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رئیس سازمان صمت کرمانشاه:

اجتماعی

درج قیمت روی کاالها الزامی است

اقتصادی

به گزارش جامجم ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه
گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با هدف شفافسازی قیمتها،
بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید ،توزیع و عرضه
از سودهای مصوب قانونی ،حذف واسطههای غیرضرور و کاهش قیمت

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

قوانین معافیت بخشودگی
سنی تشریح شد

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان
قوانین معافیت بخشودگی سنی را تشریح کرد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ مسعود همتی اظهار
داشت :بر اساس ابالغیه ستاد کل نیروهای
مسلح ،برای متولدین سالهای  54و ما قبل؛
متناسب با مدرک تحصیلی آنان ،معافیت
بخشودگی سنی در نظر گرفته شده که افراد
واجد شرایطی که تاکنون موفق به بهره مندی از
این معافیت نشده اند ،می توانند با مراجعه به
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس)10+
درخواست خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد :در این نوع معافیت عالوه بر شرط
سنی،مقطع تحصیلی مشموالن نیز مالک عمل
است.در توضیح اینکه شرط سنی برای دارندگان
مدارک تحصیلی زیردیپلم تا لیسانس؛تاپایان
،1354فوق لیسانس؛ تا پایان  1352و دکتری غیر
پزشکی؛ تا پایان  1350تعیین شده است.
سرهنگ همتی تصریح کرد :الزم به یاد آوری است
به استناد تبصره یک ماده  4قانون خدمت وظیفه
عمومی ،شناسنامه عکس دار مشموالن باالی
 50سال به شرط اینکه تغییرات سنی نداشته
باشد؛به منزله تعیین تکلیف وضعیت خدمتی
آنان است و نیازی نیست برای کارت معافیت
سربازی اقدام کنند.
معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه یادآوری
کرد :همچنین افرادی که سن آنان باالی  50سال
است در صورت تمایل و نیاز به دریافت کارت
معافیت،می توانند برای ثبت درخواست خود از
طریق دفاترپلیس  10+اقدام کنند.

تمامشده کاال ،روزآمد سازی شیوههای نظارت بر بازار ،کاهش بهای
پرداختی  ،طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها را در دستور کار قرار
داده است.
محسن دارابی افزود :با درج قیمت تولیدکننده روی کاالها ،دست واسطهها

کوتاه میشود و قیمتهای کاذب از میان میرود.
وی اظهار داشت :در فاز اول طرح ۲۴ ،گروه کاالیی ملزم به رعایت درج
قیمت تولید کننده بر روی کاالهای تولیدی هستند و بازرسان به طور مدام
بر این موضوع نظارت کامل دارند.

افزایش قیمت گوشت گوسفند در بازار کرمانشاه
به گفته رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه ،قیمت گوشت گوسفندی
طی حدود  20روز اخیر روندی افزایشی داشته و اگر مشکالت پیش
روحل نشود احتمال افزایش بیشتر قیمت آن وجود دارد.
حسن آمویی با بیان اینکه تا حدود  20رو قبل قیمت مصوب هر کیلو
گوشت گوسفندی مخلوط  120هزار تومان بود ،افزود :طی چند وقت
اخیر روند افزایشی قیمت را شاهد بودیم ،بگونهای که اکنون قیمت
مصوب به کیلویی  135هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد :از آنجایی که قیمت دام زنده باال رفته ،قصابیها گوشت
گوسفند را کیلویی نزدیک به  140هزار تومان میخرند و مجبورند برای
اینکه از پس هزینههای خود بربیایند گوشت گوسفند مخلوط را
با قیمت کیلویی  140تا  145هزار تومان عرضه کنند .رئیس اتحادیه

قصابان کرمانشاه خاطرنشان کرد :البته این قیمت برای گوشت
مخلوط گوسفندی است ،اما برخی هستند که گوشت راسته بدون

استخوان و دنبه میخواهند که طبیعتا قیمت آن ممکن است تا
کیلویی  180هزار تومان هم باال برود.
آمویی از دالیل روند افزایشی قیمت گوسفند زنده و به تبع آن گوشت
گوسفندی یاد کرد و افزود :صادرات یکی از دالیل باال رفتن قیمت
است ،آن هم در شرایطی که در حال نزدیک شدن به ایام پایان سال و
افزایش تقاضا هستیم .وی یکی دیگر از دالیل باال رفتن قیمت گوشت
گوسفندی را جلوگیری از کشتار دام ماده دانست و خاطرنشان کرد :در
کشور تاکید شده دام ماده آبستن ذبح نشود ،اما در کرمانشاه اجازه
ذبح دام ماده هم داده نمیشود .رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه
معتقد است ،در حالیکه بخشی از دام نر صادر شده و دام ماده نیز اجازه
ذبح ندارد ،با کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت مواجهیم.

آمویی یادآور شد :سومین عامل سختگیریهایی است که اخیرا برای
ذبح دام در کشتارگاه در نظر گرفته شده ،به این شکل که در گذشته
گوشت دام ذبح شده برای طی کردن فرآیند جمود نعشی باید یک روز
در سردخانه میماند ،اما اخیرا با تصمیم دامپزشکی دامها باید یک روز
قبل از کشتار هم در کشتارگاه قرنطینه شوند که این تصمیم باعث
ایجاد مشکالتی و گاها امتناع چوبدار از عرضه دام برای کشتار شده
است .رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه مجموعه این موارد را زمینه
ساز افزایش قیمت گوشت گوسفندی دانست و تاکید کرد :درخواست
داریم این سخت گیریها حداقل تا پشت سر گذاشتن پیک تقاضای
پایان سال و پس از آن ماه رمضان کمی تسهیل شود ،در غیر این
صورت روند افزایشی قیمت همچنان ادامه خواهد داشت/.ایسنا

با دستور استاندار کرمانشاه صورت گرفت:

کرمانشاه بهشت سرمایه گذاری و فرصتهای توسعه
استاندار کرمانشاه گفت :با توجه به لزوم
تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی و
اقتصادی موثر در زندگی مردم با تشکیل
قرارگاه عملیاتی در تمامی شهرستانها،
طر حهای اولویت دار را به صورت مستمر
پیگیری و با اهتمام جدی برای تکمیل آنها
شبانهروزی تالش خواهیم کرد.
به گزارش جامجم« ،بهمن امیری مقدم» در
نشست با فرمانداران استان که با رویکرد
بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پروژههای
عمرانی و اقتصادی و تالش برای رفع موانع
و مشکالت موجود به منظور تسریع در
روند بهرهبرداری برگزار شد؛ اظهار داشت:
در تمامی شهرستان برای طر حهای عمرانی،
اقتصادی ،زیرساختی و زیربنایی قرارگاه
عملیاتی باید تشکیل شود .وی افزود:
پایش ،بررسی و پیگیری روزانه پروژههایی که
در زندگی و معیشت مردم و بهبود کیفیت
خدمات موثر است؛ باید به صورت ویژه

انجام شود و اولویتهای هر شهرستان
بر اساس نقشه راه تدوین شده با اهتمام
جدی پیگیری شود .استاندار کرمانشاه به
لزوم تالش شبانه روزی و بهره گیری از همه
ظرفیتهای موجود به ویژه مشارکت مردم
برای رفع مشکالت تأکید کرد و گفت :در
دولت مردمی انتظار میرود مدیران درفرآیند
برنامه ریزی با شناخت کامل سطوح توسعه
یافتگی راهکارهای دسترسی و تحقق
عدالت ،پیشرفت و توسعه را بررسی و حتما
نقش و مشارکت توسعه مردم محور را
مدنظر داشته باشند .امیری مقدم با بیان
اینکه ما خادم و خدمتگزار مردم هستیم؛
تصریح کرد :توسعه امری پویا و فراگیر
ً
است و حتما مردم پای کار خواهند آمد
چون ما به اصل ما میتوانیم اعتقاد و باور
داریم و بیشک با توزیع عادالنه امکانات و
تسهیالت میتوانیم چشم انداز مطلوبی را
برای آینده استان ترسیم و تدوین کنیم و

با همت مضاعف محقق سازیم .نماینده
عالی دولت در استان با تأکید بر فعالیت
بر مبنای مدیریت جهادی و مردم محور
گفت :ضمن بهبود فضای کسب و کار،
رفع مشکالت و موانع فراروی بخش تولید،
حمایت و هدایت سرمایهگذاری موثر و
مناسب برای استان ،تکمیل صنایع تبدیلی،
احیای واحدهای راکد و استفاده مطلوب از
ظرفیت مرزها و بازارچههای رسمی میتوانیم
مسیر پیشرفت استان را با شتاب بیشتری
پیگیری کنیم زیرا استان کرمانشاه بهشت
سرمایهگذاری و فرصتهای توسعه است و
راههای حضور سرمایهگذاران باز است.
استاندار کرمانشاه با تشریح این مهم که
پیگیری امور مردم در اولویت قرار دارد؛
تصریح کرد :صداقت ،اخالص ،پاک دستی
در کار مدیران در کنار تالش شبانه روزی و
مدیریت جهادی و مردم محور باید مدنظر
قرار گیرد و ضمن ارتقای سالمت اداری

اندود کاری درختان فضای سبز شهری
سبز سازمان سیما منظر فضای سبز شهری

ایوب عباسی مهدی آبادی  -کارشناس فضای

ح ـفــاظــت از درخـ ـت ــان و
جلوگیری از آفتابزدگی با
شروع فصل سرما از آبان
به بعد با هدف حفاظت
درخ ـتــان و جـلــوگـیــری از
آف ـ ـتزدگـ ــی آن ـهــا اقـ ــدام
بــه ان ــدودک ــاری درخـتــان
ی ـک ـســالــه و چـنــدســالــه
میکنند.
بـ ــا تـ ــوجـ ــه بـ ــه ایـ ـ ــن کــه

تـغـیـیــرات دمــایــی و آب
و ه ــوای ــی مــوجــب ب ــروز
تــرک خوردگی و روزنــه در
تـنــه درخـ ــت م ـ یش ــود و
آفتها و حشرات مضر
بــه داخ ــل درخ ــت نفوذ
ک ـ ــرده و زم ـی ـنــه را ب ــرای
بیماری و خسارت دیدگی
درختان فراهم میکنند
و نیز بــا در نظر گرفتن

اینکه زمستان گذرانی
برخی آفات در روزنهها و
البه الی پوست درختان
م ـ یبــاشــد در نتیجه با
اجـ ـ ــرای ان ـ ــدودک ـ ــاری تا
لتــوج ـهــی از
مــی ــزان قــاب ـ 
ایـ ــن ق ـب ـیــل مـشـکــات
جـلــوگـیــری بــه عـمــل می
آیــد .انــدودکــاری درختان
با نوعی خمیر که ترکیبی

از خــاک چینی (کائولن)
س ـ ـمـ ــوم آفـ ـ ــت کـ ــش و
چـ ـس ــب چـ ـ ــوب اس ــت
ان ـجــام م ـ یشــود کــه این
ام ـ ــر م ــوج ــب انـ ـس ــداد
روزنـ ـ هه ــای ای ـجــاد شــده
روی تنه درخ ــت و مانع
کلونی (زمستان گذرانی
این آفــات) در روزنهها و
ترکها میگردد.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر کرمانشاه کرمانشاه گفت :از پنجم بهمن
ب کارت
شرط فعالیت تمامی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری داشتن و نص 
واکسن کرونا یا به صورت برچسب الکترونیکی در معرض دید مسافران خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر کرمانشاه ،شهبازی اظهار کرد:
با توجه به مصوبه جدید ستاد ملی پیشگیری از کرونای کشور رانندگانی که تاکنون اقدام به
دریافت واکسن نکرده اند در اسر ع وقت اقدام کنند .وی با بیان اینکه الزام مذکور شامل تمام
رانندگان در بخشهای تاکسی ،اتوبوس ،سرویس مدرسه و آژانسهای تاکسی تلفنی است،
ب کارت واکسن کرونا خواهد بود .بدیهی
افزود :از پنجم بهمن ماه شرط فعالیت داشتن و نص 
است با عنایت به الزامات دستورالعمل صادره عدم توجه به این مهم تخلف محسوب شده و
تبعات آن بر عهده راننده خواهد بود .افرادی که واکسن تزریق نمودهاند با مراجعه به سامانه
 vcr.salamat.gov.ir/faدادهها را وارد نموده و کارت واکسن الکترونیکی برایشان اینترنتی صادر
میشود.

سامانه درخواست کارت واکسن

مرزهای استان را خاطر نشان ساخت و
گفت :برای هر بخش با امکان سنجی و
اولویتبندی حرکت خواهیم کرد و از بخش
خصوصی دعوت میکنیم برای توسعه
استان پای کار بیایند.
استاندار کرمانشاه در ادامه فرمانداران را
موظف ساخت با جدیت و تالش بیشتر
برای رفع مشکالت مردم کار کنند و با

مدیریت پیشگیرانه مشکالت حوزه آب
شرب را نیز در تمامی بخشها بررسی کنند
تا برای سال آینده در زندگی و معیشت
مردم مشکلی ایجاد نشود که بر این اساس
کارگروه عملیاتی ویژه مشکالت آب شرب
تشکیل شده و با مسئولیت معاون عمرانی
به صورت هفتگی تشکیل جلسه خواهند
داد.

بررسی نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان

ضرورت رانندگان تاکسی کرمانشاه به نصب کارت واکسیناسیون

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر کرمانشاه
)vcr.salamat.gov.ir (https://vcr.salamat.gov.ir/fa

تالش شود در مسیر تحول و پیشرفت
محکم و قوی حرکت شود.
وی خطاب به فرمانداران گفت :اولویتهای
سرمایهگذاری در هر شهرستان را برای
ً
توسعه مشخص کنید و حتما بر اساس
برنامههای ارائه شده ورود سرمایهگذاران به
استان را تسهیل خواهیم کرد تا شاهد رونق
معیشتی مردم و پیشرفت اقتصادی استان
باشیم .امیری مقدم خاطرنشان ساخت :از
سرمایهگذاران و متقاضیان اجرای پروژههای
صنعتی ،اقتصادی ،زیرساختی و توسعهای
در استان به صورت کامل حمایت خواهیم
کرد و مسیر انجام امور آنها را بهبود بخشیده
و در تمامی مراحل کنار آنها هستیم ،زیرا این
سرمایهگذاری سبب اشتغالزایی و کاهش
بیکاری در استان و بهبود زندگی مردم
میشود.وی توجه به ظرفیتهای توسعهای
استان در حوزههای گردشگری ،کشاورزی،
صنعت و استفاده مطلوب از مزیتهای

محمد الماسی  -کارشناس فضای سبز
در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و سیر علمی گستردهای داشته است .تاریخ معماری و شهرسازی
نمایانگر این مهم است که از ادوار گذشته بشر به ضرورت استفاده از گیاهان و احداث باغ و فضای سبز در
شهرهای ابتدایی آن زمان پی برده است تا از طبیعت و اصل خویش جدا نماند که میتوان به عنوان نمونه به
مهاجرت قوم ماد به فالت ایران اشاره نمود به گونهای که مردم این سرزمین همواره در استفاده از گیاهان و توسعه فضای سبز بسیار عالقمند و کوشا
بودهاند و به دلیل همین عالقه ایران را کشور گل و بلبل مینامیدند .متاسفانه در سالهای اخیر در کشور ما گیاهان مورد بیمهری بسیار قرار گرفته اند
بنابراین باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خصوصیات و اهمیت گیاهان در زندگی انسان موضوع بسیار جدی و ضروری است به
گونهای که مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی هوا میگردد.
اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد عالقه بیشتر به درخت ،گل و چمن باید جزو برنامهها برای باال بردن سطح آگاهی مردم نسبت
به فضای سبز و تغییر نگرش انسانها به این مقوله مهم باشد .با پیشرفت تکنولوژی و هجوم مردم به شهرهای بزرگ تراکم در شهرها روز به روز بیشتر
شده و از وسعت فضاهای سبز خانگی کاسته و خیابانها و کوچهها تنگ تر گشته و محیطی خفقانآور بوجود آمد در نتیجه فشارهای روحی و روانی افزایش
یافته است و آثار این فشارها به گونهای بود که بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان با کمک رسانههای گروهی مردم را با این مشکالت و معضالت
آشنا نمودند .اهمیت موضوع چنان باال میباشد که توجه مسئوالن امر نیز به این موضوع جلب شده است بنابراین احداث فضاهای سبز و پارک سازی برای
رفع این مشکالت و سایر معضالت را آغاز نمودند .ضرورت احداث فضاهای سبز و پارک مخصوصا در شهرهای بزرگ که دارای آلودگیهای صوتی ،آلودگی هوا،
ریزگردها ،تشعشات نور خورشید بسیار زیاده بوده بسیاری از بیماریها و ناهنجاریها را بوجود آورده است بنابراین به برنامه مدون و توجه ویژهای نیازمند
است .ایجاد فضای سبز شهری توانسته است تا حدودی اثرات این مشکالت را برطرف کند که به عنوان مثال میتوان به کاشت درختان و درختچهها اشاره
نمود که با شاخ و برگ مانع آلودگی صوتی گشته و تا حدودی خطر ریزگردها را کنترل کرده است یا بر اثر تبخیر و تعرق برگها رطوبت هوا نیز افزایش یافته
است و در مناطقی که خشکی هوا باال میباشد مثل شهر کرمانشاه اثرات مطلوبی داشته است.
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با حضور مردم شهیدپرور کرمانشاه؛ پیکر شهید گمنام در محوطه شهرداری کرمانشاه آرام گرفت
با حضور مردم شهید پرور کرمانشاه ،پیکر شهید گمنام در محوطه
شهرداری کرمانشاه تشییع و تدفین شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،همزمان با روز
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ،پیکر شهید گمنام در
محوطه شهرداری کرمانشاه تشییع و تدفین شد.

امام جعفر صادق (ع) برگزار شد با قرائت قرآن ،شعرخوانی ،مداحی
و سخنرانی حجتاالسالم احمدی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
کرمانشاه آغاز و سپس پیکر این شهید گمنام برروی دستان مردم
شهید پرور کرمانشاه تشییع و در محوطه شهرداری کرمانشاه به خاک
سپرده شد.

این مراسم با حضور مردم شهید پرور کرمانشاه ،مسئوالن استانی،
مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر کرمانشاه در میدان
غدیر برگزار شد.
این مراسم که به همت شهرداری کرمانشاه ،سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه و حوزه  6کارمندی بسیج

شهری

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

طی حکمی از سوی وزیر کشور؛

پیام تبریک شهردار کرمانشاه به استاندار
شهردار کرمانشاه طی پیامی انتصاب استاندار کرمانشاه را
تبریک گفت.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه
دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه انتصاب سردار بهمن
امیری مقدم را به عنوان استاندار کرمانشاه تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ،در هر مقام

سردار بهمن امیری مقدم

ً
و مسئولیت ،قطعا یک موهبت الهی است که به پاس خون
شهدای انقالب و دفاع مقدس از حریم والیت در این مرز و
بوم پر گوهر به انسانهای فهیم و تشنه خدمت ارزانی گردیده
و وظیفهای گرانسنگ است که بر مبنای مدیریتی عبادی
جهادی در مسیر کسب رضای حق تعالی و خلق اهلل تحقق
خواهد یافت.
برادر ارجمند و فرهیخته جناب آقای بهمن امیری مقدم

معاون شهردار کرمانشاه خبر داد؛

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

نصب دوربین کنترل ترافیک تا پایان  ۱۴۰۰در کرمانشاه

آغاز عملیات هرس و بازپیرایی درختان شهر
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرمانشاه از آغاز عملیات هرس و بازپیرایی درختان شهر
کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری کرمانشاه ،با آغاز فصل خواب درختان
عملیات هرس اصولی درختان در سطح مناطق هشتگانه
شهرداری ادامه دارد.
فرامرز رحمتی زاده با بیان اهمیت این موضوع اظهار
داشت؛ عملیات هرس درختان سطح شهر به منظور
تقویت و بهبود رشد گیاهان و درختان با حذف شاخههای
خشکیده و مزاحم ،آراستگی منظر شهری ،زیباسازی و
تحریک درختان جهت شاخهزایی و جوانسازی ،ایجاد
شرایط مطلوب برای نور و هوای کافی و کاهش آفات و
بیماری درختان در حال اجرا میباشد.
وی افزود :در هرس درختان عواملی نظیر نوع گونههای
گیاهی ،سن درخت ،زمان هرس ،فرمدهی اولیه و عوامل
دیگری نیز مد نظر قرار میگیرد.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
تصریح کرد :عملیات هرس درختان شهر کرمانشاه
ً
غالبا به شکل هرس ُ
سبک و به صورت مستمر
امسال
و روزانه طبق یک برنامه مشخص و معین در تمام مناطق

،انتصاب جنابعالی به عنوان استاندار کهن دیار کرمانشاه را
صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدوارم در عرصه رشد و
تعالی استانی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری (سینه ستبر
و چهره زیبای ایران اسالمی است) ،در پناه ذات ذوالجالل و
در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و منویات مقام معظم
رهبری پیروز و سربلند باشید.
نادر نوروزی  -شهردار منتخب شورای اسالمی شهر کرمانشاه

هشت گانه شهر در حال انجام میباشد.
رحمتیزاده اظهار داشت :با توجه به فرا رسیدن فصل
سرما و احتمال سقوط شاخههای خشکیده درختان
درگیر با شبکه توزیع برق و بروز خطرات احتمالی در شبکه
برق شهری ،هرس درختان درگیر با شبکه برق با نظارت
کارشناسان این سازمان و با همکاری اداره برق انجام
میشود.
ئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
ً
در ادامه گفت :از شهروندان گرامی تقاضامندیم که اکیدا
از هرس خودسرانه درختان خودداری و در صورت لزوم
درخواست خود را به واحد فضای سبز منطقه مربوطه
ارائه کنند و همچنین از پارک کردن خودروهای خود در
مسیرهای هرس نیز خودداری کنند.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد :با هدف باال بردن
سطح دانش پرسنل خدوم و زحمتکش مجموعه
فضای سبز شهرداری در خصوص اجرای هرس درختان،
کالسهای آموزشی در این زمینه توسط سازمان برگزار
گردیده و هرس درختان توسط نیروهای آموزش دیده و با
نظارت کارشناسان خبره در شهر کرمانشاه در حال انجام
میباشد.

مــع ــاون ح ـمــل و ن ـقــل و تــراف ـیــک شــه ــرداری
کرمانشاه از نصب  ۲۲۰دوربین کنترل ترافیک و
ثبت تخلف تا پایان سال در شهر کرمانشاه خبر
داد.
بــه گـ ــزارش مــرکــز اط ــاع رســانــی روابـ ــط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،محسن ارجمندی اظهار
کرد :بر اساس آمار و اطالعات موجود در سال
 ۱۰۵ ،۹۸نفر بر اثر تصادفات درون شهری جان
خــود را از دســت دادهانـ ــد و بــا مطالعه دقیق
نسبت به رفع نقاط حادثه خیز اقدام شده است.
وی افـ ــزود :بــه علت آم ــار ب ــاالی جانباختگان
حـ ــوادث ران ـنــدگــی بــرنــامــه بلند م ــدت و کوتاه
مدتی از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری کرمانشاه تدوین شده است.
مــع ــاون ح ـمــل و ن ـقــل و تــراف ـیــک شــه ــرداری
کرمانشاه تصریح ک ــرد :ب ــرای کــاهــش سرعت
وسایل نقلیه از سرعت گیرهای استاندارد ۲.۵
سانتیمتری اسـتـفــاده مـ یشــود و هــر  ۲هفته
یکبار تعمیرات امکانات نصب شــده صورت
م ـ یگ ـیــرد.ارج ـم ـنــدی بــا اشـ ــاره بــه تــأثـیــر نصب
سرعت گیر در معابر و خیابانهای پرخطر شهر

کرمانشاه ،بیان کرد :در سال  ۹۹تا ابتدای بهمن
کاهش  ۵۰درصــدی تلفات حــوادث رانندگی به
ثبت رسیده بود اما در بهمن به دلیل کمبود
امکانات جهت تعمیر سرعت گیرهای نصب
ش ــده ت ـعــداد مـ ــوارد ف ــوت از ســه نفر بــه  ۹تن
افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد :در مجموع در سال  ۹۹کاهش ۴۴
درصدی تلفات حوادث رانندگی در کرمانشاه به
ثبت رسید که نشان از اهمیت اقدامات صورت
گرفته است ،زیرا تعدادی از رانندگان قوانین و
مقررات راهنمایی و رانندگی به خصوص سرعت
مجاز را رعایت نمیکنند.
مــع ــاون ح ـمــل و ن ـقــل و تــراف ـیــک شــه ــرداری
کرمانشاه خاطر نشان کرد :در بسیاری از موارد
بــه دلـیــل ســرعــت ب ــاالی وســایــل نقلیه مــردم
درخواست نصب سرعت گیر در محالت را به
سازمان حمل و نقل و ترافیک ارســال کردهاند
و هم اکنون  ۴۰درخواست مردمی بــرای نصب
سرعت گیر به سازمان ارجاع شده است.
وی با اشاره به تعداد دوربینهای کنترل ترافیک
و راهنمایی و رانندگی در شهر کرمانشاه ،تصریح

کرد :در حال حاضر  ۱۰عدد دوربین ثبت تخلف
و  ۲۲دوربـیــن کنترل ترافیک در حــال فعالیت
است و مأموران راهنمایی و رانندگی با استقرار
در محل نظارت بر دوربینها نسبت به اعمال
قانون خودروهای متخلف اقدام میکنند.
ارجمندی افزود :با توجه به تعداد باالی تقاطعها
در شهر کرمانشاه تعداد  ۱۷۰عدد دوربین کنترل
ترافیک تا پایان سال در کرمانشاه نصب خواهد
شد که به علت نیاز به سرمایهگذاری  ۱۰۰میلیارد
تومانی این کار توسط پیمانکار صورت میگیرد و
انتخاب پیمانکار مربوطه در مراحل پایانی است.
مــع ــاون ح ـمــل و ن ـقــل و تــراف ـیــک شــه ــرداری
کرمانشاه بیان کرد :همچنین  ۵۰عدد دوربین
نهــای کنترل
کنترل ســرعــت ع ــاوه بــر دورب ـی ـ 
ترافیک نصب خواهد شد.
وی با اشــاره به موضوع خط کشی خیابانهای
کــرمــان ـشــاه نــش ــان ک ـ ــرد :کـیـفـیــت خ ــط کشی
خیابانها بر اساس آزمایشهای صورت گرفته
مطلوب اســت امــا به دلیل مشکالت آلودگی
ش ـهــری بــاعــث ک ــم رن ــگ ش ــدن خ ــط کشیها
میشود که نیاز به شست و شوی مجدد دارند.

شــهردار کرمانشــاه منصــوب
شد

طی حکمی از سوی وزیر کشور ،شهردار
کرمانشاه منصوب شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری
کرمانشاه ،طی حکمی از سوی احمد وحیدی
وزیر کشور ،نادر نوروزی به عنوان شهردار
کرمانشاه منصوب شد.
در متن حکم وزیر کشور خطاب به نادر
نوروزی آمده است :در اجرای صدر تبصره ٣
ذیل بند  ١ماده  ٨٠قانون تشکیالت ،وظایف
و اختیارات شورای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب  ١٣٧۵/٣/١و اصالحات
بعدی آن و براساس پیشنهاد شورای اسالمی
شهر کرمانشاه ،جنابعالی را به سمت شهردار
کرمانشاه منصوب مینمایم.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و
مفاد بیانیه گام دوم انقالب ،شایسته است با
انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامهریزی
دقیق ،اهداف و سیاستها را محقق نمائید.
نادر نوروزی شصت و هشتمین شهردار
کالنشهر کرمانشاه است که با رأی اکثریت
اعضای شورای اسالمی شهر کرمانشاه به
عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب گردید.
مراسم معارفه دکتر نادر نوروزی در هفته آینده
با حضور مسؤالن استانی برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت خدمات شهری
کرمانشاه خبر داد؛

آمادهباششهرداریکرمانشاه
در پی اعالم هشدار نارنجی

تاریخچه شهرداری کرمانشاه
بلدیه در سال 1236شمسی در زمان حکومت امیرنظام گروسی
و در دوره قاجاریه تشکیل شد که دارای ساختمانی تو درتو و
دهلیزهای طاقی بــود .دستگاههای اداری بلدیه مشتمل بر
دبــیــری ،خــزان ـهداری ،انتظامی ،زن ــدان ،فراشخانه و نقارهخانه
بوده و قسمت عظیمی از محلهای فعلی بازار ،دبیرستان رازی
،شاهپور ،سربازخانه شهری ،مسجد دولتشاه و چهار باغ جز
محدوده دستگاه والی قرار داشت.
مهمترین وظایف بلدیه در ردیــف امــور تشریفاتی و برعهده
فراشها بود ،اما آنچه مسلم است بلدیه در کارهای مربوط به
رفت و روب محلهای پر رفت و آمد در روز و یا روشــن کردن
چراغهای پیه سوز معابر در شب به مردم خدمت میکرد .بلدیه
تا سال  1305فعالیت محسوسی نداشت و کادر خدمت کننده
در این سازمان شامل  12نفر رفتگر 3 ،نفر نایب و چند کارمند
بود که وظایف بسیار محدودی داشتند .باالترین میزان حقوق

به مبلغ 157ریال به رئیس بلدیه تعلق داشت و کمترین حقوق
به مامور تنظیف داده میشد که آن هم از 9ریال تجاوز نمی کرد.
از سال 1305تا  1308آقای اسدا ..خان فزونی رئیس بلدیه ،امور
آبــادانــی شــهــرداری را به مرحله اجــرا درآورد .از جمله ایــن امور
میتوان ایجاد خیابان شاه بختی از اجاللیه تا سه راه پهلوی،
سنگفرش کــوچ ـههــای ام ــام جمعه ،مــعــاون الــمــلــک ،رئیس
العلما ،میرعبد الباقی ،فیض مــهــدوی ،قاسم خــان کشته و
نصب  34فانوس نفتی در معابر را نام برد .در سال  1308رئیس
بلدیه ابراهیم خان معتمد درخشان با حکم وزارت داخله به
گسترش سازمان بلدیه پرداخت و اولین بار مسائل بهداشتی
کردن آبها ،مراکز پیشهای و اجتماعی را مطرح و برای ایمنی مردم
تصمیمات مفیدی اتخاذ نمود.
شــهــرداری از ابــتــدای تاسیس تاکنون  62شــهــردار را بــه خود
دیده است و ساختمان موجود شهرداری با بیش از  118سال

قدمت یکی از ساختمانهای قدیمی شهر کرمانشاه محسوب
میشود .به گفته بعضی از بزرگان شهر شروع احداث این بنا
ً
تقریبا همزمان با احداث ساختمان تکیه معاون الملک است
ً
که در فاصله حدودا  500متری ضلع شمالی شهرداری قرار گرفته
است.
این بنا به وسعت  51966متر مربع و در ضلع شرقی شهر بر روی
تپهای بنا شده است .در جلوی ساختمان استخر بزرگی قرار دارد
که از آب قنات پر میشده و حیاط ساختمان همانند یک پارک
بزرگ با درختانی سرو ،کاج ،اقاقیا ،گــردو ،توت ،سیب و گلها
و درختچههای زینتی از قبیل رز ،بنفشه ،اطلسی ،شاه پسند،
داوودی ،شمشاد ،برگ نو و ...زینت یافته است و محوطه آن
ً
دارای خیابانهایی به عرض حــدودا  8متر و پیادهروهایی به
عرض  4متر است.
زمــیــن ای ــن عــمــارت تــوســط ســفــارت انــگــلـیــس جــهــت ایــجــاد

کنسولگری خریداری شد که طرح آن که در  2طبقه و زیر زمین
توسط انگلیسیها تهیه و توسط معماران ایرانی ساخته شده
است .درهای چوبی آن از هندوستان به ایران آورده شد و نمای
ساختمان از آجر تراش به صورت سنتی و با طر حهای مختلف
اجرا گردیده است .پیشتر ساختمان شهرداری در محل فعلی
مسجد معتضدی واقع در میدان شهرداری سابق قرار داشت
و ساختمان فعلی در ســال 1337تــوســط شــهــردار وقــت آقای
سلطان محمد همایون دولتشاهی از سفارت انگلیس از قرار
هر متر  400ریال پول رایج ایــران خریداری شد که مبلغ به طور
کامل تسلیم سفارت گردید و در سند آن نیز قید گردید که
چنانچه روزی ارتباط دولت انگلیس با دولت ایران قطع شود
دولت انگلیس حقی نسبت به این زمین ندارد.
قدر وقت ارنشناسد دل وکاری نکند
بس خجالت که از این حاصله دوران ببرم

اسامی شهرداران کرمانشاه از سال  1357تا کنون
ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

سال

1

سید مجتبی حبیبی

شهردار بلدیه

1357-1356

12

مهندس رضا ریاحی

شهردار

1379

2

ابراهیم اقبال

شهردار بلدیه

1358

13

مهندس مهرداد ساالری

شهردار

1382-1381

3

مهندس محمد علی مكفی

شهردار بلدیه

1361-1358

14

بهروز ّ
همتی

شهردار

1383-1382

4

مجتبی تغابن

شهردار بلدیه

1363-1361

15

دکتر مجتبی یزدانی

شهردار

1386-1383

5

مهندس مجید غفوری

شهردار بلدیه

1368-1364

16

دکتر حمید رضا صارمی

شهردار

1388-1386

6

مجتبی تغابن

شهردار

1368

17

دکتر منوچهر فخری

شهردار

1388

7

مهندس محمد بیژن آفریدون

شهردار

1371-1369

18

دکتر پیمان قربانی

شهردار

1393-1390

8

بهنام خشنودی

شهردار

1376-1371

19

دکتر عبدالرضا شعبانی

شهردار

1395-1394

9

مهندس علی اصغر میرزایی

شهردار

1376

20

مهندس آرش رضایی

شهردار

1397-1395

10

مهندس مهرداد ساالری

شهردار

1378

21

دکتر سعید طلوعی

شهردار

1400 – 1397

11

مهندس عبدالعلی کیمیایی

شهردار

1379

22

دکتر نادر نوروزی

شهردار

 -1400تا کنون

سرپرست معاونت خدمات شهری کرمانشاه
از آماده باش کامل شهرداری کرمانشاه با
توجه به اعالم هشدار نارنجی توسط سازمان
هواشناسی کرمانشاه خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،مهندس امیر رحیمی
اظهار داشت :با توجه به اعالم هشدار نارنجی
توسط اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه،
مجموعه خدمات شهری کرمانشاه آمادگی
کامل برای مقابله با بحران احتمالی بارش
برف یا آبگرفتگی در معابر شهری در شهر
کرمانشاه را دارد.
وی افزود :تمامی ماشینآالت سنگین و
سبک ،امکانات سازمان آتش نشانی و بیش
از  2هزار نیروی خدمات شهری با توجه به
هشدار سازمان هواشناسی در آماده باش
هستند.
مهندس رحیمی سرپرست معاونت خدمات
شهری بیان کرد :هشت سایت اصلی
برفروبی در مناطق هشتگانه دایر شده
و سایتهای فرعی در مناطق نیز در حال
شکلگیری است.
سرپرست معاونت خدمات شهری تصریح
کرد :مخازن شن و نمک در محلهایی که
احتمال وقوع بحران پیشبینی میشود،
تعبیه شده و همچنین کیسههای شن
و نمک توسط سایتهای برفروبی در
محلهای مورد نیاز توزیع میشود.
مهندس رحیمی خاطرنشان کرد :از ماههای
گذشته تمهیدات الزم در آماده باش نیر وهای
خدمات شهری کرمانشاه برای فصل سرما
اندیشیده شده تا فصل سرما با کمترین
مشکل برای شهروندان سپری شود.
وی ادامه داد :شهروندان میتوانند مشکالت
و بحرانهای احتمالی در شهر را با سامانه ۱۳۷
به صورت  ۲۴ساعته در میان بگذارند.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمانشاه

تاکید استاندار بر رعایت جدی
شیوهنامههای بهداشتی

استاندار کرمانشاه خواستار مشارکت بیشتر
مردم برای قطع زنجیره انتقال کرونا شد و گفت:
تنها با رعایت شیوه نامههای بهداشتی امکان
کنترل بیماری فراهم میشود.
به گزارش جام جم ،بهمن امیری مقدم در
حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا که به ریاست
رئیسجمهور و با حضور استانداران ،روسای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
و اعضای ستاد ملی کرونا به صورت ارتباط
تصویری برگزار شد ،اظهار داشت :با توجه به
مطرح شدن موضوع بازگشایی مدارس و مراکز
آموزش عالی در ستاد ملی کرونا ،در استان نیز
باید شرایط بازگشایی مدارس فراهم شود ،زیرا
آموزش حضوری سبب ارتقای کیفیت آموزش
میشود .وی افزود :آموزش و پرورش باید
تمهیدات الزم را برای جلوگیری از افت تحصیلی
دانشآموزان پیشبینی کند .امیری مقدم با
تشریح وضعیت مناسب استان در خصوص
کنترل بیماری کرونا گفت :خوشبختانه مردم
استان تا کنون با رعایت اصول بهداشتی به
کنترل بیماری کرونا کمک کردند که امیدواریم
با همراهی بیشتر مردم در استفاده از ماسک
و تزریق واکسن شاهد بهبود شرایط در آینده
نیز باشیم .استاندار کرمانشاه بیان داشت:
بخش قابلتوجهی از مردم استان نوبت اول
و دوم واکسن را ترزیق کردند و استان در این
زمینه شرایط مناسبی دارد و از مردم استان
میخواهیم که نسبت به ترزیق دوز سوم نیز
اقدام کنند تا استان از لحاظ گسترش سالمت
و کنترل بیماری کرونا وضعیت بهتری پیدا کند.

تحریریه شهرستانها021-45897 :
سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی083-3725168-37251267:

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

خبر

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گ ـ ــر دور كنـ ــى ي ـ ـ ــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

امامخمینی

(ره)
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رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه:

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت :توسعه
گلخانهها در کشور به دلیل نگاه تنگنظرانه
برخی مسئوالن به توسعه گلخانهها قفل
شده که این سخت گیریها در کرمانشاه
بیشتر از سایر نقاط کشور است.
امیر یاوری با اشاره به سخت گیرانهتر شدن
قوانین پیش روی توسعه گلخانهها ،گفت:
امسال قوانین سختگیرانهای تحت
عنوان حفظ کاربری اراضی وضع شده که
مشکالت زیادی را پیش روی توسعه صنعت
گلخانهداری قرار داده است.
یاوری اضافه کرد :توسعه کشاورزی در قالب
ایجاد کشتهای گلخانهای در کشور به دلیل
نگاه تنگنظرانه برخی مسئوالن در توسعه
گلخانهها قفل شده که این سختگیریها
در کرمانشاه بیشتر از سایر نقاط کشور
است و همین موضوع توسعه گلخانهها را با
چالشهای جدی مواجه کرده است.

توسعه گلخانهها در کشور قفل شده و در کرمانشاه بیشتر

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان کرمانشاه ادامه داد:
امسال به بهانه اینکه مجوزهای توسعه
گلخانهها انحراف داشته و برخی اراضی
کشاورزی مرغوب را به بهانه احداث گلخانه به
ویال تبدیل میکنند ،مجوز طر حهای گلخانه
ای خیلی سخت صادر می شود.
وی تاکید کرد :نباید به بهانههایی مثل
سوءاستفاده برخی از متقاضیان از مجوزها و
تخلفاتی مثل تبدیل اراضی درجه یک به ویال،
تاالرهای عروسی و ...سنگ پیش پای توسعه
گلخانههابیندازیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه
گلخانهها در مدیریت بهتر منابع آب و خاک،
گفت :طر حهای گلخانهای با اشتغالزایی
باالیی همراه هستند ،به نحوی که یک هکتار
گلخانه به اندازه  300هکتار زمین آبی و هزار
هکتار زمین دیم اشتغال زایی ایجاد می کند.
وی سپس اشارهای هم به قوانین جدید

صدور مجوز برای ایجاد واحدهای گلخانهای
داشت و با بیان اینکه برمبنای قوانین جدید
مجوز برای ایجاد گلخانه به اراضی درجه یک
داده نمیشود ،تصریح کرد :این موضوع
عالوه بر اینکه تعداد زیادی از متقاضیان را از
انجام کارهای گلخانه ای منصرف کرده ،دیگر
متقاضیان احداث واحدهای گلخانه ای را هم

ناچار به اجرای پروژههای خود در دامنه کوهها
کرده که هزینههای زیادی از جمله هزینه ایجاد
راه دسترسی را به آنها تحمیل کرده است .در
اکثر موارد هم این راههای دسترسی از درون
اراضی درجه یک عبور کرده و در اکثر مواقع
مجموع سطوح اراضی که تبدیل به جاده
دسترسی شدهاند ،از مجموع اراضی که در

یادداشت

نهایت به گلخانه اختصاص پیدا خواهد کرد،
بیشتر است .وی ادامه داد :عالوه بر اینها
زمانی که متقاضیان احداث گلخانهها ناچار
به اجرای طر حهای خود در دامنه کوهها می
شوند ،به دلیل نبود امکانات زیرساختی
مثل آب ،برق و دیگر امکانات در این مناطق
ناچار به هزینههای زیادی برای رساندن این
زیرساختها به گلخانه شده که خود هزینه
مضاعفی بر دوش متقاضیان می گذارد.
وی سپس با اشاره به کاهش  80درصدی
سطح توسعه گلخانههای استان در سال
جاری در مقایسه با سال گذشته ،گفت :این
در حالیست که امسال متقاضیان بیشتری
در استان برای توسعه گلخانهها درخواست
داد ه بودند.یاوری اضافه کرد :اگر سال گذشته
 200نفر متقاضی توسعه گلخانهها در استان
داشتیم ،امسال این عدد به  400نفر رسیده،
در حالی که از ابتدای سال تاکنون تنها حدود
 40مجوز جدید در استان صادر شده و مابقی

درخواستها به دلیل قوانین دست و پا
گیر پیش روی توسعه گلخانهها از سوی
کارشناسان رد شده است .وی تاکید کرد:
عمده طر حهای مرتبط با توسعه گلخانهها
در استان کرمانشاه به دلیل درجه یک
بودن اراضی کشاورزی رد شد ه است .بخش
زیادی هم به دلیل نبود آب و دیگر امکانات
زیرساختی و نیز نبود تسهیالت رد شده و
عمال به نتیجه نرسیده و نخواهند رسید.وی
با بیان اینکه استان کرمانشاه هم اکنون
بیست و هفتمین استان کشور از حیث
توسعهگلخانههاست،گفت:در حوزهتوسعه
گلخانهها ظرفیتهای زیادی در استان داریم
که باید شکوفا شوند.یاوری در پایان گفت:
اگر میخواهیم مشکل مهاجرت روستائیان
به شهرها را حل کرده و به سمت مهاجرت
معکوس(بازگشت به روستا) برویم ،باید از
طر حهایکشاورزیکهاتفاقااشتغالزاییباالیی
هم دارند ،حمایت جدی کنیم.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه:

جرائم مربوط به تیراندازی ویژه رسیدگی میشود
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه تیراندازیها
باعث ناامنی و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان میشود،
گفت :این موضوع به صورت ویژه توسط دستگاه قضائی مورد
رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گزارش جامجم ،پرویز توسلی زاده در کمیته پیگیری و مقابله
با جرائم خشن استان که با حضور مسئوالن قضائی و انتظامی در
سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار شد ،با اشاره به وقوع
حدود  500مورد تیراندازی در استان از ابتدای سال تاکنون بر اساس
آمارهای پلیس ،گفت :هر کدام آنها میتوانست منجر به قتل
و وقوع حوادث ناگوارتری شود و اگر مدیریت الزم برای برخورد و
پیشگیری صورت نگیرد در آینده مشکل ساز خواهد بود.
وی با بیان اینکه تیراندازی یکی از موضوعاتی است که امنیت
جامعه را به چالش میکشد ،افزود :برخورد قاطعانه با افراد تیرانداز
به صورت جدی باید در دستور کار مقامات قضائی و انتظامی قرار

گیرد ،کما اینکه هم اکنون نیز این عزم و اراده به صورت جدی
وجود دارد و برخوردهای الزم صورت گرفته است .توسلیزاده با بیان
اینکه برخورد با جرم تیراندازی یک طرف قضیه است ،خاطر نشان
کرد :موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد پیشگیری از وقوع
این جرم است ،کما اینکه تجربه نیز به خوبی ثابت کرده همواره
پیشگیری بهتر از درمان بوده و نتایج و اثرات بهتری دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه اشرافیت
خوبی بر جرائم خشن در استان از سوی دستگاه قضائی و پلیس
وجود دارد ،گفت :لیست جرائم رخ داده به صورت مرتب از سوی
پلیس به دادگستری استان ارائه و به صورت ویژه با آنها برخورد
میشود.وی با تاکید بر اینکه امروز هیچ مجرمی در استان
کرمانشاه از حاشیه امنیت برخوردار نیست ،گفت :امروز عزم
دستگاه قضائی و نیروی انتظامی بر برخورد قاطعانه با افرادی است
که به هر نحو سعی در ایجاد ناامنی و رعب و وحشت میان مردم

را دارند .توسلیزاده یادآوری کرد :انتظاری هم که در این میان از
پلیس میرود تشدید مقابله با مجرمان و افراد تیرانداز ،جمعآوری
اسلحههای غیرمجاز و رصد و پایش مداوم مناطق جرمخیز است که
تیراندازیهای بیشتری در آنها انجام میشود .رئیس کل دادگستری
کرمانشاه در عین حال از مسئوالن قضائی استان نیز خواست تا در
دادسراها و تمامی مراجع قضائی و دادگاههای تجدید نظر شعب
ویژهای برای رسیدگی به جرائم مربوط به تیراندازی اختصاص داده
و قرار بازداشت موقت برای افراد تیرانداز را هم در اولیوت قرار
دهند .وی همچنین با اشاره به نقش معاون فرهنگی اجتماعی
پلیس کرمانشاه در اقدامات پیشگیرانه و دادن هشدارهای الزم
در خصوص مجازات مربوط به تیراندازی گفت :این معاون با توجه
به جایگاه خوبی که میان شهروندان و اصحاب رسانه دارد میتواند
اطالعرسانیهای الزم را انجام داده و مردم را از اقدامات صورت گرفته
پلیس و دستگاه قضائی مطلع کند.

توسلیزاده در پایان با قدردانی از تالشها و زحمات پلیس در
برقراری نظم و امنیت ،گفت :جانفشانی ماموران زحمتکش انتظامی
در عرصههای مختلف خصوصا مقابله با مجرمان و مخالن نظم و
امنیت عمومی بر کسی پوشیده نیست و همه ما قدردان این
زحمات و تالشهای شبانهروزی هستیم.

هفتاد و یکمین شهردار کرمانشاه اظهار کرد:

توسعه استان در گرو تعامل و همدلی شهروندان و مسئوالن

27دی نادر نوروزی به عنوان شهردار کرمانشاه معرفی و از زحمات سعید طلوعی
شهردار سابق تقدیر شد.
شهردار کرمانشاه در مراسم معارفه خود به عنوان شهردار اظهار کرد :با دو کلید واژه
تعامل و تحول به سوی پیشرفت و توسعه شهر کرمانشاه گام بر میداریم.
به گزارش جام جم ،دکتر نادر نوروزی با تاکید بر اینکه پیشرفت کرمانشاه در گرو

دو موضوع اصلی است اظهار کرد :تحول در اجرای برنامهها ،تعامل مثبت و کارساز
در میان شهرداری ،نهادهای حاکمیتی و اعضای شورای اسالمی شهر ،کلید واژه
موفقیت در توسعه شهر کرمانشاه است.
این مراسم با حضور محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی
شهر و روستا ،معاونان استانداری ،مسئوالن استانی و اعضای شورای اسالمی
شهر کرمانشاه برگزار شد .نادر نوروزی با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر
کرمانشاه به عنوان شصت و دومین شهردار کالنشهر کرمانشاه انتخاب شد که
امروز و پس از معارفه ،رسما کار خود را آغاز خواهد کرد .پیش از این سعید طلوعی
شصت و یکمین شهردار کرمانشاه بود که پس از پایان دوره خود ،مهندس امیر
رحیمی به مدت سه ماه سرپرستی شهرداری کرمانشاه را برعهده داشت.
*کمبودنیرویمتخصصباوجودازدیادنیرودر شهرداریها
محمدرضا صمیمی ،مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا طی
سخنرانی در این مراسم ،اظهار داشت :درهزار و  ۴۱۰شهرداری کشور سه برابر نیرو
استخدام شده ،ولی باز هم نیروی متخصص کم داریم.
وی افزود :در بحث مدیریت بحران شهرداری باید کار شود و بحث حاشیهنشینی و
پسماند باید بهعنوان مهمترین فعالیتها مدنظر قرار بگیرید در موضوع درآمدی
نیز شهرداری میتواند اثرگذار باشد.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا متذکر شد :شهردار کرمانشاه
باید به این مهم توجه داشته باشد که به نسبت فعالیت و حجم کار فساد در
شهرداری باید رفع شود.

*مادامی که شهردار کرمانشاه بر مدار قانون حرکت کند یاورش خواهیم بود
رسول آزادی ،رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه نیز ضمن خیرمقدم و تشکر از
حضور مسئوالن در این مراسم ،اظهار داشت :امروز شاهد برگزاری معارفه شخصی
هستیم که پس از ارائه برنامههای خود توانست رأی اعتماد تمامی اعضای شورای
شهر را کسب کند .وی افزود :این مهم درحالی صورت گرفت که تمامی اعضای
شورای اسالمی شهر کرمانشاه یکدل و همدل در کنار هم بودند.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه ادامه داد :پس از استعفای دکتر طلوعی
از شهرداری کرمانشاه ،جلسات متعددی را برگزار کردیم و بیش از  ۴۰نفر از افراد
توانمند برنامههای خود را اعالم کردند که قطعا بسیار توانمند هستند ،اما در نهایت
نگاه تمامی اعضای شورای شهر معطوف به دکتر نوروزی شد.
وی تصریح کرد :از تمامی شهرداران که در سالهای اخیر توفیق خدمت به آنان
داشتم و همچنین شهرداران گذشته تقدیر میکنم .آزادی با بیان اینکه باعث
خرسندی است که تمامی اعضای شورا برای پیشرفت کرمانشاه یکدل هستند،
خاطرنشان کرد :البته شاید برای بررسی لوایح اختالفنظر باشد ،اما این اختالفنظر
مطابق با اصل دموکراسی است.
وی در ادامه و به نمایندگی تمامی اعضای شورای اسالمی شهر کرمانشاه خطاب به
شهردار جدید کرمانشاه ،گفت :تا زمانی که در مسیر توسعه شهر و در مدار قانون
باشند یاور و پشتیبان خواهیم بود و از ایشان انتظار داریم با استاندار ،مسئوالن
شهری و شورای شهر تعامل داشته باشند.
رئیس شورای شهر کرمانشاه ادامه داد :انتظار داریم ایشان ضمن رسیدگی و

عدالت در پرداخت اضافهکاری و تبدیل وضعیت پرسنل را پیگیری کنند تا امنیت
شغلی آنان حفظ و در مقابل این فشار اقتصادی کمر خم نکنند.
وی در پایان ضمن تبریک به مردم کرمانشاه برای انتخاب سردار حاج بهمن
امیریمقدم بهعنوان استاندار کرمانشاه ،خاطرنشان کرد :انشاءاهلل ایشان ما را در
مسیر توسعه شهر کرمانشاه یاری کنند.
*مشکالتکرمانشاهنادیدهگرفتهشدهاست
هاشم درویشی دیگر عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه در ادامه این مراسم،
گفت :با انتخاب استاندار کرمانشاهی دلسوز و با سابقه مدیریتی توانا باید این
فرصت غنمیت بدانیم همکاران در شورا بایستی با همدلی کار کنیم ،شورای شهر
توانست ازبین  ۴۰نفر ،نوروزی را انتخاب کند ،فرآیند انتخاب شهردار در بهترین
شرایط ممکن انجام شد .وی افزود :نوروزی مدیر پشت میزنشین نیست و مرد
جهادی است ،امروز باید لباس خدمت بپوشیم ،عقب افتادگیهای ما در فالکت
رتبه دوم را به خود اختصاص داده ،لذا این انسجام در شورا وجود دارد که در راه
پیشرفت گام برداریم .رویشی متذکر شد :هرکسی که میگوید کرمانشاه هندوستان
ایران است اشتباه است ،کرمانشاه استان فرصتهاست ،کرمانشاه استان
قومیتهای مختلف است ،کرمانشاه برای جمهوری اسالمی دردسری نداشته
است .وی در پایان ،یادآور شد :میزبان تمام عزیزانی بود که در جنگ تحمیلی
مورد هجوم دشمن قرار گرفتند و حاصل این رشادت  ۹۸۰۰شهید و ...بوده است
کرمانشاه استان ویژهای است ،ما مرکز  ۵استان بودیم جایگاه باالیی داریم ولی
نادیده گرفته شدیم .

