
یکشنبه   اول  مهر 1397  |   13 محرم 1440  |  23 سپتامبر 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5207
خانواده ها در انتخاب سرویس 
مدارس سنجيده عمل کنند 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

کشف 93 کيلو مواد 
مخدر در کرمانشاه

فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب ارتش 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد که 
یک گردان پهپادی ارتش در منطقه غرب 
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کرما نشاه

خوشه »فرش« در کرمانشاه 
ایجاد می شود

برگزاری رزمایش »اقتدار عاشورایی« 
در استان

رزمایش » اقتدار عاشورایی« با حضور سپاهیان محمد رسول اهلل)ص( در کرمانشاه برگزار شد. 
به گزارش ایســنا فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( اســتان کرمانشاه، در تجمع بسیجیان شرکت کننده در این رزمایش که باحضور اعضای شورای 
تامین استان در مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزارشد، اظهارکرد: امام راحل)ره( شجره طیبه ای را غرس و رهبری معظم انقالب آن را آبیاری 

کردند که امروز مایه عزت، سربلندی و اقتدار ایران در دنیاست.
سردار بهمن ریحانی به شکل گیری بسیج و رشد آن در دوران انقالب اسالمی اشاره کرد و ادامه داد: بسیج در دوران...
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واردات از عراق را آغاز کنیم

پیش بینی تولید 9 هزار تن آفتابگردان در کرمانشاه 
صفحه4

مدیر عامل سازمان تاکســیراني شهرداري کرمانشاه 
گفت:خانواده ها در انتخاب سرویس مدارس سنجیده عمل 
کنند و از ســرویس هاي متفرقه که فاقد مجوز وبرچســب 

سرویس مدارس هستند استفاده نکنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسیراني شهرداري 
کرمانشاه ، سجاد سلیماني به بازگشایي مدارس و استفاده 
دانش آموزان از ســرویس در این ایام اشــاره کرد و اظهار 
داشت : غالبا بخش عمده اي از مدارس و والدین قبل از آغاز 
سال تحصیلي اقدام به نام نویسي و انتخاب سرویس هاي  

مدرسه مي کنند...
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کودکان تابســتان خود را در کانون چگونه 
گذراندند؟

استقبال کودکان کرمانشــاهی در برنامه های تابستانه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مورد رضایت مسئوالن است.

به گزارش مهر فراگیرترین شبکه برای به کارگیری افراد متخصص و ارتباطات 
غیر درســی برای دانش آمــوزان همین کانون های پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســت که اغلب در تابستان ها و اوقات فراغت مورد استقبال اکثر بچه ها 

قرار می گیرد.
این مراکز مســیر را برای بروز خالقیت ها و تفکر باز می کند و تربیت انســان 
تحول آفرین و کشــف اســتعدادهای کودکان و نوجوانان از رسالت های این نهاد 
فرهنگی اســت. کودکان کرمانشــاهی نیز از فرصت های ایجاد شده در این مرکز 

استفاده کرده و تابستان امسال در برنامه های کانون شرکت کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان کرمانشــاه هم در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: امســال چند فعالیت تازه از جمله خانه هنر و 
فناوری در کانون ایجاد کردیم که با زبان فناوری جدید هنر ســاخت انیمیشــن را 

به بچه ها آموزش دادیم.
مهناز فتاحی آموزش عکاســی، بازدید از موزه عروسکی و بازدید از خانه موزه 
جلیلی را که در آن ســبک زندگی ایرانی اســالمی به نمایش گذاشته شده از دیگر 

برنامه های کانون در تابستان امسال عنوان کرد.
وی افزود : چند کارگاه در بخش ســرود و موســیقی با گرایش های مختلف از 
جمله کودک و نوجوان و جوان دختر و پسر همراه با آموزش بازیگری، نقاشی، شعر 
و داســتان را هم دنبال کردیم که در کل می توان گفت تابستان خوبی داشتیم که 

بازخوردهای خوبی را نیز همراه داشت.
مدیــرکل کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان اســتان کرمانشــاه 
پنجشــنبه های قصه گویی را از دیگر برنامه های کانون پرورشــی فکری کودک 
و نوجوان عنوان کرد که در آن مربیان و بزرگساالن برای کودکان قصه گفته اند.

وی به حضور فعال کانون در مناطق زلزله زده نیز اشاره کرد و افزود: گروه اجرای 
نمایش فیلم و با حضور در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و ثالث باباجانی به اجرای 
فیلم و انیمیشــن در فضای باز پرداختند که باعث ایجاد فضایی شاد برای کودکان 
و نوجوانان این مناطق شــد و البته مباحث آموزشی همچون ساخت انیمیشن نیز 

در این مناطق دنبال شد.
جشنواره آوه زین از دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بود 
که فتاحی هدف آن را آموزش به کودکان و نوجوانان در فرهنگ ســازی مصرف 

بهینه آب دانست و گفت: پس از ثبت اثر توسط اعضای کانون از آنان تقدیر شد.
مدیرکل کانون پرورشــی فکری کودک و نوجوان به حضور در مناطق حاشیه 
شــهر نیز اشاره کرد و افزود : جهت پیشــگیری از آسیب های اجتماعی در حاشیه 
شــهر حضور پیدا کردیم و با اجرا فیلم های نمایشــی و آموزش ساعات خوشی را 

برای این کودکان ثبت کردیم.
وی افــزود: همچنیــن پیرو همکاری که با پلیس فتــا، آب و فاضالب، پلیس 
حفاظت از آثار تاریخی و پلیس راهور داریم آموزش های خوبی را به اعضای کانون 

دادیم که متناسب با آن چند اردو نیز برگزار کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
واردات از عراق را آغاز کنیم

رئیس اتاق بازرگانی اســتان کرمانشاه گفت: باید کم کم واردات 
از کشــور عراق را آغاز کنیم و صرفا بر روی صادرات به این کشــور 

تمرکز نداشته باشیم.
به گزارش ایســنا- کیوان کاشــفی از عراق بــه عنوان یکی از 
شــرکای تجاری اصلی ایران طی ســال های اخیر یاد کرد و افزود: 
در این ســال ها عمده تمرکز ما روی صادرات به کشور عراق بوده و 

واردات زیادی از این کشور نداشته ایم.
وی ادامــه داد: البته نباید فراموش کــرد یکی از دالیل این امر 
شرایط کشور عراق بوده که تولیدات خاصی برای صادرات نداشته  
و اگر چیزی هم از این کشور وارد شده محدود به نفت و فرآورده های 

سوختی و در قالب ترانزیت بوده است.
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به پیامدهای 
صادرات یکطرفه ایران به عراق، یادآور شــد: وقتی این وابستگی 
یکســویه باشد ناچاریم بسیاری از شرایط عراق را بپذیریم و قدرت 

مانور چندانی نداشته باشیم.
کاشــفی نمونه ایــن امر را در مقاومت چندســاله طرف عراقی 
بــرای حمل یکســره کاال از طــرف ایران دانســت و عنوان کرد: 
نمونه دیگر این شــرایط افزایش قابل توجــه تعرفه های واردات 
کشــور عراق بود کــه چون ما به صــورت متقابــل واردات کاال 
 از این کشــور نداشــتیم، امکان چانه زنــی در این بخش هم وجود 

نداشت.
وی با بیان اینکه کشــورهای موفق دنیا هر دو ســویه تجارت 
یعنــی واردات و صادرات را با هم می بینند، افزود: ما هم باید تالش 
کنیم با برقراری واردات از کشــور عراق، تراز تجاری بین دو کشور 

را متعادل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به قوی شدن بحث 
تحریم ها و اینکه ابعاد آن هنوز مشــخص نیست، یادآوری کرد: در 
این شــرایط می توانیم از عراق به عنوان پایگاهی برای واردات به 

کشور استفاده کنیم.
به گفته کاشــفی، اکنون بسیاری از شرکت های ایرانی در عراق 
دفتر و مرکز دارند و می توان از ظرفیت آنها و کشور عراق برای زمان 

تحریم ها و واردات انواع کاال استفاده کرد.
وی خاطرنشــان کرد: می توانیم در زمان تحریم ها بســیاری از 
ماشــین آالت، مواداولیه مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی و... را 
از طریق عراق وارد کشور کنیم. ضمن اینکه اخیرا نیز ظرفیت های 

خوبی در حوزه واردات از عراق شکل گرفته است.
کاشــفی عنوان کرد: کشور عراق می تواند محل تامین بسیاری 
از مایحتاج در زمان تحریم ها باشد که باید برنامه ریزی  الزم در این 

خصوص را داشته باشیم.

خوشه »فرش« در کرمانشاه ایجاد می شود
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان کرمانشــاه از ایجاد 

خوشه »فرش« در استان خبر داد.
به گزارش مهر بیژن کردســتانی 
اظهار داشــت: یکی از سیاست های 
اشتغالزایی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت توســعه خوشه های صنعتی 
اســت که یکــی از راهکارهای آن 
افزایــش زنجیره تولید و متناســب 
بــا آن ظرفیت اشــتغال در اســتان 

کرمانشاه است.
وی با اشــاره به اینکه این مهم را 
با شناسایی خوشــه های صنعتی در 
استان پیگیری کردیم، افزود: از این 
تعداد سه خوشه را اجرایی کردیم که 
۲ خوشــه نان برنجی و پلی اتیلن به 
اتمام رســیده و خوشــه فرش نیز در 

دست اقدام است.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت 
اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
کرمانشــاه، عاملین خوشــه فرش 
شناســایی و در این راســتا اعضا به 

نمایشگاه های مختلفی اعزام شدند 
کــه در آن نمایشــگاه هــا تولیدات 

داخلی خوشه فرش عرضه می شد.
کردســتانی افــزود: همچنین به 
صورت رایگان مکانی در شــهرک 
صنعتی بیســتون در اختیار این اعضا 
برای طراحی فرش قرار گرفت و یک 
مکان برای آزمایشــگاه تک رنگ و 
مســائل رنگــرزی در مرکز فناوری 
شــهرک صنعتی بیستون نیز تجهیز 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: همزمان 

زمینی در اختیار یکی از عوامل خوشه 
برای پشم ریسی قرار گرفته است.

مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان کرمانشــاه افزود: 
درصدد این هستیم که پس از خروج 
این شــرکت، اعضای خوشه فرش 
بتواننــد روی پای خود بایســتند که 
در این میــان اقداماتی نظیر آموزش 
کارهــای گروهی، ارتقــای زنجیره 
ارزش، توســعه بازار و توسعه منابع 

انسانی انجام شده است.
کردستانی با بیان اینکه به منظور 

حمایت از طرح توســعه فرش ۴۰۰ 
میلیون تومان هزینه کرده ایم گفت: 
بــه دنبال اجرای این طرح ۱۰۰ مورد 

اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان کرمانشــاه افزود: 
یکی از فعالیتهای شــهرک صنعتی 
در جهــت حمایت از این مجموعه ها 
برگزاری کالســهای آموزشی برای 
بافندگان در هرســین، کرمانشــاه و 
ســایر شهرســتان های استان بوده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در صورتی 
که مرکز پشــم ریســی غرب کشور 
راه اندازی شــود با ســرمایه گذاری 
۴۰ میلیارد ریال ۱۸ فرصت اشــتغال 
مستقیم و  ۱۰۰ اشتغال غیر مستقیم 
ایجاد می شــود همچنیــن به دنبال 
حمایت از مرکــز رنگرزی ارگانیک 
با ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون ریال 
اشــتغالزایی مســتقیم برای سه نفر 

اتفاق افتاده است.

خبرخبر

رزمایش » اقتدار عاشــورایی« با حضور سپاهیان 
محمد رسول اهلل)ص( در کرمانشاه برگزار شد. 

به گزارش ایسنا فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( استان 
کرمانشــاه، در تجمع بســیجیان شرکت کننده در این 
رزمایش که باحضور اعضای شــورای تامین اســتان 
در مجموعه ورزشــی آزادی کرمانشــاه برگزارشــد، 
اظهارکرد: امام راحل)ره( شــجره طیبه ای را غرس و 
رهبری معظم انقالب آن را آبیاری کردند که امروز مایه 

عزت، سربلندی و اقتدار ایران در دنیاست.
ســردار بهمن ریحانی به شکل گیری بسیج و رشد 
آن در دوران انقالب اســالمی اشــاره کرد و ادامه داد: 
بســیج در دوران دفاع مقدس رشــد کرد، بلوغ یافت و 
امروز به عنوان محور اقتدار در همه عرصه های کشور 

حضور دارد.
وی خاطرنشان کرد: تازمانی که براساس فرهنگ 
بسیجی که برگرفته از فرهنگ عاشورایی است حرکت 

کنیم، سرعت پیشرفت ما پرشتاب خواهد بود.

فرمانده ســپاه نبی اکرم)ص( کرمانشــاه تصریح 
کرد: رزمایش بســیج سپاهیان محمد رسول اهلل)ص( 
باحضور ۴۰ گردان از گردان های بیت المقدس و کوثر 
اســتان در آستانه ســالگرد دفاع مقدس و در چهلمین 
سال پیروزی انقالب اســالمی، با هدف امید آفرینی، 

روحیه بخشی و انسجام بسیجیان برگزار می شود.
وی اضافــه کرد: در کنار برگــزاری این رزمایش، 
اعــزام ۱55 گروه جهادی را به مناطق محرم اســتان 
بویژه مناطق حاشــیه شــهرها بــرای ارائه خدمت به 

محرومان خواهیم داشت.
به گفته ریحانی خدمت رســانی گروه های جهادی 
در مناطــق محروم اســتان درحوزه های پزشــکی، 

درمانی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

برگزاری رزمایش »اقتدار عاشورایی« در استان
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فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار شبکه 
زیرساخت فیبر نوری 

آگهــی فراخــوان عمومــی جذب 
ســرمایه گذار شبکه زیرســاخت فیبر 

نوری منتشر گردید . 
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بیــن الملــل شــهرداری کرمانشــاه 
سرپرســت سازمان ســرمایه گذاری و 
امور مشــارکتهای مردمی شــهرداری 
بــا بیان این مطلب گفــت : اجرا و بهره 
برداری از شــبکه زیرساخت فیبر نوری 
در سطح کرمانشاه از پروژه های بزرگ 
و تاثیرگذار  شهرداری است که در قالب 
ســرمایه گذاری به شرکت های داخلی 
دارای مجوزFCP و سایر پروانه های 

مرتبط واگذار می گردد. 
وحید شــامبیاتی افزود : آگهی فراخوان جذب ســرمایه گذار  این پروژه  به چاپ 
رسیده است و متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/7/۱۱به 

محل دبیرخانه حراست شهرداری پاکات خود را تحویل دهند. 
شامبیاتی در پایان گفت : با حمایتهای شورای اسال می شهر و شهرداری، پروژه 
ها و طرح های بزرگ بویژه در عرصه IT و واگذاری پارک ها و سالن های ورزشی 
در حال انجام اســت که قطعًا می تواند عالوه بر کمک به شهرداری سبب باالرفتن 

کیفیت خدمات نیز گردد. 

 تجلیل از رئیس ســتاد امر به معروف و نهی
 از منکر شهرداری 

در ششــمین روز از دهه محرم مراسم 
تجلیل از آمران به معروف و نهی از منکر 
در ادارات و ارگانهــای دولتــی در محل 
تاالر شرکت برق منطقه ای غرب برگزار 

گردید. 
به گــزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل  شهرداری کرمانشاه؛ در این مراسم 
کــه با حضور آیــت اهلل علما نماینده ولی 

فقیه  در استان وامام جمعه کرمانشاه ، سردار ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم )ص( 
،حاج جعفر همتی مشاور عالی استاندار و دیگر مقامات دولتی برگزار گردید، از حجت 
االسالم هادی کماسی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری به پاس 

تالشها و اقدامات  در جهت این سنت حسنه تجلیل به عمل آمد . 

سرپرست شــهرداری طی پیامی 
هفته دفاع مقدس را گرامی داشت

 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شــهرداري در پیام 
مهندس حامد لعل بخش شهردار کرمانشاه آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آخرین روز شــهریور ماه، ســالروز آغاز حمله ددمنشانه رژیم 
بعث عراق به ایران اســالمی و آغاز هشــت ســال دفاع مقدس 
ملت سلحشــور ایران در برابر اســتکبار جهانــی، برگ زرینی از 
حماسه ملتی است که تا همیشه تاریخ، نه تنها ایرانیان بلکه همه 

ملت های آزاده جهان به آن افتخار می کنند .
هفته دفاع مقدس، یادآور شــکل گیری یکی از حماســه های 
ســترگ و الهام بخش تاریخ بشریت است که در بستر آن انقالب 
اســالمی و ملت مومن و انقالبی از گزند توطئه های شــیطانی 
بیگانگان و دشــمنان کینه توز به ســالمت عبور کرد و جنگ و 
نبرد تحمیلی نابرابری را که برای نابودی انقالب و نظام اسالمی 
طراحی، مدیریت و عملیاتی شــده بود به فرصتی برای اوج گیری 

جمهوری اسالمی در پهنه جهانی تبدیل ساخت .
فرهنگ دفاع مقدس، ایثارگری و شــهادت باید با همه توان 
در جامعه رواج و توســعه یابد و این حماســه سترگ و باشکوه در 
تمامي ابعادش، به عنوان یکي از افتخارات ماندگار ملت شــریف 
ایران و ســندي جاودان از عزم و اراده ملی ، عزت واقتدار اسالمی 

، تبیین و بازگو شود.
اینجانب به نوبه خود فرا رســیدن هفته دفاع مقدس را به ملت 
بزرگ ایران بخصوص مردم ایثارگر و شریف کرمانشاه صمیمانه 
تبریک عرض مي نمایم .امید اســت که همه ما با تأسی از مسیر 
پرافتخار شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس در راه تحقق کامل 

آرمان  هاي بلند انقالب اسالمي گام برداریم. 
حامد لعل بخش – سرپرست شهرداری  
کرمانشاه

مدیر عامل سازمان تاکسیراني شهرداري کرمانشاه: 

خانواده ها در انتخاب سرویس مدارس سنجيده 
عمل کنند

مدیر عامل ســازمان تاکســیراني 
شهرداري کرمانشــاه گفت:خانواده ها 
در انتخاب ســرویس مدارس سنجیده 
عمل کنند و از سرویس هاي متفرقه که 
فاقد مجوز وبرچسب سرویس مدارس 

هستند استفاده نکنند.
به گزارش روابط عمومي ســازمان 
تاکسیراني شهرداري کرمانشاه ، سجاد 
سلیماني به بازگشایي مدارس و استفاده 
دانش آموزان از ســرویس در این ایام 
اشــاره کرد و اظهار داشت : غالبا بخش 
عمده اي از مدارس و والدین قبل از آغاز 
ســال تحصیلي اقدام به نام نویسي و 
انتخاب سرویس هاي  مدرسه مي کنند 
که بایددقت داشــته باشند این افراد از 
طریق ســازمان تاکسیراني صالحیت 
فــردي و خودروئي آنها مورد تائید قرار 

گیرد.

وي بــا بیان اینکه ایــن ثبت نام از 
طریق ســامانه پایش نــاوگان دانش 
آموزي )سپند( انجام خواهد شد، گفت: 
تمام رانندگان جدیدي که در ســالهاي 
گذشته سرویس مدرسه نداشتند و براي 
اولین بار اســت که متقاضي سرویس 
مدرسه شــده اند و همچنین رانندگاني 

که پیش از این تجربه سرویس مدرسه 
 داشــتند باید به ســامانه الکترونیکي
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مراجعه و ثبت نام کنند.

مدیر عامل ســازمان تاکسیراني به 
خانواده ها توصیه کرد: از سرویس هاي 
شناخته شده که پرونده و سوابق کاري 

آنها در سازمان تاکسیراني است، براي 
جابه جایي فرزندان خود استفاده کنند.

وي از والدین خواســت از پذیرش 
سرویس هاي متفرقه و سرویس هایي 
که به واسطه معرفي افراد ناشناس که 
آنها نیز شناخت کافي از آن ندارند، جدا 

خودداري کنند.
سلیماني تاکید کرد: سرویس هاي 
مدارس مورد تایید سازمان تاکسیراني 
عالوه بر برچســب داراي کد، شماره و 
مشــخصه هاي ســاماندهي شده نیز 
هستند.مدیر عامل سازمان تاکسیراني 
خاطرنشان کرد: ســرویس هایي که 
فاقد برچسب سرویس مدرسه هستند 
و مبادرت بــه جابه جایي دانش آموزان 
کنند، سازمان تاکسیراني و پلیس راهور 
از تردد آنها جلوگیري خواهد کرد و برابر 

قانون با آنها برخورد مي شود.

خبرخبر

برخی به دنبال تفرقه افکنی بین اعضاء شورای شهر 
هستند.

رئیس شــورای شهر کرمانشاه در هشتاد و هفتمین 
جلسه این شورا با رد هرگونه ادعایی در خصوص انحالل 
شورای شــهر گفت: متاسفانه یک سوء تفاهم ساده در 
جلسه قبلی شــورا آنقدر بزرگنمائی شد که برخی افراد 
حاضر شدند هرگونه اکاذیب و اتهامی را متوجه شورای 

شهر نمایند.
حاج غالمرضا امیری ادامه داد: متاسفانه در خصوص 
ســوء تفاهم به وجود آمده در شورای شهر ، برخی اقدام 
به نشر اکاذیب علیه شورا نمودند و برای دفاع از حیثیت 

شورا در جلسه معرفی این افراد به مراجع ذیصالح مورد 
تصویب قــرار گرفت ، اختالف نظر و ســلیقه در یک 
پارلمان مســئله ای طبیعی است همانگونه که مثال در 
پارلمان انگلیس یا همین مجلس شــورای اســالمی 
کشــور اتفاق می افتد و گاهــی  برخوردهایی که آنجا 
اتفــاق می افتد خیلی بدتر از ســوء تفاهم به وجود آمده 
در جلســه شورای شهر کرمانشاه بوده است.وی افزود: 
همه اعضاء شــورای اســالمی شــهر  یکدل و متحد 
هستند. مردم شــریف  کرمانشاه هم بدانند نمایندگان 
آنها هیچگونه مشــکل خاصی باهم ندارند و امروز نیز 
دست دوستی و اتحاد با هم دادند تا نشان دهیم بر عهد 

خود با همشهریان پایبند هستیم.
رئیس شورای شهر کرمانشاه گفت: متاسفانه برخی 
دنبال تفرقه افکنی بین اعضاء شورا هستند بویژه آقایانی 
که با شورا مشکل دارند و درود انتخابات هم رای بسیار 
کمی آورده اند و درخواست انحالل شورای شهر را می 
دهند اما این دوســتان بدانند امکان انحالل شورا وجود 
ندارد و تفرقه و جدایــی نیز بین اعضاء رخ نخواهد داد.

شایان ذکر اســت در این جلسه ساالر احمدزاده و سید 
پیمان موسوی که در جلسه گذشته با هم دچار اختالف 
و سوء تفاهم شــده بودند ضمن روبوسی با یکدیگر بر 

اتحاد و همدلی شورا تاکید کردند.

رئیس شورای شهر کرمانشاه:

امکان انحالل شورا وجود ندارد

مدیــر روابــط عمومی شــهرداری 
کرمانشاه گفت" باید در شهروندان تعلق 
خاطر و حس مسئولیت در قبال شهر را به 

وجود بیاوریم.
مدیرکل روابط عمومــی و امور بین 
الملل شــهرداری کرمانشاه در نشست با 
مدیران روابط عمومی مناطق سازمانهای 
زیرمجموعه شــهرداری طی سخنانی 
ضمن گرامیداشت ایام محرم و شهادت 
حضرت امام حســین)ع( و یاران باوفای 
ایشــان، گفت: واقعه عاشــورا سرشار از 
درس و عبرت آموزی اســت و مهمترین 
درسی که از عاشــورا می گیریم عدالت 

خواهی، ظلم ستیزی و آزادگی است .
امیررضا همایون دولتشاهی با تأکید 
بر اینکه تمام تالش مجموعه سختکوش 
شهرداری خدمت صادقانه به شهروندان 
است، افزود: هرچند که به علت مشکالت 
درآمدی در این راستا ارائه کیفیت خدمات 
با مشــکل مواجه می شود، ولی از صبر و 
حوصله و متانت  شهروندان عزیز کمال 

تقدیر و تشکر را داریم.
وی با تأکید بر اینکه باید با برنامه ها و 
اقدامات خود در شهروندان تعلق خاطر و 
حس مســئولیت در قبال شهر را به وجود 
بیاوریم، افزود: تعلق خاطرشــهروندان 
به شــهر باعث می شــود کــه درک و 

تلقی شــهروندان از شــهر و مشارکت و 
حضورشــان در مدیریت شهر هم واقع 
بینانه باشد و هم شــهر به سوی توسعه 

پایدار پیش برود.
همایون دولتشــاهی در ادامه با بیان 
اینکه قطعا در شــرایط حســاس امروز 
در رأس شــهرداری کرمانشاه به عنوان 
نهادی مدنی و مردمی، شهرداری موفق 
خواهد بود که با مدیریت جهادی شــهر 
و مجموعه شــهرداری را مدیریت کند و 
بــه نیازهای روزمره و رفاهی و فرهنگی، 

عمرانی و خدماتی شهر توجه نماید.
 وی الزمه مدیریت جهادی را اخالق 
جهادی بر مبنای کار و تالش بیشــتر و 
هوشــمندی و اســتفاده از ظرفیتهای 

موجود و شناســایی  قابلیت های پنهان 
دانســت و تصریح کرد: مدیر ارشد شهر 
باید مدیری باشــد که در تعامل متقابل 
با شورا و شــهروندان جهت تثبیت شهر 
کرمانشاه به شــهری مبتنی بر کرامت و 
اخالق انســانی  با توجه به پیشینه غنی و 
تاریخ ارزشمند و توجه به نقش ویژه مردم 
به عنوان صاحبان اصلی شهر و ضرورت  
مشــارکت و افزایش نظارت همگانی در 
عرصه مدیریت شــهری برای افزایش 
کیفیت زندگی و رشــد و تعالی کرمانشاه 
تالش کند.مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری کرمانشاه همچنین 
با اشاره به نقش تأثیرگذار روابط عمومی 
ها در افزایش مشــارکت شــهروندان 

ادامــه داد: روابط عمومــی ها در مناطق 
و ســازمانهای شهرداری به عنوان حلقه 
ارتباط  سازمان با مردم، وظیفه دسترسی 
مدیران به افکار عمومی و از طرفی  تحقق 
اصل پرسشگری و پاسخگویی و نظارت 
شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری را 

برعهده دارند .
وی افزود: روابــط عمومی فرایندی 
اســت که روابــط میان شــهروندان و 
مجموعه مدیریت شــهری را برحسب 
ارتباط صادقانه و در راستای باورپذیری، 
اطمینــان و اعتماد و نفــی رنجش و نیز 
رابطه ای مبتنی بر حســن نیت، اخالق 
مداری و تعهــد و همکاری و هماهنگی 
اجتماعــی را جهــت پویایــی مدیریت 

شهری به وجود آورد.
همایون دولتشــاهی بــا ارج نهادن  
بــه زحمات خبرنــگاران  تاکیــد کرد: 
خوشبختانه اتفاقی که در سالهای اخیر در 
عرصه  مدیریت شهری با تالش اصحاب 
رسانه و خبرنگاران خستگی ناپذیر شکل 
گرفته تغییر نگرش شهروندان نسبت به 
مجموعه شــهرداری بوده که در منطقی 
تر شدن مطالبات شــهروندان در بستر 
مشــارکت و تعامل مناســب با مدیریت 
شــهری نقش مؤثری داشته است و این 

امر قابل توجه و ستایش می باشد.

نشست مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری با سازمان ها

سرپرست شهرداری کرمانشاه ضمن تبریک آغاز 
ســال تحصیلی و فرارســیدن بهار دانش، از والدین 
دانش آموزان کرمانشاهی خواست تا به منظور تأمین 
و تضمین امنیت فرزندان دانش آموز خود، خودروهای 
ســرویس مدارس را از بین خودروهــای مورد تأیید 

سازمان تاکسیرانی انتخاب کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشــاه، مهندس حامد لعل بخش با تأکید بر اینکه 
شــهرداری با محوریت سازمان تاکسیرانی، رانندگان 
دارای صالحیت را برای سرویس مدارس انتخاب کرده 
و برچســبی بر روی خودروی آنها نصب شده است، بر 
ضرورت برخورداری خودروهای ســرویس مدارس 

از معاینه فنــی نیز تأکید کرد و گفــت: رانندگان این 
خودروها هم باید ظاهری مرتب داشته باشند.

وی افزود: برخی رانندگان سرویس های مدارس، 
تجربــه و صالحیت فنی الزم را ندارند و والدین باید در 
انتخاب آنها برای رفت و آمد فرزندان خود به مدرســه 
توجه کنند.مهندس لعل بخش ادامه داد: اگرچه خانواده 
ها در تعیین سرویس مدارس فرزندان خود مختارهستند 
اما متأسفانه گاهی با سهل انگاری در انتخاب رانندگان 
سرویس مدارس، از بررسی صالحیت حرفه ای و نوع 
گواهینامه آنها ســر باز می زنند و زمینه خطر و خسارت 
های غیرقابل جبران به وجود می آید.وی با بیان اینکه 
نقش خانواده و مدارس در نظارت و تأمین امنیت روانی 

و جســمی دانش آموزان در سرویس مدارس مهم تر از 
قانون است، گفت: خانواده ها برای امنیت فرزندانشان 
باید مراقبت بیشتری داشته باشند و تا جایی که امکان 
دارد برای فرزندان خود ســرویس خصوصی نگیرند تا 
ضامن امنیت فرزندانشان شوند.سرپرست شهرداری 
کرمانشــاه به والدین توصیه کرد با انتخاب سرویس 
مدارس فرزندان خــود از میان خودروهای مورد تأیید 
و دارای برچســب سازمان تاکســیرانی شهرداری، از 
بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.وی با بیان اینکه در 
سرویس مدارس دخترانه سعی شده تا از رانندگان زن 
استفاده شود،گفت: چون ممکن است تعداد رانندگان 

زن کم باشد، الزامی در این خصوص وجود ندارد.

 والدین سرویس مدارس را از خودروهای مورد تأیید 
تاکسیرانی انتخاب کنند



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمانشاه: کاوه رستمی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کرمانشاه:  

083-37236156-7

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

حافظبرمنتهای همت خود کامران شدم
ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه یکشنبه اول مهر 1397   شماره 5207

رئیس هیات حمایت از صنایع کشور:

نگذاریم واحدهایی که سرپا هستند از نفس بیفتند

کشف ۹۳ کیلو مواد مخدر در کرمانشاه

رصد مرزهای غربی توسط پهپادهای ارتش 

رئیــس هیات حمایت از صنایع کشــور با 
اشــاره به مســئولیت این هیات برای کمک 
به واحدهــای صنعتی بیمار، گفت: اولویت ما 
حمایت از واحدهایی اســت که اکنون فعال 

هستند و نباید بگذاریم از نفس بیفتند.
به گزارش ایسنا علی اصغر احمدی در ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که 
در اســتانداری برگزار شــد، با اشاره به قانون 
حمایــت از صنعت و جلوگیــری از تعطیلی 
کارخانجات کشــور، افزود: بر اســاس این 
قانون هیات حمایت از صنایع کشــور نقش 
بیمارستانی را دارد که صنایع بیمار را که کسی 
نتوانســته کاری برای آنها انجام دهد تحویل 

گرفته و درمان می کند.
وی افزود: صرفا واحدهایی که از ســوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و 
در موارد خاص از سوی شورای تامین کشور به 
این هیات ارجاع می شوند قابل حمایت هستند.

مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه این هیات تداخل وظیفه ای با هیچکدام 
از دستگاه ها و وزارتخانه ها ندارد، یادآور شد: ما 
در سیاست گذاری های پولی و مالی مرتبط با 
صنایع نیز هیچ دخالتی نداریم و تنها می توانیم 

انتقال دهنده مشکالت باشیم.احمدی اظهار 
کــرد: هیات حمایــت از صنایع اصال تمایلی 
به تحویــل گرفتن واحدها ندارد، بلکه تالش 
می  کند واحدها را از مشکالتی که دارند نجات 
دهــد.وی با بیان اینکه دولــت نباید به حوزه 
بنگاه  داری وارد شود، عنوان کرد: هدف ما نیز 
بنگاه داری واحدها نیســت، بلکه می خواهیم 
آنهــا را کمک کنیــم که راهشــان را ادامه 
دهند.رئیس هیات حمایت از صنایع کشــور 
معتقد اســت، در این شرایط سخت اقتصادی 
هرکســی که وارد کار تولیدی شود و نان سر 
ســفره مردم بیاورد، باید با تمام توان حمایت 
شــود.به گفته احمدی، اولویت حمایت باید با 
واحدهایی باشــد که اکنون فعالیت دارند، اما 
با مشکالتی مواجهند و نباید بگذاریم از نفس 

بیفتنــد.وی گفت: این هیات برای واحدهایی 
که به اصطالح  "جنازه" شــده اند، یعنی دچار 
ورشکستگی و سایر مشکالت غیرقابل حل 

هستند، کاری نمی تواند انجام دهد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
برخی از واحدها اساســا توسط صاحبانشان 
رها شــده اند و ما نیز امــکان پیگیری آنها را 
نداریم.وی مشــکل مدیریــت، تکنولوژی، 
زیان انباشــته، دعــوای ســهامداران و ... را 
از مهمتریــن مشــکالت واحدهای صنعتی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: باید ابتدا درد و 
مشکل واقعی واحدها را بفهمیم تا بتوانیم آن 
را درمان کنیم.احمدی با بیان اینکه در استان 
کرمانشــاه هنوز هیچ واحدی تحت پوشش 
هیات حمایت از صنایع نیست، یادآوری کرد: 
هرکاری که بتوانیم برای واحدهای در آستانه 
رکود کرمانشاه انجام خواهیم داد، اما قول الکی 
برای واحدهایی که کاری از دست ما برای آنها 

ساخته نیست نمی دهیم.
رئیس هیات حمایت از صنایع کشور افزود: 
فهرستی از واحدهای تعطیل یا مشکل دار به ما 
ارائه شده که مشکالت آنها را بررسی می کنیم 
و تا جایی که امکان داشته باشد، حتی مسکن 

برای آنها در نظر می گیریم.

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
کرمانشاه از کشــف و ضبط 9۳ کیلو گرم مواد 

مخدر در استان خبر داد.
سرهنگ علیرضا دلیری در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: ظرف چند روز گذشته از ۲ باند 
در کرمانشــاه 9۳ کیلو گرم مــواد مخدر از نوع 
تریاک کشــف و ضبط شــد که در این راستا ۲ 
نفر دستگیر و چند خودرو نیز توقیف و پرونده آن 
به مراجع قضایی ارســال شده است.وی با بیان 

اینکه بیشــترین کشفیات مواد مخدر در استان 
از نوع تریاک اســت، افزود: از ابتدای امسال تا 
کنون یک هزار و 7۰۰  خرده فروش دســتگیر 
شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7۸ 
درصد افزایش داشته ایم.رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر کرمانشاه بیان کرد: در بحث معتادان 
نیز یک هزار و 7۰  نفر از ابتدای امسال دستگیر 
و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شــده اند که 
در این زمینه نیز شاهد افزایش ۳ درصدی بوده 

ایم.وی با اشاره به انهدام ۱۰ باند مواد مخدر در 
ســال گذشته، بیان کرد:از ابتدای سال جاری تا 
کنون ۱۱ باند متالشــی شــده است و در بحث 
کشف مواد مخدر از نوع شیشه نیز نسبت به سال 
گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته ایم.سرهنگ 
دلیری از اشراف کامل پلیس بر فعالیت باندهای 
بزرگ مواد مخدر  خبــر داد و افزود:در مجموع 
کل کشفیات در ۶ ماه اول امسال نسبت به سال 

گذشته ۱۸/5 درصد افزایش یافته است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب ارتش جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد که یک گردان پهپادی ارتش در منطقه غرب 
کشــور مستقر اســت و رصد و پایش مرزهای ایران و عراق را 

بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا امیر سرتیپ دوم فرهاد آریانفر اظهارداشت: 
عالوه بر این یگان ، در مرزهای غربی از سیســتم های پایش 
تصویری نیز اســتفاده می شــود که این اطالعات با یکدیگر 
تلفیق می شوند و پس از تجزیه و تحلیل در اختیار فرماندهان 

قرار می گیرند.
فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب کشور تاکید کرد: هرگونه 
تهدید در فراســوی مرزهای جمهوری اسالمی ایران کامال 
رصد و پایش می شــود تا متناسب با آن ها آمادگی های الزم 

ایجاد شود.
آریانفر با تاکید بر اینکــه امنیت پایدار در نوار مرزی غرب 
کشــور برقرار اســت، گفت: نیروهای تابع قرارگاه منطقه ای 
غرب کشور در طول ۲۴۲ کیلومتر از مرزهای استان کرمانشاه 

با کشور عراق مستقر هستند.

وی با بیان اینکه اشراف اطالعاتی کامل در منطقه برقرار 
است، اظهار داشت: قرارگاه منطقه ای غرب همکاری خوبی با 
دیگر ارگان های نظامی مستقر در منطقه و اداره اطالعات دارد 
که این همکاری اشــراف اطالعاتی را به منظور تامین هرچه 
بهتر امنیت ایجاد کرده است.فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب 
کشور با اشــاره به ارتقای کارآمدی یگان های ارتش توضیح 
داد: فرماندهی معظم کل قــوا در احکام انتصاب فرماندهان 
ارتش بر ارتقای تحرک و کارآمدی نیروها تاکید داشتند از این 
رو نیروی زمینی ارتش باز تعریف ســاختار و سازمان خود را در 
دســتور کار قرار داد.امیر آریانفر با بیان اینکه ۲ نیروی واکنش 
سریع و متحرک هجومی در نیروی زمینی ارتش سازماندهی 
شده اند، گفت: این ۲ نیرو که اکنون در غرب کشور نیز مستقر 
هستند، در راستای هرچه توانمند شدن حرکت می کنند.وی 
افزود: این یگان ها آموزش های حرفه ای متناسب با تهدیدها 
را دیده اند و آماده هســتند که در هر شــرایط و موقعیت مورد 
نظر دســت به عملیات بزنند.فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب 
کشور تیپ نیرو مخصوص واکنش سریع ۳5 تکاور کرمانشاه 

را یکی از توانمند ترین یگان های ارتش دانســت و گفت: این 
یگان کادر محور اســت و نیروهــای آن آموزش های الزم را 
دیــده اند تا در کوتاه ترین زمان ممکن در هر نقطه جغرافیایی 
وارد عمل شــوند و تهدیــد را در نطفه خفه کنند.امیر آریانفر با 
تاکیــد بر اینکه یگان های ارتش در غرب کشــور از آمادگی 
مطلوبی برخوردارند، گفت: تجهیزات جدیدی را که توســط 
نیروی زمینی ارتش رونمایی شــده اند در یگان های واکنش 
ســریع و هجومی سازماندهی کرده ایم و نیروها برای استفاده 
از ایــن تجهیزات آموزش های الزم را نیز دیده اند.ســازمان 
جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش در طول سال های اخیر 
تجهیزات جدید بســیاری همچون انواع پهپادها، سالح های 
دور زن و تــک تیراندازی و انواع تــوپ و تانک های جدید را 
رونمایی کرده است.امیر آریانفر تصریح کرد: این تجهیزات به 
همراه نیروی ایمان، والیت مداری و شجاعت پرسنل ارتش 

سدی محکم در مقابل تهدیدات دشمنان ایجاد کرده اند.
اســتان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳7۱ کیلومتر با 

بخش کردی و عربی عراق مرز مشترک دارد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشاه گفت: در سال زراعی جاری پیش بینی 
می شــود حدود 9 هزار تن آفتابگردان آجیلی و 

روغنی در استان تولید شود.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان کرمانشــاه، خسرو شهبازی 
با بیان مطلب فوق افزود: ســاالنه بالغ بر 5هزار 
هکتار از اراضی اســتان به کشــت آفتابگردان 

آجیلی اختصاص می یابد.
وی با اشاره به اینکه عمده کشت آفتابگردان 
آجیلی استان در شهرستانهای سنقر و صحنه می 
باشد خاطرنشــان کرد: پیش بینی شده حدود ۸ 
هزار و 5۰۰ تن از این آفتابگردان در استان تولید 
شود.شــهبازی با بیان اینکه آفتابگردان آجیلی  
درآمد مناســب و اقتصادی برای کشاورزان دارد 
خاطرنشــان کرد: همین موضوع باعث تمایل 
کشاورزان به کشت آفتابگردان آجیلی شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال 95 کشت آفتابگردان 
روغنی نیز در اســتان شروع شده تصریح کرد: در 
همین ســال با تاکید بر امکان برداشت مکانیزه 
نوع روغنی و شــرایط مساعد شهرستان اسالم 
آبادغرب برای اولین بــار آفتابگردان روغنی از 
ارقام هیبرید وارداتی اسکار و فانتزیا در ۴۸ هکتار 

کشت گردید.
شــهبازی اضافه کرد: در ســال 9۶ ســطح 
آفتابگردان روغنی به ۸۳ هکتار عمدتا در کشت 
دوم افزایش یافت و در ســال زراعی 7 -۶ امکان 
کشــت زود هنگام این محصول با تدارک 5۶۰ 
کیلوگرم بذر هیبرید رقم اسکار یارانه دار در اسفند 

9۶ مــورد توجه قرار گرفت.وی گفت: همچنین 
بذر مورد نیاز کشــت از رقم هیبرید هایســان به 
مقــدار ۱9۰۰ کیلوگرم تدارک دیده شــد.وی 
افزود: آفتابگردان روغنی در اراضی دشت شیان 
در ۳۰۰ هکتار از این اراضی کشت گردیده است 
کــه مزارع از وضعیت مطلوبی نیز برخوردار بوده 
که در راستای توســعه این کشت تمامی سطح 
ابالغی آفتابگردان روغنی استان به میزان ۳۰۰ 
هکتار محقق شد.وی افزود: پیش بینی می کنیم 
از ســطح فوق الذکر حدود ۶۰۰ تن آفتابگردان 
روغنی تولید شود و در این راستا مکاتبات جهت 
تامین دستگاه هد برداشت الگویی با مجری دانه 
های روغنی انجام گرفته و کارگاه های اموزشی 
انتقال یافته های تحقیقاتی، تهیه گزارش خبری 
و برنامه رویش در راســتای ترویــج و افزایش 
بهره وری در زراعت این محصول توسط مدیریت 

ترویج صورت گرفته است.

پيش بينی توليد 9 هزار تن آفتابگردان در کرمانشاه 


