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مصرف برق در مناطق زلزله زده 3 برابر شده 
است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 
از افزایش ســه برابری مصرف بــرق در مناطق 
زلزلــه زده خبــر داد و گفت: بســیاری از مردم در 
کانکس های خود از کولر گازی اســتفاده می کنند 

که مصرف برق باالیی دارد.
علیمراد مرادی مجد در گفت و گو باایســنا، با 
اشاره به شــروع گرمای هوا در مناطق زلزله زده، 
اظهار کرد: در روزهای اخیر دما در برخی از مناطق 
زلزله زده که عمدتا گرمسیری هم هستند به بیش 

از 40 درجه سانتی گراد رسیده است و مردم استفاده از کولرها را آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: در مناطق گرمسیری کولرهای آبی جواب نمی دهد و بسیاری از 
مردم در کانکس ها از کولر گازی استفاده می کنند و  این شرایط باعث شده مصرف 

برق در برخی نقاط به بیش از سه برابر شرایط عادی برسد.
مرادی مجد خاطرنشــان کرد: با وجود آنکه شبکه برقی که برای کانکس ها و 
چادرها برقرار کردیم برای شــرایط اضطراری بوده و توان این همه بار مصرفی را 
ندارد، اما با تدابیری که اندیشــیده شــده و تقویتی که از زیرساخت ها انجام دادیم 

تاکنون خاموشی ناشی از کمبود انرژی در این مناطق نداشتیم.
وی افــزود: البتــه با افزایش گرمــا در این مناطق اگر مــردم در مصرف برق 
صرفه جویی نداشــته باشند با مشــکل مواجه خواهیم شد، اما اگر فقط پنج درصد 

مصرف خود را بهینه کنند مشکلی از نظر خاموشی نخواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان کرمانشاه عمده مشکل را نیز مربوط به 

ساعت پیک مصرف دانست که از ساعت یازده ظهر تا 14 و از 19 تا 23 است.
مرادی مجد از مردم خواســت در این ســاعات از وســایل پرمصرف استفاده 
 نکننــد و دمــای کولــر گازی را روی 25 درجــه ســانتی گراد به بــاال تنظیم 
کنند.وی با اشــاره به تامین برق برای نزدیک به 48 هزار کانکس و چادر، افزود: 
تقاضا داریم اگر مردم در کانکس و یا چادری ســکونت ندارند، المپ اضافه در آن 

روشن نگذارند.

شروع عملیات اجرایی گازرسانی به ریجاب
عملیات اجرایی گازرسانی به شهر 
ریجاب با حضور اســتاندار ، مهندس 
ســاالری و مدیرعامل شرکت گاز در 

این شهرستان آغاز شد . 
روابط عمومی شــرکت گاز استان 
با اشــاره به اینکه اعتبــار این پروژه 
32 میلیــارد تومان اســت گفت : 54 

روستای شهرستان داالهو طی مدت 18ماه آینده به بهره برداری می رسد .

رشد 125 درصدی صادرات اظهار 
شده درگمرک پرویزخان 

مدیــرکل گمرکات اســتان 
کرمانشــاه اظهارداشــت: در دو 
ماهه  نخست امسال 224 میلیون 
و 454  هزارو 12 دالرکاال  با وزن 
588 هــزارو 407  تن  درگمرکات 
کرمانشاه، خسروی ، پرویزخان و 
پاوه  اظهار و صادر شــده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ ارزش رشد 49 درصدی و 

از حیث وزن نیز 22 درصد افزایش داشته است .
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: خلیل حیدری افزود: 
از 224 میلیــون و 454  هــزارو 12 دالرکاال  بــا وزن 588 هزارو 
407  تن در دو ماهه نخست امسال ، تشریفات صادرات از گمرک 
کرمانشــاه  140 میلیون و  84 هــزارو 86 دالر کاال به وزن 343 
هزارو 804 تن بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته از 
لحــاظ ارزش بــا 32 درصد افزایش  و از حیــث وزن نیز 2 درصد 

رشد داشته است . 
وی بیان داشــت: در دو ماهه نخست امسال گمرک کرمانشاه 
سهم نخســت میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های 

استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه گفت: دراین مدت 
نیز تشــریفات صادرات از گمــرک پرویزخان 80 میلیون و 566  
هزارو 508 دالر کاال به وزن 234 هزارو 102  تن است که نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ ارزش 125 درصد افزایش و 

از حیث وزن نیز رشد 101 درصدی داشته است.
حیدری خاطر نشان کرد: در دو ماهه نخست امسال تشریفات 
صادرات از گمرک خســروی 909 هزارو 931 دالر کاال به وزن 4 

هزارو 444 تن می باشد.
وی همچنین تشــریفات صادرات گمرک پاوه را  نیز2 میلیون 
و  893 هزارو 487 دالر کاال به وزن 6 هزارو 55 تن عنوان نمود.  
 مدیرکل گمرکات کرمانشــاه عمده کاالهــای صادراتی از 
طریــق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا ســردکرده، نایلون 
پالستیکی، گرید لوله به صورت پودر، لوازم خانه داری و پاکیزگی 
، هندوانه تازه ، ظروف پالســتیکی ، خربزه ، کولرهاي آبي، جوال 
وکیســه براي بســته بندي کاالازنوارپلي اتیلن یاپلي پروپیلن ، 
ظروف مالمین و یکبار مصرف ، ســیمان، رخام پولیش داده شده  

انواع بستی ، عنوان نمود.
وی در خاتمه تصریح کرد: بیشتر کاالهای فوق به کشور عراق 

صادر شده است.

آغاز برداشت انگور یاقوتی از تاکستان های گیالنغرب 
مدیر جهاد کشاورزی گیالنغرب از 
آغاز برداشــت انگور یاقوتی از سطح 
250 هکتار از تاکستان های مثمر این 

شهرستان خبر داد.
پاشــا مرادی در گفــت و گو با ایرنا 
افزود: پیش بینی می شود با عملکرد 2 
و نیم تن انگور در هر هکتار در مجموع 
750 تن محصول از تاکســتان های 
بارور گیالنغرب برداشــت و روانه بازار 

مصرف شود. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
برداشت انگور یاقوتی در فصل زراعی 
امســال در مقایســه با سال ماقبل آن 
20 درصد کاهش داشــته باشد ، علت 
این امــر را حادثه زلزله 21 آبان و پس 
لرزه های ناشــی از آن و بارش تگرگ 

عنوان کرد.

وی اظهار داشــت: به دلیل عوامل 
یاد شده ، 100 هکتار از تاکستان های 
شهرســتان گیالنغرب دچار خسارت 

شــد که ایــن امر عالوه بــر کاهش 
محصــول تولیــد انگــور یاقوتی بر 
وضعیت معیشــتی کشاورزان منطقه 

نیز تاثیر گذاشت.
مدیر جهاد کشاورزی گیالنغرب ، 
مجموع سطح زیر کشت انگور یاقوتی 
در تاکستان های این شهرستان را 350 
هکتــار اعالم کرد و گفت: برداشــت 
انگــور یاقوتی از تاکســتان های این 
شهرســتان همه ساله از اواسط خرداد 
آغاز می شــود و به مدت یک ماه ادامه 
دارد.مرادی اضافه کرد: انگور یاقوتی 
تولیدی این شهرســتان از عطر، طعم 
و مزه بســیار مطلوبی برخوردار است 
کــه عالوه بر نیــاز داخلی بــه دیگر 
شهرها و اســتان های همجوار کشور 
صادر می شود.گیالنغرب با بیش از 72 
هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشــاه، 
41 هزار هکتار اراضی کشــاورزی و 

باغی دارد.

خبرخبر

مدیــر امور آب و فاضالب شهرســتان پاوه از انجام 
لوله کشــی و اجرای شبکه توزیع آب محله جنب مسجد 

صالح الدین ایوبی شهر بانه وره خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب وفاضالب 

استان کرمانشاه، ســالم مرادی با اشاره به اینکه اهالی 
محله مســجد صالح الدین ایوبی شهر جدیدالتأسیس 
بانــه وره با جمعیتی بالغ بر 30 خانوار متاســفانه از لوله 
کشــی آب آشامیدنی برخودار نبودند و آب موردنیاز خود 
را از منازل ساکنین همجوار شهرک تأمین می کردند، به 
درخواست شهروندان و پیگیری و همراهی های مسلم 
الماسی دادستان پاوه در رفع مشکالت پیش روی طرح 
توزیــع آب به این محله نیز اشــاره کرد و گفت: حل این 
مشــکل دارای موانع قانونی از جمله پروسه انتقال آب 
وفاضالب شــهر بانه وره از حوزه روســتایی به شهری 
که مرتفــع نمودن آن زمــان بر بود و خوشــبختانه با 
اهتمام  متولیان ادارات متبوع و پیگیری های دادســتان 

شهرستان، این مشکل در نهایت برطرف شد.
وی با بیان اینکه با حل مشکالت اساسی، پروسه خط 
انتقال آب در دســتور کار قرار گرفت افزود: برای اجرای 
شــبکه توزیع و تأمین آب شــرب و انجام لوله کشی آب 

جهت ساکنان این شهرک باید ابتدا مطالعات طرح انجام 
و منبع مالی آن تأمین می شــد و با طی پروســه انتخاب 
پیمانــکار به مرحله اجرا می رســید که خوشــبختانه با 
حمایت و تأکیدات مدیرعامل شرکت و تالش همکارانم 
در امور آبفای پاوه این مراحل به انجام رســید و ساکنان 

شهرک از آب لوله کشی بهره مند شدند.
مســلم الماسی دادســتان پاوه نیز طی گفت وگویی 
ســرعت عمل اجرای طرح را رضایت بخش دانســت و 
گفت: با این روند احتمااًل طی روزهای آتی مشکل محله 

یاد شده به طور کلی حل وفصل گردد.
دادســتان پاوه همچنین ازتوجه و همراهی مهندس 
علیرضا تخت شــاهی مدیرعامل آب و فاضالب استان 
کرمانشاه و همچنین تالش های مهندس سالم مرادی 
مدیر امور آب وفاضالب شــهری شهرستان پاوه برای 
حل مشــکل موصوف حل وفصل گردید تقدیر وتشکر 

نمود.

 محله مسجد صالح الدين ايوبی از آب لوله كشی 
بهره مند شدند
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ارائه راهکارهای خدمات بهتر به شهروندان 
نشست هم اندیشــی مسئوالن 
فاوای شهرداری کرمانشاه با اساتید  
دانشجویان دانشکده علوم و فناوری 
نوین شهرستان کرمانشاه  به منظور 
ارائه طرحهای کار بردی  اســتفاده 
موثر و بهینه در برنامه ریزی شهری  
برگــزار گردیــد.  در این نشســت 
 iot موضوع شهر هوشمند  و جایگاه
در آن مــورد بحث  و تبادل نظر  قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
فاوای شــهرداری کرمانشــاه پژوهنده مدیر عامل  فاوای شهرداری کرمانشاه  
با اســتقبال از موضوعات مطروحه و همکاری دانشــجویان و اساتید دانشکده 
فن آوری نوین  تصریح کرد: با اســتفاده از تحقیقات  و آموزه های ارزشــمند این 
دانشــکده سازان فناوری و ارتباطات شهرداری کرمانشاه ))فاوا(( آماده است از 
تمام ظرفیتها و امکانات خود در راســتای عملیاتی سازی طرح هوشمند سازی 

شهری استفاده نماید.
وی همچنین تاکید کرد: سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه نیازمند دریافت 
تحقیقات و یافته های علمی و پژوهشــی اساتید و دانشجویان  دانشکده فناوری 
است تا بتواند با استفاده از آنها زمینه های ایجاد یک مدیریت علمی بر پایه های 
فناوری و هوشمند سازی را طراحی نماید. همچنین مدیر عامل فاوای کرمانشاه 
پیشنهاد برگزاری مشترک سمینار شهر هوشمند سازی و کارگاه iotدر استان 
را مطرح نمود که مورد اســتقبال و توجه دانشــکده فنــاوری  و ارتباطات نوین 
کرمانشــاه قرار گرفت. ســپس دکتر بهنیا مدیر کل ارتباطات و فن آوری استان 
کرمانشــاه در خصوص اهمیت جایگاه iot و پژوهش های کاربردی و تاثیر آن 

در پیشرفتهای علمی شهری مواردی را مطرح نمودند.

نرخ کرایه تاکسی میانگین 13 درصد افزایش 
یافت

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر کرمانشاه گفت: نرخ 
کرایه تاکسی در سال 97 با میانگین حدود 13 درصد افزایش نسبت به سال قبل، 

به تصویب شورای اسالمی شهر و تأیید فرمانداری رسید.   
به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی کرمانشاه، سجاد سلیمانی با اشاره 
به اینکه الیحه پیشــنهادی افزایش کرایه تاکســی چندی پیش در صحن علنی 
شــورای شــهر تصویب و به فرمانداری ارسال شد، اظهار کرد: با تأیید این مصوبه 
توســط فرمانداری، نرخ های جدید کرایه تاکسی در سال 97 از روز چهارشنبه 23 

خردادماه اجرا خواهد شد.  
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه بیان کرد: نرخ کرایه تاکسی را 
هرساله مطابق با تورم و رعایت سایر جوانب افزایش می دهیم چرا که تاکسیرانان 

نیز مشکالت بسیاری دارند و باید امرار معاش داشته باشند.
سجاد سلیمانی با بیان اینکه در حدود 10 هزار برچسب نرخ کرایه 97 تاکسی ها 
در آینده نزذیک چاپ و توزیع می شــود، گفت : این برچســب ها که بر روی شیشه 
جلوی تاکسی ها نصب خواهد شد، مبنای جدید پرداخت کرایه ها طی امسال است.

وی تصریــح کرد: شــهروندان بــرای اطالع از نرخ های ســال 97 عالوه بر 
برچســب های کرایه در تاکســی ها ، تابلوهای خطوط ، نشریات ،صدا و سیما نیز 
 kermanshahtaxi.ir می توانند به سایت سازمان تاکسیرانی به آدرس

نیز مراجعه کنند.
ســلیمانی خاطر نشان کرد: بی شک تاکسیرانان شــهر کرمانشاه همواره در 
خدمات رســانی به مردم شریف کرمانشاه پیشرو بوده اند و با ایثارگری خویش به 
شهروندان یاری رسانده اند و از تمامی این عزیزان که همکاری و همراهی بسیار 
ســنجیده و ارزشمندی با ســازمان تاکسیرانی و مردم داشته و صبورانه از افزایش 
نرخ کرایه تاکسی ، پیش از زمان اعالم رسمی خودداری کردند و موجبات رضایت 
شــهروندان را فراهم آوردند ، صمیمانه سپاسگزاریم. به گفته مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری کرمانشــاه واحد شکایات و بازرسی 
سازمان با شماره تلفن های 38246565-38211948 آماده رسیدگی به هرگونه 

مشکل شهروندان در خصوص اجرای کرایه های جدید خواهد بود.

تهیه نقشــه GIS شهر کرمانشاه با اسامی 
معابرآن

پژوهنده مدیر عامل سازمان فاوای کرمانشاه از تهیه نقشه GISشهرکرمانشاه 
والیه های مختلف آن از جمله معابر، خیابانها و... خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری 
کرمانشاه ، این نقشه دیجیتالی )GIS( می تواند با امکاناتی که داراست درمعرفی 
خیابانها ، معابر و کوچه ها برای شناسایی و دسترسی آسان در راستای کیفیت یابی 
خدمات شهری کمک قابل توجهی به شهرداری ها بنماید. وی تاکید کرد:  درحال 

حاضر الیه های معابر آن در حال آماده سازی و قابلیت دسترسی است.

هم افزایی 3 ســازمان فرهنگی در احیای 
جریان قصه گویی 

 جلســه هم اندیشــی)) برگزاری برنامــه ای متنوع در حــوزه قصه گویی در 
کرمانشــاه(( با حضور رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کرمانشــاه، مدیر نهاد کتابخانه های استان و مدیر کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه، در این جلسه 
که در روز شــنبه 29 اردیبهشت به میزبانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرمانشاه برگزار شــد، برگزاری روزهای قصه گویی در کتابخانه ها، 
مراکز  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگســراهای شــهرداری، 
مقدمات برگزاری جشــنواره قصه گویی در کرمانشــاه، برگزاری برنامه شاهنامه 
خوانی، نقالی و قصه گویی در پارک ها و انجام کارهای مشترک در این حوزه مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
بر اســاس این گزارش در جلسه هم اندیشــی برگزاری جشنواره بزرگ قصه 
گویی مقرر شد در سطح شهر کرمانشاه »پنج شنبه های قصه گویی« با مشارکت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، نهاد کتابخانه ها و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و در مراکز مرتبط با این بخش های فرهنگی  اجرا شود.

در پایان این نشســت بر تعامل هر سه سازمان برای برگزاری جشنواره بزرگ 
قصه گویی در کرمانشاه تاکید شد.

جوانان، زوجین و خانواده ها مربیگری 
زندگی را تمرین می کنند

ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری کرمانشاه با 
همکاری موسســه پل مثبت اندیشان ســالمت اولین دوره های 
مربیگری زندگی)ســیتی اســتیج( را مختص نوجوانان، جوانان، 

زوجین و خانواده ها برگزار خواهد کرد.
بــه گــزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری 
کرمانشــاه این دوره هــا با هدف بهبود و ارتقاء ســالمت روان و از 
طریق آموزش پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و آموزش 

مهارت های زندگی برگزار می شود.
 دوره مربیگــری زندگی در روز های یکشــنبه هــر هفته ویژه 
نوجوانان و جوانان و جمعه ها ویژه زوجین و خانواده ها در تابســتان 

جاری برگزار خواهد شد.
 شــروع این دوره ها برای نوجوانان 27 خرداد و برای خانواده ها از 

یکم تیرماه امسال خواهد بود.
 چالش های امروزی نوجوانان و جوانان، مهارت های ارتباطی با 
دوستان والدین، مهارت های انتخاب همسر مناسب، ازدواج موفق، 
مدیریت خشم، راهکار های عملی کنترل خشم، چالش های امروز 
والدین در تعامل و ارتباط موثر با فرزندان، خانواده موفق، راهکار های 
افزایش امید و انگیزه برای رســیدن به زندگی موفق و راهکار های 
پیشــگیری از اعتیاد و مشــکالت فضای مجازی فرزندان عناوین 
اولین دوره های "سیتی استیج" خواهد بود. سیتی استیج مخصوص 
جوانان و نوجوانان یکشنبه هر هفته ساعت 17 تا 19 و سیتی استیج 
مخصوص زوجین، والدین و خانواده ها هر جمعه  ســاعت 10 صبح 

الی 12 در محل سینما فرهنگ کرمانشاه برگزار خواهد شد.
 مراکز تهیه بلیت سالن و پایگاه اینترنتی  سینما فرهنگ می باشد.

دوره مربیگری زندگی با ســخنرانی و مربیگری دکتر نبی بســتان 
متخصص روانشناسی در سالن سمینار سینما فرهنگ برگزار می شود. 
شــایان ذکر اســت در زندگی امروزی با عنایت به تغییرات سبک 
زندگی، تفاوت بین نســلی، گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرنیته، 
عدم حضور فیزیکی الزم والدین در منزل به دلیل مشغله های کاری 
و فشــارهای اقتصادی وکاهش نظارت کامل در تربیت و همراهی 
نوجوانان، مشکالت بی شماری را سر راه خانواده ها قرار گرفته است. 
عدم آگاهی از مهارتهای ارتباطی موثر، شــیوه های درک و تعامل با 
نوجوانان و گسترش و رشــد آسیبهای روانی واجتماعی در جامعه، 
گسســته شــدن پیوندهای عاطفی و روحی میان اعضای خانواده، 
کاهش انگیزه نوجوانان در تالش برای انتخاب هدف مشخص در 
زندگی، مشــکالت و نگرانی های بی شماری را برای والدین فراهم 
کرده اســت.کوچینگ یا مربیگری زندگی، یکی از انواع روشهای 
آموزشــی و مربیگری در رشد و ارتقاء زندگی در زمینه های مختلف 
می باشد.الیف کوچینگ به طور خاص به نیاز انسان برای رشد پاسخ 
می دهد، به ما کمک می کند تا تمرکزمان را روی هدفمان حفظ کنیم 
و هدفمنــدی، افزایش اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه الزم به منظور 

کسب رضایتمندی در زندگی را فراهم می کند.
زندگی امروزی نیازمند کســب مهارت هایی اســت که  باعث 
افزایش توانایی اجتماعی و روحی افراد می شود که بتواند به نحوی 
بهتر و موثرتر با مشــکالت و دشواری های زندگی مواجه شود. هر 
قدر مهارت های زندگی فردی باالتر باشد، فرد بهتر می تواند سالمت 
روان و رفتــار خــود را حفظ کرده و به شــیوه ای منطقی و کارآمد 
مشــکالت پیش آمده را برطرف کند. اهداف مهم این طرح شامل 
،ایجاد انگیزه، افزایش اعتماد به نفس، روشــهای انتخاب صحیح، 
تغییــرات مثبت در رفتار، افزایش تعامل و ارتباط موثر، مســئولیت 

پذیری و ایجاد آرامش و شادکامی می باشد.

سومین دوره مسابقات موشک های 
کاغذی برگزار می شود

  ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه با 
همکاری خانه رباتیک اســتان، ســومین دوره مسابقات موشک 

کاغذی را برگزار می کند.
 بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بین الملل شــهرداری 
کرمانشــاه؛ سومین دوره مسابقات موشکهای کاغذی با رویکرد 
نشــاط اجتماعی، افزایش توان دانش آموزان، اســتعداد سنجی 

در حوزه هوافضا در بین نوجوانان کرمانشاهی برگزار می گردد.
بنا بر این گزارش این مســابقه ویژه رده های ســنی 7 تا 15 
ســاله بــوده که در دو رده ســنی برگزار خواهد شــد و به نفرات 
 برگزیــده جوایز نقدی لوح شــرکت در مســابقه و تندیس اهداء 
می شود.اهداء بن 60 هزار تومانی آموزش رباتیک به 1397 نفر از 
ســوی خانه رباتیک استان برای شرکت در دوره های آموزشی از 

دیگر مزایای این دوره از مسابقات خواهد بود.
به ســایر شرکت کنندگان نیز لوح شرکت درمسابقه به همراه 
امید کارت داده شــده که می توانند از مراکز فرهنگسراها تخفیف 
دریافــت کرده و نیــز از خانه های رباتیــک و برخی مراکز دیگر 
طرف قرارداد تخفیف دریافت نمایند.گفتنی اســت ثبت نام این 
سری از مسابقات موشک های کاغذی تا پایان ماه مبارک رمضان 
در فرهنگســرای  کوثر واقع در ســی متری دوم، فرهنگسرای 
گل نرگس واقع در ابتدای شــهرک ژاندارمری و فرهنگســرای 
شــهر واقع در چهاراه مطهری و خانــه رباتیک  امکان پذیر بود و 
مسابقه بعد از عید سعید فطر برگزار می شود.خانه رباتیک مجری 

برگزاری این مسابقات  خواهد بود.

راه اندازی ســامانه کنترل فضای 
سبز در سازمان فاوا

بــه گزارش روابط عمومی ســازمان اطالعــات و ارتباطات 
شــهرداری کرمانشــاه، به منظور کاهــش هزینه های جاری و 
تســهیل بر کنترل فضای سبز شهری و نظارت بیشتر  و بهینه بر 
پوشــش این نظارت در سطح شهر و با پیگیری مدیر عامل فاوای 
شهرداری کرمانشاه، ســامانه کنترل فضای سبز توسط سازمان 

فاوای شهرداری راه اندازی می شود.

دست پُر »شهردار« برای کرمانشاه
مدیرکل روابط عمومی شهرداری 
کرمانشاه از برگزاری جلسات فشرده 
شهردار در تهران و نتایج مطلوب این 

جلسات برای کرمانشاه خبر داد.
امیررضــا همایــون دولتشــاهی 
در گفــت و گو با خبرنگاران با اشــاره 
به جلســات فشــرده کاری دو روزه 
شهردار کرمانشــاه در تهران، گفت: 
شهردار کرمانشــاه به همراه تعدادی 
از مدیران شــهرداری طــی چند روز 
اخیر جلسات فشــرده ای با مسئوالن 
ســازمان شــهرداری های در تهران 
داشتند که خوشبختانه نتایج خوبی هم 
از این جلسات برای کرمانشاه حاصل 
شد. وی به جلسه شهردار کرمانشاه با 
مدیرکل بودجه سازمان شهرداری ها 
اشــاره کــرد و افزود: این جلســه در 
خصوص تعیین تکلیف بدهی سنواتی 
شــهرداری به بانک ها و اســتفاده از 
ظرفیت قانونی بودجه سال 97 جهت 
تهاتر بدهی های شــهرداری به بانک 
با مطالبات شهرداری از دستگاه های 
دولتی برگزار شد که با انجام این تهاتر 

موافقت شد.

دولتشاهی با اشــاره به بدهی 60 
میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه به 
بانک شهر، گفت: مطالبات شهرداری 
از دســتگاه های دولتی نیز روند مثبت 
خود را طی می کند و با احتساب دقیق 
آن طبق موافقــت صورت گرفته این 
مطالبــات بابت بدهی شــهرداری به 

بانک شهر تهاتر می شود.
مدیرکل روابط عمومی شهرداری 
کرمانشاه افزود: در جلسه دیگر شهردار 
با مدیر سرمایه گذاری مشارکت های 

مردمی سازمان شهرداری ها نیز مقرر 
شــد  بعد از رفع نواقص پرونده انتشار 
اوراق مشــارکت طرح قطارشهری و 
تکمیل این پرونده، نســبت به انتشار 

این اوراق اقدام شود.
دولتشــاهی افزود: در جلسه دیگر 
نیز که با حضور شــهردار و مشاورین 
شهرداری کرمانشاه با مشاورین ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
احداث بزرگراه شرقی محدوده اراضی 
پادگان ســروران ارتش تشکیل شد، 

پیشنهادات و اصالحات نهایی مطرح 
و مقرر شــد ســه مشــاور این طرح با 
همــکاری هــم طرح نهایــی را طی 
روزهای آتی به شــهرداری کرمانشاه 

ارائه دهند.
وی تصریــح کــرد: احــداث این 
بزرگراه ضمــن اتصال بلــوار خلیج 
فــارس به بزرگراه امام خمینی)ره( که 
باعث می شود این بزرگراه از بن بست 
خارج شــود، می تواند به عنوان یکی 
از کریدورهای اصلی شــهر کرمانشاه 
نقــش تاثیرگــذاری در روان شــدن 
بخشــی از ترافیک شــهری، کاهش 
مصرف ســوخت و صرفــه جویی در 

زمان تردد داشته باشد.
دولتشــاهی همچنین از برگزاری 
جلســه دیگری جهت تسریع احداث 
تقاطع امــام خمینی)ره( خبر داد.  وی 
افزود: در جلســه دیگــری نیز مقرر 
شــد مجتمع تجاری مشــارکتی در 
غرب کرمانشــاه با مشــارکت بخش 
خصوصی ساخته شود که از این طرح 
رونمایی خواهد شــد که بعد از آن وارد 

فاز اجرایی شود.

اخباراخبار

مدیر زیباسازی شــهرداری کرمانشاه از ممنوعیت 
نصب هرگونه داربســت تبلیغاتی در شــهر کرمانشاه از 

ابتدای تیر ماه خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل ،مژگان 
کرمی فرد در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به وجود 

داربست های تبلیغاتی بسیار در سطح شهر بویژه در اعیاد 
و مناســبت های مذهبی و ملی، گفت: این امر مشکالت 
بســیاری به وجود آورده و چهــره خوبی هم برای منظر 

شهری ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشــتر این داربســت ها 
متعلــق به هیات های مذهبی اســت، در جلســه ای با 
مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی و شورای هیات های 
مذهبی قرار بر این شــد که نصب داربست ممنوع شده 
و به جای آن شــهرداری پایه هــای ثابت تبلیغاتی را که 
جزو سازه های مجاز تبلیغاتی هستند در اختیار هیات ها 

قرار دهد.
کرمی فرد تصریح کرد: در همین راستا شهرداری 30 
پایه ثابت تبلیغاتی را در اختیار شورای هیات های مذهبی 
قرار داده که با مدیریت آنها در اختیار هیات ها قرار گیرد.

مدیر زیباسازی شــهرداری کرمانشاه افزود: عالوه 
بــر این 9 پایه ثابت دیگر درب هیات های شــاخص که 

سازمان تبلیغات و شــورای هیات های مذهبی معرفی 
کنند، جهت اطالع رسانی نصب می شود.

کرمــی فرد در ادامــه از ممنوعیــت نصب هرگونه 
داربست تبلیغاتی در شهر از ابتدای تیرماه خبر داد و افزود: 
این ممنوعیت نصب داربســت فقط مختص هیات های 
مذهبی نیســت و ادارات و ارگان ها نیز حق اســتفاده از 

داربست را ندارند.
وی با اشاره به وجود 180 پایه ثابت تبلیغاتی در شهر 
کرمانشــاه گفت: این پایه ها در اختیار بخش خصوصی 
اســت که ادارات می توانند از آنها جهت انجام تبلیغات 

برنامه های خود استفاده کنند.
کرمــی فــرد در ادامه از پیگیــری ممنوعیت نصب 
بنرهایی با مضامین "حاللم کنید" و "خداحافظ رفیق" 
خبــر داد و افزود: آیین نامــه ای در این خصوص آماده 
شــده که بزودی جهت تصویب به شورای شهر ارسال 

می شود.

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کرمانشاه و بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه 
و با مشارکت ســازمان بسیج هنرمندان 
و حوزه هنری اســتان کرمانشــاه اولین 
جشــنواره خون و قلم ویژه خوشنویسی 
وصیت نامه شــهدای واالمقام شــهر 
کرمانشاه در مردادماه برگزار خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری 
کرمانشــاه، اســتاد عبداهلل جواری دبیر 
اولین جشــنواره خــون و قلم در گفت و 
گویی با قدردانــی از برگزاری این اقدام 
فرهنگــی، عنوان کــرد: از مجموع آثار 

رسیده به اولین جشــنواره خوشنویسی 
خــون و قلم ویژه وصیت نامه شــهدای 
کرمانشــاهی 47 اثر فاخر مورد ارزیابی 

قرار گرفت.
 جواری گفت: از مجموع آثار ارســال 
شده به دبیرخانه جشــنواره خون و قلم 
47 اثــر از  20 هنرمنــد خــوش نویس  
مــورد ارزیابی داوران اولین جشــنواره 
خوشنویســی خون و قلــم  قرار گرفت و 

به نمایش گذاشته می شود.
به گفته جواری این آثار در بخش های 
نستعلیق، نسخ، ثلث، شکسته نستعلیق، 
خط خودکاری و نقاشی خط مورد ارزیابی 

قرار گرفت.
 جــواری اذعان کــرد: تمامی 47 اثر 
ارزیابــی شــده در روز ملی کرمانشــاه 
مصادف با 5 مرداد و همزمان با ســالروز 
عملیات غرور آفرین مرصاد در نمایشگاه 
نگار خانه شهر واقع در فرهنگسرای شهر 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
گفتنی اســت کــه اعــالم نتایج و 
برگزیدگان اولین جشنواره خوشنویسی 
خون و قلم و اختتامیه نمایشگاه در نیمه 

دوم تیرماه انجام خواهد شد.

ضمنا در فراخوان شــرکت در اولین 

جشنواره خون و قلم از ابتدای اسفند ماه 
سال 96 و آخرین مهلت ارسال آثار پایان 

اردیبهشت ماه امسال اعالم شده بود.

 ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشی شــهرداری کرمانشاه و نواحی 
ســه گانه آموزش و پرورش کرمانشاه 
در اقدامی مشترک" شهریاران فرهنگ 

کرمانشاه" را تاسیس خواهند کرد.  
 به گــزارش روابــط عمومی و امور 
بین الملل شــهرداری کرمانشــاه، در 
جلســه ای که برای برگزاری این طرح 
و با حضور مهــدی عبدالمالکی رئیس 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کرمانشــاه و آقایان ملکی، 
محبی و ســلیمانی معاونین پرورشــی 
نواحی سه گانه آموزش و پرورش برگزار 
شــد،  مقرر شــد دانش آموزان نخبه و 

برگزیده در رشته های علمی، فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و ورزشــی که در طول 
ســال تحصیلی توســط معاونت های 
پرورشــی آموزش و پرورش شناسایی 
و منتخب گردیده اند، از تیر ماه امســال 
و در اوقــات فراغت تابســتان با حضور 
در دوره آموزشــی ضمن توانمند سازی 
خود در رشــته های تخصصی به عنوان 
شهریاران کرمانشاه فعالیت خود را آغاز 

نمایند.
مســئولیت پذیــری اجتماعــی  و 
پــرورش ســرمایه های اجتماعــی با 
اهداف بلند مدت آموزش شــهروندی و 
اخالق شهروندی توسط دانش آموزان 

بــه عنوان  نخبــگان علمی فرهنگی از 
جمله اهداف این طرح است.

 انجمن نقاشــی، طراحی و گرافیک، 
انجمن هنرهای نمایشی، انجمن قرآن، 
نهج البالغــه  و حدیث، انجمن مداحی 
و تواشــیح، انجمن موســیقی و سرود، 
انجمن ادبیات  )شعر و داستان(، انجمن 
علمی )نانو، نجوم، رباتیک و معماری(، 
انجمن فیلم و عکس و انجمن ورزشی، 
9 انجمن پیش بینی شــده در این طرح 
برای فعالیت دانش آموزان خواهد بود.

قرار است کالس های آموزشی این 
انجمن ها در دو رده سنی برگزار شود.

برنامه هــای متنوعی به عنوان فوق 

برنامه برای این دوره پیش بینی شــده 
است.

در تفاهــم صــورت پذیرفتــه بین 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرمانشاه و نواحی سه گانه 
آمــوزش و پــرورش کرمانشــاه قرار 
اســت ایــن دوره ها تیرماه امســال در 
فرهنگســراهای شــهرداری و مراکز 

آموزش و پرورش برگزار شود.
برای برگزاری این دوره ها از اساتید 
برجسته دانشــگاه و آموزش و پرورش 
استفاده خواهد شــد و به دانش آموزان 
شــرکت کننــده کارت "شــهریاری 

فرهنگ کرمانشاه" اعطا خواهد شد .

نصب »داربست تبليغاتی« در كرمانشاه ممنوع شد

۴۷ اثر فاخر خوشنویسی در اولین جشنواره »خون و قلم« 

دانش آموزان »شهرياران فرهنگ كرمانشاه« می شوند

مهندس بازوند اســتاندار به همراه معاون عمرانی 
اســتانداری، فرماندار، شــهردار و جمعــی از مدیران 
دســتگاههای اجرایی از محل بازیافت زباله و ســایت 

نخاله های ساختمانی دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشــاه استاندار کرمانشــاه در این دیدار با تاکید بر 

ضرورت وجود بازیافت زباله گفت: طرح بازیافت زباله، 
پســماندهای خانگــی و نخاله های ســاختمانی یک 
ضرورت و نیاز برای کرمانشــاه است و خوشبختانه در 

این مورد در کشور پیشتاز بوده ایم.
وی افــزود: از تولیــدات این شــرکت می توان در 
مصارف کشــاورزی و ســاخت و ســاز به نحو احسن 

استفاده کرد.
شایان ذکر است مهندس بازوند و معاون عمرانی در 
این دیدار به درخواست ها و مشکالت موجود در شرکت 
بازیافت زباله و ســایت نخاله های ساختمانی رسیدگی 
 و دســتور پیگیــری و حل مــوارد ذکر شــده را صادر 

کردند.

بازدید استاندار از شرکت بازیافت و سایت نخاله های ساختمانی
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اختصاص ۵۱۰۰ميليارد ريال برای بازسازی 
تاسيسات زيربنايی خسارت ديده

استاندار کرمانشــاه گفت: 510 
میلیــارد تومــان اعتبــار عمرانی، 
برای بازســازی تاسیسات زیربنایی 
خســارت دیده در مناطق زلزله زده 
استان کرمانشــاه اختصاص یافته 

است.
به گزارش مهر، هوشنگ بازوند 
در نشســت ستاد شورای هماهنگی 
مدیریــت بحران که در کرمانشــاه 
برگزار شد، اظهار داشت: برنامه های 
ارائه شــده توســط دســتگاه های 
اجرایی بــرای مقابله با بحران های 
احتمالی آتش ســوزی، برنامه های 

قابل قبولی است.
وی اولویــت اول در مبحــث 
آتش ســوزی را پیشگیری دانست 
و افــزود: این مهم نیــاز به فرهنگ 
ســازی و آموزش دارد و  مدیران از 
ظرفیت هــای آمــوزش و پرورش، 
رســانه ملی و فضای مجازی برای 

این موضوع استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه تأکید 
کــرد: دســتگاههای متولی برای 
اســتفاده از ظرفیت افــراد بومی در 
مقابله با آتش ســوزیها، از ظرفیت 
دهیاری ها و عشایر مناطق استفاده 
کنند.بازونــد افزود: هم اکنون یکی 
از مهم ترین دغدغه های ســمن ها 
در عرصه مســائل اجتماعی، حوزه 
صیانت از محیط زیســت اســت. از 
ظرفیت سمن ها باید برای فرهنگ 

سازی در این زمینه استفاده کنیم.

وی بیــان کرد: ارتش، ســپاه و 
بسیج به واســطه انسجام سازمانی 
حاکم بــر آنها، در مواقــع بحرانی 
بخوبی ایفای نقش کرده اند. نمونه 
بارز این موضوع، حضور بموقع آنها 

در امدادرسانی به زلزله زدگان بود.
بازونــد افــزود: طبــق مصوبه 
هیئت محترم دولــت در تاریخ 22 
اردیبهشت ماه 97 مبلغ پنج میلیون 
برای  کمک بالعــوض به هر یک 
از خانــواده های جانباختگان درنظر 

گرفته شــده اســت که با احتساب 
حــدود 620 نفــر، این مبلغ حدود 
ســه میلیارد و صدمیلیــون تومان 
اســت. قبال هم هالل احمر از محل 
منابــع خود پنج میلیون تومان به هر 
یک از خانواده های سوگوار، کمک 

بالعوض نموده است.
بازوند با اشــاره به اینکه پانزده 
میلیارد تومان اعتبــار برای جبران 
خســارت وارده به 21 شــهرداری 
در مناطــق زلزلــه زده اختصاص 
یافتــه اســت، گفــت: 10 میلیارد 
تومــان بــرای جبران خســارت و 
مرمت پاســگاههای مرزی نظامی 
و انتظامــی اســتان در حادثه زلزله 

درنظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: 510 میلیارد 
تومان اعتبار عمرانی در مرحله اول، 
برای بازســازی تاسیسات زیربنایی 
خســارت دیده مناطــق زلزله زده 

اختصاص یافته است.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان کرمانشاه 
گفــت: دومین مرکز آمــوزش و حمایت از کودک و 
خانواده در کرمانشــاه طی هفته هــای آینده احداث 

می شود.
مرتضی کوهی اظهار داشــت: معاونت اجتماعی 
بهزیستی استان کرمانشاه در چهار حوزه شامل زنان 
و دختران خودسرپرست یا فاقد سرپرست موثر، مقابله 
با آســیب های اجتماعی، امور مربــوط به مهدهای 
کودک و کودکان و نوجوانان بدسرپرســت یا بدون 

سرپرست فعالیت دارد.
وی با اشاره به موضوع کودکان کار گفت: کودک 
کار کودکی اســت که زیر ســن قانونی قرار دارد و به 
دلیل فقــر و محرومیت و نیاز بــه تأمین ضروریات 
زندگی خانواده مجبور اســت که ساعاتی از شبانه روز 

را مشغول انجام کار و فعالیتی باشد.
کوهی با بیان اینکه بیــش از 95 درصد کودکان 
کار دارای خانواده هســتند، افزود: سازمان بهزیستی 
در برنامه ششــم توســعه نقش محوری را در مسائل 

اجتماعــی بر عهــده دارد.وی با بیــان اینکه عالوه 
بر بهزیســتی، دوازده دســتگاه دیگر عضو شورای 
ســاماندهی کودکان کار و خیابانی هســتند، افزود: 
ســال گذشته اولین مرکز آموزش و حمایت از کودک 
و خانــواده را با همکاری شــهرداری در کرمانشــاه 
ایجاد کردیم.معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان 
کرمانشاه از احداث دومین مرکز آموزش و حمایت از 
کودک و خانواده در کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: این 
مرکز بزودی طی هفته های آینده پی ریزی می شود.

دومین مرکز آموزش وحمایت از کودک وخانواده 
احداث می شود

 با ســاخت انــواع کاتالیســت هاي 
تزریقــي لجن هاي نفتي، پاالیشــگاه 
کرمانشــاه بــه عنوان تنهــا مجموعه 
تولیدکننده این محصول در دنیا، مرجع 
تمامي لجن هــاي نفتي صنعت نفت در 

سراسر جهان شد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بین 
الملل شــرکت پاالیش نفت کرمانشاه، 
مهندس ســهراب براندیشــه، رییس 
هیــات مدیــره شــرکت پاالیش نفت 
کرمانشاه در این باره اظهارکرد: صنایع 
نفت در سراســر دنیا روزانه بیش از 4/1 
میلیون بشکه لجن های نفتی مخاطره 
آمیز برای محیط زیست تولید می کند. به 
عالوه میلیون ها بشکه لجن نفتی بدون 
هیــچ توجیه اقتصــادی درون مخازن 
ذخیره موقــت، گودال ها و حوضچه ها 

نگهداری می شود. 
وي ادامــه داد: همچنین لجن های 
نفتــی در تمام محل هــای ذخیره نفت 
خام مانند مخازن ذخیره، ایســتگاه های 
انتقال، کشــتی های نفت کش، تانکرها 
و پاالیشــگاه ها تشــکیل و مشکالت 

بسیاری را ایجاد می کند. 
براندیشــه یادآور شد: در حال حاضر 
لجن هــای نفتی در تمام دنیا به دو روش 
امحاء یا دفن در ســایت های لندفیل یا 
سوزاندن در کوره زباله سوز صورت مي 
گیرد که در هر دو حالت آلودگي زیســت 
محیطي بســیاري به بار مــي آورد. به 
عنوان مثــال دفن این لجن ها در خاک، 
باعث نفوذ آلودگي هاي آن به الیه هاي 
زیرین آب ها و سفره هاي آبي زیرزمیني 
مي شــود که هم براي کشاورزي و هم 
براي ســالمتي بشر مخاطرات بسیاري 

را به همراه دارد. 

رئیس هیات مدیره شرکت پاالیش 
نفت کرمانشــاه گفت: مدیریت بخش 
خصوصي پاالیشــگاه کرمانشاه موفق 
شده که با جذب نخبگان برجسته کشور، 
روشــي نوین و کامال »هاي تک« براي 
فرآوري لجن هاي نفتــي ابداع کند که 
ایــن اقدام براي اولین بار اســت که در 

سطح جهان انجام شده است. 
وي خاطرنشــان کــرد: ایــن گروه 
از مهندســین نخبــه کشــور با آغوش 
باز توســط مدیریــت بخش خصوصي 
پاالیشــگاه کرمانشــاه پذیرفته شده و 
تمــام امکانات و منابع مالي مورد نیاز در 
اختیــار آنها قرار داده شــد که در نهایت 
پس از ماه ها مطالعات و انجام نمونه هاي 
آزمایشــگاهي، موفق به ساخت و تولید 
انواع کاتالیســت هاي نویــن تزریقي 
لجن هاي نفتي در پاالیشگاه کرمانشاه 
شــدند.  وي خاطرنشان کرد: انجام این 
مهم ضمن ایجــاد ارزش افزوده براي 
پاالیشگاه کرمانشاه موفقیتي کم نظیر 
در حفاظت از محیط زیست به شمار مي 

آید. 
 همچنین محسن یوسفي فر مشاور 
پاالیشگاه کرمانشــاه در حوزه فناوري 
و مدیــر تحقیقــات فناوري دانشــگاه 
کالیفرنیــا و مجري این طــرح در این 
باره اظهارکرد: براي اولین بار در ســطح 
دنیاســت که ما در شرکت پاالیش نفت 
کرمانشــاه اقدام به تولید و ساخت انواع 
کاتالیست هاي نوین تزریقي لجن هاي 

نفتي کرده ایم. 
وي افــزود: لجنهــای نفتــی از 
معضالت بســیار مهم زیست محیطی 
برای پاالیشگاهها و شرکتهای تولیدی 
محصوالت نفتی در سراســر دنیاست و 
همیشــه هزینه نگهداری بسیار زیادی 
برای آنها در جهت جلوگیری از آلودگی 
نفتی انجام می شــود و از موارد بســیار 
حساس محیط زیستی به شمار مي آید. 
 یوســفي فر اظهارکرد: بعد از سالها 
کار تحقیقاتــی توانســتیم با ســاخت 
کاتالیســتهای فوق پیشرفته نانومتری 
در جهت بازیافت لجنها و برگشــت به 

چرخــه  مصرف گامی مثبت برداریم که 
این مهم در ایران با همکاری پاالیشگاه 
کرمانشاه در حجم صنعتی عملیاتی شده 

است. 
وي خاطرنشــان کرد: با این روش، 
بــر مبنای کیفیت و شــرایط نگهداری 
لجنها تا 85 درصد آنها فرآوری و با پیوند 
مولکولی و تغییر ماهیت با مازوت )نفت 
کوره Fuel Oil( ترکیب شده و تبدیل 

به مازوت با کیفیت بهتر می شود. 
مشاور پاالیشگاه کرمانشاه در حوزه 
فنــاوري تصریح کرد: صرفه اقتصادي، 
جلوگیــری از جریمه هــای ســنگین 
محیط زیست در جهت آالیندگی شدید 
محیطی، هزینه کم کاتالیست در جهت 
فراوری لجنها، ســرعت باال و ابزار ساده 
در جهت استفاده از کاتالیستها، فراوری 
ضایعات به ســوخت با ارزش، ســاخت 
تاسیسات و اجرای طرح در مدت زماني 
کوتاه و ... از جمله مزایاي منحصر به فرد 

اجراي این طرح است. 
وي تاکیــد کــرد: از آنجایي که این 
طرح به صورت انحصاري در اختیار ما و 
مجموعه پاالیشگاه کرمانشاه است، هر 
کسي در هر نقطه دنیا که بخواهد از این 
کاتالیســت ها براي فرآوري لجن هاي 
نفتي اش اســتفاده کند می تواند آن را از 

پاالیشگاه کرمانشاه تهیه کند. 
 یوســفي فر در پایــان از همکاري و 
مســاعدت مدیریــت بخش خصوصي 
پاالیشــگاه کرمانشــاه تقدیــر کرد و 
عنوان داشــت: انجام چنین طرح هایي 
نیازمند نگاه رو به آینده مدیریت بخش 
خصوصي است که این مهم در مجموعه 
پاالیشگاه کرمانشــاه بخوبي مشاهده 

مي شود.

ساخت انواع کاتالیست هاي تزریقي لجن هاي نفتي 
در پاالیشگاه کرمانشاه


