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شهردار کرمانشاه از تاسیس بانک ایده شهرداری کرمانشاه با هدف جمع آوری نظرات و ایده نخبگان 
برای توسعه شهر کرمانشاه خبر داد.

در  کرمانشاه  شهردار  نوروزی  نادر  کرمانشاه  شهرداری  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
نشست هم اندیشی که به دعوت دانشگاه رازی کرمانشاه در سالن جلسات این دانشگاه با حضور 
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه و جمعی از اساتید و مدیران گروه های علمی دانشگاه رازی برگزار شد، 

اظهار داشت: دانشگاه ها موتور توسعه و نقطه شروع توسعه پایدار در شهرها هستند.
در  اندیشه  تغییر  این  و  می افتد  اتفاق  آنها  اندیشه  تغییر  با  انسان ها  رفتار  در  تغییر  داد:  ادامه  وی 

دانشگاه ها رقم خواهد خورد.
از  و...  فرهنگی  اجتماعی  اجرایی  نهادهای  و  دانشگاه  بین  همکاری  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهردار 

الزاماتی است که در جامعه امروز نیاز آن به خوبی احساس می شود.
وی افزود: بر خالف باور خیلی ها که فقط دانشگاه ها را محل آموزش و علم آموزی می دانند دانشگاه ها 

امروز وظیفه خطیری از جمله تغییر اندیشه را به عهده دارند.
نوروزی خاطرنشان کرد: کرمانشاه به واسطه مرکزیت غرب کشور با جمعیت هشت میلیون نفری در 

تعامل است و باید خدماتی در خور این جمعیت ارائه دهد.
آماده شده و در دستور کار برای اجرا قرار گرفته،  وی با بیان این که برنامه توسعه ای شهر کرمانشاه 
برنامه ریزی  را  کرمانشاه  شهر  توسعه  برنامه های  محور  هشت  در  مدت  کوتاه  برنامه  این  در  افزود: 

کرده ایم.
شهردار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاهی در شهر کرمانشاه، خاطر نشان کرد: ظرفیت 
اساتید دانشگاه به مجموعه شهرداری در خدمت رسانی درست و اصولی به شهروندان کمک خواهد 
ایده  و  نظرات  آوری  جمع  هدف  با  کرمانشاه  شهرداری  در  ایده  بانک  تاسیس  از  همچنین  وی  کرد. 

نخبگان و دانشگاهیان خبر داد.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: در مجموعه مدیریت شهری کالنشهر کرمانشاه برای حل مشکالت مردم 

و استفاده از آسان ترین، بهترین و علمی ترین راهکار ها نیاز به کمک نخبگان و دانشگاهیان داریم.
نادر نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت اجتماعی و حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه 
شهروندان  مشکالت  حدودی  تا  دانشگاهی  و  علمی  مجموعه  کمک  به  هستیم  این  دنبال  به 

کرمانشاهی را حل کنیم.
گفتتی است، پیش از صحبت های شهردار کرمانشاه، احمدی ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه و جمعی 
بیان دیدگاه های مدیریت شهری و توسعه ای  به  رازی  گروه های علمی دانشگاه  از اساتید و مدیران 

پرداخته و بر همکاری دانشگاه و شهرداری تاکید کردند.
در پایان شهردار کرمانشاه از برخی واحدهای علمی، پژوهشی و تاریخی دانشگاه رازی کرمانشاه بازدید 

کرد .

شهردار کرمانشاه:

تاسیس بانک ایده در شهرداری کرمانشاه
 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از انجام 
عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ولک برای نخستین بار در کرمانشاه 

برای مبارزه با آفات و بیماری های درختان در شهر کرمانشاه خبر داد.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری کرمانشاه؛ فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: برای اولین بار در 
شهر کرمانشاه عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ُولک جهت مبارزه 

با آفات و بیماری های درختان اجرا شد.
را  کنه ها  و  حشرات  که  است  حشره کشی  ولک  روغن  داد:  ادامه  وی 
اند و به  زیاد تصفیه شده  از بین ببرد. این روغن ها به مقدار  می تواند 
گونه ای که اجزای خطرناک آن ها برای گیاهان حذف شده است. روغن 
ولک بین 92 تا 99 درصد خالص است که بعد از تقطیر و فیلتراسیون به 
این روغن مواد افزودنی و آب اضافه می کنند تا به آسانی قابل استفاده 

گردند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه تصریح 
کرد: روغن ولک در بیشترین حد می تواند حشرات و تخم آن ها ) الرو ( را 
از بین ببرد، این حشرات مانند انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، پسیل، 
کرم های جوانه خوار، حشرات سفید، تیریپس، عنکبوتیان و کرم های ریز 
انواع درختان هستند و بهترین زمان حذف این  و دیگر حشرات روی 
حشرات در زمستان می باشد که عالوه بر حشره کشی از این روغن برای 

انتشار  عامل  که  حشرات  کشتن  با  و  کرد  استفاده  می توان  چ کشی  قار
ویروس ها هستند بیماری های ویروسی نیز از بین می روند.

رحمتی زاده افزود: روغن زمستانه ُولک حشرات را با تماس مستقیم از 
بین برده و کنترل می کند، که طی این عملیات حشرات که عامل انتقال 
بیماری ها هستند با پاشش روغن روی حشرات و الرو آن ها، راه تنفسی 

حشرات و الروها بسته و به عبارتی حشرات خفه می شوند.
وی ادامه داد: در زمستان که معمواًل برگی روی درختان نیست درختان 
نیست  درختان  روی  حشرات  شدن  مخفی  بری  جایی  و  بوده  بی برگ 

قرار  ولک  روغن  پاشش  معرض  در  آن  روی  حشرات  و  درخت  تمام  و 
می گیرد و بدین ترتیب حشرات ازبین می روند.

کرمانشاه مزایای  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
برای  روغن  این  گفت:  و  برشمرد  گونه  این  را  ولک  روغن  از  استفاده 
انسان و محیط زیست طبیعی بی خطر است و همچنین این روغن ها 
غیر انتخابی هستند و بیش تر حشرات را از بین می برند و برای پاشش 

روغن ُولک وسیله خاصی جز یک سم پاش مورد نیاز نیست.
رحمتی زاده بهترین زمان برای سم پاشی زمستانه را اوایل اسفند عنوان 
باید مورد توجه  با روغن ُولک  از سم پاشی زمستانه  آنچه  افزود:  کرد و 
باشد این است که روغن ُولک در صورتی که خوب به کار برده شود برای 
کنترل آفات و حشرات بسیار  موثر می باشد و کم تر از حشره کش های 
از  بسیاری  زمستانه  سم پاشی  و  می کند  مسمومیت  ایجاد  شیمیایی 
آفات و حشرات را که به گیاهان و درختان خسارت وارد می کند؛ از بین 

می برد و از ُبروز مشکالت در این زمینه جلوگیری می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ُولک از 
سری برنامه ها و اقدامات مجموعه کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، 
مستقیم  نظارت  با  که  می باشد  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر 
کارشناسان و مهندسان مربوطه و با همکاری و مشارکت فضای سبز 

مناطق هشتگانه شهرداری در دست اقدام است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خبر داد؛

 عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ولک در کرمانشاه

کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
خانواده های  از  جمعی  با  دیدار  در  نوروزی  نادر 
با  که  کرمانشاه  شهرداری  ایثارگر  و  شهدا  معظم 
شهر  اسالمی  شورای  عضو  درویشی  حضور هاشم 
حراست،  مدیرکل  رستم پور  کورس  کرمانشاه، 
سرهنگ  و  فرهنگی  سازمان  رئیس  جلیلی  حسین 
کارمندی   ۶ حوزه  بسیج  فرمانده  قاسمی  سیروس 
برگزار شد، اظهار داشت: در انسان غریزه های وجود 
انگیزه  و  انسان  حیات  عامل  غریزه ها  این  که  دارد 

زندگی است.
و  کرد  بیان  نفس  حب  را  غریزه ها  این  از  یکی  وی 
دوست  را  خود  انسانی  هر  یعنی  غریزه  این  افزود: 
دارد و غریزه دوم، دوست داشتن دیگری است که 
شهردار  زندگی.  انگیزه  یعنی  غریزه  دو  این  تکامل 
انسان  یک  حال  کرد:  تصریح  کرمانشاه  کالن شهر 
برای دوست داشتن دیگری، پا روی غریزه اول خود 
یعنی حب نفس می گذارد، کاری که شهدا و ایثارگران 
ما انجام دادند و برای عشق به اسالم، انقالب، نظام 
آسایش  و  آرامش  بفکر  خود،  کردن  فدا  با  مردم  و 

این که  بیان  با  نوروزی  بودند.  ما  کنونی  امنیت  و 
جبران  قابل  عنوان  هیچ  به  عزیزان  این  فداکاری 
نیست گفت: هرکاری که ما برای خانواده این عزیزان 
انجام دهیم ذره ای از فداکاری آنان را جبران نخواهد 
کرد اما تالش خواهیم کرد که در حد توانمان حداقل 

آرامش زندگی آنان را فراهم کنیم.

 وی با اشاره به شرایط سخت زندگی خانواده شهدا 
کرد: تحمل غم عزیز سخت است  ایثارگران بیان  و 
ایستادگی  و  مقاومت  شهدا  معظم  خانواده  اما 
از  با  باید  جانبازان  خانواده  این  بر  عالوه  دارند، 
خودگذشتگی شرایط را برای سختی های زندگی یک 

جانباز فراهم کنند که این نیز ایثار است.

شهردار کرمانشاه با بیان این که خدمت به خانواده 
این  کرد:   تأکید  است  وظیفه  ایثارگران  و  شهدا 
خدمات تکلیف است و منت آن را داریم و مجموعه 
معظم  خانواده  مشکالت  رفع  کرمانشاه  شهرداری 

شهدا و ایثارگران را وظیفه خود می داند.
این  خیر  دعای  این که  بیان  با  ادامه  در  نوروزی 
بود،  خواهد  مردم  به  ما  خدمت  راه  روشنی  عزیزان 
خواستار توجه بیشتر خانواده های شهدا و ایثارگران 
ایثار و  گفت: فرهنگ  به حیله های دشمنان شد و 
شهادت آخرین سنگر دفاعی ماست و اگر دشمن 
بخواهد این فرهنگ را از بین ببرد، از طریق خانواده 

شهدا و ایثارگران اقدام می کند.
ایثارگران  و  شهدا  خانواده  این که  بیان  با  وی 
آفرینی کنند  بعنوان یک الگو در جامعه باید نقش 
خاطرنشان کرد: مسؤلیت بزرگی بردوش این عزیزان 
از رفتارها،  است و باید همچون گذشته با مراقبت 

دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
در پایان از پرسنل خانواده شهید و ایثارگر شهرداری 

کرمانشاه تجلیل شد.

شهردار کرمانشاه:

، از خود گذشتگی برای اعتقاد است باالترین ایثار

باز شدن درهای »بهشت فرصت های 
ایران« به روی سرمایه   گذاران

یر ترافیک ژ آ ۱۰سال پیش صدای    
کرمانشاه به صدا درآمده است  در 

استاندار کرمانشاه خبر داد: معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

استاندار کرمانشاه در پایان، گفت: در های استان کرمانشاه برروی 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی بــاز اســت و هر مانعی که بر سر راه 
سرمایه گذار باشد قطعا برداشته می شود.   بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه 

در برنامه زنده تلویزیونی سالم تهران شبکه ۵ سیما، کرمانشاه را با 
عنوان های همچون بهشت فرصت ها، مهد تمدن، قدمگاه شهدا،...

ــور عــمــرانــی اســـتـــانـــداری کــرمــانــشــاه گفت:  مــعــاون هماهنگی امــ
ــا کــنــتــرل تــرافــیــک اســـت و ایـــن اتــفــاق  ــرداری ه ــه یــکــی از وظــایــف ش
ــود اتـــفـــاق خــوبــی اســـت. ــرداری ســـپـــرده شــ ــهــ ــک بـــه شــ ــی ــراف ــت ت ــری ــدی کـــه م

به گــزارش جام جم، منوچهر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کرمانشاه در نخستین نشست شورای حمل و نقل و ...

رئیس سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم)ص(:مدیر عامل شرکت اب منطقه  ای استان:عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه:

خانواده شهدا باید الگوی 
باشند جامعه 

عملیات بهسازی خط انتقال 
کرمانشاه  گاوشان به  آب از سد 

کاروان دانش آموزان  سفر مجازی 
کرمانشاه به مناطق جنگی 344
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مدیرمدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک خبر  داد: کل دفتر حمل و نقل و ترافیک خبر  داد:

شهردار مسئول شهردار مسئول ترافیک ترافیک 
کالنشهرها ستکالنشهرها ست

شهردار کرمانشاه خبر داد:

تخفیف ٢۵ درصدی با 
پرداخت  جرائم ماده 100
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خبر

مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک 
خبر داد:

ــول تــرافــیــک  ــئ ــس شـــهـــردار م
کالنشهرها ست

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای 
گفت:  کشور  شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی 

فرماندهی ترافیک کالنشهرها با شهردارها است.
به گزارش جام جم، پوریا محمدیان یزدی به سمت 
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای 
در  کشور  شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی 
نخستین نشست شورای حمل و نقل و ترافیک 
با  شورا  این  داشت:  اظهار  کرمانشاه  کالنشهر 
کشور،  از وزارت  از شهرداری، یک عضو  سه عضو 
یک عضو از استانداری و یک عضو از پلیس راهور 
تشکیل شده است. وی با اشاره به این که ریاست 
این شورا بر عهده شهردار است، خاطرنشان کرد: 
وی  است.   کالنشهر  ترافیکی  فرمانده  شهردار 
تصریح کرد: همه وظایف شورای ترافیک در قالب 
قانون به شورای حمل و نقل و ترافیک کالنشهر 
به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  است.  شده  محول 
حوزه  در  کرمانشاه  استان  در  که  خوبی  اتفاقات 
فعلی  وضعیت  است،  افتاده  اتفاق  انتصابات 
کرمانشاه، موقعیت طالیی این استان محسوب 
می شود. محمدیان خاطرنشان کرد: عقب ماندگی 
دوران  این  در  باید  هوشمندسازی  در  کرمانشاه 
کرمانشاه  این که   به  اشاره  با  وی  شود.  جبران 
آمادگی خوبی برای استفاده از ظرفیت های بی.آر.تی 
و ... دارد، گفت: زمینه کار و تحول در حوزه ترافیکی 
در  تحول  این  امیدواریم  و  است  آماده  کرمانشاه 

کرمانشاه محقق شود.

شنبه     14 اسفند    1400   شماره 6170

اقتصادی اجتماعیاجتماعی2

 1۵ ارزش  به  غیرمجاز  ماینر  دستگاه   ۶2 کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد ریال در شهر "کرمانشاه" خبر داد. 

اطالع  از  پس  داشت:  اظهار  جاویدان"  اکبر  "علی  سردار  جام جم،  گزارش  به 
صنعتی  شهرک  در  غیرمجاز  ماینر  زیادی  تعداد  وجود  از  پلیس  ماموران 

بیستون، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
گسترده  تحقیقات  انجام  با  چاالبه  انتظامی  پاسگاه  ماموران  داد:  ادامه  وی 
از هماهنگی با مقام  موفق به شناسایی واحد تولیدی مذکور شده و پس 
قضائی بازرسی های الزم را به عمل آوردند. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 

یادآوری کرد: در بازرسی های انجام گرفته ۶2 دستگاه ماینر غیرمجاز که طبق 
سردار  شد.  کشف  می رسید،  ریال  میلیارد   1۵ به  آن  ارزش  کاشناسان  نظر 
به دستگاه  راستا و معرفی  این  در  نفر  از دستگیری یک  پایان  در  جاویدان 

قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.

کرمانشاه"  کشف 26 دستگاه ماینر غیرمجاز در "

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: یکی از وظایف 
به  ترافیک  مدیریت  که  اتفاق  این  و  است  ترافیک  کنترل  شهرداری ها 

شهرداری سپرده شود اتفاق خوبی است.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  فخری  منوچهر  جام جم،  گزارش  به 
استانداری کرمانشاه در نخستین نشست شورای حمل و نقل و ترافیک 

شهر  در  ترافیکی  مدیریت  وظیفه  امروز  داشت:  اظهار  کرمانشاه  شهر 
و  شورا  این  تشکیل  افزود:  وی  می شود.  تنفیذ  شهرداری  به  کرمانشاه 
تعامل شهرداری و پلیس راهور به حل مشکالت ترافیکی شهر کرمانشاه 

کمک خواهد کرد.
امروز  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شهرداری  دست  به  کرمانشاه  شهر  ترافیک  مدیریت  هستیم  آن  شاهد 
سپرده خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کرمانشاه از اعتبارات 

و امکانات خوبی در حوزه حل مشکالت ترافیکی برخوردار است.
فخری با بیان این که از 1۰ سال پیش صدای آژیر ترافیک در شهر کرمانشاه 
به صدا در آمده است، گفت: در سال های گذشته تالش های خوبی در حوزه 
ترافیک و رفع مشکالت در کالنشهر کرمانشاه انجام گرفته و تا حدودی این 
اقدامات موثر بوده؛ اما حل مشکالت ترافیکی در کالنشهر کرمانشاه تالش 

بیشتری را می طلبد.
همکاری  از  پایان  در  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کالنشهر  ترافیکی  مشکالت  حل  برای  استانداری  مجموعه  همراهی  و 

کرمانشاه خبر داد.

کرمانشاه  استان  در های  گفت:  پایان،  در  کرمانشاه  استاندار 
که  مانعی  هر  و  است  باز  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران  برروی 
بهمن  می شود.    برداشته  قطعا  باشد  سرمایه گذار  راه  سر  بر 
سالم  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  کرمانشاه  استاندار  امیری مقدم 
تهران شبکه ۵ سیما، کرمانشاه را با عنوان های همچون بهشت 
عالیات،  عتبات  دروازه  شهدا،  قدمگاه  تمدن،  مهد  فرصت ها، 
و  والیتمدار  و  انقالبی  مردمانی  ایستادگی،  و  مقامت  رشادت، 
خونگرم با خصلت پهلوانی، تبار پاکی و صداقت با تنوع قومی و 

مذهبی معرفی کرد.
وی در جمع بندی معرفی کرمانشاه، گفت: مقام معظم رهبری در 
توصیف کرمانشاه در یک جمله فرمودند، »کرمانشاه سینه ستبر 

و چهره زیبای ایران اسالمی است«.
از 1۰ هزار شهید در دوران دفاع  استاندار کرمانشاه تقدیم بیش 

و  دانست  استان  این  افتخارآمیز  سند های  از  یکی  را  مقدس 
گفت: زمانی کرمانشاه، مرکز غرب کشور بود ولی در دوران دفاع 
بیش  و  شد  شروع  آن  در  جنگ  که  بود  استانی  اولین  مقدس 
قرار  هوایی  بمباران  و  موشکی  حمالت  تهاجم  مورد  بار  هزار  از 
گرفت، و اولین تجاوز مرزی با به تصرف در آمدن قصرشیرین در 
این استان به  افتاد و در نهایت جنگ هم در  اتفاق  این استان 

خاتمه رسید.
شهر  گفت:  و  کرد  اشاره  سرپل ذهاب  مردم  مقاومت  به  وی 
سرپل ذهاب تاکنون سه بار تخریب شده است. یک بار در دوران 
دفاع مقدس، باری دیگر توسط منافقان در زمان عملیات مرصاد 
و آخرین بار در زلزله مهیب 21 آبان سال 9۶، که تقریبا به واسطه 

همین مسائل فرصت هایی از استان گرفته شده است.
جمع بندی  و  برنامه ریزی   اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  امیری مقدم 

این  که  است  استان  عدیده  مشکل  بیکاری  گرفته،  صورت 
آن امروز به  از انقالب هم برمی گردد که با تداوم  مشکل به قبل 

یکی از دغدغه های مردم و مسؤالن تبدیل شده است.
قطب  می تواند  که  کرمانشاهی  به  رسیدن  برای  شد:  یادآور  وی 
بهترین  استان  فرصت های  از  باید  باشد  کشور  غرب  اقتصادی 
بهره را ببریم. وی تصریح کرد: کرمانشاه به واسطه ۳۷1 کیلومتر 
مرز مشترک با عراق در قسمت کردی و عربی، ۶ مرز و یک بازارچه 
کشاورزی،  دستی،  صنایع  گردشگری،  در  زیبا  ظرفیت های  مرزی، 
با  و...  غذایی  تنوع  تاریخی،  فضای  جغرافیای،  شرایط  صنعت، 
را برای سرمایه گذاری  یک فرصت بسیار خوب اقتصادی؛ شرایط 

خارجی و داخلی فراهم کرده است.
گفت:  سرمایه گذاران،  از  دعوت  با  پایان  در  کرمانشاه  استاندار 
درب های استان کرمانشاه برروی سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
قطعا  باشد  سرمایه گذار  راه  سر  بر  که  مانعی  هر  و  است  باز 

برداشته می شود.

استاندار کرمانشاه خبر داد:

باز شدن درهای »بهشت فرصت های ایران« به روی سرمایه   گذاران

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

 10سال پیش صدای آژیر ترافیک در کرمانشاه به صدا درآمده است
به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ملی  نهضت  ح  طر متقاضیان  اطالعات  تکمیل  ضرورت 
شرایط  واجد  که  متقاضیان  از  دسته  آن  گفت:  مسکن، 
ساعت   ۷2 مدت  ظرف  باید  اند،  شده  شناخته  اولیه 

نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
به گزارش جام جم، مسعود شریفی با اشاره به ادامه فرآیند 
ح نهضت ملی مسکن گفت: جهت  ثبت نام متقاضیان طر
از  دسته  آن  است  نیاز  نام  ثبت  فرآیند  ادامه  و  پاالیش 
متقاضیانی که حائز شرایط اولیه شناخته شده اند، هرچه 

سریعتر نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: متاسفانه 
برخی متقاضیان به صورت ناقص اقدام به ثبت اطالعات و 
مدارک خود و یا افراد تحت تکفل در سامانه کرده اند و نیاز 
است در صورتی که واجد شرایط اولیه هستند نسبت به 

تکمیل اطالعات اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: این دسته 
از متقاضیان باید به سامانه www.saman.mrud.ir مراجعه 

کرده و نسبت به تکمیل اطالعات و بارگذاری مدارک خود 
و افراد تحت تکفلشان اقدام کنند.

تاکید  کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  شریفی 
کرد: متقاضیان از تاریخ 12 اسفند به مدت ۷2 ساعت برای 

انجام این کار مهلت دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
منزله  به  مذکور  مهلت  پایان  تا  زمینه  این  در  اقدام  عدم 
انصراف از ثبت نام بوده و درخواست و نام این افراد حذف 

می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه:

ح "نهضت ملی مسکن"  برای تکمیل اطالعات 72 ساعت فرصت دارند متقاضیان طر
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شهریشهری3
شهردار منطقه سه کرمانشاه خبر داد: آغاز به کار عملیات احداث پارک شهرک کیهانشهر کرمانشاه

عملیــات  آغــاز  از  کرمانشــاه  شــهرداری  ســه  منطقــه  شــهردار 
داد. خبــر  کیهانشــهر  شــهرک  پــارک  ســاخت 

بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی روابــط عمومــی شــهرداری کرمانشــاه 
بیشــتر مســاحت  گفــت:  ایــن خبــر  بیــان  بــا  کیــا  عــارف  شــهرام 
منطقــه ســه را بافــت فرســوده تشــکیل داده و ســرانه فضــای ســبز 

در آن پائیــن بــوده امــا بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده در صــدد 
هســتیم ســرانه فضــای ســبز را در ایــن منطقــه افزایــش دهیــم.

وی افــزود: همزمــان بــا ایــام ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی و 
بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی ســاکن در مســکن مهــر زیتــون بــر 
آن شــدیم محوطــه جلــوی ایــن محــل را بــه فضــای ســبز و پــارک 

کنیــم. تبدیــل 
شــهردار منطقــه ســه شــهرداری کرمانشــاه تصریــح کــرد: مســاحت 
ایــن پــارک ۵۴۰۰ مترمربــع می باشــد کــه توســط شــهرداری منطقــه 
رضایــت  پــارک  ایــن  ســاخت  امیدواریــم  و  شــد  خواهــد  احــداث 

شــهروندان عزیــز را بــه دنبــال داشــته باشــد.

خبر

شهردار کرمانشاه خبر داد:
تخفیف ٢۵ درصدی با پرداخت 

جرائم ماده 100
 

مناطق هشت گانه به شهروندان کرمانشاهی 
خدمات می دهند

واحدهای  مالکان  گفت:  کرمانشاه  شــهــردار 
را پرداخت  که جرائم ماده صد خود  مسکونی 
کنند، از تخفیف ٢۵ درصدی برخوردار خواهند 

بود.
ــرداری  ــهـ ــی شـ ــانـ ــالع رسـ ــ ــزارش مـــرکـــز اطـ ــ ــ ــه گ بـ
کرمانشاه، نادر نوروزی اظهار داشت: براساس 
برای  کرمانشاه،  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه 
پــرونــده جــرائــم مـــاده صــد مــالــکــان واحــدهــای 
مسکونی )غیر دولتی(، تخفیفاتی در نظر گرفته 

شده است.
وی افزود: براین اساس، مالکان دارای پرونده 
یکجا  پرداخت  به  نسبت  اگر  صد  ماده  جرائم 
و  امسال  پایان  تا  خود  ملک  صد  مــاده  جرائم 
به صورت نقد اقدام کنند، عوارض ابقاء اعیانی 
خواهد  درصد   ٢۵ میزان  به  تخفیف  قابل  آنها 

بود.
کـــرد: همچنین  تــصــریــح  کــرمــانــشــاه  شـــهـــردار 
رفــع مشکالت  ــرای  ب و  پــایــان ســال  بــه  باتوجه 
پــرســنــل مناطق  ــاری  ــ ک شـــهـــرونـــدان ســاعــت 

هشت گانه افزایش یافته است.
هشت  مناطق  تمامی  گفت:  پایان  در  نــوروزی 
گــانــه تــا پــایــان امــســال تــا ســاعــت ١۶ بــا حضور 
ــه خــدمــات به  ــ ــاده ارائ ــ در مــحــل کـــار خـــود، آم

شهروندان کرمانشاهی خواهند بود.

کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  ایثارگران  کمیسیون  رئیس 
گفت: خانواده شهدا باید الگوی جامعه باشند.

هاشم  کرمانشاه،   شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
درویشی در دیدار با جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
باید  ایثارگران  خانواده  به  داشت:  اظهار  کرمانشاه  شهرداری 
امام راحل و  که این اهمیت در کالم  اهمیت ویژه ای قائل شد 

رهبر معظم انقالب همواره دیده شده است.
نهادینه  ایثارگری  فرهنگ  کشورها،  دیگر  در  این که  بیان  با  وی 
که  آن طور  کشور  در  موضوع  این  متأسفانه  افزود:  است  شده 
باید باشد نیست و امیدواریم در مجموعه شهرداری کرمانشاه 

جایگاه ایثارگران بیش از پیش نهادینه شود.
نادر  انتخاب  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
انتخاب،  این  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهردار  عنوان  به  نوروزی 
انتخابی از روی حس تعهد و تخصص بود و یقین داریم ایشان 
که خود دستی بر فرهنگ ایثار دارند، نسبت به نهادینه شدن 

فرهنگ ایثارگری در شهرداری کرمانشاه اقدام کنند.
درویشی با اشاره به تخریب ایثارگران از سوی دشمنان گفت: اگر 
ما کاری برای خانواده ایثارگران انجام دهیم، عده ای که نمی دانند 
نمی دانند  که  کسانی  چیست،  پدر  یا  فرزند  دادن  دست  از 
به  شروع  چیست،  جانبازان  زندگی  سخت  شرایط  و  نخاع  قطع 
درحالی  رفته اند  خودشان  برای  می گویند  و  می کنند  تخریب 
را کنونی  امنیت  و  آسایش  آرامش،  نبودند،  ایثارگران  اگر   که 

 نداشتیم.
با  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  ایثارگران  کمیسیون  رئیس 
بیان  مقدس  دفاع  دوران  طول  در  رزمندگان  ایثارگری  به  اشاره 
و  شهدا  خانواده  به  تواضع  بر  همواره  )ع(  امیرالمؤمنین  کرد: 
جانبازان تأکید داشته اند و حال امروز این وظیفه برروی دوش 

ماست.

در  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  ایثارگران  کمیسیون  رئیس 
کرد:  تأکید  ایثارگران  خانواده  مشکالت  رفع  به  اشاره  با  ادامه 
در  ما  شود،  رفع  باید  عزیزان  این  وضعیت  تبدیل  مشکالت 
قانون  در  داریم،  قانونی  و  معنوی  وظیفه  عزیزان  این  مقابل 
هرآنچه که وضع شده است باید اجرا شود و در جایگاه معنوی، 

نباید در اجرای قانون سلیقه ای عمل کنیم.
نظام  این  استخوان  ایثارگران  خانواده  این که  بیان  با  درویشی 
هستند گفت: به رفع مشکالت این عزیزان به خصوص در رفع 

مشکالت تبدیل وضعیت آنان باید نگاه ویژه ای داشت.
وی در پایان با اشاره به جایگاه واالی خانواده ایثارگران در جامعه 
با  باید  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  فرزندان  کرد:  خاطرنشان 
حجاب خود و عمل به وظایف خود بعنوان یک الگو در جامعه 

برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تالش کنند.

عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه:
خانواده شهدا باید الگوی جامعه باشند

آوری  جمع  آغاز  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهرداری  اجراییات  مدیر 
، گفت: متاسفانه برای نگهداری تمام این افراد  متکدیان از شهر

کمبود مکان داریم.
در  متکدیان  آوری  جمع  ح  طر شروع  به  اشاره  با  عباسی   شیرزاد 
ح جمع آوری این افراد  آستانه نوروز گفت: طی چند روز گذشته طر
شروع شده تا در ایام پایانی سال و ایام نوروز شهر چهره بهتری 

داشته باشد.
وی افزود: برای نگهداری این افراد ظرفیت اردوگاه چشمه سفید 
از 12۰ نفر به 19۰ نفر افزایش داده شده و حتی در روزهای نوروز این 

ظرفیت به 2۳۰ نفر هم افزایش می یابد.
تمام  آوری  جمع  جهت  حاضر  حال  در  متاسفانه  گفت:  عباسی 
اماکنی جهت  و  کمبود جا مواجه هستیم  با  به شدت  متکدیان 

نگهداری تمام این افراد نداریم.
معتادان  متکدیان،  کنار  در  افزود:  شهرداری  اجراییات  مدیر 
متجاهر را هم در شهر داریم که بهزیستی هم در راستای نگهداری 
نفر   ۴۰۰ از  بیش  به  را   1۶ ماده  مرکز  ظرفیت  افراد،  این  بیشتر 

افزایش داده است.
این  وجود  این  با  گفت:  کرمانشاه  شهرداری  اجراییات  مدیر 

نیاز  و  کند  نمی  کفایت  افراد  این  تمام  نگهداری  برای  ظرفیت ها 
است اماکن بیشتری در این زمینه احداث شود.

این  ما  تالش  کرد:  خاطرنشان  شهرداری  اجراییات  مدیر  عباسی 
است تا حد توان و ظرفیت موجود این افراد را از شهر جمع آوری 
و  مردم  برای  نوروز  ایام  در  شهر  از  زیبایی  چهره  بتوانیم  و  کرده 

گردشگران بسازیم.
این مسئول یادآور شد: در ایام نوروز هم گشت های ما در شهر و 
به ویژه تفرجگاه ها فعال است تا در صورت مشاهده متکدیان و 

معتادان متجاهر نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.

رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه، از حضور مدیران 
به  پاسخگویی  راستای  در   ١٣٧ مرکز  در  کرمانشاه  شهرداری 

مشکالت شهروندان خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، نساء  هاشمی 
مشکالت  رفع  و  شهروندان  تکریم  راستای  در  داشت:  اظهار 
مرکز  در  حضور  با  متداوم  صورت  به  شهرداری  مدیران  شهری، 

١٣٧، پاسخگو مشکالت مردمی خواهند بود.
رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه افزود: از تاریخ سوم 
لغایت ٢١ اسفند شهرداران مناطق هشت گانه با حضور در مرکز 
سامانه ١٣٧ به صورت مستقیم با مردم گفت و گو و مشکالت 

ح می کنند. خود را مطر
کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری   ١٣٧ سامانه  مرکز  رئیس 
با  کرمانشاه  شهردار  نوروزی  نادر  اسفند،   ۵ خ  مور همچنین 
حضور در این مرکز از ساعت ١٠ الی ١٢ به صورت مستقیم با مردم 

گفت و گو خواهند کرد.
برنامه  کرمانشاه  شهرداری   ١٣٧ سامانه  مرکز  رئیس  هاشمی 
را   ١٣٧ سامانه  مرکز  در  گانه  هشت  مناطق  شهرداران  حضور 
ح اعالم کرد: سوم اسفند، شهردار منطقه یک، چهارم  بدین شر

اسفند شهردار منطقه دو، هشتم اسفند شهردار منطقه سه، 
شهردار  اسفند  پانزدهم   ، چهار منطقه  شهردار  اسفند  یازدهم 
منطقه پنج، 1۷ اسفند شهردار منطقه شش، 19 اسفند شهردار 
منطقه هفت  و 21 اسفند شهردار منطقه 8 از ساعت ١٠ الی ١٢ 

پاسخگو مشکالت شهروندان خواهند بود.
گفت:  پایان  در  کرمانشاه  شهرداری   ١٣٧ سامانه  مرکز  رئیس 
شهروندان کرمانشاهی در تاریخ و ساعت های ذکر شده و طی 
تماس با شماره ١٣٧ می توانند با مدیران شهرداری گفت و گو و 

ح کنند. مشکالت خود را مطر

مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه:

جمع آوری "متکدیان" از کرمانشاه کلید خورد

رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه خبر داد:

حضور مدیران شهرداری در سامانه ١٣٧ برای پاسخگویی مشکالت شهروندان
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رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان:

نــیــوجــرســی هــای خــیــابــان حــاج 
جمع  کــرمــانــشــاه  تــقــی  محمد 

آوری شد
از  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
حاج  خیابان  نیوجرسی های  شدن  برداشته 
میان  هماهنگی  با  کرمانشاه  شهر  تقی  محمد 

پلیس و شهرداری خبر داد.
حیدری  محمد  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
استقرار  شاهد  اخیر  روز  چند  در  داشت:  اظهار 
شهرداری  نیروهای  سوی  از  نیوجرسی هایی 
کرمانشاه در ورودی و خروجی خیابان حاج محمد 

تقی اصفهانی بودیم.
مشخص  آمده  بعمل  بررسی های  در  افزود:  وی 
از  راستای ممانعت  در  اقدام شهرداری  این  شد 
و  فروشی ها  دست  ساماندهی  و  خودروها  تردد 
تسهیل در کار آن ها برای امرار معاش در روزهای 

پایانی سال انجام شده است.
و  حال  این  با  کرد:  خاطرنشان  حیدری  سرهنگ 
موجود  شواهد  و  گرفته  صورت  مشاهدات  طی 
در  سنگین  ترافیک  ایجاد  باعث  اقدام  این 
نارضایتی  حال  عین  در  و  اطراف  خیابان های 
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  بود.  شده  رانندگان 
توجه  با  داد:  ادامه  کرمانشاه  استان  رانندگی 
درون  ترددهای  افزایش  و  نوروز  ایام  نزدیکی  به 
حاج  خیابان  که  شهر  مرکز  به  خصوصا  شهری 
آن واقع شده هماهنگی الزم  محمد تقی هم در 
با شهرداری برای باز شدن مسیر مسدود شده 
اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  وی  آمد.  عمل  به 
از  شهرداری  توسط  شده  نصب  نیوجرسی های 
خیابان حاج محمد تقی اصفهانی برداشته شد و 

مانعی برای تردد رانندگان وجود ندارد.
و  زوج  ح  طر تداوم  به  اشاره  با  پایان  در  حیدری 
از  کرمانشاه،  شهر  در  جاری  سال  پایان  تا  فرد 
وسایل  از  حتی االمکان  خواست  شهروندان 
شهر  مرکزی  هسته  به  تردد  برای  عمومی  نقلیه 
پایانی  روزهای  به  را  خود  خریدهای  و  استفاده 

سال موکول نکنند.

شنبه     14 اسفند    1400   شماره 6170
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

یادداشت به شهر  ابرسانی  بلندمدت  ح  باعث شد طر کرمانشاه  آب شهر  کمبود  مشکل دیرینه 
کرمانشاه از سد گاوشان از چندین سال قبل استارت بخورد، طرحی عظیم که بخش هایی 
مختلفی از جمله خط انتقال، تصفیه خانه آب، مخازن و خطوط بین مخازن برای آن تعریف 

شده است.
میزان آبرسانی که از سد گاوشان برای شهر کرمانشاه و در بلندمدت در نظر گرفته شده ۶۰ 
ح هنوز نهایی نشده بود  میلیون مترمکعب در سال برای افق 1۴1۵ است. اگرچه این طر
و به پیشرفت کامل نرسیده بود اما طی سالیان اخیر و خصوصا در فصل تابستان که با 
تنش آبی مواجه بودیم هر سال به صورت اضطراری حجم قابل توجهی آب از این محل 

برای شهر کرمانشاه تامین می شود.
طی دو، سه سال اخیر که تنش آبی فصل تابستان در کرمانشاه بیشتر شد مسئوالن 

ح هرچه زودتر به صورت کامل به بهره برداری برسد. استان تاکید داشتند این طر
در تابستان امسال شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه تمام توان خود را بر تکمیل 
تصفیه خانه آب این پروژه قرار داد  اما در زمانی که قرار شد آب از خط انتقال ۷۳ کیلومتری 
به شهر برسد در برخی نقاط خط لوله به دلیل این که سال ها مورد استفاده قرار گرفته بود 
دچار مشکل شد. حاال همت آب منطقه ای بر این است که تا قبل از فصل گرما و حتی 

ورود به سال جدید این خط انتقال اصالح شود.
کرمانشاه، عملیات بهسازی این خط  آب منطقه ای استان  گفته مدیرعامل شرکت  به 
لوله استارت خورده و ظرف 2۰ روز با پای کار بودن تمام امکانات و تجهیزات شرکت آب 

منطقه ای به اتمام خواهد رسید. محمودرضا شهالیی ادامه داد: عمده تمرکز بر تعویض 
شیرآالت و واشرهای فرسوده و سرویس کاری این تجهیزات در مسیر خط انتقال ۷۳ 
این  بروز  دلیل  وی  است.  غدیر  خانه  تصفیه  سمت  به  گاوشان  سد  از  آب  کیلومتری 
مشکالت در خط لوله را استفاده نزدیک به 1۰ ساله از این خط انتقال یاد کرد وگفت: این 
امر باعث شد در تابستان امسال شاهد بروز نشتی هایی در طول مسیر انتقال آب در 

حوضچه های بین راه به دلیل فرسودگی واشرها  و شیرآالت باشیم.
به گفته این مسئول، حاال این بهسازی به صورت فشرده در زمان 2۰ روز انجام خواهد 
شد تا در فصل گرمای پیش رو دچار مشکل نشویم. شهیالیی خاطرنشان کرد: در این 
مدت مجبور هستیم استفاده از ظرفیت آب شد گاوشان برای شهر کرمانشاه را محدود 
کنیم و برای این که شهر دچار مشکل نشود فعال از ظرفیت سراب طاقبستان استفاده 
خواهد شد. وی معتقد است، خوشبختانه این سراب اکنون دبی مناسبی دارد و با توزیع 

مناسب می توان بخش قابل توجهی از آب را تامین کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان این که پس از این تعمیرات فاز 
اضطراری این خط انتقال راه اندازی  می شود، ابراز امیدواری کرد روند تامین آب برای شهر 

کرمانشاه بهبود یابد.

عملیات بهسازی خط انتقال آب از سد گاوشان به کرمانشاه 

کرمانشاه رئیس سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم)ص( 
استان کرمانشاه از سفر مجازی کاروان ۴۰ هزار نفری دانش آموزان استان به 

مناطق جنگی خبر داد.
به گزارش جام جم، یونس عزیزی با اشاره به برنامه ریزی  برای برگزاری اردوهای 
راهیان نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: تا قبل از پایان سال 
مجازی  اردوهای  در  شاد  آموزشی  شبکه  طریق  از  استان  دانش آموز  هزار   ۴۰

راهیان نور شرکت می کنند.
 عزیزی اضافه کرد: این دانش آموزان در قالب شش برنامه به صورت مجازی از 

یادمان ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  نور  راهیان  و  گردشگری  اردویی،  سازمان  رئیس 
کرمانشاه در ادامه اشاره ای هم به برنامه ریزی برای برگزاری اردوهای راهیان نور 
دانشجویی تا قبل از پایان سال داشت و گفت: در تالشیم تا اردوهای راهیان 
نور دانشجویی را از 1۵ تا 2۵ اسفند با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
به  عالقمند  دانشجویان  اعزام  شرط  عزیزی  کنیم.   برگزار  حضوری  صورت  به 

اردوهای راهیان نور را دریافت هر سه دوز واکسن کرونا عنوان کرد.
 عزیزی ادامه داد: همچنین سعی می کنیم از 2۷ اسفند تا 1۳ فروردین اعزام 
کاروان های راهیان نور به صورت اقشار و محالت و خانوادگی را با رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس داشته باشیم.
حضور  برای  استان  نور  راهیان  اسکان  اماکن  آمادگی  به  هم  ای  اشاره  عزیزی 
در  گفت:  و  و مناطق عملیاتی استان داشت  یادمان ها  در  نوروزی  میهمانان 
استان ظرفیت اسکان شبانه پنج هزار نفر را در مراکز اقامتی راهیان نور داریم 

که این ظرفیت در شهر کرمانشاه حدود دو هزار نفر است.
به  استان  در  نور  راهیان  اقامتگاه های  از  می توانند  افرادی  داد:  ادامه  عزیزی 
نور  راهیان  و  گردشگری  اردویی،  سازمان  از  که  کنند  استفاده  رایگان  صورت 

سپاه های استانی معرفی نامه داشته باشند.
وی با بیان این که اردوهای راهیان نور نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و 
شهادت به جامعه به ویژه نسل جوان دارند، اضافه کرد: اردوهای راهیان نور 
به تعبیر مقام معظم رهبری یک گنجینه تمام نشدنی است که می تواند نقش 

مهمی در نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشد.

سفر مجازی کاروان دانش آموزان کرمانشاه به مناطق جنگی

گفت:  کرمانشاه  سرپرست هیأت شطرنج استان 
مرحله نهایی مسابقه های شطرنج بانوان قهرمانی 
به  ایران  برتر  بانوی شطرنج باز   12 با حضور   ، کشور

میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است.
ــم، داریــــوش کــرمــی سرپرست  ــام ج ــزارش ج گــ بــه 
هیأت شطرنج استان کرمانشاه اظهار کرد: فینال 
مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کشور قرار بود 
با حضور 1۳ نفر از برترین های این رشته در ایران 
برگزار شود که با توجه به تست مثبت یکی از این 

نفرات، امکان حضور در رقابت ها را پیدا نکرد.
وی گفت: این مسابقات از  9 اسفند با حضور 12 
از استان های فارس،  ایران  برتر  باز  بانوی شطرنج  
، اصفهان، خراسان رضوی، تهران، کرمانشاه،  البرز
شده  آغاز  کرمانشاه  در  مازندران  و  گیالن  قزوین، 

و تا شانزدهم این ماه هم ادامه خواهد داشت.
ــت هــیــأت شــطــرنــج اســـتـــان کــرمــانــشــاه  ــرس ــرپ س
ــم حـــیـــدری قــهــرمــانــی شطرنج  ــرد: مــری ــ ک تــصــریــح 
بــانــوان کــرمــانــشــاه یــکــی از شــرکــت کــنــنــدگــان در 
میزبانی  امتیاز  به  باتوجه  که  رقابت هاست  ایــن 

ــا ــت ه ــاب رق در  را  او  حـــضـــور  مـــجـــوز   تــوانــســتــیــم 
 بگیریم.

این  ششم  تا  اول  نفرات  به  این که  بیان  با  کرمی 
رقابت ها جوایز نقدی اهدا می شود، ادامه داد: به 
نفر اول 1۰ میلیون تومان، نفر دوم هفت میلیون 
چهارم  نفر  تومان،  میلیون  پنج  سوم  نفر  تومان، 
سه میلیون تومان و نفر پنج و ششم، دو میلیون 

تومان اهداء خواهد شد.
حضور  بــا  رقــابــت هــا  ایــن  اختتامیه  کــرد:  ــراز  ابـ وی 
مسئوالن استان، رئیس و نایب رئیس فدراسیون 

برگزار خواهد شد.

سرپرست هیات شطرنج استان کرمانشاه خبر داد:

رقابت 12 شطرنج  باز از 9 استان کشور در کرمانشاه


