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 کمبود رب، روغن
 و پوشک در بازار نداریم

مهنــدس کیومــرث رزمجــو معاون 
خدمات شهری منطقه 8 شهرداری گفت : 
در پی بازدید چند وقت پیش آیت اله علماء 

امام جمعه محترم کرمانشاه از ...

تابلوی شناسایی معابر 
شهرک چمن نصب شد 

4

3
کرما نشاه

 آسفالت بیش از 339 
کیلومتر ازمعابر کرمانشاه 

 کرمانشاهی ها 26000 واحد »خون« 
اهدا کردند

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه از اهدای 25 هزار و 950 واحد خون در نیمه ابتدای امسال توسط مردم استان خبر داد. 
به گزارش ایســنا ابراهیم ســلطانیان، با اشــاره به کاهش هشت درصدی اهدای خون در نیمه ابتدای امســال گفت:  شش ماهه ابتدای امسال 
25 هزار و 950 واحد خون در اســتان اهدا شــد که این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته با اهدای 28 هزار و 284 واحد خون، هشت درصد 

کاهش داشته است.
وی افزود: ازمجموع خون های اهدایی درنیمه ابتدای امســال 24 هزار و 2550 واحد مربوط به مردان و تنها 1700 واحد مربوط به زنان بوده و 

همواره بیشتر اهداکنندگان خون را جامعه مردان تشکیل می دهند.سلطانیان بیشترین رده سنی ...

 صفحه3

 صفحه2

 صفحه2

توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای 
کودک 

کشت 3750 هکتار کلزا در اراضی کرمانشاه
صفحه2

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امسال با تالش 
ماموران پلیس بیش از هفت هزار سارق و توزیع کننده مواد 

مخدر در استان دستگیر شدند. 
به گزارش ایســنا، سردار "منوچهر امان اللهی" در دیدار 
فرماندهان و جمعی از پرسنل انتظامی استان با نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه کرمانشاه، اظهار داشت: چهار 
هزار نفر از افراد دســتگیر شده سارق و بیش از سه  هزار نفر 

توزیع کننده مواد مخدر بوده اند.
وی ادامه داد: برای دســتگیری خرده فروشان و توزیع 

کنندگان مواد مخدر بیش از 1500 طرح در ...
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توزیــع یک وعده غذای گــرم در مهدهای 
کودک 

مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشاه 
در حاشیه مراســم آغاز سراسری طرح یک 
وعده غذای گرم در مهدهای کودک، اظهار 
داشت: تاکنون 16 مهدکودک در شهرستان 
زلزله زده ســرپل ذهاب راه اندازی شده که 
530 نونهال زیر 6 ســال در حــال تعلیم و 

تربیت هستند.
حسین محمدی - خبرنگار جام 
جم: دکتر امید قادری گفت: با حضور دکتر نفریه مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیستی کشــور، طرح سراســری توزیع یک وعده غذای گرم در بین 

مهدهای کودک از شهرستان سرپل ذهاب به صورت رایگان آغاز شد.
به گفته مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، با حمایت های سازمان بهزیستی 
کشور همچنین موضوع شــهریه مهدهای کودک در شهرستان زلزله زده سرپل 

ذهاب برای خانواده های نیازمند رایگان است.

مسافرتی کوتاه با طعم مطالعه 
یک راننده تاکسی  خوش ذوق 
کرمانشــاهی در ابتکاری جالب 
اقدام به راه انــدازی کتابخانه در 

خودرو خود کرده است. 
 - رضایــی  شــیرین 
خبرنــگار جام جــم: صابر 
بشــیری راننده تاکسی در حدود 
3 سال است این کار را انجام داده 
است و هدف از کار خود را ترویج 

فرهنگ کتابخوانی بین مسافران اعالم کرد.
کتابخانه  ســیار آقای صابر بشیری  با استقبال خوب مسافران روبرو شده است 
تا جایی که تعدادی از مسافران حاضرند برای سوار شدن تاکسی وی دقایقی را در 

ایستگاه منتظر بمانند. 
بــه گفته  این راننــده خوش ذوق، ورق خــوردن کتاب در تاکســی و زمزمه  
مسافرانش درحال کتاب خواندن بیشتر از هر موسیقی برای او گوش نواز تر است.

این راننده نمونه گفت : من مردم را دوســت دارم و مســافران را جزو خانواده 
خود می دانم.

وی با اشــاره به اینکه دایی و خواهران و چند نفر از اقوام من شــاعر هســتند 
افزود:  حدود پنج هزار غزل شــعر را از بر هستم و پسرم هم که پایه چهارم  ابتدایی 
است،عالوه بر حفظ دو بیتی های باباطاهر مشغول حفظ اشعار خیام نیز می باشد.

با آرزوی موفقیت برای این راننده نمونه کرمانشاهی امیدواریم همچنان شاهد 
این فعالیتهای فرهنگی در استان باشیم.

کرمانشاهی ها 26000 واحد "خون" 
اهدا کردند

مدیرعامل ســازمان انتقال خون استان کرمانشاه از اهدای 25 
هزار و 950 واحد خون در نیمه ابتدای امســال توسط مردم استان 

خبر داد. 
به گزارش ایســنا ابراهیم ســلطانیان، با اشاره به کاهش هشت 
درصدی اهدای خون در نیمه ابتدای امســال گفت:  شــش ماهه 
ابتدای امســال 25 هزار و 950 واحد خون در استان اهدا شد که این 
میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته با اهدای 28 هزار و 284 

واحد خون، هشت درصد کاهش داشته است.
وی افزود: ازمجموع خون های اهدایی درنیمه ابتدای امسال 24 
هزار و 2550 واحد مربوط به مردان و تنها 1700 واحد مربوط به زنان 
بوده و همواره بیشتر اهداکنندگان خون را جامعه مردان تشکیل می 
دهند.سلطانیان بیشترین رده سنی اهدا کنندگان را رده سنی 20 تا 
50 ســال اعالم و تصریح کرد: در این طیف سنی بیشترین اهدای 

خون نیز مربوط به رده سنی 26 تا 40 سال است.
وی با اشــاره به افزایش اهدای خون در مناســبت هایی خاص 
از ســال، گفت: در مناســبت های مذهبی مانند روزهای تاسوعا و 
عاشــورا حجم اهدای خون افزایش چشمگیری می یابد، به طوری 
که در روزهای تاسوعا و عاشورای امسال 694 واحد خون اهدا شد.

مدیرعامل ســازمان انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه 
  A ، بیشــترین گروه های خونی اهدایی مربوط به گروه های خونی
B و O مثبت است، گفت: همه گروه های خونی مورد نیاز هستند، 
اما گروه های منفی به دلیل تعداد پایین اهداکنندگان بیش از ســایر 

گروه های خونی مورد نیاز است.
سلطانیان با اشاره به وجود دو مرکز ثابت خونگیری در کرمانشاه، 
گفت: همچنین یک مرکز ثابت در شهرســتان قصرشیرین مستقر 
اســت و در سایر شهرســتان ها خونگیری توسط مراکز سیار انجام 
می گیرد.مدیرعامل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه در پایان با 
اشاره به دریافت پالکت و پالسما در مراکز انتقال خون، گفت: نیمه 
ابتدای امســال 505 واحد پالکت و پالســما در مراکز انتقال خون 

استان دریافت شده است.

کشت 3750 هکتار کلزا در اراضی کرمانشاه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: 
امســال 3750 هکتار از اراضی آبی شهرســتان زیر 
کشــت کلزا رفته که 30 درصد بیشتر از سال گذشته 

است.
به گزارش ایسنا نوربخش حاتمی اظهار کرد: کلزا 
یکی از محصوالت مهم و مورد حمایت دولت اســت 
که عالوه بر تامین بخشــی از روغن نباتی مورد نیاز 
کشور، در کنترل علف های هرز و بیماریهای گندم به 

خصوص بیماری پاخوره نقش مهمی دارد.
وی به شــرایط اقلیمی مناســب کرمانشاه برای 
کشــت کلزا اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط دما و 
رطوبت، کاشت پاییزه این گیاه در شهرستان کرمانشاه 

براحتی امکان پذیر است.
به گفته حاتمی کشت کلزا در تناوب با گندم موجب 
کنترل علف های سخت جان و افزایش عملکرد گندم 
در کشــت بعدی خواهد شــد.وی با اشاره به حمایت 
جهادکشــاورزی شهرستان از کشــت کلزا، گفت: 
به منظور افزایش ســطح زیر کشت این محصول از 

مرداد امسال اقداماتی را شامل برگزاری کالس های 
آموزشــی و آموزش چهره به چهره کشاورزان، تامین 
نهاده های مورد نیاز همچون بذر و کود شــیمیایی و 

تامین دســتگاه های کاشــت و برداشت انجام داده و 
کارشناســان نیز با حضور در مزارع توصیه های فنی و 

کارشناسی الزم را به کشاورزان ارائه دادند.

خبرخبر

مدیرکل  گمرکات استان کرمانشاه 
اظهارداشت: در نیمه نخست سالجاری 
گمــرک بازارچه مرزی ســومار در بین 
گمرکات مرزی کشــور با عراق ، جایگاه 
نخست صادرات به این کشور  را به خود 

اختصاص داد.
الهه فرهادی - خبرنگار جام 
جم: خلیل حیدری افزود: کشــورمان 
در  6 ماهه نخســت ســال جــاری در 
مجمــوع 9 میلیــون و 765 هزار و 331 
تــن کاال بــه ارزش 4 میلیــاردو 561 
میلیون 134 هزارو 267 دالر به کشــور 
عراق صادرکرده اســت که از این مقدار 
گمرکات اســتان کرمانشــاه با صدور 
2 میلیــون و775 هــزارو 690 تن کاال 
)اظهاری و عبوری( به ارزش 1 میلیارد و 
361  میلیــون و 268 هزارو 932 دالر از 

لحاظ وزنی سهم 28 درصدی و از حیث 
ارزشــی سهم 30 درصدی صادرات کل 
کشور به عراق را به خود اختصاص داده 
اســت.حیدری تصریح کرد: در 6 ماهه 
نخست سال جاری از مجموع 2 میلیون  
775 هزارو 690 تــن کاالی صادراتی 

گمرکات اســتان کرمانشــاه )اظهاری 
و عبــوری( به ارزش1 میلیــاردو 361  
میلیــون و 268 هــزارو 932  به عراق ، 
گمرک بازارچه مرزی سومار توانست با  
با صدور 597 میلیون و 933 هزارو 980 
دالر کاال بــه وزن 626  هزارو 611 تن 

در بین گمرکات مرزی کشــور با عراق 
رتبه نخست صادرات به این کشور را به 
خود اختصاص دهد.وی بیان کرد: در 6 
ماهه نخست سال جاری میزان کاالی 
صادراتــی خروجی از  گمــرک بازارچه 
مرزی ســومار در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته از نظر ارزش 93 درصد و از 
حیث وزن نیز 64 درصد رشد داشته است 
.مدیرکل گمرکات کرمانشــاه در خاتمه 
عمده کاالهــای صادراتی از طریق این 
گمرکات را ظروف از مواد پالســتیکی، 
سیب زمینی محفوظ شده ، گوجه فرنگی 
تازه یا سردکرده ، انواع کاشی ،انواع نایلون 
پالستیکی، کولرهاي آبی، گرانول پلی 
اتیلن، نایلون پالســتیکی  رولی ، انواع 
بســتی،  مصنوعات پالستیکی شامل 

انواع ورقه و پالت ، عنوان نمود.

رتبه نخست گمرک بازارچه سومار در  صادرات به عراق



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

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه 3 پنجشنبه 19 مهر 1397 
  شماره 5223

هوشمندسازی پارکینگ های کرمانشاه 
بزودی تمامی پارکینگهای سطح شهر هوشمندسازی خواهند شد. 

در این خصوص جلســه ای با حضور کارشناسان حوزه آیتی در دفتر مدیر 
عامل سازمان برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
کرمانشاه در مقدمه این جلسه دکتر پژوهنده چنین بیان کردند که استراتژی 
های الزم برای توســعهی اقتصادی و رسیدن به اقتصاد پایدار در هر کشور، 
تقویت اقتصاد منطقه ای شــهری و یا به عبارت بهتر توسعه اقتصاد پایدار بر 
مبنای هوشمندی شهر است. اقتصاد پایدار و هوشمند، خود نیازمند امکانات 
هوشمند است که از جمله؛ اقتصاد، زیرساخت و ارتباطات، حمل و نقل شهری، 
انرژی، دولت، امنیت، سالمت، کسب و کار و حتی شهروند هوشمند میباشد.

یکی از کارهایی که می تواند خدمت رســانی مناســبی برای شهروندان 
و همچنین درآمد پایداری برای شــهر باشد، موضوع پارکینگهای هوشمند 

است.  
در خدماتــی که پارکینگ هوشــمند ارائه می کند تشــخیص حضور یا 
عدم حضور خودرو در جایگاه پارک اســت و به ایــن ترتیب میتوان از وجود 
جایگاههای خالی مطلع شــد و نســبت به رزرو آن و پرداخت هزینه آن اقدام 
نمود. که در این راستا یکی از مولفههای در دست بررسی پیاده سازی اهداف 

ذیل است:  
* دریافت اطالعات لحظه ای از محل پارکینگ های خالی

* جلوگیری از حرکت بی مورد خودروها جهت یافتن محل پارک
* کاهش زمان صرف شــده با هدف جســتجوی محل پارک و کاهش 

مصرف سوخت و ...

پیــام سرپرســت شــهرداری در پی 
درگذشت کارگر خدمات شهری 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه مهندس 
حامد لعل بخش در پیامی درگذشت شادروان مرحوم تورج تقوایی کارگر واحد 

خدمات شهری شهرداری را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سرپرست شهرداری کرمانشاه بدین شرح می باشد.

انا هلل و انا الیه راجعون
با کمال تاسف و تاثر فقدان درگذشت همکار ارجمند و زحمت کش آقای 
تورج تقوی از کارگران خدوم واحد خدمات شهری واز پاکبانان پرتالش را به 
خانواده آن مرحوم و همچنین خانواده بزرگ شــهرداری و جامعه شهروندی 
تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب 
مغفــرت و علو درجات نموده و برای خانواده عزیز ایشــان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت می نمایم.
انشاءاهلل که روح این مرحوم قرین رحمت واسعه الهی قرار گیرد. 

مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه

تمدید سرپرستی شهردار کرمانشاه
حکم سرپرســتی مهندس حامد لعل بخش در شهرداری کرمانشاه 

برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کرد . 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشــاه با 
اتمام مهلت سه ماهه سرپرست شهرداری و عدم انتخاب شهردار توسط 
شــورای اسالمی شهر طی این دوره با حکم فرماندار کرمانشاه مهندس 
حامد لعل بخش برای یک دوره ســه ماهه دیگر به عنوان سرپرســت 

شهرداری کرمانشاه  معرفی شد.

تابلوی شناسایی معابر شهرک چمن 
نصب شد 

مهندس کیومرث رزمجو معاون خدمات شهری منطقه 8 شهرداری 
گفت : در پی بازدید چند وقت پیش آیت اله علماء امام جمعه محترم کرمانشاه 
از شهرک چمن و دستور ایشان مبنی بر نصب تابلوی نام گذاری کوچه های 
ایــن محله ، عوامل شــهرداری با دقت نظر اقدامــات الزم را در این زمینه 

انجام دادند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشــاه، وی 
افــزود: در این خصوص تعــداد 30 کوچه اصلی و 2 خیابان شناســایی و با 
همفکری معتمدان محل ، جهت تعیین نام مناســب به کمیته نام گذاری در 
معاونت خدمات شهری محول گردید.مهندس رزمجو خاطرنشان ساخت : 
بر اساس تاکیدات سرپرست شهرداری کرمانشاه و معاونت خدمات شهری 
مهندس رحیمــی ، اقدامات اولیه از جمله چاله کنی و نصب تیرک ها انجام 
گرفت.وی در خاتمه گفت : شهرک چمن یکی از محالت 11 گانه شهرداری 
منطقه 8 کرمانشاه است که در راستای ارتقای سطح خدمات ، چند وقت اخیر 
نیــز در اقدامی جهادی با همکاری اجراییات ، النه های ســگ های متعلق 

به برخی افراد فرصت طلب تخریب و موجبات رضایت اهالی جلب گردید.

دیدار سرپرست شهرداری کرمانشاه 
با مدیر کل بهزیستی

مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری با دکتر امید قادری مدیر 
کل سازمان بهزیستی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس 
لعــل بخش در این دیدار گفت: برخی از خدماتی که شــهرداری ارائه می 
دهد بدون کمک نهادها و ســازمان های دیگر به نتیجه نمی رســد و این 
دستگاهها جهت بهتر اجرا شدن اهداف مشترک باید به کمک شهرداری 
بیایند.وی افزود: در دیداری که با مســئولین ســازمان بهزیستی داشتیم 
در خصــوص مباحثی مانند جمع آوری متکدیان و معتادین،کودکان کار، 
زنان بد سرپرســت،کودکان طالق و دیگر موضوعات اجتماعی مربوط به 

شهرداری به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

سرپرست شهرداری خبر داد؛

 آسفالت بیش از 339 کیلومتر ازمعابر کرمانشاه 

بررسی روند اجرایی پروژه قطار شهری با حضور استاندار

برگزاری طرح »گذربان مدرسه«

سرپرست شــهرداری کرمانشــاه از اجرای 339 
هزار و 100 مترمربع آســفالت درسطح معابر مناطق 
هشــتگانه شــهر کرمانشــاه طی 4 ماه )از خردادماه 

تاکنون( خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
شهرداری کرمانشاه، مهندس حامد لعل بخش گفت: 
از محل اعتبارات عمرانی مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار 
برای آسفالت پیش بینی شده که از این مبلغ حدود 15 

میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی همچنیــن با بیان اینکه لکه گیری آســفالت 
معابر در سطح مناطق هشتگانه 11 هزارتن بوده است، 
بهسازی آسفالت معابر به روش تراش و ترمیم مکانیزه 

را نیز در این مدت، 60 هزار مترمربع اعالم کرد.
به گفته سرپرســت شــهردادری کرمانشــاه، در 
زمینه بهســازی معابر به روش تراش و ترمیم مکانیزه 

درمنطقه یک؛ بلوارشهید بهشتی، بلوارشهید کشوری 
حدفاصل تقاطع والیت تامیدان حضرت امام خمینی 

)ره( و درمنطقــه 2؛ بلوار مصطفی امامی و خیابانهای 
دیزل آباد تحت پوشش قرارداده شده است.

مهندس لعل بخش افزود: در بخش آسفالت معابر 
نیز، در منطقه 2؛ معبر ورودی شهرک جاللیه، خیابان 
اربابی و حاشــیه میدان آزادی و کوچه های شــهرک 
مهدیه و شــهرک اســالمیه و در منطقــه 3؛ خیابان 
شهدای اشــک تلخ خیابان ورودی و اطراف مساکن 
مهر کیهانشــهر درمنطقه4؛ خیابان شــهید جعفری 
منطقه5؛ شهرک شهرداری و شهرک دانش منطقه6؛ 
باند کندرو شهرک گلها و بلوار جانبازان فاز4 منطقه7؛ 
کوچه های شهرک کرناچی، بلوارشهیدشمشادیان و 
روبــروی حکمت آباد منطقــه8؛ کوچه های پردیس 
صــدرا و زیباشــهر و کوچه های حدفاصــل بلوار ده 
مجنون تا بلوار شهدای منابع طبیعی شامل وکیل آقا، 

آقاجان، نقیله و صابونی انجام شده است.

مهندس بازوند استاندار به همراه 
معاون عمرانی استانداری،فرماندار 
و سرپرســت شهرداری کرمانشاه از 

پروژه قطار شهری دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شــهرداری کرمانشــاه، 

در ایــن دیدار نحــوه اجرای پروژه 
قطار شــهری و میزان پیشرفت کار 
توسط استاندار و دیگر مدیران مورد 
ارزیابی قرار گرفت و مشــکالت و 
مســائل مربوط به این پروژه بزرگ 
مــورد بررســی و تبــادل نظر قرار 

گرفت.
مهندس لعل بخش سرپرســت 
شــهرداری کرمانشاه در حاشیه این 
بازدیــد گفت: پروژه قطار شــهری 
کرمانشــاه یکی از طرحهای بزرگ 
استان است که خوســبختانه مورد 

حمایــت اســتاندار نیز قــرار دارد 
و با وجــود  کمبودهــای مالی این 
پروژه پیشــرفت خوبی داشته است 
و امیدواریم حمایت مدیران ارشــد 
اســتان از این طرح تداوم داشــته 

باشد.

طرح گذربان مدرســه با همت 
معاونــت حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری و پلیــس راهنمایی و 

رانندگی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور 
کرمانشاه،  شــهرداری  بین الملل 
مهندس همایــون نوری معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
در خصوص برگزاری این مراســم 
گفــت: طرح گذربان مدرســه هر 
ســاله در اوایل مهر ماه و همزمان 
با آغاز ســال تحصیلی برگزار می 

گردد.
وی افزود: هــدف از برگزاری 
ایــن مراســم آموزش درســت 

قوانیــن راهنمایــی و رانندگی به 
دانش آموزان به ویــژه همیاران 

پلیس در مدارس است.
معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری کرمانشــاه ادامه داد: 
بــا هــدف بــاال بــردن فرهنگ 
شهروندی و آشــنایی شهروندان 
بــا قوانین از همــان کودکی باید 
قوانین و مسائل حقوق شهروندی 
آموزش داده شود و قطعا از طریق 
دانــش آمــوزان مــی تــوان بر 
والدیــن نیز در خصــوص رعایت 
قوانین و آشــنایی بهتر با فرهنگ 
شهرنشــینی اثر بیشــتر و مطلوب 

تری گذاشت.

خبرخبر

کسب برند معتبر korc از سوی 
پاالیشگاه کرمانشاه 

شــرکت پاالیش نفت کرمانشاه 
موفق شد برند korc را از شرکت 
ملــی پخش فــراورده هــای نفتی 
ایــران دریافــت نمایــد. برایــن 
اســاس پاالیشگاه کرمانشاه مجوز 
فعالیــت در قالب شــرکت زنجیره 
ای توزیــع فــراورده هــای نفتــی 
مایع)بنزین-نفــت گاز( را اخــذ 

نموده است.
به گزارش روابط عمومی و امور 
بیــن الملل شــرکت پاالیش نفت 
کرمانشــاه؛ در متن مجوز شــرکت 
ملــی پخش فــراورده هــای نفتی 
ایــران آمــده اســت ؛ "بــه موجب 
مدارک و مســتندات ارائه شــده 
و براســاس بررســی های اولیه به 
عمــل آمده ،شــرکت پاالیش نفت 
کرمانشاه با کسب حد نصاب الزم، 
مجــوز  دریافــت  واجدالشــرایط 
فعالیــت در قالب شــرکت زنجیره 
ای توزیع فــراورده های نفتی می 
باشد و بدین وسیله مجوز فعالیت 
در حوزه فــراورده های نفتی مایع 
)بنزین،نفــت گاز(به آن شــرکت 

ابالغ می گردد."
دریافــت ایــن مجــوز موفقیتی 
نــو و از دســتاوردهای مدیریــت 
پاالیشــگاه کرمانشاه محسوب می 

گردد.
الزم بــه ذکر اســت اخــذ برند 
سبب می شــود که شرکت بتواند 
محصــوالت خود را در بازار رقابتی 
به صورتی متمایز و منحصر به فرد 

معرفی نماید. 

بــه عبــارت دیگر برند شــرکت 
پاالیش نفت کرمانشــاه می تواند 
در جایگاههــای عرضه ســوخت به 
صــورت اختصاصــی یا اشــتراکی 
عرضه شــود و مشتریان براساس 
کیفیــت برتــر محصــوالت ایــن 
شــرکت متقاضی مصرف مســتمر 

محصوالت برند korc  باشند.
شــرکتهای نفتــی دارای مجــوز 
اســتفاده از برنــد اختصاصی می 
توانند جایگاههای عرضه فراورده 
های نفتی را تحت پوشش خدمات 
خــود قــرار دهند که ایــن امر می 
تواند از طریق ســاخت جایگاههای 
جدید و خریــد جایگاههای موجود 
به صورت اختصاصی و یا استفاده 
از بخشــی از امکانــات جایگاههای 
موجود در الین ویژه )اشــتراکی( 

صورت پذیرد.
روابــط عمومی و امور بین الملل 
شــرکت پاالیــش نفت کرمانشــاه 
کســب این موفقیت را به مجموعه 
مدیریتــی و پرســنل و تالشــگر 

شرکت تبریک می گوید.
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سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه:

کمبود رب، روغن و پوشک در بازار نداریم

پارک های علم و فناوري از ساختارهاي موثر در توسعه فناوري 
و اشتغالزایی مولد

سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشاه گفت: کمبودی از نظر اقالم اساسی 

مورد نیاز مردم در بازار نداریم.
به گزارش ایســنا محسن رســتمی، در این باره 
گفت: به مردم اطمینان می دهیم که کمبودی از نظر 
اقالم اساســی مورد نیاز آنها از جمله برنج، گوشت، 
مرغ، شکر و ... در اســتان وجود ندارد و موجودی و 
ذخیــره کافی نیز در انبارها وجود دارد که در صورت 

نیاز وارد بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازار مایحتاج اساسی مورد نیاز 
مردم به صورت کامل رصد می شود، یادآوری کرد: 
در صورت مشاهده هرگونه کمبود تدابیر الزم برای 

تامین اقالم مورد نیاز اندیشیده شده است.
رســتمی ادامه داد: بــا هرگونه تخلف در عرضه 

این کاالها از جمله گرانفروشــی و یا عدم عرضه به 
شدت برخورد خواهد شد و نیروهای بخش بازرسی و 
نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری 

سایر مراجع نظارتی پای کار هستند.
سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کرمانشاه درباره وضعیت رب گوجه در بازار 
نیز افزود: هیچ کمبودی از نظر این محصول نداریم 
و کارخانــه "روژین تاک" با تمام توان در حال تولید 
رب گوجه اســت و به زودی واحــد دیگر تولید رب 

گوجه استان نیز به بهره برداری خواهد رسید.
رســتمی با اشــاره به اینکه کمبود روغن نیز در 
بازار نداریم، خاطرنشان کرد: کارخانه "نازگل" نیز 

در بحث تولید روغن با تمام توان فعالیت می کند.
به گفته این مســئول، تاکنون گزارشی مبنی بر 

کمبود پوشــک بچه  و ســایر اقالم بهداشتی نیز از 
سطح بازار گزارش نشده است.

سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کرمانشــاه با بیان اینکه قیمت گوجه و پیاز 
نیــز در بازار متعادل شــده و از نظر این محصوالت 
نیز کمبودی نداریــم، افزود: از زمانی که که جلوی 
صادرات این دو محصول گرفته شده شاهد کاهش 

قیمت آنها بودیم.
رستمی تامین اقالم اساســی مورد نیاز مردم را 
اولویت اصلی مســئولین اســتان دانست و گفت: از 
مردم تقاضا داریم درباره مایحتاج خود به شــایعات 
توجــه نکننــد و از خرید بیش از نیــاز و انبار کردن 
 مواد غذایی و بهداشــتی در منازلشــان خودداری 

کنند.

به دنبال انعقاد تفاهــم نامه پارک علم و فناوری 
کرمانشاه با دانشــگاه جامع علمی و کاربردی واحد 
استان کرمانشاه نشست مدرسان کارآفرینی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی با مدیران پارک علم و فناوری 
کرمانشاه در سالن شهید نوروز نژاد کرمانشاه برگزار 

شد .
به گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری 
کرمانشــاه، ســیامک آزادی معاون فناوری پارک 
علم و فناوری کرمانشــاه با بیــان اینکه پارک هاي 
علــم و فناوري به عنوان یکي از ســاختارهاي موثر 
در توســعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش 
محور و اشــتغالزایي مولد، مورد توجه بســیاري از 
کشــورهاي جهان واقع شــده اســت گفت: پارک 
هاي علم و فناوري، محیطي مناســب براي استقرار 
و حضور حرفه اي شــرکت هاي کوچک و متوسط 
فناور محور، واحدهاي تحقیق و توسعه در بخشهای 
صنعت، کشاورزی، خدمات و نیز موسسات پژوهشي 
تقاضا محور هســتند کــه به دنبال ایجــاد تعامل 

ســازنده بــا یکدیگر و نیز ارتبــاط هدفمند با مراکز 
علمی و دانشــگاه ها بوده و به فعالیت هاي فناورانه 
اشــتغال دارند.آزادی گفت: پارک ها برای حمایت و 
تجاری ســازی ایده ها و در نهایت خلق ثروت مبنی 
بر دانش شــکل گرفته و ساختارهای ایجاد شده در 
پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز با هدف شناسایی، 
حمایت، تجاری ســازی و توســعه ایده و محصول 
فنــاور در حوزه های مختلف در مجموعه پارک علم 
و فناوری در شهرستان کرمانشاه و هفت شهرستان 
دیگر استان به دنبال تحقق این مهم می باشند.وی 
افزود: مراکز رشد و کانون های شکوفایی و خالقیت 
ایجاد شــده  از ایده ها و فرایند تجاری ســازی این 
ایده هــا تا زمانی که تبدیل بــه یک محصول قابل 

عرضه به بازار شوند حمایت می کند.
آزادی در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاه ها بخش 
مهمی از زیست بوم فناوری استان هستند،گفت: در 
مجموعه پارک علم و فناوری به دنبال این هســتیم 
که بتوانیم ســاختار الزم برای اساتید ، دانشجویان 

وفارغ التحصیــل را فراهم نماییم تــا بتوانند بدون 
دغدغــه در مجموعه پارک ایده خــود را ارائه داده و 
از حمایــت الزم طی فرایند تجاری ســازی و تولید 

محصول و خدمات خود برخوردار گردند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه در 
پایان با اشــاره به برنامه های مشــترک قابل اجرا با 
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کرمانشاه 
،گفــت: برگزاری تور بازدید نخبگان و اعضای دفاتر 
کارآفرینی این دانشگاه از شتاب دهنده فناوری تیک 
ومجموعه پارک علم و فناوری، نشســت با اساتید و 
مدرســین دانشگاه و تشریح خدمات و حمایت های 
پارک و مزیت های تبدیل شــدن به شــرکت های 
دانش بنیان، معرفی دانشجویان و اساتید صاحب ایده 
برای عضویت در پارک با اولویت، برگزاری کارگاه از 
ایده تا محصول در دانشــگاه، برگزاری رویداد و ایده 
شو در دانشگاه، استفاده از اساتید به عنوان مشاورین 
پارک و ارائه مشاوره های تخصصی به دانشجویان 

و اساتید بخشی از این برنامه هاست .

سازمان تامین اجتماعی، پیشرو در درمان الکترونیک

دکتــر حجتی، مدیر درمــان تامین 
اجتماعی اســتان کرمانشاه در اولین 
همایش هماهنگی  اجرای طرح نسخه 
الکترونیــک مراکــز طرف قــرارداد 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، اظهــار 
داشــت: بهره بــرداری از سیســتم 
هــای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعات و 
تکنولــوژی های نوین برای ســازمان 
تامین اجتماعــی به عنوان بزرگترین 
خریــدار خدمــات درمانــی و دومین 
ارائــه کننــده خدمــات درمانــی و 
بهداشــتی در کشــور در جهت اتخاذ 
استراتژی های مناســب در راستای 
ارتقاء ســطح کیفــی و کمی خدمات به 
بیمــه شــدگان از اهمیــت و اولویت 

بسیار باالیی برخوردار است.
شیرین رضایی - خبرنگار جام جم: 
وی گفــت :  1057 مرکــز، طــرف 
قــرارداد بــا این ســازمان  هســتند 
و حــوزه فعالیــت ایــن ســازمان در 
حــدی گســترده اســت که انســانها 
از بــدو تولد تــا زمان مــرگ خدمات 
گســترده ای را دریافــت مــی کنند. 
سازمان تامین اجتماعی با گستردگی 

و تنوعــی کــه دارد دچــار چالش ها و 
مشکالت بزرگی می باشد. 

دکتر حجتی اظهار داشــت:در بحث 
درمــان تامیــن اجتماعی  کــه یکی از 
حوزه های مهم درمان می باشد از دو 
بخش  درمان مســتقیم و درمان غیر 
مســتقیم تشکیل می شود که طبیعتا 

مشکالتش بزرگتر است.  
درمــان مســتقیم مراکــز ملکــی، 
بیمارســتان و مراکــز ســرپایی مــی 
باشــد که در پنج ماهه نخســت سال 
جاری بــا پذیرش بیش از 600 هزار 
نفــر در حوزه هــای مختلــف درمانی 

عملکرد چشمگیری داشته است. 
مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار 
داشت : سازمان تامین اجتماعی بعد 
از دانشــگاه علــوم پزشــکی یکی از 
گســترده تریــن  خدمــات درمانی را 
ارائــه می کند که به طور میانگین 10 
درصد ظرفیت درمانی کشــور متعلق 

به تامین اجتماعی می باشد .
 در بحــث زلزله اخیــر باعث افتخار 
این مجموعه می باشد که بیمارستان 
شــهدا در اســتان کرمانشاه سومین 

بیمارســتان در درمــان مصدومین و 
بیماران به شــکل عــام )همه مردم( 
بــود و خدمــات رســانی مناســبی را 

انجام داد.
وی در مــورد درمان غیر مســتقیم 
نیــز افــزود : اگر طلب های ســازمان 
تامین اجتماعی از دولت وصول شود 
بیشــتر مشــکالت پیــش رو برطرف 

خواهد شد. 

*حذف دفترچه تامین اجتماعی 
 بــا توجه بــه اجرای موفــق پروژه 
حــذف دفترچــه در مراکــز ملکــی 
ســازمان و لــزوم  تعمیــم بــه تمامی 
مراکز درمانی طرف قرارداد و پس از 
آن تولید پرونده الکترونیک سالمت 
بیمه شــدگان محترم سازمان تامین 
اجتماعــی، سیســتم تولیــد نســخه 
الکترونیک در دست اجرا می باشد.

 دکتر حجتی افــزود: بهره برداری 
از سیســتم هــای مبتنی بــر فناوری 
اطالعــات و تکنولوژی های نوین برای 
ســازمان تامیــن اجتماعی بــه عنوان 
بزرگتریــن خریدار و دومیــن ارائه 

کننــده خدمات درمانی و بهداشــتی 
در کشــور در جهت اتخاذ اســتراتژی 
های مناســب در راستای ارتقاء سطح 
کیفی وکمی خدمات به بیمه شــدگان 
محتــرم از اهمیت و اولویت بســیار 

باالیی برخوردار می باشد.

* مزایای طرح الکترونیک 
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
کرمانشــاه اظهار داشت: اجرای طرح 
نســخه الکترونیک مــی تواند ضمن 
ایجاد صرفه جویی ومنافع اقتصادی 
بــه دلیل مباحــث کنترلــی و نظارتی 
گام موثــری در راســتای اســتقرار 
طرح ســالمت الکترونیک و به دنبال 
آن کارت هوشــمند درمان در کشور 

باشد.  
از دیگــر مزایای ایــن طرح پرونده 
و  مشــکالت  رفــع  و  الکترونیــک 
ایرادات ناشــی از نســخه خوانی غیر 

صحیح و ... می باشد. 
وی بــه طرحهای نوین ارائه خدمات 
در ســازمان اشــاره نمــود و افزود: 
بــا توجــه بــه پیشــرفتهای علمــی و 

تکنولوژیهــای درمانی صورت گرفته 
در جهان نیاز برای ارائه سرویس در 
حوزه نظــام پرونده الکترونیک بیش 

از پیش احساس می گردد.
در پایــان دکتر حجتی با اشــاره به 
اینکــه بعــد از تجربــه موفــق حذف 
نســخه کاغــذی کــه در مراکــز ملکی 
سازمان داشتیم، انتظار می رود بیمه 
شــدگان تامین اجتماعی که به مراکز 
طرف قــرارداد این  ســازمان )مطب 
 ها، آزمایشگاه ها، مراکز رادیولوژی 
و ...( مراجعــه مــی کننــد، همکاران 
مــا در این زمینه همــکاری الزم را با 
بیماران داشــته باشند که مراجعین 
بــا ارائه کــد ملی خدمات مناســب را 

دریافت نمایند.
دکتــر مرادی، رئیس دفتر اســناد 
پزشــکی ســازمان تامیــن اجتماعی 
اســتان کرمانشاه که در این همایش 
حضور داشت گفت :  در بخش درمان 
مستقیم )مراکز ملکی سازمان تامین 
اجتماعی( نســخه بیماران به صورت 
الکترونیکــی تجویــز مــی شــود و  با 
اجرای نســخه الکترونیک می توان با 

اطمینان گفت که دیگر خطای پزشکی 
در تجویــز دارو مشــاهده نخواهیم 
کــرد زیــرا اســامی تمــام داروها به 
اختیــار  در  الکترونیکــی  صــورت 
پزشکان قرار می گیرد و فقط پزشک 
بــا انتخاب داروها، آنها را در نســخه 

الکترونیک بیماران ثبت می کند.
دکتــر مــرادی  افــزود : بــه دلیل 
ناخوانا بودن نسخه پزشک  داروخانه 
ها گاهی با مشــکل روبرو می شدند ، 
امــا با اجرای طرح نســخه الکترونیک 
بســیاری از این مشکالت حل خواهد 

شد .
 رئیــس دفتــر اســناد پزشــکی 
تامیــن اجتماعــی اســتان گفــت: بــا 
اجــرای نســخه الکترونیــک حتــی 
ســابقه مصرف دارویــی بیماران نیز 
مشخص می شــود؛ زیرا ممکن است 
یــک بیمار در طول یــک هفته به چند 
پزشــک مراجعه کند و به این ترتیب 
پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت 
می کنند، می دانند که در نسخه های 
قبــل چه داروهایــی را مصرف کرده 

است.

فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه 
گفت: امســال با تالش ماموران پلیس 
بیش از هفت هزار ســارق و توزیع کننده 

مواد مخدر در استان دستگیر شدند. 
به گزارش ایسنا، ســردار "منوچهر 
امان اللهــی" در دیــدار فرماندهان و 
جمعــی از پرســنل انتظامی اســتان با 

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
کرمانشــاه، اظهار داشت: چهار هزار نفر 
از افراد دستگیر شده سارق و بیش از سه  
هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر بوده اند.

وی ادامه داد: برای دستگیری خرده 
فروشــان و توزیع کنندگان مواد مخدر 
بیــش از 1500 طــرح در نقاط مختلف 

استان اجرا شده که بیانگر اهتمام پلیس 
برای برخورد با این پدیده خانمانســوز 

است.
امــان اللهی با بیــان اینکه در حوزه 
کشــفیات انواع جرم نیز توفیقات خوبی 
داشته ایم، افزود: آمار کشفیات مجموع 
جرائم در نیمه نخســت امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از 20 درصد 

رشد نشان می دهد.
رئیس پلیس کرمانشاه تصریح کرد: 
با تالش های شــبانه روزی همکاران 
انتظامی، روند صعودی جرائم در استان 
مهار و خوشــبختانه در بسیاری از جرائم 
خشــن نظیر ســرقت های مسلحانه، 
تجاوز به عنف و ... با کاهش چشمگیری 

روبرو بوده ایم.
وی همچنین با اشــاره به گستردگی 
کار پلیس، افزود:  امســال بیش از 600 
هزار تماس با پلیس 110 برقرار شــده 
کــه بیش از نیمی از این تماس ها منجر 

بــه عملیات و مداخلــه و واکنش پلیس 
شده است.

امان اللهی یادآوری کرد: امنیتی که 
امروز در جامعه شاهد آن هستیم مرهون 
تالش های بی منت و مخلصانه تک تک 
همکارانی است که در هر ساعت از شبانه 
روز پــای کار بوده و به مقابله با مجرمان 

و خالفکاران پرداخته اند.
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه 
تاکید کــرد: مامــوران پلیــس آماده 
جانفشــانی در راه اسالم و انقالب بوده 
و با تمام توان از ارزش های نظام مقدس 
جمهوری اســالمی حمایت و دفاع می 

کنند.
وی در پایان خدمت به مردم و انقالب 
اسالمی را باعث افتخار پرسنل انتظامی 
اســتان کرمانشــاه برشــمرد و گفت: 
رهنمودهای علمــای بزرگی نظیر آیت 
اهلل علما همواره مدنظــر کارکنان ناجا 

بوده است.

دستگیری 7000 سارق و توزیع کننده مواد مخدر 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
با اشاره به برگزاری جشــنواره "سفیران کوچک آب" 
کــه با محوریت فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، با 
حضور کودکان مهدهــای کودک در محل آمفی تئاتر 
شــرکت آبفا برگزار شد، گفت: برای نخستین بار است 
که چنین کار با کیفیتی در بین کودکان با این گستردگی 
در راستای فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب صورت 

گرفته است.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه، مهندس علیرضا تخت شاهی، افزود: 
جشنواره ســفیران کوچک آب در راستای برنامه های 
ابالغی  شــرکت مهندسی آبفای کشور است و شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه به منظور فرهنگ سازی 
در مصــرف بهینه آب، برنامه های ویژه و متنوعی را در 

طول ســال برای کودکان و نونهــاالن در نظر گرفته 
است.

وی ضمــن تبریک روز جهانی کــودک با تأکید بر 
اینکه فرهنگ ســازی برای مصــرف بهینه آب باید از 
ســطوح پایین تر و مهدهای کودک آغاز شود، تصریح 
کرد: برای آنکه بتوانیم فرهنگ درســت مصرف کردن 
را در جامعه ترویج کنیم، باید آموزش و فرهنگ ســازی 
را از خردســاالن آغاز کنیم و تنها در این صورت است 
که می توانیم بگوییــم فرهنگ مصرف بهینه آب را از 
ریشه آغاز کرده ایم.مهندس تخت شاهی ادامه داد: در 
راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، پتانسیل های 
فراوانی در استان وجود دارد که با توجه به تجربیات اداره 
کل بهزیستی اســتان و مشارکت این اداره کل، برنامه 
خوب و با نشاطی برای بچه های مهدکودکی جشنواره 

)سفیران کوچک آب( را اجرا کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
با تاکید براینکه خواهان همکاری ادارات در راســتای 
اســتمرار برای برگــزاری این برنامه ها هســتیم و از 
برنامه هایی که درباره آموزش و فرهنگ سازی عمومی 
مدیریــت و صرفه جویی درمصرف آب باشــد حمایت 
می کنیم، گفت: خواهان تداوم همکاری با بهزیســتی 
و ارگان های مربوطه برای تحقق این هدف هســتیم 
و نمی خواهیــم ایــن برنامه ها تنها بــه برگزاری یک 

جشنواره منتهی شود.
تخت شــاهی، افزود: برنامه های متعددی در سطح 
اســتان با اولویت آموزش کودکان انجام داده ایم، و تا 
پایان ســال امیدواریم بتوانیم جشنواره های دیگر را با 

جدیت به اجرا بگذاریم.

مدیرعامل آبفا: فرهنگ سازی مصرف بهینه آب از مهدهای 
کودک آغاز شود


