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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

افزایش انگیزه خدمتی 
 کارکنان پلیس با  عنایات

  ویژه رهبر انقالب

دادستان:

برخورد قانونی با عوامل 
اخیر  شکنی های  هنجار 

کرمانشاه  در 

آمار  نگرانی از افزایش 
کرونا مبتالیان 

گردشگر از  بازدید ۳۰۳ هزار 
کرمانشاه یخی  تار اماکن 
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معاون مرکز بهداشت کرمانشاه:

معاون گردشگری استان:

2 2

: شهردار

شهردار کرمانشاه با اشاره به لزوم تعامل بین مجموعه های اجرایی برای پیشرفت امورات شهری، 
گفت: تعامل بین مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری می تواند راهگشای حل معضالت شهری 

باشد.
خدمات  معاون  همراه  به  نوروزی  نادر  دکتر  کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
جدید  فرماندار  دفتر  در  حضور  با  کرمانشاه  شهرداری  هشت گانه  مناطق  مدیران  و  شهری 

کرمانشاه، انتصاب دکتر رحیمی زنگنه را تبریک گفتند.
کرمانشاه، اظهار داشت:  با اشاره به معضالت شهری در شهر  این دیدار  کرمانشاه در  شهردار 
تعامل بیش از پیش مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری کرمانشاه می تواند راهگشای حل 

مشکالت و معضالت شهری باشد.
و  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  با  برخورد  برای  شهری  مدیریت  مجموعه  عزم  بر  همچنین  نوروزی 
ساختمان های پرخطر تاکید کرد و گفت: برخورد با این موارد به تنهایی از سوی شهرداری ممکن 

نیست و قطعا حمایت فرمانداری و شورای تامین شهرستان را نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ از دیگر حوزه هایی است که نیاز به تعامل بین دستگاه ها دارد 

که انتظار می رود فرماندار کرمانشاه با ایجاد زمینه های تعامل در این راستا اقدام نماید.
از  در ادامه این نشست دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه اظهار داشت: در ابتدا بر خود الزم می دانم 
از  یکی  داد:  ادامه  کنم.وی  تشکر  موفق  مدیریت  واسطه  به  شهری  مدیریت  مجموعه  زحمات 
بزرگترین مشکالت در استان کرمانشاه نبود تعامل است که آسیب های زیادی به دنبال داشته 

است.
فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: در تعامالت باید تعارفات کنار گذاشته شود تا به نتیجه مطلوب 

برسیم.
ح شده نیاز به فوریت دارد، افزود: مجموعه فرمانداری  وی با اشاره به این که برخی اقدامات مطر

آمادگی اقدام فوری در برخی موارد که احتمال حادثه ساز بودن را دارد خواهد داشت.
 دکتر رحیمی زنگنه با بیان این که جمعیت حاشیه نشین شهر کرمانشاه زیاد است، گفت: توزیع 
امکانات و رفاهیات شهری باید با اولویت مناطق کم برخوردار و حاشیه ای در دستور کار قرار گیرد.

از دیگر اولویت های  را  وی همچنین توجه به مسائل فرهنگی و احیا هویت فرهنگی اجتماعی 
شهر کرمانشاه عنوان کرد.

شهردار کرمانشاه:

معضالت شهری با تعامل دستگاه های اجرایی حل می شود

معاون سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

زون ناپایدار در عمق 2۹ متری بر سر راه تونل قطار شهری شهرداری کرمانشاه جهادی پای کار است

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه با اشاره به این که 
در عمق ۲۹ متری زمین به زون ناپایداری در حفره تونل قطار شهری برخورد کرده 
ایم، گفت: ایمن ترین و سریع ترین اقدام برای عبور است شرایط فعلی اجرایی 

خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان کرمانشاهی نیست.
اظهار  غالمرضایی  مهدی  کرمانشاه  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
داشت: از روزهای گذشته در تونل قطعه دوم قطار شهری کرمانشاه در عمق ۲۹ 

متری زمین با زون ناپایداری رو به رو شدیم.
وی افزود: از دقایق اولیه مواجه با این زون ناپایدار رصد لحظه به لحظه توسط 
ح در حال انجام است و نشست سنجی از سطح زمین هر ۲ ساعت  مشاوران طر

یک بار در حال گزارش گیری است.
از  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  اجرایی  معاون 
اتفاق  پنجشنبه به مرحله هشدار رسیدیم، و مسئوالن استانی در جریان این 
و  تونل  در  حضور  با  شهردار  و  فرماندار   ، استاندار داد:  ادامه  وی  گرفتند.  قرار 
حفظ  راستای  در  پروژه،  کارگاه  محل  در  بحران  ستاد  تشکیل  و  جوانب  بررسی 
ایمنی شهر و شهروندان تردد در خیابان مدرس حدفاصل بین میدان آزادی تا 

سه راه نواب محدود شد. 
و  بررسی  سرعت  باالبردن  برای  در  تصمیم  این  کرد:  خاطرنشان  غالمرضایی 

جلوگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده است.
نیست،  شده  اتخاذ  تصمیمات  به  توجه  با  نگرانی  جای  این که  به  اشاره  با  وی 
گفت: مشاوران پروژه در سطح ملی در حال بررسی و ریشه یابی موضوع هستند 
و  شهر  ایمنی  حفظ  برای  راهکار  ایمن ترین  و  سریع ترین  بهترین،  زودی  به  و 

شهروندان اجرایی خواهد شد.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه با بیان این که در 

تونل سازی همواره مشکالتی از قبیل ریزش و نشست بر سر راه است، اضافه 
بوجود  زون  این  ناپایداری  مشابه  مشکالتی  نیز  گذشته  ۲سال  طول  در  کرد: 
آمده اما با توجه به این که محدوده فعلی در بافت اصلی و قدیمی شهر است 

حساسیت هایی به وجود آورده است.
خ نداده و کنترل  وی گفت: در اتفاق پیش آمده هیچگونه خسارت جانی و مالی ر
نشست سطح زمین نیز هر ۲ساعت یکبار انجام می شود که تا االن نیز تغییری 

مشاهده نشده است. 
این که  بیان  با  کرمانشاه  شهرداری  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  اجرایی  معاون 
گفت:  برسانیم،  پایدار  حالت  به  را  کارگاه  وضعیت  زودی  به  هستیم  تالش  در 
احتماال یک یا ۲ روز عبور از این حالت زمان خواهد برد و شرایط به حالت عادی 

باز خواهد گشت.

شهردار کرمانشاه با اشاره به خدمات رسانی ۲۰۰  شهردار جدید کرمانشاه اظهار 
کرد: شهرداری با کار جهادی می تواند مشکالت شهر کرمانشاه را رفع کند که در 

این زمان خدمات جهادی داشته است.
بهمن امیری مقدم با تاکید بر این که داشتن یک شهر زیبا و تمیز مطالبه عموم 
مطالبه گران  از  یکی  استاندار  بعنوان  خودم  بنده  افزود:  است،  کرمانشاه  مردم 
شهر زیبا هستم و کرمانشاه مرکز استان است و باید نقطه اوج زیبایی ها در آن 
نمود پیدا کند. استاندار کرمانشاه بابیان این که کرمانشاه از لحاظ زیباسازی با 
برای  گذشته  در  که  زحماتی  وجود  با  کرد:  تصریح  است،  روبرو  زیادی  مشکالت 

زیباسازی شهر کشیده شده است اما هنوز در ابتدای راه است.
امیری مقدم، شهردار کرمانشاه را فردی فهیم و با برنامه  ای معرفی کرد و افزود: 
زیباسازی، شهر الکترونیک و با نشاط از اهداف استانداری و شهرداری کرمانشاه 

البته این اهداف و  که شهردار به طور جدی به دنبال این اهداف است  است 
پایه ای خوبی برای  که اقدامات  ایده ها، اهدافی زمانبر است.  وی معتقد است 

زیباسازی شهری پایه ریزی شده است که تداوم نیز خواهد داشت.
استاندار درباره کارهای عمرانی شهری که در حال حاضر در شهر در حال انجام 
از اقداماتی است که در  آسفالت، احداث چندین تقاطع  است نیز، تصریح کرد: 
راستای بازآفرینی شهری در حال انجام است و همه این کارها نشان از این  است 

که در شهرداری جبهه های اقدامات خوبی پایه ریزی شده است. 
امیری مقدم ادامه داد: درباره آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر، همچنین 
به  توجه  با  اما  است  انجام  حال  در  مناسبی  برنامه ریزی های  نیز  تقاطع  احداث 
این که هزینه ها باالست، پیش بینی شده که در سفر ریاست جمهوری این برآورد  

ح و تامین اعتبار شود. هزینه مطر
انضباط  به یک  ترافیکی  از لحاظ  کرمانشاه  این است  ما  تمام تالش  افزود:  وی 
برای  بسیاری  ایده آل های  کرد:  بیان  مقدم  امیری  کند.  پیدا  دست  مناسب 
زیباسازی شهر کرمانشاه در نظر و برنامه داریم که نیازمند کار جهادی است. در 
حال حاضر آسفالت شبانه معابر و کوچه های شهر کرمانشاه در نوع خود یک 

کار جهادی و همه پسند است که جای قدردانی از کارکنان خدوم شهرداری دارد.
 وی با تاکید بر تداوم اقدامات جهادی در شهرداری کرمانشاه ، اضافه کرد: با کار 

جهادی باید  فعالیت ها و اقدامات بیشتری در شهرداری انجام شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ثبت کرمانشاه به عنوان جهانشهر خالق خوراک، 
باید دستگاه های متولی  که  از حوزه ها حضور دارد  گفت: شهرداری در بسیاری 
دیگر با آن همراهی کنند. کار فرهنگی نیز بخشی از اقدامات شهرداری در راستای 
زیباسازی شهری است. وی افوزد: کار فرهنگی خود زمینه ساز زیبایی شهر است. 

تکرار و تدوام این اقدامات آینده  خوبی برای کرمانشاه ترسیم می کند.

رونق کسب و کار و درخشش استان رونق کسب و کار و درخشش استان 
با جهانی شدن خوراک کرمانشاهبا جهانی شدن خوراک کرمانشاه

استاندار خبر داد:استاندار خبر داد:
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
دادستان کرمانشاه در جمع خبرنگاران، بااشاره به انتشار کلپیی از یک هنجارشکنی 
که  کلیپی در فضای مجازی منتشر شد  اخیر  روزهای  در  اظهارکرد:  کرمانشاه،  در 
کرمانشاه  دانشکده های  از  یکی  دانشجویان  التحصیلی  غ  فار جشن  در  آن  در 

هنجارشکنی هایی صورت گرفت. 
اقدامات،  این  خواندن  اخالقی  شئونات  از  خارج  و  عرف  خالف  غیرقانونی،  با  وی 

گفت: هنجارشکنی های انجام شده در این کلیپ منجر به جریحه دار شدن عواطف 
و احساسات عمومی و اعتراض مردم مومن، شهید پرور و انقالبی کرمانشاه شد. 

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از انتشار این تصاویر در فضای مجازی، دستور 
رسیدگی و پیگیری فوری آن داده شد تا جزئیات موضوع به دقت و به صورت ویژه 

در دست بررسی قرار گیرد و با خاطیان برخوردی جدی شود. 

وی با بیان این که به پلیس استان دستور داده شده تا نظارت بیشتری بر فعالیت 
تاالرهای استان صورت گیرد، عنوان کرد: تاالری خاطی که میزبان این مراسم بود 
نیز پلمب شده است. کرمی در پایان هشدار داد: با هرگونه اقدام هنجارشکنانه ای 
که منافی اخالق اسالمی باشد، عفت عمومی و امنیت روانی جامعه را تهدید کند، 

برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهیم داشت.

دادستان کرمانشاه: برخورد قانونی با  عوامل هنجار شکنی های اخیر در کرمانشاه 

فرمانده انتظامی استان گفت: عنایات ویژه رهبر معظم انقالب به پلیس انگیزه خدمتی را 
در کارکنان انتظامی به شکل محسوسی افزایش داده و همه ما به عنوان سربازان نظام و 

والیت آماده خدمات رسانی مضاعف تر به اقشار مختلف مردم هستیم. 
به گزارش جام جم، سردار »علی اکبر جاویدان« در مراسم صبحگاه عمومی انتظامی استان 
اظهار داشت: رضایتمندی رهبر معظم انقالب از اقدامات پلیس که بارها از سوی ایشان 
در جلسات مختلف اعالم شده سند افتخاری برای سربازان والیت در مجموعه فراجاست.

له در جریان دستگیری سارقان صندوق  اخیر رضایتمندی معظم  ادامه داد: نمونه  وی 
امانات بانک ملی تهران نمایان شد و ایشان دستگیری این افراد در حداقل زمان ممکن 

توسط پلیس را قابل تمجید دانستند.
سردار جاویدان تصریح کرد: باید خداوند متعال را به خاطر داشتن چنین فرمانده و رهبر 
با بصیرتی که در همه حال عنایت و توجهی ویژه به سربازان خود در نیروهای  شجاع و 

مسلح و خصوصا انتظامی جمهوری اسالمی دارد شاکر و سپاسگذار باشیم.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با بیان این که امروز امنیت خوبی در کرمانشاه 
حکمفرماست، گفت: این امنیت مرهون تالش ها و جانفشانی همکارانی است که شبانه 

روز تالش کرده و حتی جان خود را نیز فدا کرده اند.

وی همچنین به شهادت ۲ تن از همکاران انتظامی در استان چهارمحال و بختیاری اشاره 
و  نظم  تامین  برای  گرانقدر  شهدای  این  افزود:  آن ها،  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  و  کرد 
امنیت جامعه و مقابله با اشرار و اراذل جان خود را فدا کردند تا بازهم ثابت شود پلیس 

حافظ واقعی امنیت جامعه است.
سردار جاویدان تصریح کرد: امروز هیچ چیزی برای پلیس مهم تر از ایجاد امنیت و هدیه 

دادن آرامش به مردم نیست و برای تحقق این مهم با همه توان خود تالش می کنند.
رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین با اشاره به در پیش بودن روز عفاف و حجاب، 
را برای کم رنگ جلوه دادن این ارزش اسالمی به  گفت: امروز دشمنان همه توان خود 
کار گرفته اند و تالش می کنند اعتقاد جوانان را تضعیف و فرهنگ غربی را در کشور غالب 

کنند.
وی با بیان این که همه ما وظیفه داریم مقابل سیاست های دننیای استکبار ایستادگی 
و مراقب ارزش های دینی و اسالمی خود باشیم، گفت: دشمنان به خوبی می دانند تنها 
راه مقابله با جمهوری اسالمی نه جنگ نظامی بلکه جنگ فرهنگی است که باید در این 

خصوص هوشیار باشیم.
سردار جاویدان در پایان فرا رسیدن عید قربان و دهه امامت و والیت را تبریک گفت و 
اظهار داشت: عید غدیر هم جزو بزرگترین اعیاد اسالمی است و الزم است نیروی انسانی 
با همکاری عقدیتی سیاسی برنامه های ویژه این ایام را طراحی و همکاران نیز در آن حضور 

پرشوری داشته باشند.

خبر

معاون گردشگری استان:
از  گــردشــگــر  بــازدیــد 303 هـــزار 

اماکن تاریخی کرمانشاه
به گفته معاون گردشگری استان کرمانشاه، 
در سه ماهه اول امسال ۳۰۳ هزار و ۵۱۴ نفر از 

اماکن تاریخی کرمانشاه بازدید کرده اند.
به  اشاره  با   ، صابر علی  جام جم،  گزارش  به 
ماه های  در  استان  گردشگری  حوزه  تحرک 
با  قبل  سال  اواخر  از  کرد:  اظهار  گذشته، 
حوزه  کرونا،  بیماری  شدت  کاهش  به  توجه 
گردشگری هم رونق گرفت و پس از دو سال 

شاهد حجم باالی سفرها بودیم.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال هم چند پیک 
سفر را به واسطه تعطیالت چند روزه داشتیم 
توجه  قابل  حجم  ورود  نیز  مساله  این  که 

گردشگر را به استان به همراه داشت.
با  بیان این که طی  معاون گردشگری استان 
اماکن  از  گردشگران  بازدید  آمار  مدت  این 
 ۲۳۸ رشدی  استان  ورودی  دارای  تاریخی 
داشته،  گذشته  سال  با  مقایسه  در  درصدی 
 ۵۱۴ و  هزار   ۳۰۳ جمعا  مدت  این  در  افزود: 
که  کردند  بازدید  استان  تاریخی  اماکن  از  نفر 
نسبت به مشابه سال قبل که ۸۹ هزار و ۶۳۸ 

نفر بوده، رشد قابل توجهی نشان می دهد.
وی تصریح کرد: همانند سالهای گذشته تاق 
بستان بازهم باالترین آمار بازدید گردشگران 
 ۱۷۰ که  ای  بگونه  داده،  اختصاص  خود  به  را 
هزار و ۱۳۳ نفر از این مجموعه تاریخی بازدید 

داشته اند.
از  بازدید  چشمگیر  رشد  به  اشاره  با  صابر 
مدت،  این  طی  بیستون  جهانی  مجموعه 
این  از  نفر   ۴۹۱ و  هزار   ۹۹ جمعا  افزود: 
مجموعه جهانی بازدید کرده اند که نسبت به 

مشابه سال قبل رشدی ۲۸۵ درصدی دارد.
تکیه  از  نفر   ۸۷۱۹ مدت  همین  در  گفت:  وی 
بیگلربیگی، ۱۲ هزار و ۵۵۱ نفر از تکیه معاون 
الملک و ۱۲ هزار و ۶۲۰ نفر هم از معبد آناهیتا 

بازدید کرده اند/ایسنا

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

افزایش انگیزه خدمتی کارکنان پلیس با عنایات ویژه رهبر انقالب

معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه 
افــزایــش مـــوارد  ــه  ب ــا هــشــدار نسبت  ب
تزریق  لــزوم  بر  استان،  در  کرونا  مثبت 
کرونا  واکسن  چهارم  ُدز  سریع تر  هرچه 

در افراد باالی ۱۸ سال تاکید کرد.
ــارا شــاه  ــزارش جـــام جـــم، دکــتــر سـ ــ  بــه گ
آبادی، با اشاره به سیر صعودی کرونا در 
استان گفت: متاسفانه همزمان با اوج 
گیری دوباره کرونا در کشورهای اروپایی 
افزایش  شاهد  همسایه  کشورهای  و 
آمار مبتالیان کرونا در کشور هستیم که 

زنگ خطر جدی محسوب می شود.
زیرسویه  دو  شناسایی  به  اشــاره  با  وی 
جدید امیکرون در برخی کشورها گفت: 

و   BA۴ جــدیــد  زیــرســویــه  دو  متاسفانه 
برخوردار  باالیی  سرایت  قــدرت  از   BA۵
هستند و به نظر می رسد قدرت آنها هم 
از  میکرون 

ُ
ا به  نسبت  زایــی  بیماری  در 

شدت بیشتری برخوردار است.
ورود  هنوز  ایــن کــه  بیان  بــا  آبـــادی  شــاه 
اعالم  کشور  به  زیرسویه  دو  این  قطعی 
نــشــده، گــفــت: شــواهــد و عــالئــم نشان 
کشور  در  زیــرســویــه  دو  ایـــن  وجــــود  از 
در  بیشتری  مراقبت  باید  مــردم  و  دارد 
مرکز  باشند.معاون  داشته  زمینه  ایــن 
بــهــداشــت اســتــان کــرمــانــشــاه بــا تاکید 
کرونا  واکسن  چهارم  دز  تزریق  لــزوم  بر 
مثبت  موارد  افزایش  به  توجه  با  گفت: 

است  ایــن  اکید  توصیه  کــرونــا،  بــه  ابتال 
ــراد بـــاالی ۱۸ ســال کــه شــش ماه  کــه افـ
هرچه  گذشته،  آنها  ســوم  دز  تــزریــق  از 
چــهــارم  دز  ــزریــق  ت ــه  ب نسبت  سریعتر 
اقدام کنند. وی افزود: همچنین افراد ۱۲ 
تا ۱۸ سال که مبتال به بیماری زمینه ای 
باید  هستند  ایمنی  سیستم  نقص  و 
برای تزریق نوبت سوم اقدام کنند. شاه 
آبادی تزریق واکسن کرونا برای کودکان 
پنج تا ۱۲ ساله را هم بسیار حائز اهمیت 
دانست و افزود: با توجه به  در معرض 
خطر بودن کودکان از نظر ابتال به کرونا، 
نسبت  والــدیــن  حتما  می شود  توصیه 
اقدام  آنها  برای  کرونا  واکسن  تزریق  به 

کنند.
معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه 
ــاره بــه تــزریــق واکــســن در تمامی  بــا اشـ
در  گفت:  بهداشت  خانه های  و  مــراکــز 
و  پــایــگــاه هــای ســالمــت شــهــری  تمامی 
بــهــداشــت روســتــایــی و نیز  خــانــه هــای 
تــمــامــی مــراکــزخــدمــات جــامــع سالمت 

واکسن کرونا تزریق می شود.
بجز  روزه  همه  مــراکــز  ایــن  ــزود:  ــ اف وی 
از ساعت هشت صبح  روزهای تعطیل 
الــبــتــه در  ــال هــســتــنــد.  ــع تـــا ۱۴ ظــهــر ف
شیفت  مراجعات  بــار  افــزایــش  صــورت 
بــعــدازظــهــر هـــم در ایـــن مـــراکـــز فــعــال 
می شود. معاون مرکز بهداشت استان 

لــزوم  بــر  تاکید  بــا  ادامـــه  در  کــرمــانــشــاه 
متاسفانه  گــفــت:  مــاســک  از  اســتــفــاده 
پروتکل های  خودجوش  بصورت  مردم 
گذاشته  کنار  زیــادی  حد  تا  را  بهداشتی 
اند، در حالیکه هیچ مسئولی در وزارت 
کشور اعالم  را در  کرونا  پایان  بهداشت 

نکرده است.
بــا توجه بــه افــزایــش مــوارد  ــزود:  افـ وی 
که  اســت  ضــروری  کرونا  به  ابتال  مثبت 
افراد با جدیت تمام رعایت پروتکل های 
بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک 

را در دستور کار قرار دهند.

معاون مرکز بهداشت کرمانشاه:

نگرانی از افزایش آمار مبتالیان کرونا
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شهریشهری۳
ذبــح  از  کرمانشــاه  اســتان  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
 یــک هــزار و ۶۰۰ راس دام بــه مناســبت عیــد ســعید قربــان در کرمانشــاه

 خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم، پیمان ترکمانه اظهارکــرد: بــه فضــل خــدا و بــا عنایــت 
و محبــت خیریــن و شــهروندان کرمانشــاهی امســال هماننــد ســال های 

پیشــین ذبــح دام در قربانگاه هــای اســتان کرمانشــاه انجــام گرفــت.
اســتانی ها،  هــم  و  مردمــی  نــذورات  و  کمک هــا  دریافــت  بــا  افــزود:  وی 
کمک هــای نقــدی بــه دام زنــده تبدیــل شــد و یک هــزار و ۶۰۰ رأس دام در ۱۲ 

قربانــگاه در سراســر اســتان کرمانشــاه ذبــح شــدند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: 

ــه  ــده ک ــح ش ــکی ذب ــتی دامپزش ــرعی و بهداش ــائل ش ــارت مس ــا نظ ــا ب دام ه
ارزش ایــن دام هــا بــه مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان بــوده اســت.

ترکمانه مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمانشــاه بیــان 
بیــن  در  کیلوگرمــی   ۲ بســته های  در  ســپس  قربانــی  گوشــت های  کــرد: 

مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( توزیــع شــد.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:  ذبح ۱۶۰۰ راس دام به مناسبت عید سعید قربان در کرمانشاه

اشتغال  و  کار  و  کسب  فضای  رونق  به  کرمانشاه  شدن  جهان شهر 
کمک خواهد کرد

استاندار کرمانشاه با تاکید بر این که برای معرفی زیبایی های کرمانشاه 
همه با هم باید تالش کنیم، گفت: کرمانشاه در حال رسیدن به جایگاه 
فضای  رونق  به  کرمانشاه  شدن  جهان شهر  این  و  است  خود  واقعی 

کسب و کار و اشتغال استان کرمانشاه کمک خواهد کرد.
بهمن  مهندس  کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
امیری مقدم استاندار کرمانشاه در مراسم آئین پالک کوبی کرمانشاه 
واسطه  به  امروز  داشت:  اظهار  خوراک  خالق  جهان شهر  عنوان  به 
خالق  جهان شهر  عنوان  به  آن  ثبت  و  کرمانشاه  شدن  جهان شهر 

خوراک من افتخار میکنم.
وی با اشاره به معرفی اشتباه کرمانشاه در گذشته،  افزود: کرمانشاه 
به تعبیر مقام معظم رهبری سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسالمی 
است که در گذشته درست معرفی نشده بود اما این روزها با معرفی 
یافتن  حال  در  کرمانشاه  گردشگری  و  تاریخی  ظرفیت های  درست 

جایگاه واقعی اش است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: قدمت چندین هزار ساله کرمانشاه و 
را فراهم می کند که در  ظرفیت های خدادادی این استان، امکان این 

سایر زمینه ها نیز کرمانشاه در جهان بدرخشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز با ثبت کرمانشاه به عنوان جهان شهر خالق 
و  شناخته  را  استان  این  زیبایی های  از  یکی  دنیا  یونسکو،  در  خوراک 

باید برای معرفی سایر زیبایی ها تالش کرد.
امیری مقدم با بیان تنوع غذایی و خوراکی کرمانشاه،گفت: تنوع بیش 
کرمانشاهی  نان  ۲۰ نوع  از  کرمانشاه و بیش  از ۸۰ خوراک ویژه استان 

نشان از ویژگی برجسته خوراک در کرمانشاه است.
وی ادامه داد: معرفی درست کرمانشاه و جهانی شدن این شهر پای 
کار و اشتغال  باز می کند و به فضای کسب و  را  گردشگران به استان 

استان نیز کمک خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای پیشرفت و توسعه استان و 

تداوم زیبایی های فعلی کرمانشاه باید تالش شود.

بزرگ  نمایشگاه  کرمانشاه  این که  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
گفت:  است،  اسالمی  ایران  ستبر  سینه  تپنده  قلب  و  اقوام  وحدت 

شهروندان  گردن  بر  امروز  از  خوراک  خالق  جهان شهر  افتخار  مدال 
کرمانشاهی آویخته شد.

گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی در  به 
مراسم آیین پالک کوبی کرمانشاه به عنوان جهان شهر خالق خوراک 
سینه  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  کرمانشاه  استان  داشت:  اظهار 
این  داخل  تپنده  قلب  کرمانشاه  شهر  و  است  اسالمی  ایران  ستبر 

سینه است.
وی با اشاره به پیشینه تمدنی شهر کرمانشاه، افزود: یادگاری هایی از 
یادگار مانده  به  این شهر  و قاجار در دل  دوران هخامنشی، ساسانی 

است.
کرمانشاه در مقاومت و دفاع مقدس  کرد:  شهردار کرمانشاه تصریح 
پایدار  همچنان  دشمن  متعدد  حمالت  وجود  با  و  بود  برجسته  هم 

ماند.
و  دارد،  برجسته ای  شناسی  مردم  و  اقوام  تعدد  ویژگی  داد:  ادامه  وی 
این دورهم ماندن اقوام و گویش های مختلف نمادی از وحدت است 

که در شهر کرمانشاه به نمایش گذاشته شده است.

هر  خاص  فرهنگ های  یک  عنوان  به  خوراک  در  خالقیت  به  نوروزی 
غذا  و  خوراک  باالی  تنوع  با  کرمانشاه  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  شهر 
به  یونسکو  جهانی  سازمان  توسط  که  کرده  کسب  را  شرایطی  امروز 

عنوان شهر خالق خوراک معرفی شود.
کسب جایگاه سی و هفتمین جهان شهر خالق خوراک  ادامه داد:  وی 
کرمانشاهی  شهروندان  گردن  بر  مدالش  امروز  که  است  افتخاری 

آویخته شد.
ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  معرفی  اهمیت  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
در جهان، افزود: جهان شهر شدن کرمانشاه کمک شایانی به معرفی 
در  کرمانشاه  نام  نمایش  و  می کند  دنیا  در  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ 

لیست جهان شهرهای خالق در جذب گردشگر تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: در کنار سایر جاذبه های گردشگری در هر منطقه، وضعیت، 
محسوب  گردشگران  نظر  در  خاص  جایگاهی  غذایی  فرهنگ  و  تنوع 

می شود.
کرمانشاه  شدن  جهان شهر  مزایای  دیگر  از  را  اقتصادی  رونق  نوروزی 

دانست.

: شهردار

کرمانشاه نمایشگاه بزرگ وحدت اقوام در قلب تپنده کشور است

استاندار خبر داد:

رونق کسب و کار و درخشش استان با جهانی شدن خوراک کرمانشاه

تــوســعــه ســرمــایــه انسانی  ــامــه ریــزی و  ــرن ب ــاون  ــع م
تملک  موافقتنامه  مبادله  از  کرمانشاه  شــهــرداری 
دارایی های سرمایه ای و  تشکیل کمیته تخصیص 
اعتبارات شهرداری برای جلوگیری از هدر رفت منابع 

مالی شهرداری کرمانشاه خبر داد.
دکتر کاوه مردافکن با اعالم این خبر اظهار داشت: 
اقــتــصــادی شــهــرداری  و  بــا هماهنگی مــعــاون مالی 
کرمانشاه به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع مالی 
در شهرداری موافقتنامه مبادله ای و کمیته تخصیص 
اعتبارات  تشکیل شده است.معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح 
کرد: مبادله موافقتنامه ها و تشکیل کمیته تخصیص 
اعتبارات به منظور هماهنگی رویه های حسابداری، 
ارتقاء سطح پاسخگویی مالی در شهرداری و تحقق 

نظام جامع حسابداری صورت گرفته است.
از دیگر اهــداف این طرح تحقق اهداف  وی افــزود: 
آن، رصد و کنترل پیشرفت  بودجه و حسن اجــرای 
بر اجــرای صحیح بودجه و شفاف  پــروژه هــا، نظارت 

سازی مالی پروژه هاست.
مردافکن گفت: در این راستا و برای اجــرای صحیح 
اعــتــبــارات یک  ــت و تخصیص  ــواس رونـــد ثبت درخ
دوره کالس آموزشی برگزار و نحوه تنظیم و تکمیل 
دارایی های  تملک  نامه  موافقت  گانه  سه  فرم های 
ــای عــمــرانــی شــــهــــرداری( و  ــ ــروژه هـ ــ ــه ای )پـ ــایـ ــرمـ سـ
به  اعتبار  تخصیص  ــت  ــواس درخ شــیــوه  همچنین 
نمایندگان  و  رابطان  به  اعتبارات  تخصیص  کمیته 
ادارات  و  واحــد هــا  مناطق،  معاونت ها،سازمان ها، 

تابعه شهرداری آموزش داده شده است.
* سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه 

راه اندازی شد
تــوســعــه ســرمــایــه انسانی  ــامــه ریــزی و  ــرن ب ــاون  ــع م

و  مدیریت  سامانه  گفت:  کرمانشاه  شــهــرداری 
کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه راه اندازی شد.

کــرد: سامانه  اظهار  این خبر  اعــالم  با  مردافکن 

راه  کرمانشاه  شهرداری  در  پــروژه  مدیریت  و  کنترل 
انــدازی شد. وی افــزود: با تهیه یک نرم افــزار دقیق 
این  شــهــرداری  ــای  ــروژه ه پ کنترل  و  مدیریت  بـــرای 
سامانه راه اندازی شده است. معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح 
ایجاد بانک اطالعاتی مدیریت پروژه ها، نظارت  کرد: 
بر عملکرد پروژه ها و ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت 
پروژه از کارایی های این سامانه است.وی ادامه داد: 
همچنین ایجاد داشبورد مدیریتی به منظور کنترل 
پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و ایجاد نظام آرشیو 
از  قــراردادهــا  الکترونیکی اسناد و مــدارک پروژه ها و 

دیگر کاربردهای راه اندازی این سامانه است.
مردافکن جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و زمان 
بندی دقیق پروژه ها تا به بهره برداری رسیدن آن ها را 
از اهداف راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه در 

شهرداری کرمانشاه دانست.
وی در پایان گفت: به منظور آموزش رابطان مدیریت 
و کنترل پروژه در معاونت ها، مناطق و سازمان های 
شهرداری یک دوره آموزشی توسط دکتر ماریا مقدم 

رئیس گروه کنترل پروژه شهرداری برگزار شد.

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
 شهرداری کرمانشاه خبر داد: 

 انجام ساز و کار علمی برای نظارت دقیق
 جلوگیری از هدر رفت منابع مالی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

بودجه  گفت:  کرمانشاه  استان  تکواندو  هیات  رئیس 
ساالنه ای که از سوی اداره کل ورزش و جوانان در اختیار 
هیات تکواندو قرار می گیرد حدود ۲۰۰ میلیون ریال است 

که بسیار محدود و عمال پاسخگوی هیچ کاری نیست.
خبرنگاران  جمع  در  همتی  مهدی  جام جم،  گزارش  به 
و  کرد  اشاره  نیز  هیات  مالی  منابع  بودن  ناپایدار  به 
از  بسیاری  نتوانیم  شده  باعث  موضوع  همین  افزود: 

برنامه های طرح ریزی شده را اجرایی و عملیاتی کنیم.
این مدیر ورزشی ادامه داد: به عنوان مثال برای برگزاری 
مسابقات لیگ برتر نونهاالن که در کرمانشاه برگزار شد، 
اداره کل ورزش و جوانان رقم ناچیزی به هیات داد در 
حالی که چنیدن برابر آن هزینه برگزاری مسابقات شد. 
زیاد  قدری  به  هیات  مالی  مشکالت  کرد:  یادآوری  وی 
پیشبرد  برای  می شویم  مجبور  اوقات  گاهی  که  است 
کار هزینه شخصی داشته باشیم در حالی که اداره کل 
ورزش و جوانان استان چندین برابر رقم هایی که به ما 
را به هیات های دیگر می دهد و خروجی  کمک می کند 

مشخصی هم ندارند.
همتی همچنین در پاسخ به این سوال که برای جذب 
گفت:  خیر،  یا  گرفته  صورت  اقدامی  پایدار  مالی  منابع 
و  ایم  داشته  مختلف  شرکت های  با  زیادی  رایزنی های 
تنها موفق شدیم نظر مساعد آقای شکری مدیرعامل 
شرکت جهان فوالد و ذوب آهن کرمانشاه را جذب و از 
آن طریق هفته پایانی لیگ برتر نونهاالن را میزبانی کردیم. 
همچنین  داد:  ادامه  کرمانشاه  تکواندو  هیات  رئیس 
قرار شده از طریق آقای شکری، به یکی از شرکت هایی 
معرفی  می کند  فعالیت  سرامیک  تولید  حوزه  در  که 
شویم و منابعی را برای هیات جهت اعزام ورزشکاران و 
برگزاری مسابقات جذب کنیم. وی همچنین با اشاره به 
فعالیت ۵۴ باشگاه ورزشی تکواندو در استان، یادآوری 
کرد: به جز شهرستان ثالث باباجانی بقیه هیات ها فعال 

هستند.
روزهای  کرمانشاه  تکواندو  خانه  سالن  افزود:  همتی 
زوج در اختیار آقایان و روزهای فرد در اختیار بانوان قرار 

می گیرد.
از  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  ادامه  در  ورزشی  مدیر  این 
سال های  و  هیات ها  اکثر  تعطیلی  و   ۹۸ سال  اسفند 
ورزشی آن ها، خاطرنشان کرد: با این حال تکواندو جزو 

نشد  تعطیل  ایام  این  در  که  بود  هیات هایی  معدود 
حفظ  و  بهداشتی  نامه های  شیوه  کامل  رعایت  با  و 

فاصله های الزم به فعالیت خود ادامه دادیم.
وی افزود: هرچند سالن های ورزشی تکواندو نیز تعطیل 
بود اما ورزشکاران ما تمرینات انفرادی و گروهی خود را 
به صورت معدود دنبال می کردند و توانستند در خالل 
مسابقاتی که چه در سطح آسیایی و چه کشوری برگزار 
می شد مقام های خوبی کسب کنند. همتی همچنین با 
اشاره به برگزاری جام آینده سازان المپیک در کرمانشاه 
تهران،  کن  تیم های  گفت:  نوجوانان،  سنی  رده  در  و 
دانشگاه آزاد، فتح البرز و ذوب آهن کرمانشاه به ترتیب 

مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.
* مسابقات منطقه ای تکواندو برگزار می شود

برگزاری  از  ادامه  در  کرمانشاه  تکواندو  هیات  رئیس 
استان های  حضور  با  رشته  این  منطقه ای  مسابقات 
خوزستان، لرستان، همدان، کردستان و کرمانشاه خبر 
داد و گفت: اولین دوره این رقابت ها مرداد ماه برگزار و 

میزبان هم به زودی مشخص می شود.
نونهاالن،  سنی  رده های  در  رقابت ها  این  افزود:  وی 
آقایان و بانوان  نوجوانان و بزرگساالن در هر ۲ بخش 
برنامه های  از  دیگر  یکی  همتی  شد.  خواهد  برگزار 
پیش روی هیات تکواندو کرمانشاه را ترویج این رشته 
ورزشی در روستاهای استان عنوان کرد و گفت: برخی 
روستاهای شهرستان کرمانشاه و شهرهای اورامانات 

یکی دو سالی هست که فعال شده اند و در گام بعدی 
قرار است به سراغ روستای چهر در شهرستان هرسین 

برویم.
ح زکات ورزشی رشته تکواندو در محله جعفرآباد  * طر

اجرایی می شود
رئیس هیات تکواندو استان کرمانشاه در بخش پایانی 
سخنانش از اجرا شدن طرح زکات ورزشی این رشته در 
محله جعفرآباد خبر داد و گفت: در این طرح امکانات 
کودکان،  اختیار  در  رایگان  صورت  به  تکواندو  رشته 

نوجوانان و جوانان محله قرار خواهد گرفت.
همتی افزود: سالن ورزشی مناسبی در محله جعفرآباد 
برای آموزش و تمرین عالقه مندان به این رشته درنظر 
گرفته شده و لباس هم به افراد متقاضی داده خواهد 

شد.
وی ادامه داد: در حال دریافت تجهیزات مورد نیاز مانند 
فدراسیون  سوی  از  تکواندو  رشته  مخصوص  تشک 
هستیم و به محض تائید سالن از سوی اداره کل ورزش 
و جوانان استارت کار برای آموزش و تمرین رایگان اهالی 

محله جعفرآباد زده می شود.
در  زیادی  تاثیر  می تواند  کار  این  مطمئنا  افزود:  همتی 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  روحیه  سازی  شاداب 
قطعا  و  شود  تکواندو  خصوصا  و  ورزش  به  عالقه مند 
باعث خواهد شد آن ها از بسیاری آسیب های اجتماعی 

دور بمانند.

رئیس هیات تکواندو استان:

بودجه هیات تکواندو کرمانشاه جوابگوی فعالیت ها نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه: 
آبفا  شرکت  اقدام  دست  در  پروژه های  اجرای  با 
به  کرمانشاه  شهر  آبی  تنش  مشکالت  استان 

حداقل خواهد رسید.
و  سی  حاشیه  در  داودی  رضا  جام جم،  گزارش  به 
شهر  شرب  آب  عملیاتی  قرارگاه  جلسه  هفتمین 
این شهر  آب شرب  به تشریح وضعیت  کرمانشاه 
شهر  نیز  گذشته  سنوات  در  گفت:  و  پرداخت 
کرمانشاه با مشکالتی در این زمینه مواجه بود، با 
توجه به کمبود آب در تاسیسات آبی شهر به همان 
هستیم  مشکل  دچار  مناطق  از  برخی  در  نسبت 
البته این مشکالت در برخی از محله ها به صورت 

سنواتی است.
به گفته داودی امسال با توجه به این موضوع که 
انجام شده است  آبرسانی گاوشان  ح  از طر بخشی 
یافته و  افزایش  و یک مقدار ظرفیت تصفیه خانه 

ح  از طرف دیگر یک سری اصالحات در ساختار طر
آبرسانی به کرمانشاه در حوزه توزیع آب انجام شد و 
 در مناطق 

ً
ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب خصوصا

جنوبی شهر ارتقاء داده شد به همان نسبت تنش 
آبی در مناطق مذکور کاهش یافت.

ساخت:  نشان  خاطر  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
اجرایی  ح  طر چند  این که  به  توجه  با  امیدواریم 
دستور  در  را  مخازن  بین  خطوط  جمله  از  جهادی 
کار داریم، بتوانیم تنش آبی در شهر کرمانشاه را به 
حداقل برسانیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه در پایان افزود: امسال با توجه به 
شرایط بهره برداری که در شبکه های آبرسانی ایجاد 
آبی  تنش  وضعیت  گذشته  سال  نسبت  به  شد 
کنترل شده است، اگر چه مردم دچار سختی هایی 
آینده  روزهای  در  تا  می کنیم  تالش  اما  هستند 
دچار  که  شهر  شمال  در  خصوصا  را  وضعیت 

مشکالتی هستیم با وارد مدار کردن دو حلقه چاه تا 
ده روز آینده بهتر کنیم و تنش آبی در این مناطق را 
تقریبا مرتفع سازیم، همچنین چند پروژه دیگر را در 
شهر کرمانشاه اجرا خواهیم کرد که بعد از عملیاتی 
آبی این شهر به  آنها حتما مشکالت تنش  شدن 

حداقل ترین میزان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آبفا استان؛

تنش آبی کرمانشاه به حداقل خواهد رسید

مناسب  تفریحی  مکان های  نبود  از  انتقاد  با  کرمانشاه  شهر  شورای  عضو 
اولویت  در  را  مکان ها  این  احداث  تا  خواست  کرمانشاه  شهردار  از   ، شهر در 

برنامه های شهرداری قرار دهد.
به گزارش جام جم، سید احسان احسانی، با اشاره به کالنشهر بودن کرمانشاه 
گفت: کرمانشاه در حالی بیش از یک میلیون نفر جمعیت در خود جای داده که 
مکان تفریحی آنچنانی  ندارد. وی افزود: در حال حاضر در شهر کرمانشاه بجز 
پارک ها و فضای سبزی که یادگار مدیریت های گذشته شهرداری است فضای 
تفریحی و توریستی خاصی که مردم بتوانند درآن به تفریح و سرگرمی بپردازند، 
مناسب  تفریحی  مکان های  نبود  این  متاسفانه  گفت:  احسانی  ندارد.  وجود 
موجب شده در کنار مردم شهر، مسافران و گردشگران هم جایی برای تفریح 

نداشته باشند و همین امر به صنعت توریسم شهری لطمه می زند.
این عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به تعطیلی دو شهربازی کرمانشاه در 
چند سال گذشته گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر دو شهربازی “فانفار” و 
شهربازی اصلی شهر واقع در تقاطع والیت بنابه دالیلی تعطیل شدند و در حال 

حاضر کالنشهر کرمانشاه حتی یک شهربازی هم ندارد.
احسانی با اشاره به پیگیری های شهردار برای فعالسازی این دو شهربازی گفت: 
ظرف  “فانفار”  مجموعه  است  قرار  فعلی  شهردار  پیگیری های  با  خوشبختانه 

چند ماه آینده راه اندازی شود.
وی افزود: در خصوص شهربازی تقاطع والیت هم به زودی وضعیت پیمانکار 

قبلی تعیین تکلیف شده و پیمانکار مجربی برای این پروژه انتخاب می شود.
از این دو شهربازی به مکان های  احسانی گفت: قطعا مردم کرمانشاه جدای 
تفریحی دیگری مانند تله کابین و… نیاز دارند و انتظار داریم شهرداری راه اندازی 

هر چه بیشتر مکان های تفریحی را در دستورکار قرار دهد.

عضو شورای شهر کرمانشاه:
« تا چند ماه دیگر راه اندازی می شود شهربازی »فانفار


