائی 
های سرمایه ای به بخش غیر دولتی را 
شامل برگزاری چهار جلسه هماهنگی 
و توجیهی با دعوت از نماینده ســازمان 
برنامه و بودجه و اســتانداری، شرکت 
در جلســات مربوطه درسازمان برنامه 
و بودجــه، انجام مکاتبات و تشــکیل 
جلسات با بخشــهای داخلی سازمان 
جهت معرفی پروژه هــای مورد نظر، 
بررسی و شناســایی پروژه های قابل 
واگذاری به بخــش غیر دولتی،اعالم 
لیســت پروژه ها به ســازمان برنامه و 
بودجه، تهیــه کتابچه اطالعات پروژه 
های قابل واگذاری و توزیع بین بخش 
های مربوطه و ســرمایه گذاران، درج 
اطالعــات 19پروژه قابــل واگذاری 
در پورتال ســازمان جهاد کشــاورزی 
و اطــالع رســانی عمومــی از طریق 
رســانه های معتبر بــه منظور آگاهی 
سرمایه گذاران ودرج اطالعات 3 مورد 

واگذاری برشمرد.
چاله چاله به تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسه اخیر پرداخت و گفت: مقرر شده 
گزارش تصمیم واگذاری مشــخصات 
کامل پروژه ها، تســهیالت و مشــوق 
های هر پروژه بــه طور کامل در قالب 
فرمت مورد نظر با هماهنگی ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی تنظیم و در 

جلسه بعدی کارگروه بررسی شود.

خبرخبر
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مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه تأکید کرد؛

جلوگیری از تردد سرویس های غیرمجاز مدرسه
   امــکان کنتــرل الکترونیکی رانندگان و 
خودروهای سرویس مدارس، از لحاظ امنیت 

، ایمنی و صالحیت مهیا شده است.
  با نزدیک شدن به فصل بازگشایي مدارس 
و آغاز سال تحصیلي جدید، طرح جلوگیری از 
فعالیت سرویس های غیرمجاز مدرسه توسط 
سازمان تاکسیرانی شــهرداری کرمانشاه در 

دستور کار این سازمان قرار گرفت.
 مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهر کرمانشــاه، با بیان اینکه 
ســاماندهي ســرویس هاي مــدارس یکي 
از مواردي اســت کــه مي توانــد در کاهش 
حجــم ترافیک و پیشــگیری از آســیبهای 
اجتماعــی مؤثر باشــد، گفت: ســاماندهي 
ســرویس هاي مدارس با همکاري مشترک 
سازمان تاکســیرانی، پلیس راهور و آموزش 
و پرورش از ماه ها قبل در شــهر کرمانشــاه 
آغاز و جلســات متعددي در این زمینه برگزار 
شــده اســت تا همزمان با بازگشایي مدارس 
بتوان ســرویس هاي مــدارس را فعال کرده 
 و از تــردد خودروهای فاقــد مجوز جلوگیري 

نمود.
 به گــزارش روابط عمومی تاکســیرانی، 
سجاد ســلیمانی در مورد شــرایط رانندگان 

سرویس هاي مدارس گفت: این رانندگان باید 
گواهي عدم  اعتیاد، گواهي عدم سوء پیشینه ، 
معاینه فنی خودرو ، گواهینامه رانندگی معتبر 

و... نیز به همراه داشته باشند.
 وی با تأکید بر اینکه تنها ســرویس هاي 
مدرســه داراي برچسب ســرویس سال 97 ، 
می توانند در زمینــه جابجائی دانش آموزان 
فعالیت داشــته باشــند، تصریح کرد: پس از 
دریافــت تأییدیه ها و گواهی های خواســته 
شده، برچسب سرویس مدرسه بر روی شیشه 
خودرو نصب خواهد شــد و راننده و خودروی 

مورد تأیید مــی تواند در جابــه جایی دانش 
آموزان فعالیت کند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه، از 
مدیران مدارس و همچنین والدین خواست که 
براي جابه جایي فرزندان خود از سرویس هاي 

معتبر و داراي برچسب استفاده کنند.
سلیمانی یادآورشد: ســازمان تاکسیرانی 
با همکاری اتحادیه تاکســیرانیهای شهری 
کشــور برای اولین بار ســامانه ای راه اندازی 
کرده اســت، تــا والدین بتواننــد در صورت 
نیاز با نصب اپلیکیشــن مربوطه ،سرویس و 

مســیر حرکت رفت و برگشت آن را از مقابل 
منزل تا مدرســه رصد نمایند که البته این امر 
مستلزم ثبت اطالعات والدین و دانش آموزان 
در سامانه ســپند )سامانه پایش ناوگان دانش 
آموزی ( به نشــانی irtusepand.irمی 

باشد.
وی با اشاره به اینکه اطالعات تمام راننده ها 
در این ســامانه به صورت پرونده الکترونیک 
ثبت و در اختیار تاکســیرانی قرار دارد، افزود: 
با ثبت این اطالعات ، ســوء پیشــینه راننده ، 
آزمایــش عدم اعتیاد ، معاینــه فنی خودروها 
و... وارد ســامانه می شوند و امکان کنترل هم 
از لحاظ امنیت و ایمنی و هم از نظر صالحیت 

به صورت الکترونیک مهیاست.
 مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی تصریح 
کرد: رانندگان در این ســامانه دارای پروفایل 
کاملی از اطالعات شامل شماره تلفن، آدرس، 

عدم اعتیاد و سوء پیشینه و... هستند.
به گفته ســلیمانی آمــوزش و پرورش نیز 
صرفا شــرکت هایی را به رسمیت می شناسد 
که مجوز سازمان تاکسیرانی را دارند. بنابراین 
تاکســیرانی به عنــوان دبیر کارگــروه ماده 
18وظیفه ســطوح تشــخیص صالحیت و 

صدور مجوزها را برعهده دارد.

دومین جلسه کارگروه تخصصی ورزش 
با محوریت بحث توســعه ورزش همگانی 
در شــهر با حضور نمایندگان دستگاه های 
اجرایی و کارشناسان و متخصصان ورزش 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کرمانشــاه در دومیــن جلســه کارگروه 
تخصصی به ریاســت سید پیمان موسوی 
رئیس کمیســیون ورزش و جوانان شورای 
اسالمی شهر کرمانشاه و با حضور ابراهیم 
مرادی نایب رئیس شورای اسالمی شهر، 
سید احســان احســانی عضو و خزانه دار 
شورای اسالمی شــهر کرمانشاه، مهدی 
عبدالمالکــی رئیس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری، مصطفی 
بابا ملکــی رئیــس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان کرمانشاه و مدیران تربیت بدنی 
ادارات بهزیســتی، دانشگاه علوم پزشکی، 
دانشــگاه رازی، دانشــگاه آزاد اسالمی، 
آموزش و پرورش و ســازمان بنیاد شــهید 
برگزار شــد، راهکارهای همگانی شــدن 
ورزش در شــهر کرمانشــاه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلســه مصطفــی باباملکی 
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
کرمانشــاه ضمن تاکید بر فراگیر شــدن 
ورزش همگانــی گفــت: برای توســعه 
ورزش هــای همگانی باید دســتگاه های 
متولی  فرهنگ ضمن هم افزایی، با برنامه 
ریــزی دقیق در این وادی قدم بگذارند. بابا 
ملکی گفت: یکی از راهکارهای فراگیری 
ورزش های همگانی برگزاری المپیاد های 
ورزشــی ویژه کارکنان دولت اســت، زیرا 
دستگاه های دولتی جامعه آماری خوبی را 

در بر می گیرند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
کرمانشاه اذعان کرد: با برنامه ریزی دقیق 

و توســعه ورزش های همگانی به صورت 
واضح ســرانه ورزش افزایش و توســعه 

خواهد یافت.
دکتر علیرضا گــودرزی مدیر کل دفتر 
امور اجتماعی اســتانداری کرمانشــاه در 
این نشســت اظهار داشــت: تمامی مردم 
و مســئولین و ادارات باید در حوزه ورزش 
دغدغه مند باشند و موضوع ورزش باید در 

اولویت مسئولین باشد.
گــودرزی گفــت: ورزش در همه جای 
دنیا یک بحث مهم و ضروری اســت و باید 
در ورزش ســرمایه گــذاری کرد، وقتی در 
ورزش ســرمایه گذاری کردیم در تمامی 

حوزه ها موفق خواهیم بود.
وی گفت: ورزش یک بحث فرابخشی 
اســت و تنها یک دســتگاه نباید در حوزه 
ورزش کار کند، بلکــه نیازمند هم افزایی 
تمام دســتگاه های دولتی است. مدیر کل 
دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: ورزش 
زبان رقابت سالم در تمام کشور هاست و به 
کشورها قدرت سیاسی و اجتماعی می دهد 
و در کل وقتی ورزش در کشوری فراگیر می 
شــود باعث افزایش نشاط اجتماعی شده و 
اشتیاق برای زندگی و کار افزایش می یابد.

ابراهیــم مــرادی رئیس کمیســیون 
فرهنگی و نایب رئیس شــورای شــهر نیز 
در ادامــه جلســه ضمن تاکید بــر لزوم در 
نظر گرفتن نگاه فرهنگی در مقوله ورزش 
عنوان داشت: با برنامه ریزی فرهنگی می 

توان فرهنگ ورزش را نهادینه کرد.
مــرادی در مــورد ورزش های محلی و 
باســتانی عنوان کرد: باید به هلپرکه نه به 
عنوان رقص محلی بلکه به عنوان فرهنگ 
و ورزشــی پر معنا و مفهومی نگاه کرد، زیرا 
هلپرکه به عنوان ورزشــی رزمی و بزمی، 
میراث نیــاکان و پدران ماســت و باید در 
راســتای حفظ و انتقال مفاهیم واقعی آن 

تالش کنیم.

مرادی در ادامه گفت: زوران یا کشــتی 
پهلوانــی در قدیم فلســفه اش این بود که 
نیروهای نظامی آمادگی جســمانی برای 
مبارزه و ســوارکاری را داشته باشند و امروز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس شــورای اســالمی شهر 
کرمانشــاه گفت: نیاکان ما با ورزش های 
محلی مثل زوران و هلپرکه بزرگ شــدند، 
بازی های محلــی و ورزش بومی و محلی 

موجب پرورش فکر خواهد شد.
مرادی ادامــه داد: ورزش ابزاری قوی 
برای کاهش آســیب های اجتماعی مانند 
طــالق و اعتیاد اســت. وی در پایان گفت 
مناطق حاشــیه نشین شــهر کرمانشاه از 
لحاظ امکانات ورزشــی و سالن ها محروم 
است و باید یک مقدار در حوزه ورزش های 
همگانی در این مناطق فعالیت بیشــتری 

داشته باشیم.
ســید پیمان موسوی رییس کمیسیون 
ورزش در این نشســت با بیان اینکه برای 
توســعه  ورزش های همگانی باید نقشــه 
راهبــردی با راهکار هــای مختلف تدوین 
کرد، گفت: ورزش همگانی ظرفیت کاهش 
بسیاری از آسیب های اجتماعی را دارد.وی 
ضمن قدردانی از شرکت مدعوین در جلسه 
و نقطه نظرات آنها گفت: باید این دســته از 
جلسات از فرم خود خارج و کاربردی باشد. 
وی ادامه داد: دانش آموزان بهترین جامعه 
هدف برای توســعه ورزش همگانی است 
و یکی از زیر ســاخت های ورزش همگانی 

آموزش و پرورش است.
در ادامــه نماینــدگان تربیــت بدنی 
دســتگاههای اجرایی به ارائه نقطه نظرات 
و دیدگاه خود پرداختند. در پایان مقرر شــد 
اعضای جلسه نســبت به بیان برنامه خود 
در ســه بخــش برنامه اجرایــی، توجه به 
زیرســاخت های ورزش عمومی و برنامه 

ورزش محالت به دبیرخانه ارائه دهند.

تاکید بر همگانی کردن ورزش؛ محور دومین 
جلسه کار گروه تخصصی ورزش 

 مطالبات معوقه کارکنان شهرداری پرداخت می شود.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه 
مهندس حامد لعل بخش سرپرســت شهرداری طی گفتگویی با 
خبرنــگاران در خصوص پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران 
روزمزد و شــرکتی شــهرداری گفت: در راســتای ارج نهادن به 
زحمات و تالش های خســتگی ناپذیر پرسنل ساعی و زحمتکش 
شــهرداری در صدد هستیم تمام دستمزدهای معوق این عزیزان 

که از گذشته برجا مانده طی روزهای آینده پرداخت گردد.
سرپرست شهرداری کرمانشاه افزود: همچنین دوماه از حقوق 

کارکنان زحمتکش شــرکت بازیافت پرداخــت گردید و بقیه نیز 
در صدد پرداخت هســتیم همچنین از ابتدای ســالجاری پرسنل 
شــهرداری پاداش ســال نو خود را دریافــت نکرده اند که پس از 

پرداخت حقوق این مورد نیز پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: با برنامه های در نظر گرفته شــده و در راســتای 
ســاماندهی و نظم بخشــیدن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
شــهرداری در تمــام ســطوح در نظــر داریم در آینــده نزدیک 
 شــاهد بموقع پرداخت شــدن حقــوق و مزایای ایــن عزیزان

 باشیم.

مطالبات کارکنان شهرداری پرداخت می شود
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هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه چهارشنبه 2۱ شهریور ۱۳9۷   شماره 52۰۰

آمادگی ۲۰۵۰ هیئت مذهبی برای 
اقامه عزای محرم

دستگیری قاتل فراری در کنگاور 
کمتر از ۱۰ ساعت

 مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان کرمانشاه از 
آمادگی 2 هزار و 50 هیئت مذهبی در اســتان برای 

اقامه عزای محرم خبر داد.
به گزارش مهر حجت  االسالم اسماعیل قبادی 
با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: محرم 
ایامی اســت که همه هیئت هــای مذهبی در آن به 

اقامه عزا می پردازند.
وی با اشاره به وجود 2 هزار و 50 هیئت مذهبی در 
اســتان کرمانشاه افزود: یک هزار و 2 هیئت در شهر 
کرمانشــاه فعال هستند و تمام هیئت ها در طول ماه 

محرم برنامه دارند.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان کرمانشاه از 
برگزاری جلسه با هیئت های مذهبی خبر داد و گفت: 
برای رسیدگی به مســائل امنیتی، رعایت بهداشت 

محیط، ارائه خدمات شــهری بــا عوامل انتظامی 
برنامه ریزی شده است و با ستادت تنظیم بازار برای 

تامین اقالم در تالش هستیم.
حجت االســالم قبادی با اشــاره به اعزام مبلغ 
به مســاجد و حســینیه ها در ماه محرم ادامه داد: در 
راستای کاهش آســیبهای اجتماعی این مراسمات 
نظیر خرافات، قمه زنی دوره آموزشــی برگزار شده 

است.
وی با بیان اینکه این آســیبها در میان بانوان نیز 
وجود دارد گفت: در همین راستا دوره های آموزشی 

برای بانوان برگزار شده است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان کرمانشــاه 
همچنیــن از فعالیت 500 هیئت مذهبی ویژه بانوان 

در استان کرمانشاه خبر داد.

معــاون اجتماعــی فرمانده 
انتظامــی اســتان کرمانشــاه 
از دســتگیری قاتــل فــراری 
شهرستان کنگاور در کمتر از 10 
ســاعت بعد از وقوع جنایت و با 

تالش ماموران پلیس خبر داد. 
به گــزارش پایــگاه خبری 
پلیــس، ســرهنگ محمدرضا 
آمویی اظهار داشــت: به دنبال 
اعالم مســئوالن بیمارســتان 
شــهید چمران کنگاور مبنی بر 
انتقال یک مورد جســد مجهول 
الهویــه به مرکــز اورژانس این 
بیمارســتان، بالفاصله ماموران 
جهت  شهرســتان  انتظامــی 
بررســی موضوع به محل اعزام 

شــدند. وی ادامه داد: با حضور 
پلیس در محل مشــخص شد 
جســد متعلق به فــردی حدودا 
30 ساله است که در اثر ضربات 
چاقو مجروح و به خاطر شــدت 
جراحات وارده در بیمارســتان 
فوت کرده است.سرهنگ آمویی 
افزود: ماموران جهت شناسایی 
و دســتگیری ضــارب به محل 
وقوع قتل و بیمارســتان مراجعه 
و پس از تحقیقات الزم موفق به 

شناسایی قاتل شدند. 
معــاون اجتماعــی فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه افزود: 
عملیات جستجو با تشکیل چند 
اکیــپ پلیس آغاز شــد و نهایتا 

کمتر از 10 ســاعت از وقوع این 
حادثه، ماموران با گسترش چتر 
اطالعاتی و دامنــه تحقیقاتی 
خود توانســتند قاتــل فراری را 
در ارتفاعات کــوه های اطراف 

شهرستان دستگیر کنند. 
وی تصریح کرد: در بازجویی 
های به عمل آمده، متهم به جرم 
خود اعتراف و انگیزه اش از قتل 
را اختالفــات قبلی عنوان کرد و 
اظهار داشت که در داخل منزل 
وی را بــا ضربــات چاقو به قتل 
رسانده است.ســرهنگ آمویی 
ادامه داد: متهم دســتگیر شده 
جهت صدور حکم الزم در اختیار 

دستگاه قضائی قرار گرفت.

جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی "آَوه 
زیــن" )محل زایش آب( با موضوع ترویج 
فرهنگ مصــرف آب در میان کودکان با 
مشــارکت شرکت آب وفاضالب  استان و 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
و در مجتمع فرهنگــی و هنری آفرینش 

شهر کرمانشاه برگزار شد.
در این جشــنواره مدیرعامل شــرکت 
آبفای اســتان کرمانشــاه طی سخنانی با 
تاکید بر اینکه کم آبی یکی از مشــکالت 
پیش روی کشــور اســت و باید با برنامه و 
تدبیــر، آب موجود را مدیریت کنیم، گفت: 
برای رســیدن بــه این موضــوع مهم به 
فرهنگ ســازی در میان کودکان و دانش 

آموزان نیاز داریم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
و فاضالب اســتان کرمانشــاه، علیرضا 
تخت شــاهی با قدردانی از کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان به دلیل 
طراحــی و برگزاری جشــنواره آوه زین، 
افزود: شــرکت آب و فاضالب شــهری 
اســتان کرمانشاه آماده همکاری با کانون 
و دیگر دســتگاه های فرهنگی در راستای 
فرهنگســازی برای مدیریت مصرف آب 

می باشد.
وی افزود: همکاری بین کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان و شرکت 
آب وفاضالب شــهری در راستای ترویج 
مصــرف بهینه آب خروجــی های مثبتی 
داشته اســت، گفت: درحال حاضر جامعه 
هدف مــا برای ترویج این فرهنگ، مقطع 

ابتدایی و راهنمایی است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشاه با اشاره به تاثیر فرهنگ 
ســازی در مصرف بهینــه و منطقی آب، 
گفت: این شــرکت از تمــام ظرفیت های 
فرهنگی اســتان برای ترویــج مدیریت 

مصرف آب استفاده می کند.
وی با بیان اینکه اگر کشــوری در دنیا 

30 تا 35 درصد از منابع تجدید پذیر خود را 
مصرف کند آن کشــور در خط بحران قرار 
دارد، افزود: برخی از کشورهای آفریقایی 
همچون مصر اکنون با این مشــکل روبرو 

شده اند.
مدیرعامــل آب وفاضالب شــهری 
استان کرمانشــاه درصد استفاده از منابع 
تجدید پذیر در ایــران را حدود 75 درصد 
اعالم کرد و گفت: این بدان معناست که ما 
از خــط بحران عبور کرده ایم و وارد مرحله 
جدی از کم آبی شــده ایم، لــذا برای این 
مشــکل باید آموزش را در دستورکار قرار 

دهیم.
وی تصریح کرد: که به دلیل برداشــت 
های بی رویه و کاهش بارش ها، برخی از 
نقاط کشــور نشست پیدا کرده و چاله ها و 
گودال های زیادی براثر بی آبی تشــکیل 

شده است.
وی افزود: این فروچاله ها مخزن های 
طبیعی آب هستند که میلیون ها سال پیش 
در زمین شــکل گرفتــه و به عنوان محل 
ذخیره آب در زمین بــوده اند، اما اکنون با 
مصرف بی رویه آب های زیرزمینی خالی 
شــده و در پیامد آن زمین نشست پیدا می 

کند.
تخت شاهی همچنین از پیگیری برای 
انعقاد تفاهم نامه مشترک بین شرکت آب 
و فاضالب شــهری و آمــوزش و پرورش 
استان در راستای توسعه فرهنگ مدیریت 
مصرف آب در کرمانشــاه خبرداد و گفت: 
باید تالش کنیم هر کودک کرمانشــاهی 

یک سفیر آب در خانواده اش باشد.

* هرکودک کرمانشــاهی، یک 
سفیر آب

مهنــاز فتاحی، مدیر کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان اســتان نیز 
در این مراســم، با اشــاره به آغاز فعالیت 
جشــنواره آوه زین از سه ماه پیش، اظهار 

کــرد: این جشــنواره در راســتای ترویج 
مصرف درست آب و استفاده بهینه از مایه 
حیات در میان کودکان و نوجوانان استان 

با مشارکت دو نهاد برگزار شد.
وی از شرکت 600 کودک کرمانشاهی 
در بخــش مســابقه این جشــنواره خبر 
داد و افــزود: این کودکان آثــار خود را با 
موضــوع صرفــه جویــی در مصرف آب 
در قالب داســتان، شعر، نشــریه دیواری، 
خوشنویســی، کاریکاتور و... به دبیرخانه 

جشنواره آوه زین ارسال کردند.
مدیر کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان افــزود: پس از داوری 
آثار ارســال شــده، جمعا 56 اثر برگزیده 
در قالب یک نمایشــگاه در محل مجتمع 
آفرینش کرمانشــاه برای عموم مردم به 
نمایش درآمده اســت.وی خاطرنشــان 
کرد: برگزاری این جشــنواره در راستای 
بزرگداشــت 40 ســال پیروزی انقالب 
اســالمی اســت که فعالیت های آن را تا 

سال آینده ادامه خواهیم داد.
فتاحی یادآورشد: رویکرد این جشنواره 
افتخار به گذشته و برنامه ریزی برای آینده 

و امید به فردای روشن است.
وی با اشــاره به اهمیت آب در زندگی 
انســان ها و با بیان اینکــه خداوند 63 بار 
در قــرآن کریم کلمه "آب" را تکرار کرده، 

گفت: باتوجه بــه وضعیت بحرانی آب در 
دنیا و به تبع درکشــور ما ضروری اســت 
که هرکودک کرمانشــاهی یک سفیر آب 
باشد تا در هرموقعیتی از این نعمت بزرگ 

خداوند نگهبانی کند.

* آبیــاری چمن هــا و درختان 
شهر با فکر مهندسی

ابراهیم مرادی، نایب رئیس شــورای 
شــهر کرمانشــاه نیز در خصوص اهمیت 
آب و ضــرورت حفظ آن از ایران باســتان 
تاکنون به ایراد سخن پرداخت و اظهارکرد: 
ایرانیــان از دیرباز برای آب در کنار ســه 
عنصــر اصلی دیگــر ارزش واالیی قائل 
بــوده اند، به طوری که در این ســرزمین 
کهــن الهه ای به نام "آناهید" یا "آناهیتا" 

یا الهه آب وجود داشت.
وی به اشارات قرآن و روایات گوناگون 
درخصوص آب اشــاره کرد و یادآور شــد: 
وظیفه مســئولین درقبــال لزوم مدیریت 
مصرف آب مشــخص شده، اما هرکدام از 
مــردم نیز باید با تغییر درخود در این زمینه 

تالش کنند.
عضو شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: 
باید تالش کنیم تــا با اجرای برنامه های 
مختلــف فرهنگی همچون تئاتر خیابانی، 
فیلم کوتاه، و ... مردم را نســبت به بحران 

آب آگاه کنیم.
مــرادی با تاکیــد براینکه دربحث آب 
دســتگاه های مختلف نبایــد به صورت 
جزیره ای عمل کنند، یادآور شد: پرچمدار 
مدیریت مصرف آب در میان دستگاه های 
اســتان باید شهرداری باشد، لذا بابت تمام 
قصوراتی که توســط این نهاد در رابطه با 

مصرف آب شده عذرخواهی می کنم.
نایب رئیس شــورای شهر کرمانشاه با 
تأکید بر اینکــه آبیاری چمن ها و درختان 
شــهر باید با فکر مهندســی پیش برود، 
تصریح کرد:  باتوجــه به باال بودن میزان 
مصرف آب در آبیاری چمن ها، طبق برنامه 
ریزی هایی که انجام داده ایم، جایگزینی 

برای چمن خواهیم داشت.

* آوه زین؛ "محل زایش آب"
  در ادامه جشــنواره، فرنگیس حیدرپور 
از قهرمانان دوران دفاع مقدس نیز به بیان 
خاطــرات خود از شــروع جنگ تحمیلی 
در روســتای مرزی آوه زین و گورســفید 
شهرســتان گیالنغــرب پرداخت و گفت: 
آوه زیــن نام چشــمه ای در گیالنغرب به 
معنی "محل زایش آب" بوده و روســتایی 
با همین نام نیز درکنار این چشــمه شکل 

گرفته است.
رونمایی از عروســک آوه زین، معرفی 
فرنگیس حیدر پور به عنوان "ســفیر آب" 
و تجلیل از برگزیدگان جشــنواره از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
در این جشــنواره چندین آیتم ســرود، 
نمایش، شــعرخوانی و ســخنرانی برگزار 
شــد و به قهرمانان فرهنگی و برگزیدگان 
جشــنواره های بیــن المللی بــا اهدای 
جوایــزی قدردانی شــد.گفتنی اســت 
کــودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش 
فکری شهرستان روانسر در این جشنواره 
2 نمایش ســرود زیبا در ارتباط با آب اجرا 

کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

جشنواره فرهنگی »آَوه زین« در کرمانشاه برگزار شد


