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  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه فرصتی 
را در آیین گرامیداشت روز خبرنگار فراهم کرد تا خبرنگاران 
و فعاالن رسانه ای استان دغدغه ها، مطالبات و خواسته های 
خود را با مسووالن ارشد استان مطرح کنند و مسووالن نیز قول 
پیگیری و رفع این خواسته ها را در حد وسع و توان خود دادند.  
آیین گرامیداشت روز خبرنگار با حضور بیش از ۶۰۰ خبرنگار و 
فعال رسانه ای شامگاه چهارشنبه در تاالر انتظار شهر کرمانشاه 
برگزار شد؛ و در ابتدای این آیین »علی صفدری« مدیرکل 
جوان فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای رسانه و روز خبرنگار، از تالش ها و زحمات 
جامعه رسانه ای استان قدردانی کرد و گفت: اهالی رسانه کشور 
امروز صادقانه و مظلومانه حضور موثری در میدان دارند و در 
برابر رسانه های قدرتمند دشمن فعالیت می کنند. صفدری 
همچنین به مقوله جهاد تبیین که مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب است، اشاره کرد و از خبرنگاران خواست در این ارتباط 
با جدیت به تولید محتوا بپردازند. وی به فرموده رهبر معظم 
انقالب که کار خبرنگاران انتقال آگاهی و واقعیت هاست اشاره 
کرد و افزود: خبرنگاران در آگاه سازی افراد جامعه و مسئولین 
نقش کلیدی و اثرگذاری دارند و این حضور برای خدمت به 
نظام و انقالب مقدس است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمانشاه با اشاره به خدمت رسانی خبرنگاران گفت: 
برای پیشرفت استان امروز بزرگترین و مهمترین نیاز استان 
همدلی و مودت اســت؛ بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگو 
مذاکره و همدلی دارد. رییس ســازمان بسیج رسانه استان 
کرمانشاه هم در این مراسم با تاکید بر جایگاه واالی خبرنگاران، 
پیشنهاد نامگذاری یک خیابان یا یک میدان مهم شهر را با 
عنوان "خبرنگار" مطرح کرد و افزود: بهتر است در این میدان 
تندیسی از شهدای خبرنگار هم نصب شود. »محمدهادی 
صحرایی« با تاکید بر کنار زدن رسانه های غیررسمی در استان، 
از مدیران استان خواست از خبرنگاران رسانه های رسمی که 
اشراف همه جانبه ای بر مســائل و مشکالت استان دارند به 
عنوان مشاورین خود استفاده کنند. صحرایی در ادامه یکی از 
معضالت و چالش های کار رسانه های غیررسمی در استان را 
انتشار گسترده اخبار منفی و سیاه نمایی و خودتحقیری عنوان 
کرد و افزود: انتشــار این اخبار تنها چهره کرمانشاه را زشت 
می کند و موجب فراری دادن ســرمایه گذاران از استان می 
شود. وی افزود: برای رفع این مشکل، باید رسانه های رسمی 
تقویت شوند و چهره زیبا و ظرفیت های استان از طریق آنها در 

سطح کشور معرفی شود. 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  مطرح کرد؛

مسکن، بیمه و امنیت شغلی دغدغه 
اصلی فعاال ن رسانه ای کرمانشاه

   توقیف وانت پیکان حامل مواد مخدر 

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
کرمانشــاه از تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی و 
ورزشی با پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد با اولویت 

مناطق محروم در استان خبر داد.
مرزبان نظری به ســفر اخیر معــاون عمرانی وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور برای بازدیــد از روند تکمیل 
و تجهیز مــدارس در حال احداث ســه شهرســتان 
گیالنغرب، قصرشیرین و ســرپل ذهاب اشاره و اظهار 
کرد: یکی از اهداف این نهــاد تکمیل پروژه های نیمه 
تمام با پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد با اولویت 
مناطق محروم است. وی با اشاره به پروژه های در دست 

اقدام سه شهرســتان گیالنغرب، قصرشیرین و سرپل 
ذهاب، افزود: از ســال ۱۳۹۶ تاکنون در شهرســتان 
سرپل ذهاب تعداد ۶۰ پروژه آموزشی و ورزشی با ۳۱۸ 
کالس درس به بهره برداری رســیده که زیربنای این 

پروژه ها حدود ۶۳ هزار متر مربع بوده است.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
کرمانشاه ادامه داد: همچنین در شهرستان گیالنغرب 
تعداد ۲۴ پروژه آموزشی و ورزشی با ۸۰ کالس درس 
افتتاح شــده که زیربنای این تعداد پروژه هفت هزار و 

۵۰۰ متر مربع بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ثبت 
نام ۳۰۴ هزار دانش آموز در مدارس استان خبر داد.

سلمان محمدی با اظهار کرد: سال تحصیلی جدید 
بر اســاس اعالم ســتاد ملی کرونا به صورت حضوری 
خواهد بود اما برای بازگشایی مدارس نیازمند همراهی 
دستگاه های مربوطه هستیم. وی افزود: دستگاه هایی 
مانند دانشگاه علوم پزشــکی و پلیس راهور در بحث 
نظارت بر سرویس مدارس و بهداشت مدارس می توانند 

آموزش و پرورش استان کرمانشاه را یاری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح 
کرد: در مجمــوع تاکنون ۳۰۴ هزار دانــش آموز در 
مدارس ثبت نام کرده اند که ۳۳ هزار و ۴۰۰ نفر از آنان 

پایه اولی هستند.
محمــدی خاطــر نشــان کــرد: از خانواده های 
کرمانشاهی درخواست می کنیم تا پایان هفته نخست 
شهریور ماه نسبت به تکمیل ثبت نام فرزندان خود در 
مدارس اقدام کنند تا مدارس برای آغاز سال تحصیلی 

جدید برنامه ریزی و اقدامات الزم را انجام دهند.

تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی 
درکرمانشاه با اولویت مناطق محروم 

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه خبر داد؛
ثبت نام ۳۰۴ هزار دانش آموز 

کرمانشاهی در مدارس

 مدیریت آب و فاضالب شهرستان کرمانشاه گفت: با 
یک هفته اقدام عملیاتی و میدانی توسط اکیپ حوادث 
و اتفاقات مدیریت آبفا شهرستان کرمانشاه آب شرب 

شهرک زیباشهر پایدار شد.
 مهدی رشیدپور  ضمن بیان این خبر گفت: افزایش 
ساخت و سازها و عدم توجه به تراکم جمعیت و تناسب 
زیرساخت های شــهری با جمعیت موجود از یک سو، 
توپوگرافی خاص برخی از مناطق شــهر کرمانشــاه و 
محدودیت مخازن ذخیره آب در این شهر از سوی دیگر 
باعث شده است که پس از وقوع هر حادثه در تاسیسات 
برقی شرکت آبفای استان با مشکالتی در امر آبرسانی 
پایدار در برخی از محله ها، از جمله شــهرک زیباشهر 
مواجه شویم. به گفته رشیدپور با پیگیری های مستمر 
و بازدیدهای حضوری داودی مدیرعامل شــرکت آبفا 
استان کرمانشاه و تالش شــبانه روزی اکیپ حوادث 
و اتفاقات مدیریت آبفا شهرستان کرمانشاه در نهایت 
پس از ۳۶ ســاعت حضور بی وقفه و مســتمر و انجام 

فعالیتهای عملیاتی از جمله باالنس هیدرولیکی شبکه 
و هواگیری آن مشکل قطعی آب شرب خیابان فاضل 
و مجتمع آموزش وپرورش مرتفع شد.  وی از آبرسانی 
سیار به مناطق فوق تا پایان مشکل پیش آمده خبر داد 
و افزود: با برنامه ریزهای انجام شده به صورت شبانه روز 
در مدت وقوع این حادثه و تا پایان رفع مشکل موجود 
آبرســانی ســیار به مجتمع های آموزش و پرورش و 

خیابان فاضل به صورت مستمر انجام گردید. 

مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشــاه با بیان 
اینکه نفوذ گازرسانی در بخش روستایی کرمانشاه به 
۹۴ درصد رسید، گفت: گازرسانی به تمام بخش های 
شهری و روستایی استان کرمانشاه تا پایان سال ۱۴۰۲ 

تعیین تکلیف می شود. 
ناصر حسینی اظهار داشت: هم اکنون کار گازرسانی 
به دو شهر ریجاب و ازگله و ۳۲۹ روستا که همگی جزو 
نقاط سخت و صعب العبور هستند و دو شهرک صنعتی 
و۲۵۰ واحد تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ 
میلیارد تومان در دست اجرا است. وی با بیان اینکه با 
اتمام این پروژه ها نفوذ گازرسانی در بخش روستایی 
به ۹۴ درصد و در کل استان به ۹۸ درصد ارتقا خواهد 
یافت عنوان کرد: در شرکت گاز اســتان تا پایان سال 
۱۴۰۲ گازرســانی بــه تمامی بخش های شــهری و 

روستایی استان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان کرمانشاه افزود: به 
طور نمونه هم اکنــون از مجموع ۹۲ روســتای قابل 

گازرســانی در بخش گهــواره ۶۵ روســتا باالی ۲۰ 
خانوار است که۲۶  روســتای آن گازدار و۶۶ روستا با 
اعتباراولیه ۶۴ میلیاردتومان نیز در دســت اجراست 
که تاپایان امسال ۲۱ روستای آن گازدار خواهند شد. 
حسینی گفت: شرکت گاز اســتان دارای پتانسیل و 
توانمندی زیادی در بخش نیروی فنی و اجرایی است 
وهدف ما ارتقای جایگاه شرکت و مجموعه بهره برداری 

در بخش های مختلف است. 

 نفوذ گازرسانی در بخش روستایی کرمانشاه
 به ۹۴ درصد رسید

  پایداری آب شرب 
شهرک زیباشهر شهر کرمانشاه 

خبرخبر

تبریز-امید محمدزاده، خبرنگار توسعه 
ایرانی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز از افتتاح ۱۰ پروژه بهداشتی و 
درمانی این دانشگاه با اعتباری بالغ 

بر ۶۰۸ میلیارد ریال همزمان با هفته 
دولت خبر داد.

 دکتر بهمن نقی پور اظهار کرد: با 
افتتاح این تعداد پروژه ۴۹۹۰ هزار 

مترمربع به فضای عمرانی شبکه 
بهداشت و درمان استان افزوده می 

شود.
وی، با اشاره به جزئیات پروژه های 

آماده افتتاح دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در هفته دولت گفت: در طی 
این هفته سی تی اسکن  مرکز درمانی 
شهرستان ملکان در فضای فیزیکی 

۳۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد ریال مورد افتتاح قرار می گیرد.
وی، ادامه داد: دستگاه ام آر آی 
شهرستان اهر نیز با کاربری درمانی 
در فضای فیزیکی به متراژ ۵۰۰ متر 
مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد 
تومان در طی این هفته به بهره برداری 

می رسد.
وی گفت: در طول این هفته، مرکز 
جامعه سالمت شهری ایلخچی با 
کاربری بهداشتی و در متراژ ۱۱۰۰ 
متر مربع با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد 

ریال افتتاح می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از 
اتمام عملیات عمرانی در مرکز جامع 
هرگالن  مرکز  روستایی  سالمت 
عجب شیر خبر داد و گفت: این مرکز 
با کاربری بهداشتی در مساحتی بالغ بر 
۴۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۵ 
میلیارد ریال مورد افتتاح قرار می گیرد.
دکتر نقی پور افزود: دو مرکز جامع 
سالمت روستایی قلعه کندی کلیبر 
و مرکز خورجستان هشترود به ترتیب 

به متراژ ۴۵۰ و ۵۰۰ متر مربع و به 
ترتیب با میزان اعتبار ۴۵ میلیارد ریال 
و ۵۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی افزود: مرکز قلعه کندی کلیبر 
با مشارکت خیر محترم حاج آقا پور 
مصطفی و توسط ایشان احداث شده 

است.
هفته،  این  طول  در  گفت:  وی 
خانه بهداشت علی آباد قشالق  در 
شهرستان اسکو با کاربری بهداشتی در 
متراژ ۱۲۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۸ 
میلیارد ریال مورد افتتاح قرار می گیرد.

بهمن نقی پور اظهار کرد: 
با افتتاح این تعداد پروژه 

۴۹۹۰ هزار مترمربع به 
فضای عمرانی شبکه 

بهداشت و درمان استان 
افزوده می شود.

 11 روستای صعب العبور و کوهستانی 
گیالن گاز رسانی می شوند

   رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی۱۱- روستای مناطق کم برخوردار، 
صعب العبور و کوهستانی استان گیالن از 
ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برق رسانی 

شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد از 
روستاهای گیالن از نعمت برق برخوردار 
هستند، افزود: با برق رسانی به این ۱۱ روستا 
حدود ۲۵۰ خانوار روستایی دیگر برق دار 

شدند.  
محمدتقی مهدیزاده در ادامه به دیگر خدمات 
این شرکت از آغاز به کار دولت سیزدهم اشاره و 
عنوان کرد: با شروع به کار این دولت تامین برق 
مطمئن مشترکین و اصالح شبکه های توزیع 
باتوجه به رشد مصرف انرژی در استان، سرعت 
بیشتری پیدا کرد و در این زمینه گام های 

بزرگ و موثری برداشته شد.
وی افزود: با تالش کارکنان این شرکت و با 
وجود تنگناهای مالی موجود طی یکسال بیش 
از ۷۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف فرسوده 

حذف و با کابل خودنگهدار جایگزین شد.
 به گفته وی، همچنین در کل استان حدود 
۲۵۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف جدید احداث 
شده و حدود ۱۷۰ کیلومتر خطوط شبکه فشار 
متوسط )۲۰کیلوولت( بصورت هوایی، زمینی 

و کابل خودنگهدار در کل استان اجرا گردید.
این مسئول اضافه کرد: همچنین تعداد ۱۱ 
هزار و ۶۳۹ پایه جدید بتونی و فلزی فشار 
ضعیف و متوسط در سطح گیالن نصب شد 
و یک هزار و ۴۲۹ پایه چوبی فرسوده فشار 
ضعیف و متوسط نیز از رده خارج و نوسازی 

گردید.  

استانها همزمان با هفته دولت انجام می شود؛

 افتتاح  10 پروژه بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

سرپرست و خبرنگار: فردین کبودیویژه استان کرمانشاهاستان برگزیده

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی -فرمانده 
انتظامي شهرستان”سمیرم” از توقیف خودروی حامل 
۱۰۳کیلو مواد مخدر تریاک در عملیات ماموران این 

فرماندهی خبرداد. 
سرهنگ”علی قربانپور”در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس بیان داشت: طرح عملیاتي مبارزه با قاچاق 
کاال ، مواد مخدر و شناسایی و دستگیری سارقان احشام با 

استفاده از تمام ظرفیت های سازمانی به مدت ۴۸ ساعت 
در این شهرستان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود : در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی 
مستقر در یکی از ایستگاه های ایست و بازرسی، حین 
کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو وانت 
پیکان مشکوک و جهت بررسی به راننده دستور توقف 
داده که راننده بدون توجه به هشدار ماموران اقدام به 

فرار از محل کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم گفت: ماموران با 
هوشیاری و سرعت عمل به موقع موفق به متوقف کردن 
خودرو شده که پس از هماهنگی با مقام قضائی به بازرسی 
از داخل خودرو پرداخته و در بازرسی انجام شده  ۱۰۳ 

کیلو و ۷۹۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این عملیات یک 
متهم دستگیر و پس ازتشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد خاطر نشان کرد: 
مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر یکی از مهمترین مواردی 
است که در ایجاد جامعه ای سالم و امن نقش بسزایی 
دارد و این مسئله نیاز به عزم جدی و همگانی دارد و 
در این راستا پلیس از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد 
و از شهروندان نیز تقاضا داریم هرگونه اطالعات در این 
خصوص را از طریق تماس با شماره تلفن۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.


