
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به 
این که شهید سید محمد سعید جعفری علمدار جهاد تبیین در 
کرمانشاه بود، گفت: جهاد تبیین امری ضروری و همگانی است.

به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، آیت ال�ل مصطفی 
محمدسعید  سید  شهید  سالگرد  بزرگداشت  مراسم  در  علما 
به  امر  کرمانشاه و به همت ستاد  تاالر شهرداری  که در  جعفری 
از منکر برگزار شد، اظهار داشت: شهید جعفری  معروف و نهی 
معظم  مقام  که  بود  کرمانشاه  در  اسالمی  انقالب  هنگام  به  مرد 
شهید  بودن  هنگام  به  این  به  کرمانشاه  به  سفر  در  نیز  رهبری 

اشاره و توجه داشتند.
تبیین در استان  افزود: سردار شهید جعفری علمدار جهاد  وی 

کرمانشاه بود.
امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: یکی از عرصه های جهاد تبیین 
مراسم  برگزاری  و  شهدا  خدمات  و  فعالیت  تبیین  می توان  را 

بزرگداشت شهدا دانست.
وی ادامه داد: جهاد تبیین جز اساسی انقالب اسالمی است که 
قرار  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد  پیش  از  بیش  سال ها  این 

گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره بر اهمیت جهاد 
تبیین، خاطرنشان کرد: امروز تکلیف همگانی برای احیای جهاد 

تبیین داریم.
وی با بیان این که اشکال به مسئوالن وارد است، گفت: طبیعت 

انقالب اسالمی خدمت خالصانه است.
آیت ال�ل علما به اتفاقات و ناآرامی های اخیر در کشور اشاره کرد 
و افزود: پایه و اساس اتفاقات اخیر تبلیغات رسانه ای دشمن و 

بهره برداری از  فضای مجازی است.

شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه بــا اشــاره بــه این کــه مجموعــه مدیریــت 
شــهری کرمانشــاه آمــاده خدمــت گــذاری بــه خانــواده شــهدا اســت، 

گفــت: قــدردان خانــواده شــهدا هســتیم.
نــادر  دکتــر  کرمانشــاه،  شــهرداری  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
نــوروزی شــهردار کالنشــهر در نشســت تجلیــل از خانــواده شــهدای 
و  درویشــی  مهندس هاشــم  حضــور  بــا  کــه  کرمانشــاه  شــهرداری 
مهندس ســاالر احمدزاده از اعضا شــورای اســالمی شــهر و ســرهنگ 
شــهرداری  بســیج   ۶ حــوزه  فرمانــده  قاســمی  ســیروس  پاســدار 
اظهــار  و  اشــاره  کریــم  قــرآن  از  آیــه ای  بــه  شــد،  برگــزار  کرمانشــاه 
داشــت: شــهدا پــس از شــهادت زنــده هســتند و بــر اســاس روایــات و 
احادیــث در دنیــای برزخــی کــه وارد می شــوند نــزد پــروردگار خــود روزی 
می گیرنــد. وی ادامــه داد: فرزنــدان شــهدا بداننــد پدرانشــان شــاهد و 

ناظــر کارهــا و اقدامــات مــا هســتند و همــه را می بیننــد.

مدیریــت  مجموعــه  در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه  شــهردار 
معظــم  مقــام  منویــات  اســاس  بــر  کردیــم  ســعی  همــواره  شــهری 
کــرد:  تصریــح  برداریــم،  قــدم  تبییــن  جهــاد  راســتای  در  رهبــری 
ــوده  ــهدا ب ــواده ش ــدردان خان ــواره ق ــهری هم ــت ش ــه مدیری مجموع

هســت.  و 
تمــام  بــا  شــهری  مدیریــت  مجموعــه  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
شــهدا  خانــواده  بــه  خدمت گــذاری  آمــاده  ممکــن  ظرفیت هــای 

. هســتیم
، گفــت:  دکتــر نــوروزی بــا اشــاره بــه ناآرامی هــا و اغتشاشــات اخیــر
مــردم  همــه  اســت  الزم  داد  نشــان  پیــش  از  بیــش  اخیــر  شــرایط 
احقــاق  راه  در  یکپارچــه  و  شــده  متحــد  باهــم  بایــد  مســئوالن  و 
آرمان هــای انقــالب اســالمی کــه ســال ها در ایــن راه شــهید داده ایــم 

قــدم بــر دارنــد .

امام جمعه کرمانشاه:

شهید جعفری علمدار جهاد 
تبیین در کرمانشاه بود

شهردار کرمانشاه:

قدردان خانواده شهدا هستیم
شهردار کرمانشاه:

پزشکی قانونی یک کار علمی  سخت و پرتنش است

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم)ص(:

شهید جعفری از موسسان اولیه سپاه در کشور بوده است

معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه حضــرت نبــی اکــرم)ص( گفــت: تقابــل حــزب ال�ل و 
حــزب شــیطان همیشــگی اســت.

بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی شــهرداری کرمانشــاه، ســرهنگ ســعید بهشــتی راد در 
مراســم بزرگداشــت ســالگرد سرلشــکر شــهید ســید محمدســعید جعفــری اظهــار 
داشــت: انقــالب اســالمی عصــاره همــه مجاهدت هــا و خــون شــهدا از صــدر اســالم 

تــا بــه امــروز اســت.
افــزود: هجمــه  و حــزب شــیطان،  ال�ل  تقابــل همیشــگی حــزب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رســانه ای و ســنگین دشــمن کــه در ایــن روزهــا بــا ایجــاد ناآرامــی در کشــور نمایــان 

شــد، از دســت اقدامــات تقابلــی حــزب شــیطان و حــزب ال�ل اســت.
معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه حضــرت نبــی اکــرم)ص( تصریــح کــرد: ابعــاد علمــی، 
اخالقــی و عملیاتــی شــهید جعفــری بــرای نســل جــوان امــروزی تبییــن نشــده اســت.
وی ادامــه داد: شــهید جعفــری از موسســان اولیــه ســپاه بــود و می تــوان وی را از 

بنیانگــذاران ســپاه نامیــد.

ســرهنگ بهشــتی راد بــا توصیــه جوانــان بــه مطالعــه کتــاب منظومــه امامیــن انقــالب 
اســالمی و انســان ۲۵۰ ســاله، گفــت: مکتــب امامــان انقــالب اســالمی انسان ســاز 

اســت .
وی بــا اشــاره بــه دشــمنی اســتکبار و برنامه ریــزی بــرای ضربــه بــه آرمان هــای انقــالب 
از روز اول، خاطرنشــان کــرد: اســتکبار جهانــی در ابتــدا بــا رویارویــی مســتقیم در 
مســاله طبــس و خلیــج فــارس وارد میــدان شــد و وقتــی کــه طعــم شکســت را 
چشــید بــه جنــگ نیابتــی و تحمیــل ۸ســال جنــگ رو آورد کــه نتیجــه ای جز شکســت 

ــود. ــا نب ــای آنه ــل تالش ه حاص
ــات  ــه اتفاق ــان این ک ــا بی ــرم)ص( ب ــی اک ــرت نب ــپاه حض ــده س ــگ کنن ــاون هماهن مع
گفــت:  اســت،  دشــمن  برنامه ریــزی  حاصــل  نیــز  کشــور  در  ناآرامی هــا  و  اخیــر 
ســاماندهی بیــش از ۱۸هــزار نفــر از اعضــا احــزاب تجزیــه طلــب منحلــه در مرزهــای 
غربــی، دســتگیری افســران و عناصــر جاسوســی بیگانــه بــه ویــژه دولــت ســعودی از 

نمونه هــای ایــن برنامــه شکســت خــورده اســت.

پراهمیت  نقش  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
قضایی،  احکام  از  برخی  صدور  در  قانونی  پزشکی 
گفت: پزشکی قانونی یک کار علمی، سخت و پرتنش 

است که دقت زیادی در اجرای آن الزم است.
کرمانشاه  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
در  کرمانشاه  کالنشهر  شهردار  نوروزی  نادر  دکتر 
استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  و  پرسنل  با  دیدار 
اهمیت  پر  و  مهم  نقش  داشت:  اظهار  کرمانشاه 
پزشکی قانونی با تغییر رای محاکم قضایی در برخی 
وضوح  به  نهاد  این  نظریه  اساس  بر  پرونده ها  از 

مشخص و نمایان است.
بسیار  نظر  دقت  قانونی  پزشکی  در  کار  افزود:  وی 
بر  قضایی  احکام  از  بسیاری  و  می طلبد  را  زیادی 

اساس نظریه پزشکی قانونی صادر می شود که نشان 
دهنده اهمیت نظر این نهاد است.

اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهردار 
تنش  پر  و  سخت  علمی،  کار  یک  قانونی  پزشکی 
دستگاه  این  طریق  از  خدمت رسانی  که  است 

شجاعت، قوت قلب و استمرار می خواهد.
وی ادامه داد: در مواقعی که بحران های خاص اتفاق 
می افتد حجم کار پزشکی قانونی نیز افزایش یافته و 

نیاز به امکانات به روز دارد.
برای  اولیه  موافقت  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی، خاطرنشان 
کرد: الیحه ۲فوریتی در این خصوص تنظیم و در اولین 

فرصت به شورای اسالمی شهر ارسال می شود.
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ویــژه هـا

استاندار کرمانشاه: 

رئیس مرکز بهداشت استان:

کرمانشاه: کرمانشاه:  اقتصادی  معاونمعاون  اقتصادی 

زی  کشاور زی پایدار  در بخش  کشاور گلخانه راهکار  اشتغال پایدار  در بخش  گلخانه راهکار  اشتغال ایجاد  ایجاد 

با پیشنهاد شهردار  کرمانشاه صورت گرفت؛

انتقال قطعات    پل»سگمنت« از پایتخت به کرمانشاه 

 برگزاری مراسم بزرگداشت سرلشکر
کرمانشاه  شهید  سعید جعفری در 

یخی استان باید حفظ شود بافت تار

کرمانشاه نزا" در  نفلوآ آ توقف روند افزایشی "

2

2
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رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از سه مورد مرگ مشکوک به آنفلوآنزا در استان 
خبر داد.

آنفلوآنزا در استان گفت: خوشبختانه  دکتر ابراهیم شکیبا با اشاره به توقف روند افزایشی موج 
محسوس  چندان  کاهش  این  اما  شده،  کمتر  قدری  گذشته  هفته های  به  نسبت  ابتال  موارد 

نیست و عمال می توانیم بگوییم روند افزایش این موج متوقف شده است.
وی افزود: هنوز قضاوت در خصوص نزولی شدن این موج زود است و باید ببینیم طی روزها و 

هفته های آتی چه اتفاقی می افتد.

شاه
رمان

ک
18 آبان                       1401

شنبه شنبهچهار  چهار 

ــح ایــــران ــب ــی ص ــاع ــم ــت ــی، اج ــگ ــن ــره  روزنــــامــــه ف
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خبر

اجتماعی 2
مراسم بزرگداشت سالگرد سرلشکر شهید سعید جعفری در کرمانشاه با 

حضور مسئوالن استانی برگزار شد.
به گزارش مرکزاطالع رسانی شهرداری کرمانشاه،  مراسم بزرگداشت سالگرد 
شهید پیشرو و پیشتاز و نخستین فرمانده سپاه کرمانشاه سرلشکر شهید 

سید محمد سعید جعفری صبح چهارشنبه برگزار شد.
مصطفی  ال�ل  آیت  حضور  با  جعفری  سعید  محمد  شهید  سالگرد  مراسم 
بهشتی  سرهنگ  و  کرمانشاه  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  علما 

و  کرمانشاه  استان  )ص(  اکرم  نبی  حضرت  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
از منکر و  حجت االسالم مسعود احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
مردم شهیدپرور کرمانشاه و عالقمندان به مکتب شهدا در تاالر شهرداری 
کرمانشاه برگزار شد. در پایان از مهرداد رضایی فر نویسنده کتاب روشن تر 
از خورشید »مستند داستانی« زندگی نامه شهید سید محمد سعید جعفری 

توسط امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تجلیل شد.
شیرین  قصر  در   ۱۳۳۱ بهمن   ۱۸ متولد  جعفری  محمدسعید  سید  شهید 

از  و  عراق  و  ایران  جنگ  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از 
تشکیل دهندگان سپاه پاسداران بود.

به  را  عراق  و  ایران  جنگ  هدایت  که  بود  فرماندهانی  جوانترین  از  یکی  وی 
آغاز جنگ تحمیلی یک جوان ۲۸ ساله بود و در  عهده گرفت. وی در زمان 
آبان ۱۳۵۹ در  همین سن به فرماندهی سپاه کرمانشاه منصوب شد. در ۴ 
منطقه قراویز سرپل ذهاب بر اثر اصابت انفجار مین و در سن ۲۸ سالگی 

به شهادت رسید.

برگزاری مراسم 
بزرگداشت سرلشکر 

شهید سعید جعفری 
در کرمانشاه

وزنامه د  ر کرمانشــاه ضمیمــه رایگان ر

چهار شنبه        18 آبان     1401   شماره 6351

مدیرعامل آب منطقه ای استان:
تنهــا 44 درصــد ظرفیــت ســدهای 

کرمانشــاه ُپــر اســت
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمانشــاه 
ســدهای  ظرفیــت  درصــد   ۴۴ تنهــا  حاضــر  حــال  در 

اســتان ُپــر اســت.
بــه گــزارش جــام جــم، محمودرضــا شــهالیی بــا اشــاره به 
آخریــن وضعیــت ذخیــره ســدهای اســتان کرمانشــاه، 
گفــت: در حــال حاضــر ۴۴ درصــد ظرفیــت ســدهای 
اســتان کرمانشــاه آب دارد و از مجمــوع ظرفیــت یــک 
میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون مترمکعبــی ۱۲ ســد اســتان، 

تنهــا ۶۰۳ میلیــون مترمکعــب ذخیــره داریــم.
وی از خالــی بــودن ۷۴۷ میلیــون مترمکعــب از ظرفیت 
ســدهای اســتان خبــر داد و افــزود: بیشــترین ذخیــره 
ســدهای اســتان نیــز مربــوط بــه گاوشــان اســت کــه 
بــرای مصــرف شــرب شــهر کرمانشــاه از آن بهره بــرداری 
ــا بیــان این کــه میــزان ذخیــره ســدهای  می شــود. وی ب
تاکنــون   ) مهــر آبی)ابتــدای  ســال  ابتــدای  از  اســتان 
یــادآور  شــده،  کمتــر  مترمکعــب  میلیــون   ۵۹ حــدود 
آورد  مــدت  ایــن  در  کــه  حالیســت  در  ایــن  شــد: 
ســدهای اســتان تنهــا ۴۷ میلیــون مترمکعــب بــوده 
آبــی  منابــع  نامناســب  وضعیــت  از  است.شــهالیی 
ــا  ــه داد: ب ــرد و ادام ــاد ک ــی ی ــم بارش ــرایط ک ــل ش ــه دلی ب
توجــه بــه این کــه بــرای پاییــز امســال بارش هــای قابــل 
بــود  امیــدوار  نمی تــوان  نشــده،  پیش بینــی  توجهــی 
وضعیــت ذخایــر ســدها بهبــود قابــل توجهــی داشــته 
باشــد.وی ابــراز امیــدواری کــرد، بــا بارش هــای فصــل 
ســدهای  ذخیــره  افزایــش  شــاهد  بتوانیــم  زمســتان 
اســتان باشــیم و تاکیــد کــرد: چنانچــه بارش هــا نتوانــد 
بــرای ســدهای اســتان داشــته باشــد،  آورد مناســبی 
مواجــه  مشــکل  بــا  تــی  آ ســال  گرمــای  فصــل  بــرای 
آب منطقــه ای اســتان  می شــویم.مدیرعامل شــرکت 
کرمانشــاه اظهــار کــرد: اگرچــه شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان تــالش کــرده ذخایــر ســدها را مدیریــت کنــد، 
امــا بــه همراهــی مــردم نیــز در زمینــه مدیریــت مصــرف 

نیــاز داریــم.

خبر

بارش هــای  چشــمگیر  کاهــش 
کرمانشــاه پاییــزی 

اسـتان  هواشناسـی  پیش بینـی  و  توسـعه  معـاون 
کرمانشـاه بـا بیـان این کـه از ابتـدای سـال زراعـی جـاری 
در  بارندگـی  میلی متـر   ۲.۴ تنهـا  تاکنـون   ) مهـر )اول 
اسـتان داشـته ایـم، گفـت: ایـن میـزان نسـبت به سـال 
گذشـته و دوره بلندمـدت کاهـش چشـمگیری داشـته 

اسـت.
چشـمگیر  کاهـش  بـه  اشـاره  بـا  زورآونـد  محمـد  علـی 
جـاری،  زراعـی  سـال  در  اسـتان  بارش هـای  میانگیـن 
اسـتان  در  بـارش  میلی متـر   ۲.۴ مـدت  ایـن  در  افـزود: 
بـه ثبـت رسـیده کـه ایـن عـدد در مـدت مشـابه سـال 
گذشـته ۱۶ میلی متـر و در دوره بلندمـدت ۳۵ میلی متـر 
بـوده اسـت، یعنـی نسـبت بـه سـال گذشـته بارش هـا 
کمتر از یک ششـم و نسـبت به بلندمدت کمتر از یک 
پانزدهـم شـده اسـت. وی ادامـه داد: در همیـن مـدت 
در شـهر کرمانشـاه نیـز تنهـا دو دهـم میلی متـر بـارش 
داشـتیم، در حالی که بارش مدت مشـابه سـال گذشته 
 ۳۵ آن  بلندمـدت  بـارش  و  متـر  میلـی   ۱۵ کرمانشـاه 
میلی متـر بـوده کـه ایـن ارقـام نشـان می دهـد در شـهر 
کرمانشـاه نیـز کاهـش قابل توجـه بارندگی را شـاهدیم.
از ابتـدای  وی بیشـترین بـارش ثبـت شـده در اسـتان 
سـال زراعـی را نیـز مربـوط بـه پـاوه بـه میـزان حـدود ۱۱.۸ 
میلی متـر اعـالم کـرد و یـادآور شـد: در پـاوه نیز بـه عنوان 
بـه سـال گذشـته  پربارش تریـن نقطـه اسـتان نسـبت 
بلندمـدت  بـه  نسـبت  و  سـوم  یـک  حـدود  بارش هـا 

حـدود یـک پنجـم شـده اسـت. 
بـه گفتـه زورآونـد، در بسـیاری از نقـاط اسـتان از جملـه 
هرسـین، صحنـه و سـومار تاکنـون بارشـی ثبـت نشـده 
و ایـن در حالـی اسـت کـه در بلندمـدت و در سـال های 
گذشـته در ایـن مناطـق بارش داشـتیم. وی پیش بینی 
از  و  تاخیـر  بـا  امسـال  کرمانشـاه  موثـر  بارش هـای  کـرد 
خ دهـد و تاکیـد کـرد: همانطـور کـه از قبـل  آذر ر اوایـل 
آبـان امسـال  پیش بینـی شـده بـود بارش هـای مهـر و 
از نرمـال اسـت و امیدواریـم وضعیـت بارش هـا  کمتـر 
میانگیـن  بـه  و  شـده  بهتـر  زمسـتان  فصـل  و  آذر  در 

شـود. نزدیـک  بلندمـدت 

خبر

بــر  تاکیــد  بــا  کرمانشــاه  اســتاندار 
حساســیت  و  تاریخــی  بافــت  حفــظ 
میــراث  ایــن  نگهــداری  بــرای  ویــژه 
بافــت  کــرد:  تأکیــد  آینــدگان،  بــرای 
فرســوده کرمانشــاه دچــار مشــکالت 
و  مطالعــه  نیازمنــد  و  شــده  بزرگــی 
مقاوم ســازی  بــرای  بیشــتر  تحقیــق 
احتمالــی  مشــکالت  از  جلوگیــری  و 

اســت.
نشســت  در  امیری مقــدم«  »بهمــن 
بــا  اســتان  پنــج  مــاده  کمیســیون 
تاریخــی  بافــت  این کــه  بــه  اشــاره 
یکدیگــر  بــه  فرســوده  بافــت  و 
دقــت  نیازمنــد  و  خورده انــد  گــره 
میــراث  حفــظ  بــرای  بیشــتر  نظــر 
ســازی  مقــاوم  کنــار  در  فرهنگــی 
بافــت فرســوده اســت، افــزود: بایــد 
ســاکنان ایــن مناطــق را بــه مشــارکت 
در ســاخت ترغیــب کنیــم و حتــی آنهــا 
را بــه مشــارکت چنــد نفــره تشــویق 
نماییــم تــا بتوانیــم زمین هــا و منــازل 
به وســیله  را  مناطــق  ایــن  کوچــک 
بــزرگ  زمین هــای  بــه  آنهــا  ادغــام 

کنیــم. تبدیــل 
وی بــا یــادآوری این کــه دســتگاه های 
مرتبــط بایــد بــه دنبــال ایجــاد تحــول 
باشــند؛  فرســوده  بافــت  در  مثبــت 
در  فرســوده  بافــت  کــرد:  تاکیــد 
کرمانشــاه بشــدت نیازمنــد نوســازی 
دســتگاه های  و  اســت  بهســازی  و 
کــردن  فراهــم  بــا  بایــد  مرتبــط 
بســترها، زمینــه ســرمایه گذاری های 

رونــق  یــک  گیــری  شــکل  و  جدیــد 
اقتصــادی در ایــن بافت هــا را فراهــم 

کننــد.
ادامــه  در  کرمانشــاه  اســتاندار 
ســخنانش بــا بیــان این کــه پرونــده 
خــم  و  پیــچ  در  نبایــد  شــهروندان 
بروکراســی نظــام مهندســی مشــمول 
شــفاف  ضــرورت  بــر  شــود،  زمــان 
پنــج  مــاده  کمیســیون  در  ســازی 
تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد دسترســی 
کمیســیون  مصوبــات  بــه  همــگان 

باشــد. آزاد  پنــج  مــاده 
بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه  اســتاندار 
این کــه طبــق قانــون بایــد دسترســی 
کمیســیون  مصوبــات  بــه  همــگان 
آزاد باشــد، افــزود: شــهر  مــاده پنــج 

زیرســاخت های  دارای  کرمانشــاه 
اســت کــه نبایــد از آن هــا عبــور کــرد و 
در راســتای ارتقــا آن هــا تــالش شــود و 
ضوابــط عمرانــی و اصــول شهرســازی 
 ، بــه گونــه ای اعمــال شــوند کــه شــهر
بــه  را  آرامــش  و  آســایش  ســال ها 
اشــاره  بــا  وی  کننــد.  منتقــل  مــردم 
در  بایــد  درخواســت ها  این کــه  بــه 
راســتای حل مشــکالت کالن شــهری 
بــوده و بهبــود زیســت شــهری را بــه 
کــرد:  دنبــال داشــته باشــد، عنــوان 
در  دارد  وظیفــه  مهندســی  نظــام 
نســبت  ممکــن،  زمــان  کوتاه تریــن 
و  کنــد  اقــدام  پروانــه  صــدور  بــه 
پیــچ  در  نبایــد  شــهروندان  پرونــده 
مهندســی  نظــام  بروکراســی  خــم  و 

مشــمول زمــان شــود و انتظــار داریــم 
کمتــری  زمــان  بــا  و  تــر  روان  کارهــا 

شــود. انجــام 
در  کــرد:  تاکیــد  امیری مقــدم  بهمــن 
کمیســیون  ایــن  مصوبــات  بررســی 
دقــت  شــهر  ســیمای  بــه   

ً
حتمــا

بــه  مصوباتــی  و  کــرد  خواهیــم 
در  کــه  رســاند  خواهیــم  تصویــب 
ســیمای  و  فضــا  ســاختن  بهتــر 

کننــد. کمــک  شــهری 
کل  اداره  سرپرســت  پیشــتر 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
بــا  کرمانشــاه  اســتان  گردشــگری  و 
بافت هــای  بایــد  این کــه  بــه  اشــاره 
تاریخــی را حفــظ و از آنهــا بــرای کســب 
اســتفاده  اشــتغال  رونــق  و  درآمــد 

بــا  فرهنگــی  میــراث  گفــت:  کنیــم، 
فــروش تراکــم در بافت هــای تاریخــی 
اجــازه  و  اســت  مخالــف  کرمانشــاه 

نمی دهــد. را  کاری  چنیــن 
خواســتار  ســهیلی«،  »محمدرضــا 
تغییــر در نحــوه مدیریــت شــهر شــد 
تاریخــی  بافت هــای  کــرد:  تصریــح  و 
کرمانشــاه امانــت و میراثــی گرانبهــا 
از گذشــتگان اســت کــه بایــد حفــظ و 
بــه نســل های آینــده منتقــل شــود و 
نبایــد ایــن بافت هــای تاریخــی محلــی 
شــهرداری ها  درآمــد  کســب  بــرای 

قــرار بگیــرد.
بافــت  هکتــار   ۳۵۰ کرمانشــاه 
ایــن شــهر  کــه هویــت  تاریخــی دارد 
و  می شــود  محســوب  آن  مــردم  و 
ایــن  از  درســتی  بــه  صورتیکــه  در 
بافت هــای تاریخــی محافظــت شــود 
و  داخلــی  گردشــگران  می توانــد 
کرمانشــاه  وارد  را  بســیاری  خارجــی 
تکیــه  الملــک،  معــاون  تکیــه  کنــد. 
شــهباز  حــاج  مســجد  بیگلربیگــی، 
خــان و مســجد جامــع، تــک بناهایــی 
تاریخــی  بافت هــای  در  کــه  هســتند 
خانــه   ۲۰ حــدود  و  انــد  گرفتــه  قــرار 
تاریخــی ماننــد خانــه رنــده کــش، حــاج 
صمــدی،  خانــه  ســیدین،  آخونــد، 
خانــه خواجــه بــاروخ و معیــن الکتــاب 
و  تاریخــی  ارزش  دارای  کــه  داریــم  را 
معمــاری منحصربــه فــردی هســتند 
و می تــوان بــرای ثبــت ملــی آنهــا هــم 

کرد./ایرنــا اقــدام 

استاندار کرمانشاه: 

بافت تاریخی استان باید حفظ شود



خبر

بــا پیشــنهاد شــهردار کرمانشــاه تکنولــوژی ســاخت قطعــات پیــش ســاخته 
بــه کرمانشــاه توســط قــرارگاه خاتــم االنبیــا  از تهــران  عرشــه پــل »ســگمنت« 

گرفــت.  صــورت 
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی شــهرداری کرمانشــاه دکتــر نــادر نــوروزی اظهــار 
داشــت: یکــی از مشــکالت اجــرای ســاخت پل هــا و تقاطع هــای غیــر هــم ســطح، 
انتقــال قطعــات پیش ســاخته عرشــه پــل »ســگمنت« از تهــران بــه کرمانشــاه 

بــود.
وی ادامــه داد: ســابقا ایــن قطعــات در تهــران ســاخته و بارگیــری می شــد کــه 
اجــرا و  باعــث تاخیــر در  کــه  بــود  بــه کرمانشــاه زمان بــر  ایــن قطعــات  انتقــال 

می شــد. پروژه هــا  از  بهره بــرداری 
االنبیــا  خاتــم  قــرارگاه  بــا  نامــه  تفاهــم  طــی  کــرد:  تصریــح  کرمانشــاه  شــهردار 
تکنولــوژی ســاخت ایــن قطعــات پیــش ســاخته بــه کرمانشــاه منتقــل شــد کــه 
هــم دسترســی بــه ایــن قطعــات بــرای پروژه هــای شــهرداری کرمانشــاه آســان تر و 

ــد. ــر ش ــیار کمت ــروژه بس ــای پ ــه کارگاه ه ــال ب ــان انتق زم
ــاه  ــه کرمانش ــوژی ب ــن تکنول ــال ای ــای انتق ــر از مزای ــی دیگ ــه داد: یک ــوروزی ادام ن
ایــن  بــه  کرمانشــاه  اســتان  شهرســتان های  دیگــر  و  کشــور  غــرب  دسترســی 
ــی رود. ــاال م ــز ب ــور نی ــرب کش ــا در غ ــام پروژه ه ــرعت انج ــه س ــت ک ــوژی اس تکنول

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
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با پیشنهاد شهردار کرمانشاه صورت گرفت؛

انتقال قطعات پل  »سگمنت«  از پایتخت به کرمانشاه 

پیکر غرق شدگان در سد و دریاچه شیان پیدا شد

از پیــدا شــدن یکــی  آتش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه    رئیــس ســازمان 
جســتجو  عملیــات  گفــت:  و  داد  خبــر  شــیان  ســد  در  شــدگان  غــرق  از 
خواهــد ادامــه  شــیان  ســد  در  دیگــر  شــده  غــرق  فــرد  یافتــن   بــرای 

 داشت.
فرهــاد  مهنــدس  کرمانشــاه،  شــهرداری  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
فرهــودی رئیــس ســازمان آتش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه اظهــار داشــت: 
بــا اعــالم بــه ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه در خصــوص غــرق 
۲ نفــر در دریاچــه پشــت ســد شــیان، ۲ اکیــپ امــداد و نجــات از مجموعــه 

آتش نشــانی کرمانشــاه بــه محــل اعــزام شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه این کــه عملیــات جســتجو بــرای یافتــن ایــن ۲ فــرد غــرق 
شــده از ۸ آبــان آغــاز شــده اســت، افــزود: یکــی از افــراد غــرق شــده دقایقــی 

پیــش بــا تــالش نیروهــای آتش نشــانی و نیروهــای مردمــی پیــدا شــد.
یاچه پشت سد شیان  * یافتن دومین جسد غرق شده از در

رئیــس ســازمان آتش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه از یافتــن دومیــن جســد 
غــرق شــده در دریاچــه پشــت ســد شــیان خبــر داد.

فرهــاد  مهنــدس  کرمانشــاه،  شــهرداری  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
فرهــودی رئیــس ســازمان آتش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه اظهــار کــرد: 
پــس از تــالش ۲ روزه تیم هــای امــدادی  ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
کرمانشــاه ســرانجام دوشــنبه ۹آبــان جســد فــرد دوم غــرق شــده در دریاچــه 

پشــت ســد شــیان پیــدا شــد.
رئیــس ســازمان آتش نشــانی شــهرداری کرمانشــاه تصریــح کــرد: بــا اعــالم 
خبــر غــرق شــدن ایــن ۲ فــرد در دریاچــه پشــت ســد شــیان، بالفاصلــه ۲تیــم 

امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند.
نیروهــای  داد:  ادامــه  کرمانشــاه  شــهرداری  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
امــدادی بــه کمــک نیروهــای مردمــی حاضــر در محــل حادثــه عملیــات شــبانه 

روزی جســتجو را آغــاز کردنــد.
امــدادی  از تمامــی ظرفیت هــای  بــه این کــه  بــا اشــاره  مهنــدس فرهــودی 
آتش نشــانی کرمانشــاه بــرای پیــدا کــردن اجســاد اســتفاده شــد، خاطرنشــان 

کــرد: ســعی مــا خــروج اجســاد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــود.
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معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمانشــاه، اشــتغال پایــدار را یکــی از 
اولویت هــای مهــم دولــت در اســتان دانســت و گفــت: باتوجــه بــه ظرفیت هــای بــاالی 
اســتان در حــوزه کشــاورزی بــه خصــوص در بخــش گلخانه هــا، راه انــدازی گلخانه هــای 

بــزرگ مقیــاس یکــی از راهکارهــای ایجــاد اشــتغال پایــدار در ایــن بخــش اســت.
بهــزاد باباخانــی در بازدیــد از شــرکت کشــت و صنعــت »چشــمه ســار ژینــورا« بــه منظور 
حمایــت و رفــع موانــع در راه انــدازی ایــن شــرکت بــا بیــان اهمیــت حــوزه کشــاورزی در 
تامیــن امنیــت غذایــی و ایجــاد اشــتغال پایــدار در کشــور اظهــار کــرد: توســعه کشــت 

گلخانــه ای از برنامه هــای راهبــردی اســتان اســت کــه بــا جدیــت دنبــال می شــود.
وی افــزود: متاســفانه زیرســاخت های الزم بــرای توســعه ایــن نــوع کشــت در اســتان 
وجــود نــدارد کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا در ایــن حــوزه در اســتان اقــدام مناســبی 

صــورت نگیــرد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمانشــاه اشــتغال بــاال، اســتفاده 
بهینــه از منابــع و افزایــش تولیــد را از مهم تریــن مزیت هــای کشــت های گلخانــه ای 
عنــوان کــرد و یــادآور شــد: در ایــن زمینــه خوشــبختانه ســرمایه گذارانی نیــز اعــالم 

تاکنــون  زمینــه  ایــن  زیرســاخت های الزم در  نبــود  بــه دلیــل  کــه  کرده انــد  آمادگــی 
اقدامــی موثــر انجــام نگرفتــه اســت.

کرمانشــاه  کشــاورزی  بــرای  ضــرورت  یــک  را  گلخانــه ای  کشــت  توســعه  باباخانــی 
بخش هــای  همــه  در  گــذاری  ســرمایه  فرصت هــای  شناســایی  گفــت:  و  دانســت 
اســتان یــک نیــاز اساســی اســت کــه بایــد در مســیر توســعه در دســتور کار قــرار گیــرد و 
کشــت گلخانــه ای می توانــد بــا فراهــم ســاختن زیرســاخت های الزم بــرای آن بــه محــور 

جهــش در حــوزه کشــاورزی تبدیــل شــود.
مدیــر تعــاون روســتایی اســتان کرمانشــاه نیــز در ادامــه ایــن بازدیــد گفــت: شــرکت 
کشــت و صنعــت چشــمه ســار ژینــورا با هــدف افزایش بهــره وری در تولید محصوالت 
و  کشــاورزی  بخــش  در  آب  مصــرف  کاهــش   ، پایــدار اشــتغال  کشــاورزی،  ایجــاد 
و  ثبــت  ســال ۱۳۹۹  در  کشــاورزی  فرآورده هــای  و  محصــوالت  صــادرات  همچنیــن 
ج صفایــی«  فعالیــت خــود را در بخــش میاندربنــد اســتان کرمانشــاه آغــاز نمــود. »ایــر
افــزود: در همیــن راســتا ایــن شــرکت اقــدام بــه خریــد ۳۸ هکتــار زمیــن کشــاورزی در 
منطقــه نمــوده و مجــوز ۱۴ هکتــار گلخانــه هیدروپونیــک و ســردخانه بــه ظرفیــت هــزار 

ــاورزی  ــهرک های کش ــرکت ش ــاورزی از ش ــوالت کش ــی محص ــع تبدیل ــن و صنای و ۲۰۰ ت
وزارت جهــاد را اخــذ کــرده اســت. وی مبلــغ ســرمایه گذاری پــروژه را نیــز حــدود پنــج هــزار 
میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و گفــت: مبلغ ســه هــزار میلیارد ریــال آن در کارگروه اســتانی و 

ملــی تصویــب شــده و مابقــی توســط بخــش خصوصــی تامیــن گردیــده اســت.
ح  مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت ژینــورا نیــز بــا اشــاره بــه میــزان اشــتغالزایی طــر
توضیــح داد: اشــتغال ایجــاد شــده در پــروژه مذکــور ۱۵۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و 
۲۵۰ نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم و همچنیــن ۲۰۰ نفــر اشــتغال در ســایر گلخانه هــای 

اســتان در صــورت تحقــق کشــاورزی قــراردادی اســت.
مــرادی اظهــار داشــت: میــزان محصــول تولیــدی در ایــن واحــد حــدود ۵۵۰۰ تــن در 
ســال پیش بینــی گردیــده کــه عملیــات اجرایــی پــروژه در شــهریور ۱۴۰۱ آغــاز شــده 
اســت. بــه نقــل از ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی کرمانشــاه در ایــن اســتان هــم 
ــه  ــه مرحل ــار ب ــا ۵۵ هکت ــزان تنه ــن می ــه از ای ــود دارد ک ــه وج ــار گلخان ــون ۱۷۰ هکت اکن

ــت. ــداث اس ــال اح ــی در ح ــیده و مابق ــد رس تولی
اســتان کرمانشــاه بــا بیــش از ۹۵۰ هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی و تولیــد ســاالنه چهــار 

میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی، دامــی و باغــی یکــی از قطب هــای 
کشــاورزی کشــور اســت.

معاون اقتصادی کرمانشاه:

ایجاد گلخانه راهکار اشتغال پایدار در بخش کشاورزی کرمانشاه است

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان کرمانشــاه از ســه مــورد 
مــرگ مشــکوک بــه آنفلوآنــزا در اســتان خبــر داد.

دکتــر ابراهیــم شــکیبا بــا اشــاره بــه توقــف رونــد افزایشــی 
مــوارد  گفــت: خوشــبختانه  اســتان  آنفلوآنــزا در  مــوج 
ابتــال نســبت بــه هفته هــای گذشــته قــدری کمتــر شــده، 
امــا ایــن کاهــش چنــدان محســوس نیســت و عمــال 
می توانیــم بگوییــم رونــد افزایــش ایــن مــوج متوقــف 

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: هنــوز قضــاوت در خصــوص نزولــی شــدن 
و  روزهــا  طــی  ببینیــم  بایــد  و  اســت  زود  مــوج  ایــن 

می افتــد. اتفاقــی  چــه  آتــی  هفته هــای 
شــکیبا تاکیــد کــرد: رفتار موج بیمــاری آنفلوآنزا نیز مانند 
موج هــای قبلــی ویــروس کرونــا به رفتــار بهداشــتی مردم 
بســتگی دارد و اگــر مــردم از ماســک اســتفاده کــرده و 
در  قطعــا  باشــند  داشــته  را  اجتماعــی  فاصلــه  رعایــت 
آینــده ای نزدیــک از ایــن مــوج عبــور خواهیم کــرد. رئیس 
مرکــز بهداشــت اســتان کرمانشــاه بــا بیــان این کــه افــراد 
نبایــد بــا یــک بــار ابتــال بــه ایــن بیمــاری احســاس امنیــت 
داشــته باشــند، گفــت: چهــار ســوش آنفلوآنــزا در ســطح 
ــال  ــار ابت ــر ب ــراد در ه ــت و اف ــردش اس ــال گ ــه در ح جامع
بــه یــک ســوش مبتــال می شــوند، بنابرایــن ایــن امــکان 
هســت کــه افــراد چهــار بــار ایــن بیمــاری را در طــول ســال 

تجربــه کننــد.
شــکیبا گفــت: تمــام افــراد چــه افــرادی کــه مبتــال نشــده 
و چــه افــرادی کــه تجربــه بیمــاری را دارنــد، بایــد رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی را داشــته باشــند.
در  گروه هــای  بــرای  واکســن  تزریــق  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

معــرض خطــر گفــت: واکســن آنفلوآنــزا چهــار ظرفیتــی 
اســت و در برابــر هــر چهــار ســوش آنفلوآنــزا کــه امســال 
ــت  ــاز اس ــد و نی ــاد می کنن ــی ایج ــرده ایمن ــدا ک ــیوع پی ش
کــه گروه هــای در معــرض خطــر ایــن واکســن را هرچــه 
ســریعتر تزریــق کننــد. شــکیبا کــودکان زیر شــش ســال، 
مبتالیــان  بــاردار،  زنــان  ســال،   ۶۵ بــاالی  ســالمندان 
بیماری هــای زمینــه ای و افــراد بــا نقــص سیســتم ایمنــی 
بیمــاری  ایــن  خطــر  معــرض  در  گروه هــای  جملــه  از  را 
عنــوان کــرد.  رییــس مرکــز بهداشــت اســتان کرمانشــاه 
هشــدار داد: افــراد مبتــال بــه آنفلوآنــزا نبایــد بالفاصلــه 
واکســن تزریــق کــرده و بایــد دو هفتــه پــس از بهبــودی 

کامــل بــرای تزریــق واکســن آنفلوآنــزا اقــدام کننــد.
شــکیبا در ادامــه از ثبــت ســه مــورد مشــکوک مــرگ بــر 
اثــر بیمــاری آنفلوآنــزا در اســتان خبــر داد و افــزود: البتــه 
علــت مــرگ ایــن ســه مــورد هنــوز قطعــی نیســت و در 
حــال بررســی هســتیم کــه آیــا بیمــاری دیگــر بجــز آنفلوآنزا 

داشــته انــد، یــا خیــر.

رئیس مرکز بهداشت استان:

توقف روند افزایشی »آنفلوآنزا« در کرمانشاه
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان:

تقویم گردشگری دانش آموزی کرمانشاه تدوین می شود
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
از  صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه 
تدویــن تقویــم گردشــگری دانــش آمــوزی بــه منظــور 
گردشــگری  جاذبه هــای  بــا  قشــر  ایــن  آشناســازی 

خبــرداد. اســتان 
علــی صابــر  بــا اشــاره بــه تأکیــد اســتاندار مبنــی بــر 
ترویــج و توســعه گردشــگری در بیــن دانــش آمــوزان 
ایــن  در  کــرد:  اظهــار  کرمانشــاهی،  دانشــجویان  و 
و  آمــوزش  مســئوالن  بــا  را  نشســتی   

ً
اخیــرا راســتا 

بــرای  را  برنامه هایــی  تــا  داشــتیم  اســتان  پــرورش 
برگــزاری تورهــای گردشــگری رایــگان دانش آمــوزی 

در اســتان اجرایــی کنیــم.
مســئوالن  از  نشســت  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
آمــوزش و پــرورش درخواســت کردیــم تــا ســه روز در 
هفتــه را بــرای مــا مشــخص کننــد تــا در ایــن ســه روز 
بــا فراهــم کــردن وســیله نقلیــه تورهــای گردشــگری 
اســتان  مختلــف  مــدارس  بــرای  را  دانش آمــوزی 
برگــزار کنیــم. معــاون گردشــگری اســتان بــا بیــان 

ح از روزهــای گذشــته در کرمانشــاه  این کــه ایــن طــر
آغــاز شــده، گفــت: در گام اول زمینــه بازدیــد تعدادی 
از دانــش آمــوزان مــدارس کرمانشــاه را از بناهــای 

ــم. ــم کردی ــاه فراه ــهر کرمانش ــی ش تاریخ
بــا  شــده  انجــام  رایزنی هــای  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
آمــوزش و پــرورش، مقــرر شــده ایــن برنامــه ابتــدا در 
شــهر کرمانشــاه و ســپس در ســایر شهرســتان های 
اســتان اجــرا شــود کــه در مرحلــه اول دانش آمــوزان 
بــا جاذبه هــای گردشــگری شــهر خــود و در مرحلــه 
بعــد بــا جاذبه هــای گردشــگری ســایر شهرســتانهای 
کــرد:  خاطرنشــان  صابــر  می شــوند.  آشــنا  اســتان 
ح، مقــرر شــده  بــه منظــور برگــزاری منظــم ایــن طــر
ــا تفاهــم نامــه ای بیــن میــراث فرهنگــی و آمــوزش  ت
در  احتمــاًال  کــه  شــود  منعقــد  اســتان  پــرورش  و 
روزهــای آتــی ایــن تفاهــم نامــه بــه امضــاء خواهــد 
ــه  ــر گرفت ــای در نظ ــوص برنامه ه ــید. وی در خص رس
ــرای دانشــجویان هــم گفــت: در ایــن رابطــه  شــده ب
ــا از ظرفیــت دانشــجویان و اســاتید  در نظــر داریــم ت

رشــته های مرتبــط بــا گردشــگری و نیــز دانشــجویان 
راهنمایــان  عنــوان  بــه  حــوزه  ایــن  بــه  عالقمنــد 

گردشــگری افتخــاری اســتفاده کنیــم.
معــاون گردشــگری اســتان اضافــه کــرد: طبــق برنامه 
ابتــدا دوره هــای آموزشــی را بــرای ایــن افــراد برگــزار 
عنــوان  بــه  می تواننــد  آن  از  پــس  و  کــرد  خواهیــم 
راهنمــای گردشــگری افتخــاری در اماکــن گردشــگری 
فرهنگــی  میــراث  بــا  و  شــوند  مســتقر  اســتان 

همــکاری کننــد.


