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کرما نشاه

آغاز مرحله نخست 
جشن عاطفه ها 

 رکورد شکنی ورزش کشور حاصل تدبیر
 و امید بود

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با تبریک افتخار آفرینی کاروان اعزامی جمهوری اسالمی ایران به بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا که 
با رکورد شکنی کسب بیشترین مدال تاریخ ورزش ایران و همچنین بهترین نتایج تیمی در این بازیها همراه بود،این موفقیت را نتیجه تالش،تدبیر 

و امید همه اعضای کاروان اعزامی و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و ســایر اجزای بدنه ورزش کشــور نامید.
به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه؛صابر رحیمی در گفتگو با پایگاه خبری ورزش و جوانان استان اظهار داشت:حضور 

افتخار آمیز قهرمانان ورزشــی کشور در آوردگاه مهم المپیک آسیایی و...
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تاخیری در پرداخت مطالبات »داروخانه ها« 
نداریم

تولید 6 هزار تن »انجیر« در کرمانشاه
صفحه 2

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در نشستی خبری با 
اصحاب رســانه از افزایش 52 درصدی صادرات گمرکات 

استان کرمانشاه در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
الهه فرهادی- خبرنگار جام جم: خلیل حیدری 
اظهارداشت: درپنج ماهه نخست سال جاری یک میلیاردو 
167 میلیون و 723 هزارو 635 دالر کاال به وزن دو میلیون 
و 316 هــزارو 101 تن از گمــرکات و بازارچه های مرزی 
اســتان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 52 درصد افزایش 

و از حیث وزن 28 درصد رشد داشته است. 
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آغاز مرحله نخست جشن عاطفه ها 
جشن ملی عاطفه های سال ۹7 در آستانه بازگشایی مدارس طی دو مرحله 

در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه 
گفت: جشــن ملی عاطفه ها همزمان با سراسر کشور طی دو مرحله در استان 

کرمانشاه برگزار می شود.
حسین خدرویسی با بیان اینکه مرحله نخست جشن عاطفه های سال ۹7 
از روز پنجشــنبه 15 شــهریور آغاز خواهد شد، عنوان کرد: در مرحله نخست 
این جشن ملی کمک های مردمی صرفا با روش های نوین الکترونیکی جمع 

آوری می شود.
وی افزود: یکی از روش های الکترونیکی پرداخت کمک از ســوی مردم 
نیکوکار اســتان، مراجعه به پایگاه های اطالع رســانی کمیته امداد به نشانی 

www.emdad.ir  است.
مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشــاه بیان کــرد: همچنین مردم خیر 
می توانند کمک های خود را از طریق  اپلیکیشــن های ســنا، بله، سکه، آپ و 

دستگاه های خودپرداز بانک ها به دانش آموزان بی بضاعت اهدا کنند.
خدرویســی به ســامانه الکترونیکی نیکوکاری این نهاد نیز اشاره و تاکید 
کرد: خیران می توانند با شماره گیری کد #083*8877* از طریق تلفن های 
همراه، کمک های خود را در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نیازمند اهدا و در 

شادی این دانش آموزان سهیم باشند.
خدرویســی گفت: همچنیــن شــماره حســاب 010۹3۹0۹3۹00۹ 
ایــن نهاد نزد بانــک ملــی و شــماره کارت 6037۹۹18۹۹۹3۹627 نیز 
 بــرای دریافــت کمک هــای نقدی در دســترس مــردم خیــر و نیکوکار

 است.
وی ادامه داد: مرحله نخســت جشــن عاطفه ها تا روز جمعه 16 شهریور با 

استقرار پایگاه های ویژه در مصالهای نماز جمعه ادامه می یابد.
مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشاه با یادآوری اینکه مرحله دوم جشن 
عاطفه هــا در روز چهارشــنبه 11 مهر با حضور  و مشــارکت دانش آموزان 
در مدارس اســتان برگزار خواهد شــد، عنوان کرد: همچنین در این جشــن 
ملی دفاتر کمیته امداد، ســتادهای مرکزی شهرستان ها و مراکز نیکوکاری 
 اســتان آمــاده دریافت کمک های نقــدی و غیرنقدی کرمانشــاهیان خیر 

است.
خدرویســی با اشاره به اینکه در جشن عاطفه های سال گذشته بیش از دو 
میلیارد و 550 میلیون تومان کمک از سوی مردم نیکوکار استان کرمانشاه به 
دانش آموزان بی بضاعت اهدا شــده است، گفت: امیدواریم مردم خیر استان 
در جشن عاطفه های امسال برای حمایت از دانش آموزان نیازمند با شکوه تر 

از سال های گذشته حضور یابند.
شایســته ذکر است، جشن ملی عاطفه ها با همکاری صدا و سیما، آموزش 
و پرورش، ســازمان دانش آموزی و بسیج ســازندگی و به منظور جمع آوری 
کمک هــای مردمی برای رفع نیازهــای تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت 

برگزار می شود.

رشــد 52 درصدی صادرات استان 
کرمانشاه 

مدیرکل گمرکات استان 
کرمانشاه در نشستی خبری 
با اصحاب رســانه از افزایش 
صــادرات  درصــدی   52
گمرکات استان کرمانشاه در 
پنج ماهه نخست سال جاری 

خبر داد.
فرهــادی-  الهــه 
خبرنگار جام جم: خلیل 
اظهارداشت: درپنج  حیدری 
ماهه نخســت ســال جاری 

یــک میلیاردو 167 میلیون و 723 هــزارو 635 دالر کاال به وزن دو 
میلیون و 316 هزارو 101 تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان 
کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته از لحاظ ارزش 52 درصد افزایش و از حیث وزن 28 درصد 

رشد داشته است. 
حیدری افــزود: 541 میلیون و ۹6۹ هزارو 650 دالر با وزن یک 
میلیون و 332 هزارو 31 تن از کاالهای فوق در گمرکات کرمانشاه، 
پرویزخان، خســروی و پاوه اظهار و صادر شــده است که این میزان 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 52 درصد و از حیث 

وزن 27 درصد افزایش داشته است.
حیدری بیان داشــت: ســایر گمرکات کشــور نیز در این مدت 
625 میلیــون و 753 هــزارو ۹85 دالر کاال را با وزن ۹84 6 هزارو 
70 تن از طریق مرزهای اســتان کرمانشــاه به خارج از کشور صادر 
کرده اند که این میزان نســبت به مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ 
 ارزش 51 درصد افزایش و از حیث وزن نیز 2۹ درصد رشــد داشــته

 است.
مدیرکل گمرکات اســتان کرمانشاه عمده کاالهای صادراتی از 
طریق ایــن گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ســیب زمینی 
محفوظ شده، انواع کاشــی دیواری، گوجه فرنگی تازه و سردکرده، 
کولرهای آبی، کیســه دســته دار پالســتیکی، انواع بستنی، رول 
نایلون، کیســه پالســتیکی، جوال و کیســه برای بسته بندی کاال 
از نــوار پلی اتیلن یــا پلی پروپیلن، نوار لبه و روکش اوراق فشــرده 
چوبــی، ظروف مالمیــن و یکبار مصرف، پودر یا مایع لباسشــویی 
 عنوان و تصریح کرد: بیشــتر کاالهای فوق به کشــور عراق صادر

 می شود.
حیدری در خاتمه بیان داشــت: در پنج ماهه نخست سال ۹7 در 
مجموع از گمرکات استان کرمانشــاه به 35 کشور صادرات قطعی 

انجام شده است.

تولید 6 هزار تن »انجیر« در کرمانشاه

در بازی های آسیایی؛ 

رکورد شکنی ورزش کشور حاصل تدبیر و امید بود

جهــاد  ســازمان  مدیرباغبانــی 
کشــاورزی استان کرمانشــاه از پیش 
بینی برداشــت بیش از 6062 تن انجیر 

در استان تا پایان شهریور خبر داد.
به گزارش ایســنا رضــا زارعی  با 
اشاره به شروع برداشت انجیر از باغات 
استان تا 15 مرداد، گفت: برداشت انجیر 
از باغات اســتان به طور معمول تا پایان 

شهریور ادامه دارد.
وی سطح زیرکشــت باغات انجیر 
اســتان را 737 هکتار اعالم و تصریح 
کــرد: از ایــن میــزان 77/5 هکتــار  
غیرمثمــر و 65۹/5 هکتار باغات مثمر 

است.
زارعــی تصریح کرد: بــا توجه به 
برداشــت صورت گرفته تــا به امروز، 
پیش بینی می شــود تا پایان شــهریور 
بیش از 6062 تن انجیر از باغات استان 

برداشت شود.
ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
جهادکشــاورزی اســتان کرمانشاه با 
بیان اینکه بیشــترین برداشت انجیر از 
باغات داالهو و پاوه اســت، گفت: این 

دو شهرســتان به ترتیب با 501 هکتار 
و 118 هکتار بیشــترین سطح باغات 
انجیر اســتان را به خود اختصاص داده 
اند و بعد از آنها شهرســتان گیالنغرب 
با اختالف زیاد و بــا 31 هکتار در رتبه 

بعدی قرار دارد.
زارعی با اشاره به پرورش چهار رقم 
انجیر در اســتان، گفت: به ترتیب ارقام 
منجیفی، شــام)انجیر سیاه(، باباملی و 
ازمیر بیشترین ارقام پرورشی انجیر در 

استان هستند.
وی از انجیــر منجیفی بــه عنوان 
اعالتریــن رقم انجیر کشــور نام برد 
و افــزود: این نــوع انجیر هم اکنون در 
اســتان های مشهد و تهران با نام انجیر 
کرمانشــاه به فروش می رسد که بسیار 

هم پرطرفدار است.
زارعــی تصریح کرد: این نوع انجیر 
طالیی رنگ اســت و قابلیت خشــک 
کــردن دارد که در خود اســتان داخل 
اتاقک هایی دودی شــده و خشــک و 
ســپس به اســتان های دیگر ارسال 

می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با تبریک 
افتخار آفرینی کاروان اعزامی جمهوری اسالمی ایران 
به بازیهای آســیایی 2018 جاکارتا که با رکورد شکنی 
کسب بیشــترین مدال تاریخ ورزش ایران و همچنین 
بهتریــن نتایج تیمــی در این بازیها همــراه بود،این 
موفقیــت را نتیجه تالش،تدبیــر و امید همه اعضای 
کاروان اعزامی و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 

المپیک و سایر اجزای بدنه ورزش کشور نامید.
به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان اســتان 
کرمانشــاه؛صابر رحیمی در گفتگو بــا پایگاه خبری 
ورزش و جوانان اســتان اظهار داشــت:حضور افتخار 
آمیز قهرمانان ورزشــی کشور در آوردگاه مهم المپیک 
آسیایی و کســب موفقیت های بیشمار در این رقابتها 
علیرغم برخی تصمیمات هدفدار و نامالیمات از سوی 

دســت اندرکاران این بازیها برای مردم و ملت بزرگ 
ایران بسیار ارزشمند است.

وی بــا تقدیر از پیام ارزشــمند رئیــس جمهور و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در پی کسب این 
موفقیت اظهار کرد: کســب 62 مدال طال، نقره و برنز 
توسط ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک آسیایی 
جاکارتای اندونزی بدون شک یک موفقیت  چشمگیر 
برای کاروان اعزامی ایران اسالمی بود و بنده به نمایندگی 
از خانواده ورزش استان کرمانشاه این دستاورد بزرگ را 
به ملت ایران، مقام معظم رهبری و مسئوالن ورزشی 
 کشــور از جمله وزیــر ورزش، تبریک و تهنیت عرض

 می نمایم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه تاکید 
کرد: عزم راسخ،روح حماسی و تالش ستودنی یکایک 

قهرمانان شایســته وطن در این عرصه دشــوار برای 
همه مردم و مسئوالن کشوربا ارزش بود و به همه این 

عزیزان خسته نباشید می گویم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در ادامه 
کســب 10 مدال تیمی و انفرادی توســط تیم 20 نفره 
اعزامی ورزش اســتان کرمانشاه به رقابتهای آسیایی 
را یــک رکورد تاریخــی برای این اســتان در عرصه 
رقابتهای مهم آســیایی ذکر کرد و گفت:تاریخ ورزش 
استان کرمانشاه تاکنون چنین موفقیتی به چشم ندیده 
است و جا دارد از همه قهرمانان عزیز استان که در این 
رقابتها دالورانه و شــجاعانه مبارزه کردند،مسئوالن 
و هیئت هــای ورزشــی و همــه مربیانی کــه برای 
 ایــن موفقیت تــالش کردند تالش و سپاســگزاری 

نمایم.

خبرخبر
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ضرورت تغییر نگرش خدمات رسانی با توجه 
به مسائل نرم افزاری و اندیشه محله ای 

سرپرســت شــهرداری کرمانشــاه بر تغییر 
نگــرش از خدمــات فیزیکی و ســخت افزاری 
محض بــه ارائه خدمات با نگاه فرهنگی و توجه 
به مســائل نرم افزاری و اندیشه محله ای تأکید 

کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــهرداری کرمانشاه، مهندس حامد لعل بخش 
در جمع شــهرداران و معاونین خدمات شهری 

مناطق با بیان این مطلب افزود: بیشــتر توجه مدیریت شهری در مناطق بر اساس 
مسائل فیزیکی و سخت افزاری است و این نگرش بیشتر باید به مسائل  نرم افزاری 

و اندیشه محله ای تغییر یابد .
وی تاکید کرد: پایه و اســاس زیســت شهری، فرهنگ و تعامالت  انسانی است 
و این موضوع نباید از نگاه مجموعه خدمات رســان حوزه مدیریت شــهری مغفول 

بماند.
سرپرســت شهرداری کرمانشــاه تصریح کرد: درســطح مناطق 8 گانه ناحیه 
محوری باید در فرایند شهرســازی، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و 

ترافیک و خدمات شــهری و با محوریت مشارکت مردمی پیگیری شود .
وی ادامــه داد: با تغییر رویکرد کل نگری به ناحیه محوری در مناطق، می توان 
ظرفیت های پیمانکاری را توســعه بخشــید و اعتمــاد عمومی را از طریق نظارت 

مســتقیم مردم ناحیه افزایش داد و از سوء استفاده های اجتماعی جلوگیری کرد.
مهنــدس لعل بخش توجه به دقت، ســرعت وصحت و کیفیت در ارائه خدمات 
به شــهروندان را یکی از اهداف اصلی مدیریت شــهری کرمانشاه برشمرد که باید 
مدیران مناطق نیز به آن پایبند باشــند و با بازدیدهای میدانی آن را محقق نمایند.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه: 
احتماال »شهردار« این هفته انتخاب می شود

 سخنگوی شــورای شهر کرمانشاه 
از تالش شــورا برای انتخاب شهردار در 

جلسات این هفته این شورا خبر داد. 
 ســیدحجت اهلل موســوی اجاق در 
گفــت و گو با خبرنگار ان ، با اشــاره به 
تالش شــورا برای انتخاب شهردار در 
هفته جــاری، گفت: تــالش داریم به 
هر نحوی که شده شــهردار کرمانشاه 

انتخاب شود. 
وی بــا اشــاره به گذشــت دو ماه از 
انتخاب سرپرســت شهرداری گفت: بر 

اســاس قانون حدود یک ماه دیگر برای انتخاب شــهردار فرصت داریم، اما همه 
اعضا تالش دارند تا در این هفته شــهردار انتخاب شود.

 درصدی هم احتمال دارد انتخاب شــهردار به هفته آینده موکول شود.
موســوی اجاق از برگزاری ســه جلسه فوق العاده شــورا در این هفته خبر داد و 
افزود: برای تســریع در انتخاب شــهردار، این هفته عالوه بر جلسات معمول شورا، 
ســه جلسه فوق العاده در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه خواهیم داشت.

ســخنگوی شورای شهر کرمانشاه با اشــاره به معرفی بیش از 20 کاندیدا برای 
تصدی شــهرداری کرمانشاه از ســوی اعضای شورای شــهر گفت: معرفی این 
کاندیداها در حد گمانه زنی اســت و قرار شــده اسم هیچ کاندیدایی تا زمان انتخاب 

شهردار مطرح نشود.
وی افزود: قرار اســت در جلســات این هفته شــورا در خصوص چند نفر از افراد 
معرفی شــده به توافق برسیم و از این افراد برای حضور در شورا و ارائه برنامه های 

کاریشان دعوت خواهد شد.

 اتمام احــداث 2 بوســتان درون محله ای 
در شهرک معلم

شــهردار منطقه هفت از اتمام عملیات 
احداث دو بوســتان درون محله ای واقع در 
شهرک معلم انتهای خیابان شهید نیکخواه 

و خیابان پروین اعتصامی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، سجاد یزدانی 
شــهردار منطقه هفت بیان داشت: با هدف 
افزایش سرانه فضای سبز و همچنین ایجاد 
نشــاط در محالت عملیات احداث دو پارک 
درون محلــه ای در دســتور کار این منطقه 
 قرار گرفــت و در کمترین زمــان به اتمام

 رسید.
وی افزایش ســرانه فضاي ســبز، آماده کردن مکاني امن و زیبا براي شهروندان 
و فضــاي مطلوب بــراي ورزش هاي صبحگاهــي را از جمله اهــداف احداث این 
دو بوســتان عنوان و بیــان کرد: احداث این بوســتان ها یکي از درخواســت هاي 
 شــهروندان این محالت به دلیل موقعیت مکاني و جمعیت ســاکن در شهرک معلم 

بود.
یزدانی افزود: از آنجا که شــهر کرمانشــاه نیز همانند سایر شهرهای بزرگ درگیر 
موضوع آلودگی هواســت شــهرداری به توسعه فضای سبز شــهری به عنوان یک 
راهــکار کارآمد در خصوص کاهش آلودگی هوا و نیز کاهش دمای هوا و تلطیف آن 

توجه ویژه ای دارد.

 حضــور مدیر بحــران شــهرداری در دوره 
بین المللی ژاپن

دوره بیــن المللــی مدیریت 
بحران با موضوع زلزله در کشــور 

ژاپن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری کرمانشاه در 
این دوره دکتر غالمرضا شهبازی 
مدیر بحران شهرداری کرمانشاه 
حضور داشــت و گزارشی از زلزله 

سال گذشته استان و اقدامات شهرداری کرمانشاه ارائه نمود.

برگزاری اولین جلسه کانون سالمت 
محله فرهنگسرای گل نرگس 

اولین جلســه رســمی توجیهی و مشــورتی کانون سالمت محله 
فرهنگســرای گل نرگس با حضور معتمدین و بزرگان جنوب شــهر 

کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری کرمانشاه، در این جلســه که با حضور معتمدین محالت 
خیابان شــهید جعفری، شــهرک متخصصین، شــهرک ژاندارمری 
و شــهرک پردیس، کارشناســان معاونت اجتماعی دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمانشــاه، نماینده نیروی انتظامی، نماینده دادگستری و 
کارشناســان اداره ســالمت اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری کرمانشاه در فرهنگســرای گل نرکس برگزار 
شــد، راهکارهای مشــارکت مردم در این محالت در راستای ارتقاء 
 شــاخص هــای بهداشــت عمومی و ســالمت اجتماعی بررســی 

شد.
در ایــن جلســه که پــس از افتتاح ایــن مرکز به عنــوان اولین 
کانون ســالمت محله شــهرداری کرمانشــاه برگزار شــد، مباحث 
اجــرای برنامــه ها، طرح ریــزی بــرای ارتقاء رفتار شــهروندی و 
 ابعــاد ارتقاء ســالمت اجتماعــی و فرهنگی محــالت تابعه مطرح 

شد.
در این جلســه دبیر کانون سالمت محله فرهنگسرای گل نرگس 
انتخاب گردید و مقرر شــد نمایندگان و معتمدین محل مشــکالت و 
آسیب های اجتماعی در هر کدام از محالت را بررسی و در جلسه مطرح 
کنند و توسط نمایندگان ادارات عضو در کانون پیگیری و نسبت به رفع 

آن اقدامات الزم را انجام دهند .
 قرار اســت در ادامه تعامل معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه بزودی دو 

کانون سالمت محله در دیگر فرهنگسراهای شهرداری افتتاح شود.

به میزبانی نگارخانه شهر؛ 
 اولیــن نمایشــگاه گروهی عکس 

موبایل گرافی برگزار می شود
44 اثــر از هنرمندان عکاس در اولین نمایشــگاه گروهی عکس 

موبایل گرافی در نگارخانه شهر کرمانشاه به نمایش درخواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری کرمانشاه در این نمایشگاه آثار سیاه  و  سفید و رنگی در ابعاد 

30×30 پاسپارتو و قاب شده به نمایش گذاشته می شود.
بر اســاس این گزارش این نمایشــگاه 44 اثر از آثار نوید محمدی، 
ونوس بیاتی، صادق وثوقی نظر، سمیه منصوری، میالد رضایی، سارا 
سلطانی زاده،حامد عسکری، ســمیه محمدی، شرمین موحد، نیوشا 
صدقی، ســحر فعله گری، هلما بهمن پور، صحرا رشــید پور، نرگس 
احتشام، محدوه کرمی، زهرا همتی، هدیه سلیمی بهار سنجابی،شادی 
کاملــی، صبا شــامبیانی، مریم دشــتی و میثم منیعــی از 10 الی 15 
شهریور از ساعت 17 الی 20 در نگار خانه شهر واقع در چهار راه شهید 

مطهری)جوانشیر( برگزار می شود.
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، واحد 
عکس انجمن ســینمای جوانان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان کرمانشاه این نمایشگاه را برگزار خواهند کرد.

برپایی جلســه آموزشــی توجیهی 
پیمانکاران سرویس مدارس 

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به تاکید دادستان 
کرمانشــاه مبنی بر توجه به مســائل اخالقی به عنوان یک ضرورت و 
نقش متولیان ســرویس مدارس به عنوان محلی برای آموزش و انجام 
فعالیتهای پرورشــی و تربیتی، گفت: ســرویس مدارس دغدغه های 

خانواده هاست و یک بحث جدی است که باید به دقت دنبال شود.
 به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه، 
هدایت حیدری افزود: یکی از اقشاری که به صورت روزانه و مستمر با 
شهروندان و همچنین مسافران بیشترین ارتباط را به صورت مستقیم 
دارند رانندگان تاکســی هستند به نحوی که گفته می شود تاکسیرانان 
ویترین فرهنگی هر شــهری هســتند از این رو تأثیــر اولین برخورد 
همیشــه در ذهن باقی خواهــد ماند پس تالش کنیم کــه این تأثیر 

مثبت باشد.
 وی بر دقت در انتخاب رانندگان ســرویس های مدارس تأکید کرد 
و گفت: رانندگان ســرویس مدارس معلمین غیررسمی هستند که می 
توانند بر روی رفتار دانش آموزان تأثیری مثبت یا منفی داشته باشند از 
این رو باید با دقت و وســواس انتخاب شوند تا چنانچه تأثیری از سوی 

آنها متوجه دانش آموزان می شود، تأثیر مثبت باشد نه تأثیر منفی.
 حیدری تصریح کرد: رانندگان باید درقبال دانش آموزان احســاس 
مســئولیت داشته باشــند و در این راه ســعی کنند که پیامهای مثبت 

فرهنگی و اجتماعی را در بین دانش آموزان انتقال دهند.
 مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: در بحث سرویس 
مدارس دخترانه مســئولیت رانندگان بسیار سنگین تر است و متولیان 
ســرویس مدارس باید در زمینه انتخاب رانندگان حساسیت بیشتری 

داشته باشند و حتی المقدور تالش کنند که از بانوان استفاده کنند.

 مسابقه بزرگ کاردستی ویژه کودک و نوجوان 
در پارک درخشان

به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرمانشاه و مشــارکت موسسه صدای 
ســالمت مســابقه بزرگ کاردســتی ویژه کودک و 

نوجوان برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه در این 
مسابقه که در پارک درخشان واقع در بلوار سی متری 
دوم و در دو رده ســنی کودکان و نوجوانان با موضوع 
زیبا ســازی شهر برگزار شــد، کودکان کرمانشاهی 
اقدام به ســاخت کاردســتی با محور زیبا کردن شهر 

پرداختند.
گفتنــی اســت در پایان برنامه بــه 10 نفر برتر از 
شــرکت کنندگان هدایایی اهدا و به تمامی شــرکت 

کنندگان کارت شهربازی هدیه گردید.

خبراخبار

 رفتار شهروندی و مسئولیت پذیری، زمینه رشد 
و توسعه شهر

دهمیــن و آخریــن ســیتی اســتیج "دوره های 
مربیگــری زندگی" به صورت ویــژه برنامه اختتامیه 
و همزمان با برگزاری جشــن بزرگ عید ســعید غدیر 
خم در پارک کوهســتان کرمانشاه با حضور گسترده و 

پرشور شهروندان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی، 
 اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، ایستگاه آخر 
سیتی اســتیج با موضوع رفتار شهروندی و مسئولیت 
پذیری اجتماعی با ســخنرانی علمی دکتر نبی بستان 
 و برگــزاری برنامه های بســیار شــاد و مفرح برگزار 

شد.
مهــدی عبدالمالکــی رئیس ســازمان فرهنگی؛ 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در این مراسم 
ضمــن خیر مقدم و تبریک عید والیت در مورد اهمیت 
دوره هــای مربیگری زندگــی و بازخوردهای مثبت 
شهروندان و حضور و مشارکت شهروندان گفت: تمام 
تالش ما در دوره های آموزشی مربیگری زندگی، ارائه 
آموزش در کنار برنامه های مورد اســتقبال مردم بود 
که خوشــبختانه نتایج بسیار خوبی را به همراه داشت.

وی با بیان این که رفتار شــهروندان و مهم دانستن 
مسئولیت اجتماعی از ســوی مردم می تواند بسیاری 
از مشکالت شهری را به حداقل برساند، تصریح کرد: 
برای داشتن شهری خوب و در خور نام کرمانشاه، باید 
هر کــدام از ما ابتدا از خودمان شــروع کنیم و ترویج 
ایــن تفکر به طور حتم می تواند نتایج مثبتی به همراه 

داشته باشد.
عبدالمالکی با اشــاره به اینکــه دوره تربیت مربی 
زندگی از ابتدا تا انتها با رشــد بسیار فزاینده ای همراه 
بود، اظهار داشــت: استقبال بسیار عالی همشهریان ما 
را مصمم به ادامه مســیر کرد و امیدواریم این دوره ها 

تداوم پیدا کند.
مهندس طیب حیدری عضو شورای اسالمی شهر 
کرمانشــاه نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت رابطه 
متقابل شــهروندان با اعضای شورای شهر و ساختن 
شــهر ایده آل که حاصل بازتاب های رفتار شهروندان 
و روحیه مطالبه گری و جمع خواهی مردم می باشــد، 
گفت: ایده آل ترین شکل ارتباط مطالبه گری عمومی 

شهروندان از اعضای شوراست.
ایــن نماینده مردم در شــورای اســالمی شــهر 

کرمانشــاه گفت: مراجعات باید به ســمت مراجعات 
جمعی و با همت باال به ســمت ایجاد تغییر و پیشرفت 

شهر باشد.
وی بــا توجه به موضــوع دهمین اســتیج و تاثیر 
مربیگری زندگی اشــاره کرد کــه این دوره ها باید به 
صورت عملی و کاربردی در زندگی به کار گرفته شود 
که این مســیر در آینده شاهد رشد و توسعه مسئولیت 

پذیری و ارتقای رفتار شهروندی خواهد شد .
ســید پیمان موســیوی رئیس کمیسیون ورزش 
شورای اســالمی شــهر نیز در این برنامه به اهمیت 
دوره هــای مربیگــری زندگی و تاثیر آن در رشــد و 
ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان اشاره کرد و ضمن 
قدردانی از اجرای 10 دوره سیتی استیج تاکید داشت: 
جوانان می توانند نقش مهمی در پیشرفت شهر داشته 
باشــند و همت جوانان و مطالبه گری می تواند باعث 
پیشــرفت و تغییر مسیر زندگی به ســمت پویایی ور 

شد باشد.
موسوی ضمن دعوت مردم به استفاده از دوره های 
مربیگری زندگی عنوان کرد: با این دوره ها به ســمت 
پیشــرفت در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 

شهر کمک خواهد شد.
در ادامه نبی بســتان مدیر اجرای ســینی اســتیج 
دوره هــای مربی گــری زندگی با تاکیــد بر آموزش 
رفتار شــهروندی و رعایت حقوق و تعامل دو ســویه 

بین مردم و مســئولین تاکید کرد: مســئولیت پذیری 
اجتماعی و یادگیری رفتاری شــهروندی از نان شب 

برای شهروندان واجب تر است.
بســتان افزود: باید شــاهد تغییر رفتارهایی در بین 
شــهروندان باشــیم که برای عموم قابل اســتفاده و 
ســودمندی باشــد و به صورت خرد جمعی و استفاده 
از دانایی محوری و حســاس شــدن به محیط زندگی 
خود به عنوان شــهروندی کــه در زمینه های مختلف 
جامعه باید ردپایی داشته باشیم و نسبت به شهر و رشد 
و پیشــرفت شهر خود آگاه باشــیم و در کنار همدیگر 

تالش کنیم.
در پایان بســتان از مسئولین خواست که این دوره 
ها بعد از ماه محرم ادامه پیدا کند و با اســتفاده از علم 
روانشناسی و مشارکت ســازمانهای مرتبط و حضور 
مردم، آینده ای بهتر و شــهری آیده ال ســاخته شود 
و به منظور پیشگیری از آســیبهای اجتماعی و ارتقاء 
کیفیت زندگی و ایجاد شادی و نشاط اجتماعی بتوانیم 
رابطــه خوبی بین مردم و مســئولین فراهم  کنیم و با 

همفکری و کار گروهی فردای بهتری بسازیم.
در پایان از حامیان و اسپانســرهای ســیتی استیج 
تابســتان ضمن قدردانی لوح تقدیــر و هدایایی اهدا 
شــد. در ایستگاه آخر دوره مربیگری زندگی پیام ویژه 
اســتیج با عنوان "همه با هم و برای هم زندگی کنیم" 

قرائت شد.

اولین ایستگاه مطالعه شهری به همت 
شهرداری منطقه 6 راه اندازی گردید.

بــه گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل شــهرداری کرمانشاه مهندس 
عیســائیان شهردار این منطقه با بیان این 
مطلب گفت: در راســتای ارتقاء فرهنگ 
کتــاب و کتابخوانــی و افزایش ســرانه 
مطالعــه در بیــن شــهروندان عزیز این 
ایستگاه مطالعه طراحی و آغاز به کار نمود.

وی افــزود: در این ایســتگاه مطالعه 
عالوه بر کتاب، نشــریات و روزنامه های 

سراســری و محلی به صورت رایگان در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد.

شهردار منطقه 6 ادامه داد: امیدواریم 
این ایســتگاه مطالعه عــالوه بر افزایش 
میزان عالقه مندی شهروندان به مطالعه 
و کتــاب در بــاال بردن ســطح فرهنگ 
شهروندی و آشنایی شهروندان با حقوق 

خود کمک کند. 
شایان ذکر است این ایستگاه مطالعه 
در ورودی شــهرک الهیه خیابان کاشانی 

قرار دارد.

راه اندازی اولین ایستگاه مطالعه شهری 
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پرداخت 51 درصد تسهیالت اشتغالزایی 
روستایی 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمانشــاه اعالم کرد: تا کنون 51 درصد تسهیالت 
اشــتغالزایی روســتایی از طریق بانک های عامل 

استان پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا حســن عزیــزی گفت: تعامل و 
هماهنگی خوبی در شورای هماهنگی استان وجود 
دارد که این امر به طور مســتقیم بر سرعت بخشیدن 
به انجام کارهای جامعه هدف، تاثیر بســزایی خواهد 

داشت .
وی افــزود: تمــام تــالش مجموعه شــورای 
هماهنگی به روز شــدن اطالعات مورد نیاز جامعه 
هــدف و تدویــن برنامه های منطقه ای اســت که 

خروجی مناسبی بدهد.
عزیزی عنوان کرد: یکی از همین برنامه ها که به 
تصویب کارگروه اشــتغال استان نیز رسیده، تدوین 
سند اشتغال به تفکیک شهرستان ها و دستگاه های 
اجرایی اســت که خروجی آن وظیفه اشتغالزایی هر 
شهرستان و دســتگاه اجرایی را برای 2 سال روشن 

می کند.
رئیس شــورای هماهنگی دستگاه های اجرایی 
تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمانشاه در ادامه به تعامل خوب دستگاه های تابعه 
با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی اشاره کرد و 

گفت: این هماهنگی می تواند به پیگیری بســیاری 
از مشکالت که ناشــی از قوانین دست و پاگیر است 

کمک کند.
دبیــر کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
اســتان کرمانشــاه همچنین به اشــتغال روستایی 
در کرمانشــاه اشــاره کرد و اظهار داشت: از سهمیه 
ابالغی در تســهیالت اشــتغال پایدار روســتایی 
به اســتان تا کنــون بیش از 51 درصــد طرح های 
 مصــوب تســهیالت مورد نظــر خــود را دریافت 

کرده اند.
بــه عقیده عزیزی ارتقای فضای کســب و کار و 
روند رو به رشد فضای اقتصادی امید خوبی در استان 

ایجاد کرده است.
میانگین نرخ بیکاری در کشــور 13 درصد است 
که این آمار در اســتان کرمانشاه به بیش از 1۹ درصد 

می رسد.
در استان کرمانشــاه حدود 173هزار تن جویای 

کار هستند.

آئین کلنگ زنی ســاخت 10 مهدکودک شهری و 
روســتایی در شهرســتان زلزله زده ثالث باباجانی به 
همت خیریــن با حضور محمد نفریــه، مدیرکل امور 
کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور، قادری 
مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه، معاون امور 
اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان، فرماندار ثالث 
باباجانی و دیگر مســئوالن این شهرســتان در شهر 
تازه آباد و از طریــق ویدئو کنفرانس همزمان با افتتاح 
 مســکن مددجویان بهزیستی در سراسر کشور برگزار 

شد.
محمد نفریــه مدیرکل امور کــودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: با توجه 

به زلزله خیز بودن شهرســتان ثالث باباجانی پنج مهد 
کودک که قرار اســت در ایــن منطقه احداث و تجهیز 
شــود، مقاوم و مناسب سازی خواهد شــد و اعتباردر 
نظرگرفته شــده برای آنها بالغ بر 300 میلیون تومان 

است.
وی بیان داشــت: از روزهــای ابتدایی پس از زلزله 
مهدهای کودک در 36 نقطه به صورت ســیار کار خود 
را آغــاز کردند و هدف ما در حال حاضر مقاوم ســازی 

مهدهاست.
امید قادری، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز 
در این مراسم با اشاره به افتتاح چند پروژه در طول هفته 
دولت در شهرســتان ثالث باباجانــی از جمله مجتمع 

توانبخشی  مهدکودک روســتای چم زرشک ، گفت: 
عالوه بر ســاخت پنج مهدکودک روستایی و شهری، 
هفته آینده شــاهد افتتاح مرکز روانشناختی تخصصی 

در ثالث باباجانی خواهیم بود.
به گفته مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه، 
امــروز کــه مراســم کلنــگ زنــی 10 مهدکودک 
روســتایی و شــهری در مناطق زلزله زده برگزار شده 
 اســت که پنج مهد کودک در ثــالث باباجانی خواهد 

بود.
وی عنوان کــرد: 35 واحد مســکونی مددجویان 
بهزیســتی زلزله زده که با همکاری بسیج سپاه استان 

تهران ساخته شده افتتاح خواهد شد.

ساخت 10 مهدکودک در مناطق زلزله زده 

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان 
کرمانشاه از به روز بودن بیمه سالمت 
در پرداخــت مطالبــات بخش هــای 
درمانی و داروخانه های استان خبر داد.

به گزارش ایسنا کیومرث مظفری 
با اشــاره به، به روز بودن بیمه سالمت 
در پرداخت مطالبــات بیمه ای مراکز 
درمانی و داروخانه های اســتان، گفت: 
بر اســاس قرارداد میان بیمه سالمت 
با موسســات درمانی اســتان، اسناد 
هزینه ای بیمه شــدگان شامل اسناد 
داروخانه، آزمایشــگاه، مطب و .... در 
هــر ماه، باید تا پایان مــاه بعد تحویل 

داده شود.وی افزود: کارشناسان بیمه 
نیز بر اســاس این قــرارداد تا یک ماه 
فرصت دارند رسیدگی فنی و مالی را در 

خصوص این اسناد انجام دهند.
مظفری تصریح کرد: پس از بررسی 
و ارزیابی کارشناســان، سازمان های 
بیمه ای تا یک ماه فرصت دارند هزینه 
اســناد درمانی را به مراکــز درمانی و 

داروخانه ها پرداخت کنند.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان 
کرمانشــاه به مصاحبه رئیس انجمن 
داروســازان اســتان مبنی بــر تاخیر 
چهارماهه بیمه ســالمت در پرداخت 

مطالبات داروخانه های اســتان اشاره 
کــرد و گفــت: هم اکنــون مطالبات 
داروخانه هــای اســتان تــا پایــان 
اردیبهشت پرداخت شده، اسناد خرداد 
داروخانه ها نیز بررســی شــده و  برای 
پرداخــت آنها طبق قــرارداد تا پایان 
شــهریور فرصت داریــم.وی تاکید 
کــرد: با توجه به این وضعیت، پرداخت 
بیمه ســالمت بــه داروخانه ها کامال 
به روز اســت و در پرداخــت مطالبات 
خــود هیچ تاخیــری نداریم.مدیرکل 
بیمه ســالمت استان کرمانشاه هزینه 
ماهانه داروخانه های بخش خصوصی 

اســتان را حــدود 2/5 میلیارد و هزینه 
داروخانه های بخش دولتی اســتان را 
دو میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: 
 در پرداخــت این هزینه ها کامال به روز 
هســتیم.مظفری در ادامه از پرداخت 
مطالبــات بخش های درمــان دولتی 
اســتان و مجموعــه دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه تا پایان خرداد خبر داد 
و افزود: برای کمک به بیمارستان های 
دولتــی که عمده بار مراجعه بیماران را 
دارنــد 70 درصد مطالبــات تیر نیز به 
 صورت علی الحســاب پرداخت شده 

است.

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه:

تاخیری در پرداخت مطالبات »داروخانه ها« نداریم

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان از اجرای 
طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در شهرک 

کرناچی کرمانشاه خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا 
دلیری با اشــاره به برگزاری طرح پاکسازی محالت 
آلوده به مواد مخدر در شهرک کرناچی از شهرک های 
حاشیه شهر کرمانشاه اظهار داشت: این طرح با هدف 
پاکســازی مناطق آلوده و برخورد با خرده فروشان و 

توزیع کنندگان مواد مخدر اجرا شد.

وی ادامه داد: در این طرح که با هماهنگی دستگاه 
قضائــی به مرحله اجرادر آمــد، 63 گرم مواد مخدر از 
نوع شیره تریاک و 300 سی سی داروی غیر مجاز نیز 
کشف شد.سرهنگ دلیری دستگیری 2 خرده فروش 
مواد مخدر و معرفی آن ها به دستگاه قضایی را از دیگر 

اقدامات صورت گرفته در این طرح عنوان کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، 
اجرای طرح پاکســازی مناطق آلوده به صورت محله 

محور را از برنامه های اصلی پلیس عنوان کرد.

در سومین جلسه شورای استان کرمانشاه، رئیس 
جدید دبیرخانه هیات امنای دانشــگاه آزاد اســالمی 
استان کرمانشــاه از سوی رئیس دانشگاه معرفی و از 

زحمات رئیس سابق این حوزه قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد کرمانشاه؛ 
مسعود باغفلکی به عنوان رئیس جدید دبیرخانه هیات 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمانشاه از سوی 

محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
کرمانشاه منصوب و در سالن جلسات دانشکده علوم 
پزشکی واحد کرمانشــاه معرفی شد.در این جلسه از 
زحمات ســیروس محبی رئیس پیشــین این حوزه 

قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی؛ مســعود باغفلکی عضو 
هیات علمی گروه ریاضی دانشــگاه است که پیش از 

این تصدی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش 
بنیان اســتان کرمانشاه را بر عهده داشت، در کارنامه 
خود سابقه معاون اداری و مالی واحد کرمانشاه، رئیس 
شورای تخصصی برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش 
بنیان اســتان کرمانشــاه، رئیس واحدهای کنگاور 
و اســالم آباد غرب و دبیر منطقه 11 دانشــگاه آزاد 

اسالمی را دارد.

 اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در حاشیه شهر

رئیس جدید دبیرخانه هیات امنای استان معرفی شد

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشاه در نشستی خبری اظهارداشت: 747 هزار 
مشترک برق در استان داریم و سرانه مصرف برق در 
کرمانشاه چهار هزار و 38 کیلووات ساعت و پایین تر 

از میانگین کشوری است.
علیمراد مرادی مجد افزود: در اســتان کرمانشاه 
بیش از 18 هزار و 500 کیلومتر شــبکه برق داریم و 
کرمانشاه از نظر تعداد مشترکین جایگاه 17 کشور، از 
نظر انرژی مصرفی جایگاه 30 کشــور و از نظر پیک 

بار جایگاه 26 کشور را دارد.
مرادی مجد با بیان اینکه تابســتان امســال هر 
مشــترک در کرمانشاه 24 ســاعت در خاموشی بود 
اظهار کرد: تابســتان امسال سه هزار بار خاموشی در 

کرمانشاه اعمال کردیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشــاه جایگاه اســتان از نظر تعداد روستاهای 
برق دار را رده ۹ کشــور و از نظر درصد روســتاهای 
برقدار در جایگاه های اول کشور دانست و ادامه داد: 
اکنون روســتاهای بدون برق بــاالی 10 خانوار در 
اســتان نداریم و طی دو سه ســال اخیر برق رسانی 
به روســتاهای زیر 10 خانوار را که توجیه اقتصادی 

دارند انجام دادیم.
مرادی مجد به پروژه های هفته دولت اشــاره و 
تصریح کرد: در این هفتــه 30 میلیارد تومان پروژه 
شــبکه توزیع برق در استان کرمانشاه افتتاح شد که 
از این میزان 24 طرح مربوط به توســعه و بازسازی 
شبکه و سه میلیارد تومان مربوط به نصب کنتورهای 

هوشمند است.

*کاهش تلفات برق در استان 
وی از کاهش تلفات برق در استان طی سال های 
اخیر هم خبر داد و گفت: این رقم از 1۹ درصد در سال 
۹5 به 15/2درصد در ســال گذشته و 13/8 درصد در 
سال جاری رسیده و  برنامه این است که تا افق 1405 

این عدد به هشت درصد برسد.
به گفته این مســئول، بخش زیــادی از کاهش 
تلفات برق ناشی از کاهش انشعابات غیرمجاز است 
کــه از 1۹ هزار مورد در ســال ۹2 به کمتر از دو هزار 

مورد رسیده است.
مرادی مجد افزود: انشــعابات غیرمجاز نیز دیگر 
به شــکل قالب انداختن های قدیم نیست و اکنون 
مواردی که وجود دارد بیشتر شامل دستکاری کنتور 

است.

مرادی مجد به ســهم بخش هــای مختلف در 
مصرف برق اســتان هم اشاره و سهم بخش خانگی 
را 46 درصد، ادارات را 18/2 درصد، کشاورزی را 14 

درصد و صنعت را 10/8 عنوان کرد.

* بدهی 104 میلیاردی مشترکین برق 
کرمانشاه 

وی با اشــاره  به طلب 104 میلیاردی شرکت برق 
از مشترکین عنوان کرد: از این میزان سهم ادارات 57 
درصد، خانگی 20 درصد، تجاری 14 درصد، صنعت 
6/5درصد  و مابقی مربوط به بخش کشاورزی است.

به گفته این مســئول، در بخش اداری نیز شرکت 
آب و فاضالب شــهری، ارتش، شــهرداری، آب و 
فاضالب روســتایی و ... بیشترین میزان بدهی را به 

شرکت توزیع برق دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با 
بیان اینکه در سال ۹6 میزان وصول مطالبات شرکت 
توزیع برق استان به ۹5 درصد رسید، خاطرنشان کرد: 
این عدد قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 100 
درصد بود که در ســال 88 و با اجرای این طرح به 86 

درصد رسید.
مرادی مجد با اشــا ره  به وضعیت خاموشی ها در 
استان گفت: در شرایطی که میانگین خاموشی ها در 
کشور 700 دقیقه در سال برای هر مشترک است، این 
عدد در کرمانشــاه تا پایان سال ۹6 حدود 2۹2 دقیقه 
بوده است. وی همچنین از هدفگذاری برای کاهش 

این عدد به 80 دقیقه تا پایان سال 1405 خبر داد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشاه با اشاره به خاموشی های تابستان امسال) 
از 6 تیــر تا 18 مرداد( تصریح کــرد: در این 44 روز، 

35 روز خاموشــی در کرمانشاه داشــتیم که گاهی 
25 درصد مشــترکین استان به طور همزمان درگیر 

خاموشی بودند.
مرادی مجد بــا بیان اینکه برق برخی محالت تا 
دو بار در روز هم قطع می شــد، یادآوری کرد: حداکثر 
خاموشــی اعمال شــده در 20 تیر و به میزان 180 

مگاوات بوده است.
وی میانگین خاموشــی کــه در مجموع این 35 
روز هر مشــترک در استان تجربه کرده را 24 ساعت 
دانست و گفت: در این مدت سه هزار بار خاموشی برق 
در اســتان اعمال کردیم که میزان انرژی که در این 
مدت توزیع نشد نیز 14 میلیون کیلووات با ارزش دو 
میلیــارد تومان بود و در این مدت برق 50 تا 60 اداره 

متخلف نیز قطع شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشاه پیک مصرف برق در تابستان امسال را نیز 
مربوط به 6 مرداد و به میزان 727 مگاوات اعالم کرد 
که این عدد در سال گذشته 722 مگاوات بوده است.

مرادی مجد بیان کرد: مصرف برق استان در پنج 
ماهه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ 

دهم درصد افزایش یافته است.

 * کاهــش ســرقت تجهیــزات برق 
در کرمانشاه 

وی با اشاره به کاهش سرقت کابل برق در استان 
افزود: بیشترین ســرقت معموال از اسالم آبادغرب، 

صحنه، هرسین و بیستون است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق کرمانشاه عنوان 
کــرد: پس از وقــوع زلزلــه 21 آبــان ۹6 تاکنون 
223 میلیــون کیلووات برق در مناطــق زلزله زده 
اســتان مصرف شده اســت که عمده مصرف نیز در 

سرپل ذهاب و ثالث باباجانی بوده است.
مرادی مجد افزود: این میزان برق مصرفی معادل 
با 20 میلیارد تومان است که از محل بازسازی مناطق 

زلزله زده تامین خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه 75 هزار چادر و کانکس پس از 
وقوع زلزله برق دار شــدند، عنوان کرد: مردم مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه پس از وقوع زلزله تاکنون 
به صورت رایگان برق مصرفی خود را دریافت کرده 

اند.
به گفته این مسئول، در این مدت موردی از حادثه 
بــرق گرفتگی و تلفات جانــی در مناطق زلزله زده 

گزارش نشده است.

کسب جایگاه اول کشور توسط توزیع برق استان در زمینه؛

برخورداری خانوارهای روستایی کرمانشاه از نعمت برق


