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استاندار کرمانشاه:

تصمیم های  جلسات شورای فــرهنگ عمــومی باید اجـرایی شود

کرمانشاه از  سهم 
کمتر تی    درآمدهای مالیا

 از یک درصد است

اسالم جایگاه ویژه ای برای 
بانوان قائل است و به همین 

نان  آ  دلیل مسئولیت 
دو چندان است

امنیت مردم و جامعه خط 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
درصد   ۶.۷ را  استان  مالیاتی  درآمد  کرمانشاه  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست 
را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  خرداد  پایان  تا  مشاغل  صاحبان  گفت:  و  کرد  عنوان 

تسلیم کنند.
به گزارش جام جم، بهمن بادکو؛ اظهارکرد: کرمانشاه از لحاظ صنعتی بودن جزو 
رفته  دامپروری  و  کشاورزی  سمت  به  بیشتر  چون  است  ضعیف  استان های 

کردن  فعال  راستای  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  داد:  ادامه  وی  است. 
واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال به سمت تولید سوق داده می شود و 
اعمال  نیز در خصوص هرگونه بدهی مالیاتی  اقساط  و  پرداخت  تسهیل نحوه 
می شود. سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه درآمد مالیاتی استان 
را ۶.۷ درصد عنوان کرد و افزود: صاحبان مشاغل تا پایان خرداد  فرصت دارند که 

اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. وی خاطرنشان کرد: موعدیان به صورت 
را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  می توانند   ۱۰۰ تبصره  توافق  پذیرش  با  یا  اظهاری  خود 
تسلیم کنند. بادکو تصریح کرد: چنانچه زمان پرداخت به تعویق افتد با توجه به 
ماده ۱۹۰، هر ماه ۲.۵ درصد جریمه اعمال خواهد شد، مبلغ مالیاتی تشخیصی 

باید پرداخت شود ولی در جرایم بخشودگی و تسقیط در نظر گرفته می شود.

سهم کرمانشاه از درآمدهای مالیاتی کمتر از یک درصد است

خبرخبر

دادستان کرمانشاه:
باند 6 نفره سارقان محله بهار 

دستگیر شدند 

در  کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: اخیرا فیلمی در فضای 
مجازی منتشر شد که در آن چند سارق در محله 
بهار کرمانشاه حین سرقت از منزل دو خانم با آنها 

درگیر می شوند. 
آمده  عمل  به  بررسی های  طبق  داد:  ادامه  وی 
مشخص شد که سارقین چهار نفر به همراه دو 
یک  سرقت  از  پس  که  اند  بوده  خود  همدست 
واحد مسکونی تمام وسایل را داخل حیاط جمع 
اما  دهند،  انتقال  بیرون  به  را  آنها  که  می کنند 
با بازگشت صاحبخانه که دو خانم بوده  ناگهان 

اند مواجه می شوند. 
به گزارش جام جم، دادستان کرمانشاه اضافه کرد: 
تا  می کنند  تالش  خانم  دو  مشاهده  با  سارقین 
آنها را به سرقت برده و پا به فرار بگذارند  خودرو 
که در این حین با مقاومت یکی از دو خانم روبرو 
خانم  این  نهایت  در  کرد:  تاکید  وی  می شوند.  
انداخته  کاپوت ماشین سارقین  روی  را  که خود 
بود به پایین پرت شده و به بیمارستان منتقل 
فوت،  بر  مبنی  شایعاتی  علیرغم  که  می شود 
خوشبختانه ایشان دچار جراحات سطحی شده و 

از بیمارستان هم مرخص شده است. 
باتوجه به حساسیت موضوع  کرد:  کرمی عنوان 
ضابطین  کار  دستور  در  بسرعت  آن  پیگیری 
قضایی قرار گرفت و با رصد اطالعاتی و شناسایی 
در  آنها  دستگیری  بودند  دار  سابقه  که  سارقین 
بازداشت  در  هم  اکنون  و  گرفت  قرار  کار  دستور 

موقت به سر می برند.

آغاز عملیات توسعه شبکه جمع 
آوری فاضالب شهر تازه آباد

ثالث  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  سرپرست 
جمع  شبکه  توسعه  متر   ۸۰۰ و  هزار  از  باباجانی 

آوری فاضالب در شهر تازه آباد خبر داد.
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
بیان  ضمن  رحمانی"  "علی  کرمانشاه،  استان 
توسعه  و  برداری  بهره  معاونت  گفت:  خبر  این 
فاضالب شرکت آبفا استان و امور آب و فاضالب 
شبکه  تکمیل  ضرورت  به  توجه  با  شهرستان 
جمع آوری فاضالب شهر تازه آباد، جهت جلوگیری 
پوشش  تحت  و  محیطی  زیست  مشکالت  از 
خدمات فاضالب قرار دادن ۵ هزار و ۴۰۰ شهروند 
این شهر پروژه توسعه شبکه جمع آوری فاضالب 
کار  دستور  در  متر   ۸۰۰ و  هزار  متراژ  به  را  شهر 
فاضالب  و  آب  امور  سرپرست  دادند.  قرار  خود 
خبر  پروژه  این  آغاز  از  باباجانی  ثالث  شهرستان 
داد و افزود: پروژه فوق شامل هزار و ۸۰۰ متر لوله 
گذاری با لوله ۲۰۰ میلیمتر و از نوع پلی اتیلن است 
که پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه سال جاری 
تازه  به بهره برداری برسد. به گفته رحمانی شهر 
آباد دارای ۴۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب 
است و با توسعه ۶ کیلومتر باقی مانده کل شهر 
خواهند  قرار  فاضالب  خدمات  پوشش  تحت 
مشکالت  به  اشاره  ضمن  پایان  در  وی  گرفت. 
زدگی  پس  از  ناشی  محیطی  زیست  و  بهداشتی 
شهروندان  از  ساخت:  نشان  خاطر  فاضالب، 
گرامی خواهشمندیم در صورت مشاهده هر گونه 
حادثه فاضالب مراتب را با سامانه ۱۲۲ حوادث و 
کرمانشاه  و فاضالب استان  آب  اتفاقات شرکت 

در میان بگذارند.

اسـتاندار کرمانشـاه در نشسـت شـورای فرهنگ عمومی که با حضور 
دفتـر  در  کشـور  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  دبیـر  امامـی؛  مجیـد  دکتـر 
کرمانشـاه  امام جمعـه  و  ولی فقیـه  نماینـده  علمـا  مصطفـی  آیـت اهلل 
عمومـی  فرهنـگ  شـورای  جلسـات  در  اگـر  کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار 
نشـود،  قابل اجـرا  مصوبـات  بـه  تبدیـل  و  اولویت بنـدی  موضوعـات 
 بی شک  تالش های این شورا و جلسات پرتکرار آن بی نتیجه خواهد

 بود.
بـه گـزارش جام جـم، بهمـن امیری مقـدم بـا تاکیـد بـر ضـرورت احیـای 
دالیـل  بـه  متأسـفانه  گفـت:  اسـتان  در  اسـالمی  و  ملـی  ارزش هـای 
و  رنگ باختـه  اسـتان  در  گذشـته  ارزش هـای  از  بسـیاری  مختلـف 

داشته اسـت. پـی  در  متعـددی  فرهنگـی  آسـیب های 
موضوعـات  از  یکـی  اسـالمی  ایرانـی  زندگـی  سـبک  کـرد:  عنـوان  وی 

اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  اساسـی  دسـتورکارهای  و  کلیـدی 
مسـتمر  و  منظـم  به صـورت  بایـد  آن  زیرشـاخه های  کـه  بـود  خواهـد 

از  حمایـت  و  تقویـت  بـرای  مناسـب  و  کاربـردی  مصوبـات  و  بررسـی 
آن ها در دسـتور کار باشـد به طوری که در هر جلسـه مصوبات جلسـه 

شـود. بررسـی  عضـو  دسـتگاه های  عملکـرد  و  پیگیـری  گذشـته 
امیـری  مقـدم بیانـات رهبـر انقـالب در حـوزه فرهنـگ را فصل الخطـاب 
و مبنـای عملکـرد شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان برشـمرد و گفـت: 
و  انقـالب  رهبـر  تأکیـدات  راسـتای  در  بایـد  موردنظـر  اولویت هـای 

باشـد. آن هـا  پیگیـری 
اسـتاندار کرمانشـاه همچنیـن بـا اشـاره به ضـرورت ورود کارشناسـانه 
بـه موضـوع عفـاف و حجـاب بیـان کـرد: الزم اسـت کـه چـادر در جامعـه 
اقدامـات  بـا  نیـز  کار  ایـن  زمینـه  و  معرفـی  برتـر  حجـاب  به عنـوان 
فراهـم جامعـه  در  مناسـب  قیمـت  بـا  چـادر  عرضـه  نیـز  و   فرهنگـی 

 شود.

استاندار کرمانشاه:

تصمیم های  جلسات شورای فرهنگ عمومی باید اجـرایی شود

نشست رابــطــان امـــور بــانــوان و خـــانـــواده مــراکــز با 
ســرپــرســت دانــشــگــاه و بــا حــضــور مــشــاور فــرمــانــدار 

کرمانشاه در امور بانوان برگزار شد.
نشست  این  در  دانشگاه  سرپرست  محمدی؛  قباد 
اظهار داشــت: توجهی که اسالم و به ویژه احادیث و 
روایات به نقش و جایگاه زنان دارد، بسیار با اهمیت 
را در خــانــواده  آنـــان  تــوجــه، مسئولیت  ایــن  و  اســت 
دوچندان می کند.محمدی افزود: مفهوم کوثر در آیه " 
انا اعطیناک الکوثر" در قرآن کریم نشانده جایگاه رفیع 

یک زن نزد پروردگار و در خانواده و جامعه است. 
وی گفت: نه تنها تربیت فرزندان برعهده مادر خانواده 
است بلکه نقش بی بدیل تربیت زنان در کل خانواده 
را نباید نادیده گرفت. وی با بیان این که آنچه که به یک 
زن ارزش و اعتبار می بخشد نجابت، حجاب و حضور 
بانوان  ــور  ام از  ــرد:  ک تصریح  اســت  خــانــواده  در  موثر 
دانشگاه انتظار می رود بانوان همکار را در این مسیر 
یاری رسانند. محمدی افزود: میانگین سنی جامعه رو 
به افزایش است و فرزند آوری در دستور کار کشور قرار 

دارد و باید این موضوع را در میان زنان که نقش اصلی 
در این امر دارند فرهنگسازی کرد، همچنین دوره های 
آموزشی مختلف توسط اعضای هیات علمی دانشگاه 
برگزاری  داد:  ادامــه  دانشگاه  سرپرست  گــردد.  برگزار 
حق  بانوان،  سازی  توانمند  برای  مختلف  گارگاه های 

مکان های  گرفتن  نظر  در  و  مهدکودک 
ــرای مــهــدکــودک در  ــ مــنــاســب ب

تابعه  ــای  ــده واح از  هــرکــدام 
دغدغه های  از  که  دانشگاه 
ــاران خـــانـــم  ــ ــکـ ــ ــمـ ــ ــا هـ ــمــ شــ

توجه  ــورد  م اســت  مجموعه 
قرار می گیرد و در تالشیم که 

ت  مشکال
ــع  ــفــ ــ ــرت مــ

گـــــــردد. 

عباسپور؛ مشاور سرپرست دانشگاه در امور بانوان 
و خانواده در ادامه با مروری بر عملکرد امور بانوان و 
خانواده دانشگاه در سالهای اخیر با حضور سرپرست 
اظهارداشت:  دانشگاه  واحد های  رابطان  و  دانشگاه 
اقدامات بسیار خوبی در حوزه امور بانوان و خانواده 
در سال های اخیر در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
انجام شده است. وی افزود: تشکیل شورای هم 
علمی  هیات  اعضای  حضور  با  بانوان  اندیشی 
و مسئولین مرتبط و برنامه ریزی جهت ارتقای 
وضعیت سالمت بانوان شاغل در دانشگاه و 
خانواده های آنان، تشکیل کار گروه فرزند آوری 
تدوین  در  همکاری  و  جمعیت  رشــد  و 
توسعه ۵ساله  راه  نقش 
ــان از  ــ ــت ــت اســ ــالمـ سـ
اقــدامــات  مهم ترین 
صورت گرفته در این 
حوزه می باشد. وی 
بــه دلیل  گــفــت: 

به  گذشته  ســال  در  آمــوزشــی  عنوان   ۱۱ کرونا  شیوع 
صورت مجازی برگزار شد و در هر دوره از ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر 
شرکت کننده داشتیم. عباسپور اضافه کرد: تاکنون 
بیش از ۸۰ دوره آموزشی توانمند سازی ویژه پرسنل 
شاغل در دانشگاه در زمینه های مختلف به صورت 
ستادی برگزار شده و امسال نیز تشکیل حــدود  ۱۲ 
دوره آموزشی پیش بینی شده که تا کنون یک دوره آن 

برگزار شده است.
وی افـــــزود: غــربــالــگــری ســالمــت بـــانـــوان شــاغــل در 
اما متاسفانه  کردیم  آغاز  تا ۹۷  که سال ۹۶  دانشگاه 
با همکاری  که امیدواریم  انجام نشد  کرونا  در بحران 
معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه، غربالگری 
سالمت را برای بانوان همکار داشته باشیم.  عباسپور 
گفت: نشریه الکترونیکی خاتون که به صورت گاه نامه 
متعدد  برنامه های  و  می گیرد  قــرار  بــانــوان  اختیار  در 
دیگر از جمله برگزاری مسابقه های مختلف کتابخوانی 
کارکنان  ویــژه  ورزشـــی  مسابقات  و  نویسی  مقاله  و 

دانشگاه و فرزندان آنها در این حوزه اجرا شده است.

اسالم جایگاه ویژه ای برای بانوان قائل است و به همین دلیل مسئولیت آنان  دو چندان است
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شهریشهری3
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به حضور ۶۵ تیم کرمانشاهی 
در سطوح و رده های مختلف در لیگ های کشوری، گفت:رشد ورزش قهرمانی در 

استان کرمانشاه پس از دوران سخت کرونا مشهود است.
تیروکمان،  چون  رشته هایی  در  کرد:  اظهار  رحیمی  صابر  جام جم،  گزارش  به 

تیراندازی، تکواندو بانوان، آلیش بانوان، جودو دختران ورزشکاران استان طی 
سال گذشته و جاری برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان صاحب مدال 
جهانی، آسیایی و کشوری شدند. مدیرکل ورزش و جوانان همچنان تاکید کرد: 
در سال ۱۴۰۰ و سه ماهه نخست سال جدید علیرغم مشکالت و محدودیت های 

کرونایی ورزشکاران استان در رقابت های جهانی، آسیایی، المپیک های مختلف 
از ۶۰ مدال کسب کرده اند. وی همچنین حضور گسترده  و بین المللی بیش 
و  تیمی  رشته های  در  ملی   تیم های  اردوهای  در  استان  مربیان  و  ورزشکاران 

انفرادی را دیگر شاخصه توسعه ورزش قهرمانی استان ذکر کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه:
۶۵ تیم استان در لیگ های برتر حضور دارند

اکرم)ص(  نبی  سپاه  فرمانده  جانشین 
استان کرمانشاه گفت: برای پیشگیری 
به  را  گفتن"  "نه  قدرت  باید  اعتیاد  از 
نوجوانان و جوانان آموزش دهیم تا یاد 
بگیرند به هرکسی که به آنها مواد مخدر 

تعارف کرد، محکم و قاطع "نه" بگویند.
مرا  جشنواره  اولین  اختتامیه  مراسم  در  قنبری  مسعود  سردار 
شد،  برگزار  کرمانشاه  بعثت  مجتمع  در  که  اعتیاد(  به  دریاب)نه 
برگزاری این نوع همایش ها را تلنگری برای مبارزه با اعتیاد عنوان و 
ابراز امیدواری کرد: تداوم برگزاری این جشنواره را در سالهای آینده 

شاهد باشیم.

وی در ادامه با بیان این که آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد تعادل 
را به هم می زند گفت: باید با یک عزم عمومی دست به  جامعه 
دست هم داده و جامعه را در برابر این بالی خانمان سوز مصون 
کرمانشاه  استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  فرمانده  جانشین  کنیم. 
تا  تالشند  در  همواره  مخدر  مواد  توزیع کنندگان  این که  بیان  با 
به  اعتیاد سودهای بیشتری  افراد بیشتر در دام  کردن  گرفتار  با 
به  جامعه  آگاهی  باید  اعتیاد  با  مقابله  برای  گفت:  بزنند،  جیب 
ویژه نوجوانان و جوانان را در مورد اعتیاد باال ببریم تا بتوانند در 
برابر تعارف های گروه همساالن و یا هر کس دیگری به اعتیاد "نه" 

بگویند.
وی با بیان این که رسانه ها می توانند نقش مهمی در پیشگیری 

از اعتیاد در جامعه داشته باشند گفت: رسانه ها با روشنگری در 
آن می توانند نقش تاثیرگذاری در کاهش  مورد اعتیاد و عواقب 
آموزشی  نهادهای  کرد:  تاکید  قنبری  باشند.   داشته  اعتیاد  آمار 
مثل آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... می توانند با آگاهی بخشی 
به جامعه و به ویژه جوانان آمار اعتیاد را کاهشی کنند. قنبری در 
ادامه یکی از راهکارهای مهم در راستای کاهش گرایش نوجوانان 
و جوانان به اعتیاد را برنام ه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت 
آنان عنوان کرد و افزود: باید با توسعه فضاهای ورزشی، فرهنگی، 
از  تا  کنیم  پربار  را  جوانان  و  نوجوانان  فراغت  اوقات  و...  هنری 

آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد مصون بمانند.
استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  اجتماعی  معاون  محمدی؛  شهریار 

کرمانشاه نیز در این همایش پیشگیری را در امر مبارزه با اعتیاد 
بر هر کاری ارجح دانست و گفت: تا زمانی که تقاضا برای مصرف 
موادمخدر وجود داشته باشد، توزیع کنندگان مواد مخدر به کار 
خود ادامه خواهند داد و نمی توانیم در امر مبارزه با اعتیاد گام های 
دریاب"  "مرا  جشنواره  این که  بیان  با  محمدی  برداریم.  اساسی 
در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال برگزار شده گفت: این 
جشنواره در حوزه کودک و نوجوان در بخش های عکس هنری، 
نقاشی، کاریکاتور، شعر و ... و در حوزه بزرگسال نیز در بخش های 

فیلم کوتاه، انیمیشن، کلیپ، نمایشنامه و ... برگزار شد.
یاب،  در  را  آینده ات  ؛  پنج محور در  این جشنواره  کرد:  وی اضافه 
مراقب فرزند خود باشیم، حامی فرزند خود باشیم، دستم را بگیر 

و مرا رها کن برگزار شده است.
وی در ادامه با اشاره به ارسال ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره مرا 
دریاب گفت: با ارزیابی انجام گرفته از این تعداد اثر ۴۰۰ اثر قابلیت 
شرکت در جشنواره را داشته و در نهایت پس از طی مراحل داوری 

۳۸ اثر برگزیده شدند.
بیان  با  کرمانشاه  استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  اجتماعی  معاون 
این که برای برگزاری دومین جشنواره مرا دریاب در سال جاری نیاز 
حمایت  استانداری  اگر  گفت:  داریم  استانداری  مالی  حمایت  به 
نیز  جاری  سال  در  را  جشنواره  بیشتری  وسعت  و  توان  با  کند، 
برگزار خواهیم کرد.در پایان این مراسم ۳۸ برگزیده جشنواره مرا 

دریاب)نه به اعتیاد( در کرمانشاه تجلیل شدند.

با معرفی 3۸ برگزیده صورت گرفت:

اختتامیه اولین جشـــنواره مرا دریاب )نه به اعتیاد( در کــــــرمانشاه
الهه فرهادی 

خبرنگار

 فرمانــده انتظامــی اســتان امنیــت مــردم و جامعــه 
هرکســی  گفــت:  و  دانســت  پلیــس  قرمــز  خــط  را 
بخواهــد از ایــن خــط قرمــز عبــور کنــد بــا واکنــش 
قاطعانــه مامــوران جــان برکــف و مقتــدر انتظامــی 

مواجــه خواهــد شــد. 
بــه گــزارش جام جــم، ســردار "علــی اکبــر جاویــدان" 
ــنقروکلیایی  ــتان س ــئوالن شهرس ــا مس ــدار ب در دی
اظهــار داشــت: امــروز شــاهد وقــوع جرائــم خشــن 
حداقلــی در اســتان کرمانشــاه هســتیم و امنیــت 
 موجــود بــا توجــه بــه مرزی بــودن اســتان قابل قبول

 است.
امنیــت  تامیــن  بــرای  پلیــس  کــرد:  تصریــح  وی 
مــردم و ایجــاد فضایــی امیدوارکننــده در جامعــه بــا 
کســی تعــارف نــدارد و قاطعانــه بــه مقابلــه بــا افــراد 
و گروه هایــی می پــردازد کــه قصــد ایجــاد اخــالل در 

نظــم و امنیــت عمومــی را دارنــد.
ســردار  جاویــدان یــادآور شــد: امنیــت نیــاز اساســی 
هــر جامعــه و زیرســاخت توســعه و پیشــرفت آن 
بــه شــمار مــی رود کــه پلیــس عهــده دار تامیــن و 

برقــراری آن شــده اســت.
رئیــس پلیــس اســتان کرمانشــاه بــا بیــان این کــه 
ســمت  بــه  را  جامعــه  می توانــد  پایــدار  امنیــت 
ایــن  در  گفــت:  دهــد،  ســوق  پیشــرفت  و  رونــق 
شــبانه  انتظامــی  برکــف  جــان  مامــوران  راســتا 
موجــود  امنیــت  بتواننــد  تــا  می کننــد  تــالش  روز 
جلــب را  عمــوم  رضایــت  و  بخشــیده  ارتقــاء   را 

 کنند.
دنبــال  بــه  افــرادی  همــواره  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  بــه منظــور رســیدن  ناامنــی در جامعــه  ایجــاد 
اهدافشــان هســتند، امــا ســد پلیــس مســتحکم تر 

از آن اســت کــه ایــن عــده بتواننــد خللــی در تامیــن 
نظــم و امنیــت ایجــاد کننــد.

ســردار جاویــدان بــا اشــاره بــه تالش هــای پلیــس 
امنیــت  و  نظــم  برقــراری  راســتای  در  کرمانشــاه 

احتــکار  و  قاچــاق  پدیده هــای  بــا  برخــورد  گفــت: 
کاال، برخــورد بــا پدیــده ســرقت و مقابلــه قاطعانــه 
جملــه  از  ســارقان  و  محتکــران  قاچاقچیــان،  بــا 

اســت. پلیــس  امســال  برنامه هــای  مهمتریــن 
ایــن مقام عالیرتبه انتظامی در ادامه ســنقروکلیایی 
اســتان  شهرســتان های  تریــن  امــن  از  یکــی  را 
معرفــی کــرد و گفــت: خوشــبختانه کنتــرل خوبــی بــر 
رفتــار مجرمانوجــود دارد و مامــوران پلیــس شــبانه 
ارتقــاء  را  موجــود  امنیــت  می کننــد  تــالش  روز 

ببخشــند.
فرمانــده انتظامــی اســتان همچنیــن بــا تجلیــل از 
مــردم مومــن و والیتمــدار ســنقروکلیایی، آن هــا را 
در زمــره نجیــب تریــن شــهروندان جامعــه معرفــی 
کــرد و گفــت: اهالــی مومــن، والیتمــدار و انقالبــی 
مدافعــان  بهتریــن  از  همــواره  شهرســتان  ایــن 

نظــام و انقــالب اســالمی مــا بــوده انــد.
بــه  خدمــت  گفــت:  پایــان  در  جاویــدان  ســردار 
مــردم شــریف ســنقروکلیایی و دیگــر اهالــی اســتان 
اجــازه  و  اســت  افتخــار  پلیــس  بــرای  کرمانشــاه 
آرامــش  و  امنیــت  معــدود  ای  عــده  دهیــم  نمــی 

کننــد. روبــرو  اخــالل  بــا  را  شــهروندان 
فرمانــدار  و  جمعــه  و  امــام  دیــدار  ایــن  در 
از  قدردانــی  بــا  ســخنانی  در  نیــز  ســنقروکلیایی 
تالش هــا و اقدامــات پلیــس، امنیــت موجــود در 
را  آمادگــی خــود  و  ارزیابــی  را مطلــوب  شهرســتان 
پلیــس  مامــوران  بــا  جانبــه  همــه  همــکاری  بــرای 

کردنــد. اعــالم 
دیــدار  ایــن  پایــان  در  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
بــا اهــدای لــوح و هدیــه از مســئوالن شهرســتان 

کــرد. تقدیــر  ســنقروکلیایی 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

امنیت مردم و جامعه خط قرمز پلیس است 



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

 صحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-45۸97

     سرپرست  استان کرمانشاه: کاوه رستمی
دفتر سرپرستی کرمانشاه: 37251-37251267 0۸3-16۸

 صفحه  آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
حافظروی سوی خانه خمار دارد پیر ما

چهارشنبه       25 خرداد    1401   شماره 6237
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

خبر

زیست  محیط  معاون  بازدید 
و خدمات شهری و قائم مقام 
شهرداری کرمانشاه از اداره کل 

اجرائیات 
 

و  تقویت  شهرداری  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
تجهیز اداره کل اجراییات است

اداره  از  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
اجراییات بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت محیط زیست 
توجه  با  کرمانشاه،  شهرداری  شهری  خدمات  و 
اجراییات  کل  اداره  تجهیز  و  تقویت  این که  به 
از مهمترین اهداف شهرداری در  کرمانشاه یکی 
سال ۱۴۰۱ تعیین گردید ، مهندس نامداری معاون 
مقام  قائم  و  شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
شهرداری کرمانشاه  به صورت سرزده از اداره کل 

اجرائیات  شهرداری بازدید کرد .
این بازدید به منظور بررسی میزان خدمات دهی و 

پیگیری مشکالت این اداره انجام شد.
در این بازدید رئیس اداره کل اجرائیات شهرداری 
مشکالت  اداره،  این  کارکنان  معرفی  ضمن 
اجرائیات را در راستای ارائه خدمات دهی مطلوب 
میان  در  شهری  خدمات  معاون  با  شهر،   به 
گذاشت . مهندس نامداری ضمن تشکر از آقای 
خاص  ریزی  برنامه  با  تا  خواست  وی  از  عباسی 
اقدامات الزم جهت ، کنترل و نظارت بر سد معبر 
شهروندان،  برای  بهتر  خدمات  ارائه  راستای  در 

انجام دهد.
در این بازدید همچنین مشکالت دستفروشان 
سطح شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع 
آوری نیروهای بزرگ و غیر متعارف دستفروشان 

مورد تاکید مهندس نامداری قرار گرفت .

توسط  عمومی   مناقصه  ازطریق  زیر  جدول  طبق  را  خود  آبرسانی  تجهیزات  خرید  و  آبرسانی  های  پروژه  دارد  درنظر  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
گهی به مدت ۸  ج نوبت دوم آ اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ در
روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن ۸254930-0۸33 تماس 
گهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه (www.abfaksh.ir) منعکس می گردد.   حاصل نمایند. درضمن  آ
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 حفاری چاه 3 حلقه- تا عمق 
300متر ایرلیفت

- روانسر
جوانرود

12۶,8۶2,93۶,4۶2۶,343,14۶,823
۵ کاوشهای 

زمینی

200100700800019۵

حفاری چاه 3 حلقه- تا عمق 300متر 
ایرلیفت

12۵,730,231,۶72۶,28۶,۵11,۵83200100700800019۶روانسر

بازسازی وتوسعه واصالح شبکه 
وتاسیسات آب روستایی روانسر

8,790,2۵2,3۵4439,۵12,۶17روانسر

۵ آب

2001007008000197

بازسازی وتوسعه واصالح شبکه 
وتاسیسات آب روستایی کنگاور

13,219,01۶,782۶۶0,9۵0,8392001007008000198کنگاور

بازسازی وتوسعه واصالح شبکه 
وتاسیسات آب روستایی اسالم آباد

اسالم آباد 
غرب

13,۶8۶,391,3۶۶۶84,319,۵۶82001007008000199

بازسازی وتوسعه واصالح شبکه 
وتاسیسات آب روستایی گیالنغرب

32,008,47۵,7071,۶00,423,78۵2001007008000200گیالنغرب

آبرسانی مجتمع چقاچوبین کوثر فاز 
یک داالهو

40,۶۵0,۶23,7082,032,۵31,18۵2001007008000201داالهو

بازسازی وتوسعه واصالح شبکه 
وتاسیسات آب روستایی پاوه

12,2۵۶,۵۵1,239۶12,827,۵۶12001007008000202پاوه

یع آب  اصالح و توسعه شبکه توز
جوانرود و شروینه

2۶,324,3۶1,08۶1,31۶,218,0۵42001007008000203جوانرود

اول یق آب ژ ید ست کامل تزر تولید کننده یا 24,800,000,0001,240,000,000استانخر
تامین کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 

معتبر یا 
فروشگاه های 

دارای جواز 
کسب

2001007008000204

یناتورگازی یق کلر ید ست کامل تزر 10,200,000,000۵10,000,000استانخر

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

گهی مناقصه عمومی  آ
 با شماره )1401-م –3-۶3-۶4-۶9-70-71-72-73-74-94-خ-37-3۶)

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
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 حـــوادث و اتفاقات

 آب و فاضالب را اطالع دهید

لزوم  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار 
مطالبه  عنوان  به  کابین  تله  پروژه  اجرای 
این  اصولی  موافقت  گفت:  شهروندان 
کند  اعالم  فرهنگی  میراث  باید  را  پروژه 
خسارات  امر،  این  در  تعلل  هرگونه  و 

میلیاردی وارد می کند.
شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
مشکالت  بررسی  نشست  کرمانشاه، 
بافت  و  شهری  قطار  تله کابین،  پروژه های 
نادر  دکتر  ریاست  به  کرمانشاه  فرسوده 
با حضور دکتر  کرمانشاه و  نوروزی شهردار 
و  حقوقی  مدیرکل  جعفرپور  جمشید 
امالک وزارت میراث فرهنگی، جبار گوهری 
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه و 

مسئوالن مربوطه برگزار شد.

دکتر نوروزی در این نشست با بیان این که 
است  شهر  مردم  مطالبه  کابین  تله  پروژه 
تمام  رعایت  با  پروژه  این  داشت:  اظهار 
بدون  و  اصولی  موافقت  میراث،  شرایط 
برای  را  شرایطی  طاق بستان  به  آسیب 
توسعه گردشگری کرمانشاه فراهم می کند. 
وی با اشاره به عدم دریافت موافقت اصولی 
در گذشته و عدم صالحیت پیمانکار افزود: 
در  امر  این  برای  جدیدی  پیمانکار  اکنون 
عملیات  انجام  آماده  و  شده  گرفته  نظر 
است. شهردار کالن شهر کرمانشاه با بیان 
برای  مشکلی  گونه  هیچ  پروژه  این  این که 
آثار تاریخی به خصوص طاقبستان نخواهد 
داشت، تصریح کرد: اکنون مدیرکل میراث 
از  را  اصولی  موافقت  باید  استان  فرهنگی 

وزارت میراث فرهنگی اخذ کند.
وی با بیان این که در اسفند سال گذشته 
تعیین  موضوع  این  بررسی  برای  را  زمانی 
کردیم گفت: متأسفانه این امر محقق نشد 
کارشناسان  که  است  این  ما  خواست  و 
نتیجه  و  بررسی  را  میراث فرهنگی موضوع 
تعلل  این که  بیان  با  نوروزی  کنند.  اعالم  را 
در این امر خسارت میلیاردی به شهرداری 
وارد می کند تاکید کرد: مشکالت این پروژه 
کرده  را وارد  باید حل شود، تعلل خسارتی 
کنیم  دعوا  ح  طر می توانیم  حتی  که  است 
فرهنگی  میراث  ضوابط  گونه  هیچ  چراکه 
با  کرمانشاه  شهردار  است.  نشده  نقض 
در  نیز  مجلس  نمایندگان  این که  بیان 
وزیر  از  سؤال  ح  طر قصد  خصوص  این 

کرد:  خاطرنشان  دارند  را  فرهنگی  میراث 
مرکز  در  موضوع  این  حل  ما  خواست  اما 
میراث  که  است  این  حرف  و  بوده  استان 

فرهنگی موافقت اصولی را اعالم کند.
بافت  در  این که  بیان  با  ادامه  در  نوروزی 
را  حریم  باید  فرهنگی  میراث  فرسوده 
بافت  تمام  اکنون  گفت:  کند  مشخص 
است  شده  تبدیل  مخروبه  به  فرسوده 
داده  ساخت  مجوز  هکتار   ۳۰۰ بیش  و 
آنجا  در  تاریخی  ابنه  کدام  مگر  نمی شود، 
ای  اشاره  کرمانشاه  شهردار  دارد.   وجود 
بیان  با  و  پروژه قطار شهری داشت  به  نیز 
 ۲۵۰۰ کنونی  قیمت  به  و  تاکنون  این که 
است  شده  هزینه  آن  برای  تومان  میلیارد 
پروژه  این  در  را  تغییراتی  کرد:  خاطرنشان 

اعمال کرده ایم و در سفر رئیس جمهور به 
آن بودجه أخذ خواهیم  کرمانشاه نیز برای 
کرد. وی در پایان با بیان این که برای ایجاد 
تونل در محدوده شکارگاه خسرو پرویز نیز 
میراث فرهنگی باید موافقت اصولی را اعالم 
کند، به پروژه شهربازی کرمانشاه اشاره کرد 
خ  و گفت: میراث فرهنگی مخالف ایجاد چر
که  درحالی  دارد،  ارتفاع  که  چرا  است  فلک 
این سازه نیست و از لحاظ قانونی مشکلی 

نخواهد داشت.
نشست،  این  پایان  در  که  است  گفتنی 
دکتر نوروزی شهردار کرمانشاه با همراهی 
میراث  وزارت  امالک  و  حقوقی  مدیرکل 
از بافت  فرهنگی و دیگر مسئوالن همراه، 
و  کابین  تله  پروژه  کرمانشاه،  فرسوده 
روند  نزدیک  از  و  کردند  بازدید  شهربازی 
بررسی  را  پروژه ها  پیش روی  مشکالت  و 

کردند.

شهردار کرمانشاه:

تعلل میراث فرهنگی با موافقت اصولی پروژه تله کابین کرمانشاه

کرمانشاه  شهری  خدمات  معاون  دعــوت  پی  در 
خدمات  معاون  تقدیر  گرفت:  صــورت  پاکبانان  از 
قـــدردان  همیشه  ــرداری،  ــه ش پاکبانان  از  شهری 

زحمات پاکبانان هستیم.
زیست  محیط  معاونت  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
دعوت  با   ، کرمانشاه  شهرداری  شهری  خدمات  و 
خدمات  و  زیست  محیط  معاونت  به  پاکبانان  از 
شهری، ضمن تشکر از زحمات آنها، با اهدای لوح 
مشهدس  به  هزینه  کمک  هدیه  کــارت  و   تقدیر 

مقدس به مناسبت هفته محیط زیست و والدت 
نـــامـــداری در  بــرومــنــد  )ع( تجلیل شـــد.  ــام رضـــا  امـ
، با بیان این که در هفته  محیط زیست  این دیدار 
از زحمات این عزیزان که برای  هستیم گفت باید 
نظافت و تمیزی شهر تالش می کنند، تقدیر کرد، 
ادامه داد: پاکبانان بخش مهمی از بدنه شهرداری 

را تشکیل می دهند.
 وی با اشاره به این که پاکبانان برای پاکیزگی شهر 
و محیط زیست شهری زحمات فراوانی می کشند 

که قابل تقدیر است، اظهار کرد: اما شرایط ایده آل 
به عنوان  از ما  کدام  که هر  زمانی محقق می شود 
یــک فــرد در جــامــعــه، بــه وظــیــفــه ی خــود در قبال 
محافظت از طبیعت و محیط زیست و پاکیزه نگه 
داشتن زمین عمل کنیم .معاون خدمات شهری 
آنها  از  تقدیر  و  پاکبانان  جمع  در  حــضــور  گــفــت: 
بدانند  پاکبانان  جامعه ی  که  اســت  دلیل  ایــن  به 
همیشه به یادشان و قدردان زحماتشان هستیم 

و شرایطشان را درک می کنیم.
ــیـــدوارم هــمــه شــهــرونــدان نجیب  امـ  : ــزود  ــ اف وی 
داشتن  نگه  پاکیزه  زمینه ی  در  نیز  کرمانشاهی 
با شهرداری داشته  را  محیط شهری همکاری الزم 
باشند. گفتنی است معاون خدمات شهری در این 
اطالع  کسب  و  پاکبانان  با  گفت وگو  ضمن  دیــدار 
و زحمت  این قشر خــدوم  از مسائل و مشکالت 
ــارت هدیه کمک  ــدای  لــوح تقدیر و ک کــش، بــا اهـ
هزینه سفر به مشهد مقدس از تالش های شبانه 

روزی آنها تقدیر و تشکر کرد.

  با حضورمعاون محیط زیست و خدمات شهری صورت گرفت:تجلیل مسئوالن شهری از پاکبانان شهرداری

یت باغ پرندگان اولویت دارد ساماندهی و مدیر

مقام  قائم  و  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
شهرداری کرمانشاه در جهت ساماندهی و نحوه مدیریت 

از باغ پرندگان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت محیط زیست و خدمات 
و  زیست  محیط  معاون   ، کرمانشاه  شهرداری  شهری 
خدمات شهری در این بازدید گفت : از جمله نقاط بحرانی 
در کنترل بیماری های طیور ، مراکز خرید وفروش ونگهداری 
پرندگان محلی و زینتی  است که به دلیل نگهداری توامان 
با  آنها  مجاورت  و  مختلف  حساسیت های  با  پرندگان 
محیط های شهری می تواند مشکالتی در این زمینه ایجاد 
مقررات  و  ضوابط  اجرای  و  پیگیری  با  افزود:  وی   نماید. 
مشکالت  بروز  احتمال  از  میشود  تالش  بهداشتی 

بهداشتی و بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و دام که از پرندگان و حیوانات خانگی امکان انتقال به انسان را 
دارد جلوگیری به عمل آید. نامداری با بیان این که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از بیماریهای خطرناك پرندگان 
است که به عنوان بیماری مشترك میان انسـان و حیـوان شـناخته شده و مبارزه با آن در دنیا بسیار مورد توجه قرار 
گرفته است افزود : این بازدید از کلیه پرنده فروشی های سطح شهر صورت گرفت و عالوه بر بازدید به پرنده فروشی ها 

در مورد عالئم بیماری آنفلوانزای فوق حاد و همچنین روش مواجه با این بیماری تذکرات الزم داده شد .

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه


