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ارائه مهارت های سخنوری 
در فرهنگسرای گل نرگس 

کرمانشاه 

استقبال خوب شهروندان 
از »قصه های شیرین 

کرمانشاه« 

افزایش  44 درصدی 
واردات 4 ماهه نخست امسال 
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کرما نشاه

 رشد 45 درصدی صادرات 
از گمرکات و بازارچه مرزی استان
 صفحه2

 صفحه2

 صفحه3

بازدید سرپرست 
شهرداری از سطح شهر

»آب« نذر کنید
صفحه 2

مهندس حامد لعل بخش سرپرســت شهرداری به همراه تعدادی از شهرداران 
مناطق از ســطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات...

سرپرست راهداری کرمانشاه منصوب شد
سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه منصوب و معارفه شد.

بــه گــزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه، حیدر مطاعی معاون ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور در آیین تودیــع و معارفه مدیران راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه، با قدردانی 
 از زحمــات خســروانی مدیــر اســبق اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان ، از اقدامات وی در ۷ ســال گذشــته قدردانی 

کرد.
همچنین ساالری معاون امور عمرانی استانداری هم با اشاره به جایگاه رانندگان در جابه جایی...

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری کرمانشاه 
گفت:دومین جلســه ســامانه ســپند به منظــور تدوین 
راهکارهای مناســب جهت اجرای مطلوب سرویس های 
حمل ونقل دانش آموزی در محل اداری ســازمان برگزار 

گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری 
کرمانشــاه، مدیرعامل سازمان تاکســیرانی از راه اندازی 
ســامانه سپند به منظور پایش ناوگان دانش آموزی در شهر 
کرمانشــاه خبرداد و گفت: ثبت نام متقاضیان ســرویس 

مدارس در سال تحصیلی 98-9۷ در این سامانه...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

سرپرســت راهداری کرمانشاه منصوب 
شد

سرپرســت راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه منصوب و 
معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه، حیدر مطاعی معاون ســازمان راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
کشــور در آیین تودیع و معارفه مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشــاه، با قدردانی از زحمات خسروانی مدیر اســبق اداره کل راهداری 
 و حمل ونقل جاده ای اســتان ، از اقدامات وی در ۷ ســال گذشــته قدردانی 

کرد.
همچنین ســاالری معاون امور عمرانی استانداری هم با اشاره به جایگاه 
رانندگان در جابه جایی بار و مسافر ، از نقش بسزای مجموعه راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در امدادرســانی در بالیای طبیعی بویژه زلزله اخیرکرمانشــاه 

قدردانی کرد.
بهمن خسروانی مدیر اسبق اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
هم به تشــریح عملکرد دوران مدیریت خود پرداخت و با تقدیر از همکاری و 
همدلی کارکنان این مجموعه ، انجمن ها و تشــکل های صنفی، به خدمات 
دهی شایســته به زائرین اربعین حسینی و امدادرســانی عوامل راهداری در 

سانحه زلزله اخیر کرمانشاه اشاره نمود.
فریبــرز کرمی هم بــا قدردانی از فعالیت های صــورت گرفته مجموعه، 
اظهار داشــت: مدیران اســتانی باید بیــش از پیش به جایــگاه راهداری و 
حمل و نقل جاده ای توجه داشــته باشــند ضمن این که این دو بخش برای 
 خدمــات دهی روان و شایســته به کاربران جــاده ای الزم و ملزوم یکدیگر 

هستند.
سرپرســت راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه همچنین بر 
تامین اعتبار کافی برای تقویت زیرساخت های راهداری و حمل و نقل فصلی 

نو در صنعت حمل و نقل جاده ای استان تاکید کرد.
گفتنی اســت در این آیین با حکمی از ســوی حســن نیا معاون وزیر راه 
و شهرســازی کشــور، فریبرز کرمی به عنــوان مدیر کل جدیــد اداره کل 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان منصــوب و از تالش های مهندس 
 بهمــن خســروانی مدیــر کل پیشــین ایــن اداره کل تشــکر و قدردانی

 شد.

در 4 ماهه نخست امسال اتفاق افتاد؛
 رشــد 45 درصــدی صــادرات 

از گمرکات و بازارچه مرزی استان 
مدیــرکل گمــرکات 
استان کرمانشــاه اظهار 
داشت: در 4 ماهه نخست 
امسال 800 میلیون و 6۷1  
هــزارو 120 دالر کاال به 
وزن یــک میلیون و 6۷2  
هــزار و ۷69 تن از طریق 
مرزی اســتان کرمانشاه 
به خارج از کشــورصادر 
شده اســت که این میزان 
نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته از لحاظ ارزش رشد 45 درصدی  و از حیث وزن نیز رشد 

21 درصدی داشته است.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: خلیل حیدری افزود: از 
مجموع 800 میلیون و 6۷1  هزارو 120  دالر کاال به وزن یک میلیون 
و 6۷2  هزار و ۷69 تن در 4 ماهه نخســت امســال ،  389  میلیون و 
33۷ هزارو ۷83 دالر آن با وزن 398  هزارو 932 تن از طریق گمرک 
بازارچه مرزی سومار  به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته از حیث ارزش 86  درصد و ار حیث وزن نیز 66 

رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان افزود: در این مدت  صادرات خروجی از 
گمــرک پرویزخان 319 میلیون و 945 هزارو 5۷4 دالرکاال به وزن 
911 هزارو 23 تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث 
ارزش 3۷ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی  رشــد 46 درصدی داشــته 
اســت.حیدری بیان داشت : صادرات خروجی از گمرک خسروی  نیز 
2۷  میلیون و 232 هزارو 960 دالر کاال به وزن 113 هزارو 969 تن 
است  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 4۷ درصد  

واز  لحاظ وزن 13 درصد  افزایش داشته است.
خلیل حیــدری میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی 
شیخ صله را 48 میلیون و 691 هزارو 230 دالر کاال به ون ۷2 هزارو 
۷62 تن عنوان نمود.وی افزود: در 4 ماهه نخســت امســال  میزان 
صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی  15 میلیون و 463 

هزارو 5۷3 دالرکاال  به وزن  1۷6 هزارو  82 تن است.
مدیرکل گمرکات کرمانشــاه  عمده کاالهای صادراتی از طریق 
این گمرکات را  لوازم خانه داری و پاکیزگی ،کولرهاي آبي ، ســیب 
زمیني محفوظ شده ، رول نایلون پالستیکی ، انواع کاشی و سرامیک 
، ظــروف مالمین ، گرید لوله به صورت پــودر، گوجه فرنگي تازه یا 

سردکرده ، انواع بستی و کیسه  پالستیکی  عنوان نمود.

تكمیل 35 هزار هكتار از سیستم های آبیاری تحت فشار 
در سامانه گرمسیری 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشاه از بازسازی و تکمیل 
سیستم های آبیاری تحت فشارو شبکه 
ها در حوزه ســامانه گرمســیری بعد از 
زلزله آبان ماه 96 خبر داد که به صورت 

کامل انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه، 
شــهبازی بــا بیان مطلــب فوق طی 
گزارشی به اقدامات شاخص بعد از زلزله 
آبان ماه پرداخت و افزود: زلزله مخرب 
سال 96 بسیاری از سیستم های آبیاری 
نوین، کانالها و شبکه های آبرسانی در 
حــوزه آب و خــاک را تخریب کرد که 
بالفاصله بعد از آن اتفاق بازســازی و 
تکمیل سیستمها در دستور کار سازمان 
جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه قرار 

گرفت.
وی با اشــاره به اقدام آبرســانی به 
بــاغ های پیران که بر اثر زلزله تخریب 
شده بود خاطرنشــان کرد:  بازسازی و 
احیاء کانال های تخریب شــده آبشار 
پیــران در منطقه ای صعــب العبور و با 
ریســک باال از نظر ریزش مجدد کوه، 
به طول 15 کیلومترانجام شد که منجر 
به آبرســانی به بیش از 500هکتار باغ 
های روســتاهای پیران، کاله مال و... 

شده است.
شــهبازی بــا بیــان ایــن کــه 
ایســتگاههای پمپاژ آب نیــز در زلزله 
آســیب دیدند تصریح کرد:  بازسازی 
ونوســازی ایســتگاه پمپاژ، پمپ برق 
و تجهیزات ایســتگاه  پمپــاژ قراویز و 
قره بالغ شهرســتان ســرپل ذهاب به 
سرعت انجام شد که منجر به آبرسانی 
به 150 هکتار باغ های مثمر شهرستان 

مذکور گردید.
شــهبازی در ادامه به سایر اقدامات 
در حوزه آب و خاک بعد از زلزله پرداخت 
و اضافه کرد: الیروبی مســیرها برای 
جلوگیری از خســارت احتمالی ســیل 
در بیش از50 روســتا صورت گرفت که 
به منظور پیشــگیری از ورود سیالب 
به مناطق اســکان حادثــه دیدگان و 

در شرایطی انجام شــد که بسیاری از 
مسیرها در اثر زلزله، ریزش آوار و رانش 

کوه مسدود شده بودند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان کرمانشــاه گفت: در حوزه دامی 
نیز با احداث 230 مورد جایگاه دامی دائم 
)به صورت تری دی پنل( در روستاهای 
محروم و دورافتاده شهرســتان ثالث 
باباجانی توســط خیرین در حال اجرا و 

اقدام است.
شــهبازی بــا اشــاره بــه  ســایر 
امدادرسانی ها بعد از زلزله افزود:  بیش 
از 13 هزار عدد گونی به صورت رایگان  
جهت کیســه گیری جو  در شهرستان 
های زلزله زده  در بین دامداران از محل 

کمکهای مردمی توزیع شد.
وی همچنیــن به احداث 222 مورد 

جایگاه موقت دام )کانکس( در منطقه 
سرپل ذهاب  شهرســتان  سردسیری 
و داالهو اشــاره داشت که با مشارکت 
خیرین انجام گرفت و در این خصوص 
150 واحد نیز توســط خیرین در دست  

ساخت است.
شهبازی با اشــاره به توزیع بیش از 
1000 رول نایلــون جهــت محافظت 
از اماکــن دامی و انبارهــای علوفه در 
مناطــق زلزله زده خاطرنشــان کرد: با 
توجه به شــرایط جوی و در پیش بودن 
فصــل پائیز و زمســتان بعــد از زلزله 
بــه صورت فــوری در بیــن دامداران 
توزیــع گردید.وی خاطر نشــان کرد: 
همچنیــن 4000 تــن علوفــه )جو( 
رایــگان تامین  و تا پایان ســال 96 در 
 بین دامداران شهرســتان های  توزیع 

گردید.
شــهبازی در پایان از ســاماندهی، 
ارســال  و توزیع کمک هــای مردمی 
ارسالی توسط همکاران و سازمان های 
جهاد کشــاورزی سایر اســتان ها به 
مناطق زلزله زده در دوران بحرانی پس 
از زلزله خبر داد و افزود: در این راســتا 
4۷ کامیون شامل: اقالم خوراکی، پتو، 
چادر، لوازم بهداشــتی، پوشاک، لوازم 
گرمایشی، شیرخشک و ... توزیع شد. 

خبرخبر

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
کرمانشــاه خواستار مشارکت مردم در طرح »نذر 

آب« شد.

به گزارش ایسنا محمدرضا امیریان با اشاره به 
آغاز طــرح نذر آب در جمعیت هالل احمر، گفت: 
در قالب این طرح با مشــارکت مردم برای استان 

های جنوب شرق کشور که با کمبود آب مواجهند، 
آب معدنی تهیه می شود.

وی ایــن اســتان ها را شــامل سیســتان و 
بلوچســتان، کرمان و خراسان جنوبی دانست که 
بشدت با مشــکل کمبود آب مواجهند و یادآوری 
کرد: آبی که از محل کمک های مردمی خریداری 
شــود در مناطق شــهری و روســتایی خصوصا 
روســتاهایی که کمبود آب در آنها جدی تر است، 

توزیع خواهد شد.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
کرمانشــاه خاطرنشــان کرد: مــردم می توانند 
برای مشــارکت در این طرح عدد 4 را به شــماره 
2099999 ارسال کنند و روزانه هزینه خرید یک 

بطری آب معدنی را بپردازند.
امیریــان با بیان این که این طرح فقط مختص 
کرمانشــاه نیست و توسط جمعیت هالل احمر در 

کل کشور راه اندازی شــده، تاکید کرد: این طرح 
بخشی از تقســیم ناعادالنه آب را جبران خواهد 

کرد.
وی افزود: آب ارتباط مســتقیم با بهداشــت و 
ســالمت مردم دارد و تامین آن یکی از نیازهای 
اولیه برای مردم شــهر و روستاست، اما بسیاری 
از اســتان های کشور به دلیل خشکسالی شدید با 

کمبود آب مواجه اند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه:

»آب« نذر کنید
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دومین جلسه سامانه پایش ناوگان دانش آموزی 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهرداری کرمانشاه گفت:دومین جلسه سامانه 
سپند به منظور تدوین راهکارهای مناسب جهت اجرای مطلوب سرویس های حمل 

ونقل دانش آموزی در محل اداری سازمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ســازمان تاکسیرانی شــهرداری کرمانشاه، مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی از راه اندازی سامانه سپند به منظور پایش ناوگان دانش آموزی در 
شهر کرمانشاه خبرداد و گفت: ثبت نام متقاضیان سرویس مدارس در سال تحصیلی 

98-9۷ در این سامانه ضرورت دارد.
سجاد سلیمانی اظهار داشت: با توجه به ابالغ دستورالعمل جدید آئین نامه اجرایی 
ایاب و ذهاب دانش آموزان از سوی وزارت کشور و تأکید بر استفاده سامانه های نوین 
در این حوزه و با توجه به اینکه متولی اصلی امر حمل و نقل دانش آموزان سازمان های 
تاکســیرانی در سراسر کشور شناخته شــده اند، متقاضیان برای انجام این امر باید در 
سایت سامانه ثبت نام کرده و جهت انجام مراحـل بعدی به این سازمان مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: پیمانکاران، مدیران مدارس، رانندگان تاکســی و دانش آموزان 
باید برای دسترســی آسان تر، اطالعات خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی 

به آدرس irtusepand.ir وارد کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری گفت: در مرحله نخست این طرح ثبت نام 
مدیران مدارس، پیمانکاران و رانندگان در سامانه سپند آغاز شده و دانش آموزان هم 

درمراحل بعد باید در این سامانه ثبت  نام کنند.
وی افــزود: ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان، اجرایی 
شدن قوانین و مقررات مربوطه، افزایش و بهبود کیفیت خدمات برای افزایش امنیت و 
ایمنی دانش آموزان به همراه خدمات مطلوبتر برای ایجاد حس آسودگی خاطر نسبی 
والدیــن و متمایز کردن ناوگان حمل و نقل دانش آموزان، خدمات نرم افزار مبتنی بر 
تلفن همراه برای اســتفاده از خدمات نرم افزاری رصد و پایش ســفر دانش آموزی از 

جمله ویژگی های این سامانه است.
مدیر عامل ســازمان تاکســیرانی  خاطر نشان کرد: در ســامانه سپند رانندگان 
می توانند مسیر ها و محل های مورد نظر خود را انتخاب کنند و خانواده ها هم با نصب 
نرم افزار در تلفن همراه خود می توانند از ســاعت رفت و برگشــت فرزند خود اطالع 
یابند که این امر موجب اطمینان خاطر خانواده ها از رفت و آمد فرزندانشان می شود.

به صورت آزمایشی در شهرداری کرمانشاه؛
ســامانه جامع تحت وب شهرسازی 

اجرا شد
ســامانه جامع تحت وب شهرسازی به صورت آزمایشی در شهرداری 

کرمانشاه اجرا گردید. 
به گــزارش روابط عمومی ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شهرداری این سامانه با هدف ارائه خدمات آنالین و تمام وقت به شهروندان 
محترم طراحی گردیده که ماحصل آن تســریع در خدمت رسانی و صرفه 
جویی در وقت و انرژی برای شــهرداری و شهروندان محترم خواهد بود.

با پیاده ســازی این سامانه تمام فرآیندهاي امور شهرسازي از جمله صدور 
پروانه هاي ساختماني، گواهي هاي عدم خالف و صدور پایان کار، صدور 
پاســخ استعالم ها، محاسبات خودکارعوارض ها و امور نوسازي و اصناف 
در بســتر وب قابل دسترسی اســت. همچنین حذف زمان و مکان براي 
خدمت رساني به ارباب رجوع و دسترسی تمام وقت مدیران و کارشناسان 
شهرداري از دیگر مزایای این سامانه است. با راه اندازی فاز اول این سیستم 
تمام خدمات شهرسازی و درآمد شهرداری در مناطق هشت گانه و سازمان 

های شهرداری کرمانشاه به صورت کامال الکترونیک ارائه می شود.

ششــمین دوره مربیگری زندگی با 
موضوع خانواده موفق برگزار می شود

ششمین سیتی استیج دوره های مربیگری زندگی در پارک کوهستان 
کرمانشاه برگزار می شود.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با همکاری 
موسسه پل مثبت اندیشان سالمت و شهرداری منطقه هفت ششمین دوره 
مربیگــری زندگی را با موضوع خانــواده موفق برگزار می کنند. به گزارش 
روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ 
ششمین سیتی استیج دوره های مربیگری زندگی با موضوع خانواده موفق 
در پارک کوهستان کرمانشاه برگزار می شود.بر اساس این گزارش ششمین 
ســیتی استیج کرمانشاه شامگاه پنج شنبه از ساعت 19:30 دقیقه در آمفی 
تئاتر رو باز پارک کوهستان کرمانشاه با موضوع خانواده موفق و با سخنرانی 
دکتر نبی بستان متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه برگزار می شود. 
گفتنی اســت در ششمین سیتی استیج کرمانشاه سر فصل های مالکهای 
انتخاب خانواده موفق، مدرک تحصیلی، فعالیت و عناوین ورزشی، فعالیت 
هنری، فعالیت مذهبی، کارآفرینی و مدیریت اقتصادی خانواده، تولید کاالی 
ایرانی، فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در قالب موسسات یا 
سازمانهای مردم نهاد و سایر توانمندی ها و فعالیت های جانبی ارائه خواهد 
شد.همچنین به بهترین خانواده استیج این هفته جایزه ویژه اهداء خواهد شد . 

شرکت برای عموم شهروندان در این برنامه رایگان می باشد.

بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر

مهنــدس حامــد لعــل بخــش 
سرپرســت شــهرداری بــه همراه 
تعدادی از شهرداران مناطق از سطح 
شــهر بازدید و از نزدیــک در جریان 
فعالیتهــا و اقدامات شــهرداری قرار 

گرفت .
به گزارش روابــط عمومی و امور 

بین الملل شهرداری کرمانشاه در این 
بازدید صبحگاهی که از سطح مناطق 
2و 3 و 4 و 8  صورت گرفت ، سرپرست 
شــهرداری کرمانشاه بر ضرورت باال 
بــردن  کیفیــت خدمات رســانی به 

شهروندان تاکید نمود .
مهنــدس لعــل بخــش گفت : 

شهرداری کرمانشاه تمام تالش خود 
را جهــت باال بــردن کیفیت خدمات 
رســانی به شــهروندان بــه ویژه  در 
مناطق حاشیه ای که متاسفانه بخش 
اعظمی از شــهر را شامل می شود به 
کار بسته اســت و امیدواریم بتوانیم 
علی رغم وجود مشــکالت رضایت 

شهروندان عزیز را به دست بیاوریم .
وی افــزود : پرســنل و مدیــران 
شــهرداری بایــد در راســتای جلب 
رضایت مردم و ارتقای خدمات رسانی 
به شــهروندان تمامی تالش خود را 
به کار گیرند تا شــاهد شــهری آباد و 

توسعه یافته باشیم .

خبراخبار

سرپرست شــهرداری کرمانشاه در 
بازدید از پروژه قطار شــهری تأکید کرد: 
پیشرفت عملیات عمرانی با فعالیت در دو 

شیفت کاری سرعت می گیرد.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شــهرداری کرمانشاه، سرپرست 
شــهرداری کرمانشاه در حاشیه بازدید از 
پیشرفت پروژه قطار شهری گفت: یکی 
از بسترهای توسعه و تاثیرگذار در اقتصاد 

شــهری و ارتقای ســطح رفاه شهری، 
ســرمایه گذاری در گســترش و توسعه 
سیســتم حمل و نقل ریلــی و افزایش 
ســهم آن در حمل و نقل درون شهری 
در مقایسه با دیگر شیوه های حمل و نقل 
است و از اصلی ترین شاخصهای حرکت 
به سمت توسعه پایداردر شهرها به حساب 
می آید.مهندس حامد لعل بخش تأکید 
کرد: برنامه های مدیریت شــهری باید 

در خصوص حمل و نقل درون شــهری 
به ویژه مترو  بر اســاس حق دسترسی و 
استفاده عموم شهروندان به حمل و نقل 
مناسب، باکیفیت و ایمن باشد.  وی بهبود 
کیفیت حمل و نقل درون شهری و تأثیر 
مثبت آن در توســعه اقتصادی و کاهش 
آلودگی محیط زیســت شهری، کاهش 
هزینه ســفرهای درون شهری و صرفه 
جویی در زمــان و افزایش ایمنی تردد را 

از مزیتهای حمل و نقل ریلی عنوان کرد 
و افزود: اســتفاده از خودروهای شخصی 
و فرسوده، هزینه های زیست محیطی، 
اقتصــادی و اجتماعی زیادی را به جامعه 
شــهروندی تحمیل کرده است. وی در 
راســتای تسریع در پیشــرفت عملیات 
عمرانی پروژه دســتور فعالیت به صورت 

دو شیفت کاری را صادر کرد.

تسریع در پیشرفت عملیات عمرانی با فعالیت در 2 شیفت کاری

سرپرست شــهرداری کرمانشاه خواســتار تعامل 
و همکاری فرهیختگان دانشــگاه رازی با شــهرداری 

کرمانشاه برای کمک به حل مشکالت شهر شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری، 
مهندس حامد لعل بخش شهردار کرمانشاه در نشست 
با مســئوالن دانشــگاه رازی که روز دوشنبه 8 مرداد 
139۷ و در این دانشــگاه برگزار شــد، با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری میان شــهرداری کرمانشاه 
و دانشــگاه رازی در ســال های اخیر، خواستار تعامل 
و همراهی و همکاری فرهیختگان دانشــگاه رازی با 
مجموعه شهرداری کرمانشاه در راستای کمک به حل 

مشکالت شهر شد.
وی تأکید کرد: همکاری ها باید بیشــتر شــود و از 
ظرفیت دانشــگاه رازی برای حل مسائل شهر استفاده 

کنیم.
مهندس لعل بخش علت عمده معضالت شــهری 
و مســائل اجتماعی شهر کرمانشــاه را ناشی از مسائل 
فرهنگی حاکم بر بخش های مختلف دانســت و تأکید 
کرد: ایجاد محیطی آرام و دلچســب برای شهروندان، 
خواست شهرداری است و در این راه همه تالش و توان 

خود را به کار می گیریم.
 سرپرست شهرداری کرمانشاه با اشاره به مشکالت 
شــهرداری در حوزه نگهداری فضاهای سبز، نظافت 
شــهری و... گفت: در بحث مشارکت های مردمی نیز 
شــاهد هستیم که مشــارکت مردم در مسائل شهری 

بسیار پایین است.
مهنــدس لعل با قدردانی از مهمان نوازی ریاســت 
دانشــگاه رازی، بر تعامل هرچه بیشتر میان مجموعه 
شهرداری کرمانشــاه و دانشــگاه تأکید کرد و گفت: 
شهرداری کرمانشــاه در راستای کمک به حل مسائل 
دانشــگاه، در چارچوب قانون و تا آنجا که در توان باشد، 
کوتاهی نخواهد کرد و امیدواریم گامی مثبت در راستای 

پیشرفت و تعالی فرهنگی این شهر برداشته شود.

* توجــه به مســائل کاربــردی در امور 
شهری، سیاست  راهبردی دانشگاه رازی 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشــگاه 
رازی نیز در نشســت با سرپرست شهرداری کرمانشاه، 
با بیان اینکه دانشــگاه رازی دانشــگاه مادر اســتان 
اســت و قریب به 40درصد هیأت علمی استان در این 
دانشگاه مشــغول به خدمت هستند، گفت: حدود 440 
عضو برجســته هیأت علمی در دانشگاه رازی فعالیت و 
تعداد 800 دانشــجو در مقطــع دکتری و حدود 2400 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مقطع ارشد مشغول 
تحصیل هستند که از این ظرفیت می توان برای توسعه 

مسائل شهری استفاده کرد.
دکتر اعلمی آل آقا تعداد کل دانشــجویان دانشگاه 
رازی را12هــزار نفر اعالم کرد و گفت: در دانشــگاه، 
4 هــزار دانشــجوی مســتقر در خوابــگاه داریم که 
ظرفیت قابل توجهی اســت. همچنین در سایت اصلی 
دانشگاه)طاقبســتان( مجموعــه 110 هکتاری و در 

ســایت پردیس کشــاورزی مجموعه 400 هکتاری 
داریم که انتظار می رود شــهرداری کرمانشاه در بخش 
فضای سبز عنایتی به این مجموعه فرهنگی آموزشی 

داشته باشد.
وی با اشــاره به رسالت دانشگاه رازی در امر نظارت 
کیفی بر مســائل آموزش عالی استان کرمانشاه، افزود: 
سال گذشته سمینار مشترکی به همت دانشگاه رازی و 
شهرداری کرمانشاه با موضوع حیات شهری برگزار شد 
و این تعامالت در زمینه های مختلف در حال گسترش 

است.
وی توجه به مســائل کاربردی در امور شهری را از 
سیاســت های راهبردی دانشــگاه رازی عنوان کرد و 
گفت: در این راســتا، تأکید شــده است که پروژه های 
تحصیالت تکمیلی به سمت مسائل شهری سوق یابد 

تا گوشه ای از آالم و تنگناهای مردم را جبران کنیم.
دکتر اعلمی آل آقا هم افزایی و تعامل بیشــتر میان 
دانشــگاه رازی و شهرداری کرمانشاه را گامی ارزشمند 
در راســتای کمک به حل مسائل مردم دانست و افزود: 
شــهرداری کرمانشــاه، دانشــگاه رازی را به عنوان 
مجموعه ای فرهنگی برای اثرگذاری در شهر، در کنار 

خود ببیند.  
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار تعامل هرچه 
بیشتر شهرداری با مجموعه دانشگاه رازی برای تعالی 
فرهنگ استان شد و بیان کرد: استان کرمانشاه علیرغم 
اینکه در بسیاری از شــاخص های توسعه در رده های 
آخر کشــور است اما دانشگاه رازی وضعیت خوبی دارد 
و تنها با دانشگاه های پنج یا شش استان فاصله داریم.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه رازی ظرفیتی ارزشمند 
در ارتقاء فرهنگ اســتان به شمار می آید، گفت: بینشی 
که امروز نیازمند آن هســتیم این اســت که »چگونه 
می شــود به دانشــگاه کمک کرد و از ســویی مسائل 
فرهنگی در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد«.

شهرداری خواستار تعامل با فرهیختگان دانشگاه رازی شد

سه فرهنگســرای کوثر، گل نرگس 
و شــهر در کنار ســایر مراکــز کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
و کتابخانه های شــهر روز پنجشــنبه 
)11 مردادمــاه( میزبــان کــودکان و 
خانواده های عالقمند به قصه گویی بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری 
کرمانشــاه، برنامــه پنجشــنبه های 
قصه گویــی که با عنــوان »قصه های 
شیرین کرمانشــاه« در حال برگزاری 
اســت با تعامــل و همکاری ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

کرمانشــاه، اداره کل کتابخانه هــای 
عمومی و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان کرمانشاه در هشت مرکز در 

حال برگزاری است.
دورهمــی قصه گویی و قصه خوانی، 
آمــوزش قصه گویی برای مــادران و 
برنامه های جانبی تفریحی و آموزشــی 
برای کودکان و مــادران از برنامه های 
طرح »قصه های شــیرین کرمانشاه« 
است.کتابخانه عمومی امیرکبیر )خیابان 
مصطفی امامی، روبروی مرکز گسترش 
قدیم(، کتابخانه عمومی شــهیدآوینی 

)میدان غدیر، داخل محوطه شهرداری(، 
کتابخانــه عمومــی اندیشــه )انتهای 
شــهرک دولت آباد، ورودی مســکن 
مهر(، کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان فرهنگســرای آفرینــش 
)ســه راه 22 بهمن(، کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان)پارک 
معلم، مرکز شماره 4( فرهنگسرای گل 
نرگس )ابتدای شــهرک ژاندارمری(، 
فرهنگســرای شهر )چهار راه جوانشیر( 
و فرهنگســرای کوثــر )چهــار راه 30 
متری دوم، پارک درخشان( محل های 

برگزاری قصه گویــی و قصه خوانی در 
شهر کرمانشاه است که تا پایان تابستان 

امسال ادامه خواهد داشت.
عالقمنــدان می توانند بــا مراجعه 
حضوری یا تماس با شــماره تلفن های 
و   3839۷636  ،3839۷646
38214۷24 نســبت به ثبت نام خود و 
فرزندانشان در این دوره ها اقدام نمایند. 
شایان ذکر است به شرکت کنندگان در 
این دوره ها در صورت حضور و برگزیده 
شــدن در جشــنواره قصه گویی استان 

هدایای نفیسی اهدا می گردد.

استقبال خوب شهروندان از »قصه های شیرین کرمانشاه« 

ارائه مهارت های سخنوری در فرهنگسرای گل نرگس کرمانشاه 
دومین کارگاه فن ســخنوری فرهنگســرای گل 

نرگس شهرداری کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری کرمانشــاه، 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 

کرمانشــاه با همکاری انجمن ســخنرانان کرمانشاه 
کارگاه های نیم روزه مهارت های چهارگانه ســخنرانی 
در فرهنگســراهای ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری کرمانشاه را در حال برگزاری دارد.

این کارگاه بــا آموزش مهارت هــای برنامه ریزی 
عصبی-کالمی، مهارت هــای ارتباطی، مهارت های 
فردی و موفقیت و فن بیان و سخنرانی برگزار می شود. 

این دوره ها به صورت رایگان ارائه گردیده است.
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اگر روز خبرنگار را گرامی می دارید؛

به فكر روزی آنها نیز باشید 

اگر روز خبرنــگار را گرامی می دارید به فکر 
روزی آنها نیز باشید. امنیت شغلی، بیمه، مسکن 
و ... مشکالتی است که آزادی افکار را از خبرنگار 
می ستاند و وی را از انجام رسالتش دور می سازد.

شیرین رضایی -خبرنگار جام جم: با 
نگاهی به تقویم رسمی کشور، می توان دریافت 
که برای بسیاری از شغل ها روزی به گرامیداشت 
و بزرگداشــت فعاالن آن شغل اختصاص یافته 
اســت. روز پزشک، روز پرستار، روز کارمند، روز 
کارگــر، روز معلم و... و در ایــن میان 1۷ مرداد 
را هم برای شــغلی کنار گذاشــته اند که حاصل 
کارش همین روزنامه ای اســت که در دســتان 
شماســت.حرفه خبرنگاری حرفه ای ســخت 

در کنار زیبایی های خــاص خودش. گاهی در 
جامعه ما از ســختی کار خبرنگاران ســخن به 
میان می آید و هرکس در حد شناخت خود از این 
شغل پردردسر، پراسترس و پرتنش و نیز شغلی 
که گاهی با وجود ســختی های کشنده اش شور 
و شــیرینی را نیز به همراه دارد، سخن می گوید. 
ولی تا زمانی که افراد در این جایگاه قرار نگیرند و 
با سختی های آن دست و پنجه نرم نکنند کسی 
این شــغل پرمشغله، سخت و کم درآمد را لمس 
نمی کند.با وجود مشــقت ها و سختی های کار 
خبرنگاران ،سال هاست که در روزهای نزدیک 
به 1۷ مرداد، رســانه ها پر می شوند از تقدیرها و 
گرامیداشــت های مســئوالن خطاب به قشر 
خبرنگار؛ عده ای خسته نباشید می گویند، برخی 
از مشکالت خبرنگاران حرف می زنند و عده ای 
برای رفع این مشکالت وعده می دهند. در این 
میان هستند برخی سازمان هایی که به بهانه این 
روز مراســم تقدیر از خبرنگار برگزار می کنند و  
رســانه ها هم خود همه این گفته ها و وعده ها را 
می نویسند، اما شــاید هیچ کدام از خبرنگاران 
دیگر انتظار عملی شــدن آن ها را نداشته باشد. 
حتی عملی شدن نصفه نیمه برخی وعده ها نیز 
نتوانسته است آن چنان که شاید و باید در مسیر 
رفاه خبرنگاران قدمی بردارد مانند »وام مسکن 

خبرنگاران«، »قرار گرفتن در رده مشاغل سخت 
و زیان آور«، »بیمه خبرنگاری«، »ســاماندهی 
و تعیین مصادیق خبرنــگاری با اعطای کارت 
حرفــه ای« و .... هم تنها در البه الی اخبار دیده 

می شوند و نه در عرصه عمل!
مســئوالن باید بدانند حمایت از خبرنگار در 
شــعار دادن و مراسم روز خبرنگار خالصه نمی 
شود بلکه حمایت از خبرنگار در عمل، با احترام به 
آزادی قلم و آزاد اندیشی به اثبات می رسد. مقام و 
منزلت خبرنگار با هیچ شغلی قابل قیاس نیست، 
خبرنگار آئینه جامعه اســت و هر آنچه در جامعه 
اســت و افراد انجام می دهند بدون کم و کاستی 
مــی نمایاند.اگر روز خبرنگار را گرامی می دارید 
به فکر روزی آنها نیز باشید. امنیت شغلی، بیمه، 
مســکن و ... مشکالتی است که آزادی افکار را 
از خبرنگار می ســتاند و وی را از انجام رسالتش 
دور می سازد.رســالت یک خبرنگار بیان شفاف 
مســائل است، رســالت خبرنگار انتقاد بموقع و 
پیگیری مکرر موضوع اســت، رسالت خبرنگار 
جنگنده بودن و همیشــه در صحنه بودن است 
... قطع به یقین معنای خبرنگاری خارج از دایره 
تعریف خیلی از مسئوالن محترم است اما صرِف 
اطالع باید متذکر شــد » من هم یک خبرنگار 

هستم.«

مدیرکل  گمرکات اســتان کرمانشــاه گفت: 
مجمــوع کاالهای وارداتــی از طریق گمرکات 
استان در 4 ماهه نخست امسال  10  میلیون و 596  
هزار و 543 دالر به وزن 6 هزارو 558 تن است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 
44 درصد و از حیث وزن 89  افزایش داشته است .

حسین محمدی- خبرنگار جام جم: 
خلیــل حیدری بــا تاکید بر این کــه در مجموع 

کاالهــای وارداتی به اســتان از 10 کشــور وارد 
می شــود،  تصریح کرد: کشــورچین با 3 میلیون 
و 2۷9 هــزارو 248 دالرکاال بــه وزن 5۷1  تــن 
جایــگاه اول را در بین کشــورهای طرف معامله 
واردات قطعی گمرکات اســتان کرمانشــاه در 4 
ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است.

حیدری ادامه داد : طی مدت یاده شده کشور ایتالیا  
با 2 میلیون و 130 هزارو 311 دالرکاال به وزن 324 

تــن   و  ترکیه   با یک میلیــون و  419 هزار و 509 
دالر  کاال بــه وزن ۷68 تن درجایگاه دوم و ســوم 
قرار دارند.وی بیشتر کاالهای وارد شده از طریق 
گمرکات استان رادستگاههای آبگرم کن  و آبسرد 
کن توام ،  جعبه فرمان براي سواري کاري وانت و 
تراکتورکشاورزي ، آلیاژهاي آلومینیوم کارنشده ، 
نخ بسیارمقاوم ازپلي استرهاآماده نشده براي خرده 
فروشي ،تلمبه هاي چرخ دنده اي و....عنوان کرد.

از طریق گمرکات کرمانشاه صورت گرفت؛ 

افزایش  44 درصدی واردات 4 ماهه نخست امسال 

در این شماره با مهندس امیر موقوفه ای 
کــه در عرصه علــم و ورزش موفقیت های 
چشمگیری داشته و یکی از قهرمانان اسبق 
وزنه برداری در ســطح کشوری است گفت 
وگوی کوتاهی انجام داده ایم که در پی می 

آید:
* ضمن معرفی ،بگویید اهل کجا 
هســتید و میزان تحصیالت خودرا 

بگویید.
 امیــر موقوفــه ای هســتم متولــد 
1363ازکرمانشــاه ، در  ســال 82 درکنکور 
سراسری مجازشدم ورتبه خوبی داشتم ولی 
به علت کسالت مادرم واینکه نمی توانستم 

مرتبا" دردانشــگاه حضور داشــته باشــم 
دانشــگاه پیام نور راانتخاب کردم ودررشته 
ریاضــی ادامه تحصیل دادم تا ســال 8۷ به 
علت فوت مــادرم گرفتن مدرکم به تعویق 
افتاد. درســال 8۷ عالقمند به رشته عمران 
شــدم و با رتبه 18درآزمــون ورودی قبول 
شدم وســال90 مدرکم راگرفتم ودرآزمون 
ارشدهمان ســال موفق شــدم رتبه 69 را 
کسب کنم و هرســال به صورت آزمایشی 
درکنکورارشدشــرکت کردم تا امســال که 
توانستم رتبه 9 را که بهترین رتبه تحصیلی 

ام بود کسب کنم.
* چه مشــکالتی پیش آمد که از 

ورزش کناره گیری کردید؟ 
بــه خاطر عالقه ای که به ادامه تحصیل 
داشــتم و همزمان مشغول ورزش حرفه ای 
بودم بر آن شــدم که از ورزش کناره گیری 
کنم.البتــه تاکنون ســعی کــردم آمادگی 

خودراحفظ کنم.
* چگونــه می تــوان ورزش را 

بخوبی دنبال کرد؟ 
با یــک برنامه منســجم  وانگیزه عالی 
می توان درتمامی مراحــل زندگی ازجمله 

ورزش موفق شد.
* چه برنامه ای برای آینده دارید؟

هــدف اصلی من در حــال حاضر ادامه 

تحصیــل در مقطع دکتری می باشــد و بعد 
از دکتری خودم رادوباره درآزمون پزشــکی 

محک می زنم.

گفتگو با  مهندس امیر موقوفه ای، قهرمان اسبق وزنه برداری کشور؛

موفقیت در زندگی با برنامه منسجم و انگیزه عالی

عضــو هیات رئیســه اتاق ایران معتقد اســت، واگذاری 
طرح های نیمه تمام کشــور به بخش خصوصی حداقل ۷00 

هزار شغل ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا کیوان کاشــفی با اشاره به تاکید دوباره 
دولــت بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، 
گفت: بر اســاس برآورد اولیه  انجام شــده حدود 400 هزار 
میلیــارد تومان طرح نیمه  تمام در کشــور داریم که از پنج تا 

بیش از ۷0، 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی از ایــن طرح های نیمه تمام به عنوان ســرمایه های 
راکدی یاد کرد که در سال های اخیر بالاستفاده مانده و مردم 

نتوانسته اند از آن بهره مند شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان کرمانشاه با بیان این که این 
طرح   ها در طی زمان دچار استهالک و فرسودگی می شوند، 
گفت: عالوه بر این، این طرح ها هر سال تعدیل می خورند و 
هزینه اجرای آنها باال می رود و دولت در این شرایط اقتصادی 

کنونی امکان اجرای این طرح ها را ندارد.
بــه گفته کاشــفی از این 400 هزارمیلیــارد تومان طرح 
نیمه تمــام، حدود 180 تا 200 هــزار میلیارد تومان آن برای 
بخش خصوصی جذاب است و بخش خصوصی آماده اجرای 

آنهاست.

کاشــفی اضافه کرد: اگر بخش خصوصی این 200 هزار 
میلیــارد تومان طرح نیمه تمــام را اجرا کند، حدود ۷00 هزار 

شغل ایجاد خواهد شد.
وی بــا اشــاره به عواملی کــه تا کنون مانــع واگذاری 
این طرح ها به بخش خصوصی شــده، نبــود عزم جدی در 
دستگاه های دولتی و الیه های پایین دولت علی رغم خواست 

مسئوالن رده باال را مهمترین دلیل برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان کرمانشــاه بــا بیان این که 
دســتگاه های دولتی به هرشــکل که شده در برابر واگذاری 
ایــن طرح ها مقاومت می کنند، تاکید کرد: دلیل این مقاومت 

آن است که دستگاه  ها برای این طرح ها تعدیل می گیرند. 
وی مشــکل دیگر را خالء قانونــی و آیین نامه اجرایی در 
واگذاری طرح های نیمه تمام دانســت که روند واگذاری را 
بســیار کند و بروکراسی آن را پیچیده می کند و افزود: همین 
امــر باعث کاهش تمایل بخش خصوصی برای ورود به این 
عرصه می شود.کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت 
نباید به این طرح ها دید انتفاع داشــته باشــد و بخواهد برای 
واگذاری آنها قیمت عجیب و غریب و بر اســاس میزان روز 
اعالم کند. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی این طرح ها 

را دست بگیرد و از قبل آن سود ببرد.

وی معتقد اســت، دولــت می تواند بهــای پایینی برای 
واگــذاری این طرح ها در نظر بگیرد، اما در کنار آن تضامینی 

برای ایجاد اشتغال، تولید و بهره وری را قرار دهد.
رئیس اتــاق بازرگانی اســتان کرمانشــاه کوتاه کردن 
بروکراســی اداری واگــذاری طرح های نیمه تمــام را نیز 

ضروری خواند.
کاشفی تصریح کرد: البته در دو سال اخیر دو بار آیین نامه 
واگذاری طرح های نیمه تمام اصالح شــده و 50 تا 60 درصد 
مشکالت آن حل شــده و بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی 

برای تسریع این روند دارد.
وی افــزود: امیدواریم با این شــرایط ظرف امســال و 
ســال آینده شــاهد واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش 
خصوصی باشــیم.به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران، سدها، طرح های راهســازی و بزرگراه ها، طرح های 
حوزه آب و فاضالب و ... از جمله مواردی اســت که می تواند 

به بخش خصوصی واگذار شود.
کاشــفی با بیان این که ارزیابی هایی نیز درباره طرح های 
نیمه تمام کرمانشاه انجام شده، تصریح کرد: چون این طرح ها 
در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، باید این سازمان روند 

کار را تسهیل کند.

 ایجاد 700 هزار شغل با واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی


