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خدمات  و  علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون  شکیبا،  دکتر 
بهداشتی ، درمانی کرمانشاه گفت: یک مورد بیمار مبتال به ویروس جهش 
یافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در کرمانشاه شناسایی شد. نمونه 
آزمایش این بیمار با کیت های تشخیصی ویژه ویروس جدید در آزمایشگاه 

این معاونت بررسی و ابتالی قطعی در وی تشخیص داده شد. 
شکیبا افزود: بیمار خانمی ۴۶ ساله کرمانشاهی و ساکن این شهر است 
که هفته گذشته به شهرستان  ماهشهر استان خوزستان سفر کرده است. 

حال عمومی این بیمار در حال حاضر مساعد است.

 وی در ادامه گفت: تمام اقدامات الزم بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت 
برای بررسی افراد نزدیک و اقدامات پیشگیری و کنترلی برای بیمار و اطرافیان  
او توسط این معاونت انجام شده یا در حال انجام است. الزم است مردم با 
رعایت  جدی تر دستورات بهداشتی از خود و خانواده شان محافظت کنند .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛
ورود کرونای انگلیسی به کرمانشاه اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

رئیس تعاون آموزش و پرورش استان: 
کرونا اسکان نوروزی در مدارس 

را لغو کرد
 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمانشاه از لغو اسکان مهمانان 
و  آموزش  اقامتگاه های  و  مدارس  در  نوروزی 

پرورش استان در نوروز پیش رو خبر داد.
کرد:  اظهار  محمدی  اکبر  علی  جام جم  گزارش  به 
نوروز پیش رو به دلیل شیوع کرونا و بر اساس 
پرورش  و  آموزش  کرونا،  ملی  ستاد  تصمیمات 
و  مدارس  تجهیز  برای  برنامه ای  هیچ  استان 
پذیرش  برای  پرورش  و  آموزش  اقامتگاه های 

مهمانان نوروزی ندارد.
 محمدی افزود: این دومین سالی است که برای 
اقامتگاه های  و  مدارس  کرونا  شیوع  با  مقابله 
نوروزی  مهمانان  پذیرای  پرورش  و  آموزش 
نیستند. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل 
مسافران  از  کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش 
نوروزی درخواست کرد برای مقابله با شیوع کرونا 
نظر  صرف  نوروزی  سفرهای  برای  ریزی  برنامه  از 
موکول  دیگری  زمان  به  را  خود  سفرهای  و  کرده 
کنند. محمدی در ادامه با بیان این که مدارس و 
اقامتگاه های آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
تا قبل از شیوع کرونا در ایام نوروز برای پذیرایی 
در  گفت:  می شدند،  تجهیز  نوروزی  مهمانان  از 
نوروز دو سال گذشته ۲۵ مرکز اسکان آموزش و 
برای  آموزشگاه  و  اردوگاه  مدرسه،   ۳۰۰ و  پرورش 
در استان تجهیز شده  نوروزی  اسکان مهمانان 
مهمانان   ۱۳۹۸ سال  نوروز  داد:  ادامه  وی  بود. 
و  مدارس  در  روز  نفر  هزار   ۸۰ میزان   به  نوروزی 
اقامتگاه های آموزش و پرورش استان کرمانشاه 

اسکان داده شدند.

آسانسور   ۱۰ شناسایی  از  کرمانشاه  استان  استاندارد  مدیرکل 
جریان  در  آمد  و  رفت  پر  پزشکی  و  تجاری  مراکز  غیراستاندارد 
گفت: ۸  کرمانشاه خبر داد و  انجام شده در شهر  بازرسی های 
مورد از این آسانسورها با دستور دادستانی پلمب و متعاقب آن 

فرآیند استانداردسازی ۲ آسانسور دیگر هم آغاز شد.
به گزارش جام جم »محمودرضا نیازی« با بیان این که بر اساس 
ایمنی  تاییدیه  صدور  و  نظارت  استاندارد،  عالی  شورای  مصوبه 
به  افزود:  دارد،  قرار  استاندارد  پوشش  زیر  برقی  آسانسورهای 
 منظور ارتقای سطح سالمت و ایمنی شهروندان و جلوگیری از 
حوادث ناگوار و اطمینان حداکثری از برقراری شرایط استاندارد و 
ایمنی، تمام آسانسورهای منصوبه باید به صورت ساالنه توسط 
شرکت های تائید صالحیت شده سازمان ملی استاندارد، تحت 

بازرسی ادواری قرار گرفته و گواهینامه ایمنی دریافت کنند.
وی تاکید کرد: تمام مدیران و مالکان ساختمان ها و بهره برداران 
جمله  از  مختلف  مجموعه های  در  منصوبه  آسانسورهای  از 
و  هتل ها  درمانی،  مراکز  و  بیمارستان ها  عمومی،  مکان های 
آسانسور هستند. وی  ایمنی  پاساژها ملزم به دریافت تاییدیه 
آسانسورهای  انطباق  عدم  بازرسی ها،  مرحله  در  کرد:  تصریح 
رفع  به  مکلف  آنها  و  شد  خواهد  گزارش  مالکان  به  منصوبه 
نواقص با هدف استانداردسازی آسانسورها هستند. از این رو 
در صورت انجام، آسانسور مذکور تاییدیه ایمنی دریافت کرده و 
ج می شود و در صورت نداشتن  شناسنامه ملی در کابین آن در
تاییدیه آسانسور با بروز هرگونه حادثه، مسُئولیت پاسخگویی 

بر عهده مدیران یا مالکان آسانسور خواهد بود.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در خصوص آسانسورهای 
سازمان  مقررات  و  قوانین  مطابق  افزود:  ایمنی  تاییدیه  دارای 
مکلف  مالکان  توسط  ماهانه  آسانسورها  این  استاندارد،  ملی 
به انجام سرویس های نگهداری در قرارداد با شرکت های نصاب 
مجاز هستند. نیازی در پایان ضمن متذکر شدن به مالکان و 
، یادآور شد:  بهره برداران در دریافت گواهینامه ایمنی آسانسور
از تایید اصالت گواهینامه ایمنی می توانند  به منظور اطمینان 
صورت  به  را  آسانسور  کابین  داخل  در  شده  ج  در ملی  شناسه 

رایگان به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند.

مدیر کل استاندارد استان:

8 آسانسور غیراستاندارد در کرمانشاه پلمب شد
معاون پیشگیری بهزیستی استان:

یشه در اعتیاد دارد نیمی از طالق های کرمانشاه ر

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه گفت: بیش از نیمی 
خ داده در استان ناشی از پدیده اعتیاد است. از طالق های ر

تالش  در  ما  داشت:  اظهار  پایدار   مسعود  جام جم  گزارش  به 
چند  هر  و  نیفتد  اتفاق  مخدر  مواد  مصرف  اولین  که  هستیم 
موضوع  اما  باشد  راحت  نباید  مواد  به  دسترسی  داریم  اعتقاد 
توجه  هم  پیشگیری  موضوع  به  باید  و  نیست  دسترسی  تنها 
کرمانشاه  استان  بهزیستی  پیشگیری  معاون  داشت.  جدی 
مسن  افراد  تا  خردسال  کودک  در  مصرف  اولین  این که  بیان  با 
انجام  ناآگاهی  روی  از  مصرف  اولین  گاهی  گفت:  می شود  دیده 
معرض  در  را  ساله  سه  کودک  والدین،  نمونه  طور  به  می شود؛ 
دود سیگار و قلیان یا مواد مخدر قرار می دهند. پایدار با اشاره به 
این که بر اساس مطالعات سن نوجوانی و جوانی به عنوان سن 

شروع اعتیاد در نظر گرفته شده است افزود: بیشتر جوانانی که 
ارتباطات  یا  روانی  سالمت  نظر  از  رفته اند  مخدر  مواد  سمت  به 
بهزیستی  پیشگیری  معاون  بوده اند.  کمک  نیازمند  خانوادگی 
استان کرمانشاه با بیان این که دسترسی به مواد مخدر دو عامل 
به  وابستگان  درمان  زمینه  در  گفت:  دارد  عرضه  و  تقاضا  اصلی 
مواد مخدر یک رویکرد اصلی در کشور و استان مدنظر قرار گرفته 
است که به خانواده ها کمک می کند. پایدار افزود: چنانچه درمان 
ایجاد  جایگزین  یک  تنها  شود  محدود  دارویی  درمان  به  اعتیاد 
شده و این روش کافی نیست و در کنار درمان دارویی آموزش به 

خانواده ها، نیازهای روانشناختی و اشتغال باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان این که ۲۰ تا ۳۰ درصد دلیل بازگشت افراد بهبودیافته 
با  برخورد  نحوه  از  خانواده ها  آگاهی  عدم  به  مربوط  اعتیاد  به 
اقدامی  یافتگان  بهبود  اشتغال  برای  چنانچه  گفت:  آن هاست 

نشود چالش اساسی محسوب می شود.
زمینه  در  افزود:  کرمانشاه  استان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
و  می شوند  بازتوانی  دستگاه ها  از  بسیاری  کمک  با  نیز  اشتغال 
دریافت  تسهیالتی  و  می شود  داده  آموزش  آن ها  به  حرفه هایی 
و ۴۰۰ میلیون  گذشته ۷ میلیارد  ۱۱ ماه  گفت: در  پایدار  می کنند. 
تومان تسهیالت کم بهره اشتغال به ۱۵۴ بهبود یافته پرداخت 
به  بودند  متجاهر  گذشته  در  این که  وجود  با  افراد  این  و  شده 

زندگی عادی بازگشتند.

دادستان کرمانشاه:

شایعه سازان امنیت جامعه را مختل می کنند
تاثیرات  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کرد:  اظهار  جامعه،  در  امنیت  زدن  برهم  در  سازی   شایعه 
شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب یکی از مسائل و 
آسیب هایی است که نقش بارزی در برهم زدن امنیت جامعه دارد.

گذشته هم  که طی یک سال  کرمی به شایعه سازی هایی  شهرام 
افزود:  و  کرد  اشاره ای  گرفته  صورت  کرونا  بیماری  شیوع  درباره 
صحیح  مدیریت  از  داده  خ  ر بحران  تشدید  ضمن  سازی  شایعه 

بیماری هم جلوگیری می کند.

ماه های  همان  در  راستا،  این  در  کرد:  اضافه  کرمانشاه  دادستان 
ابتدایی شیوع این بیماری، “کارگروه ویژه مقابله با شایعه سازان 
در  را  استان  در  کرونا  بیماری  شیوع  محوریت  با  مجازی”  فضای 
دستور کار قرار دادیم. وی خاطرنشان کرد: این کارگروه طی ماه های 
با مشاهده  گذشته، ضمن رصد و پایش مستمر فضای مجازی، 
هرگونه موارد محتوایی همچون فیلم، خبر و عکس هایی که حاوی 
مطالب شایعه و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی و افزایش 
شایعات  آن  انتشار  عامالن  شناسایی  به  بود،  جامعه  در  نگرانی 

، در  اقدام می کند. کرمی افزود: پس از شناسایی عوامل شایعه ساز
گام اول با ارسال پیامک یا دعوت حسب مورد توجیه، تذکر و اخطار 
داده می شود و چنانچه متعاقبا با رصدهای میدانی مشخص شود 
که این افراد به رفتارهای غیرقانونی خود با اصرار ادامه می دهند، 
با مستندسازی و گردآوری ادله، احضار و به مراجع قضایی معرفی 
زمینه  این  در  متعددی  افراد  تاکنون  یادآورشد:  وی  می شوند. 

شناسایی و اقدامات قانونی در خصوص آنها لحاظ شده است.
و  جعلی  اخبار  کرونا،  بیماری  شیوع  ابتدایی  درماه های  گفت:  وی 

ح بود که خوشبختانه  شایعات زیادی در رابطه با بیماری کرونا مطر
با اقداماتی که در دستور کار قرار دادیم، این موضوع درحال حاضر 

تاحدودی کمرنگ تر شده است.



3 از سوی شهردار ؛
مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه تقدیر شد
از سوی شهردار کرمانشاه مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه تقدیر شد.

از  مالی  ملی مدیریت  کسب جایزه  پی  در  کرمانشاه،  شهرداری  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
محمد علی یارتبار مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه از سوی شهردار کرمانشاه تقدیر شد.

در این تقدیرنامه آمده است: 

 توسعه و پیشرفت شهر مرهون تالش بی دریغ مسئوالن خدوم و دلسوزی می باشد 
ً
یقینا

که همواره برای تعالی و ارتقاء آن قدم برداشته و خدمتگزاری را افتخاری بزرگ و پاسخگویی 
را وظیفه ای مهم برای خویشتن می دانند. بدینوسیله کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
را به شما و همکاران محترم مالی شهرداری تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون در راه 

خدمت به شهروندان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( از خداوند منان برای تان 
آرزومندم. 

گفتنی است؛ شهرداری کرمانشاه با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کرونایی 
حاکم بر کشور توانسته بود در ۷ماهه نخست سال بودجه سال ۹۹ را تحقق بخشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

رپرتاژ 
شهرداری

خبر

نصب سازه های جدید و اجرای 
تبلیغات مدرن در کرمانشاه

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهرداری، از نصب سازه های جدید در کرمانشاه 

و اجرای تبلیغات مدرن خبر داد.
از  بعد  داشت:  اظهار  رحمتی زاده  فرامرز 
کردن  اورهال  شده  انجام  کارشناسی های 
رئیس  کار  دستور  در  شهر  تبلیغاتی  سازهای 
شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
قرار گرفت. وی با اشاره به اهمیت این موضوع 
انواع  بهترین  از  یکی  محیطی  تبلیغات  افزود: 
را به صورت  که پیام  تبلیغاتی است  شیوه های 
ساده و پرقدرت به مخاطبانی که در حال جا به 
جایی و مسافرت هستند، خصوصا زمانی که در 

محل خرید حضور دارند، می رساند.
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
دالیل  از  یکی  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری 
محیطی،  تبلیغات  برای  درخواست  افزایش 
که  است  جامعه  در  افراد  رفتاری  تغییرات 
به  برای  مناسب  شیوه  یک  محیطی  تبلیغات 
از ورود مشتری  نام محصول قبل  آوردن  خاطر 
شانس  آخرین  واقع  در  و  خرید  مراکز  به 
تولیدکنندگان برای معرفی محصول شان است.
وی ادامه داد: در این راستا سازمان سیما، منظر 
و فضای شهری با همکاری کانون های تبلیغاتی 
و  به روزرسانی  به،  نسبت  خود  قرارداد  طرف 
جمله  از  خود  تبلیغاتی  سازهای  کردن  اورهال 
پانل های ثابت کرده و آن ها را از حالت سنتی به 
شکل مدرن و به صورت استرابورد تغییر داده و 

این مهم همچنان در دست اقدام است .
رحمتی زاده تصریح کرد: استرابورد مانند بیلبورد 
در دسته رسانه های تبلیغاتی ATL قرار می گیرد 
که  است  ایستاده  استند  نوع  از  سازه  یک  و 
و  بادبانی  سازه های  جدید  نسل  عبارتی  به 

پرتابل های ایستاده قدیمی است.
نقایص  که  است  سازه ای  استرابورد  گفت:  وی 
و ایرادات نسل های قبلی خود را برطرف کرده و 
ایستایی خوبی در مقابل باد دارد. این سازه در 
سال های قبل توسط شهرداری های کالنشهرها 

مورد استفاده قرار می گرفت.
مهم ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  رحمتی زاده 
آن هاست  مناسب  قیمت  استرابوردها  مزایای 
بازدهی  مقابل  در  سازه ها  این  اجاره  هزینه  که 
باالیی که دارند پایین است و همچنین از مزایای 
آن  ظاهری  شکل  و  ایستایی  استرابورد  مهم 
است که باعث می شود در اولویت انتخاب های 

صاحبان کاال و شرکت های خدماتی باشند.
وی در ادامه افزود: از دیگر مزیت ها و برتری های 
واسطه  به  که  است  این  استرابورد  سازه های 
و  بیلبوردها  که  فضاهایی  در  آن  کوچک  ابعاد 
عابر  پل های  همچون  بزرگ  تبلیغاتی  تابلوهای 
ندارد،  وجود  رو  سواره  روگذر  پل های  و  پیاده 

قابل نصب هستند. 
و  خیابان ها  در  سازه ها  این  تعداد  بودن  زیاد 
ح های تبلیغاتی در خیابان ها و محالت  تکرار طر
است  سازه  نوع  این  برتری های  از  نیز  مختلف 
سبک  دلیل  به  کمتر  خطرآفرینی  همچنین  و 
بودن و کوچک بودن سازه، کمک به زیباسازی 
سازه،  ظاهری  شکل  دلیل  به  شهری  مبلمان 
و  قدیمی  سازه های  برای  مناسب  جایگزینی 
فرسوده تبلیغاتی شهر، عدم محدود کردن دید 
فضاهای شهری و آثار باستانی به دلیل کوچک 
بودن سازه، استفاده از ظرفیت های خالی شهر 
در زمینه تبلیغات محیطی و کسب درآمد برای 
که  محل هایی  در  نصب  قابلیت  شهرداری، 
سایر سازه های تبلیغاتی قابلیت نصب ندارند، 
طبیعی  عوامل  سایر  و  باد  برابر  در  مقاومت 
و  نصب  مشابه،  سازه های  سایر  به  نسبت 
جایگزینی  تبلیغاتی،  بنرهای  آسان  جمع آوری 
فاقد  و  شخصی  تابلوهای  حذف  برای  مناسب 

مجوز که چهره شهر را زشت کرده است.
فضاهای  یکپارچه سازی  است،  ذکر  به  الزم 
برای  تبلیغات  امکان  افزایش  شهری،  تبلیغات 
کسب و کارهای بومی، افزایش امکان تبلیغات 
پایین  دلیل  به  کوچک  کارهای  و  کسب  برای 
بردهای  برای  مناسب  جایگزینی  قیمت،  بودن 
ابزاری  شهری،  بافت  با  نامتناسب  تبلیغاتی 
پروژه های  عمومی  اطالع رسانی  برای  مناسب 
عنوان  به  استفاده  قابلیت   ، شهر عمرانی 
قابلیت  و  گردشگران  و  مسافران  راهنمای 
از  شهرداری  فرهنگی  اکران های  برای  استفاده 

دیگر مزایای این سازه هاست.

میدان  می گذرد.  کرمانشاه  بار  میدان  عمر  از  قرن  نیم  از  بیش 
با  گذشته  دهه های  طی  اما  بود،  شهر  از  ج  خار روزگاری  که  باری 
رشد و توسعه شهر کرمانشاه حاال دقیقا وسِط شهر قرار گرفته و 
مشکالتی برای کرمانشاه و مردمانش ایجاد کرده است.                     

تردد کامیون ها و وانت های میدان بار در وسط خیابان های شهر 
و مشکالت و خطراتی که در بحث ترافیک و تصادف ایجاد می کند 
تبدیل  جدی  خطری  به  محل  این  فرسودگی  خود  حاال   ، کنار به 
که هر  به حدی فرسوده شده  بار  شده، سقف های چوبی میدان 
آن احتمال آتش سوزی گسترده و بروز فاجعه در دِل شهر وجود 
دارد، فاجعه ای که دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه نسبت به 

آن هشدار داد و آن را خطری جدی برای شهر دانست.
قدیمی  بار  میدان  مخاطرات  به  نسبت  هشدار  با  کرمی  شهرام 
در  فاجعه ای  وقوع  شاهد  آن که  از  پیش  کرد:  عنوان  کرمانشاه، 
امر  متولیان  و  مسئوالن  از  باشیم،  کرمانشاه  قدیمی  بار  میدان 
اتخاذ  و  موضوع  بررسی  به  نسبت  فوریت  قید  به  تا  ایم  خواسته 
تدابیر الزم برای نوسازی و بهسازی آن اقدام کنند و تمام سازمان ها 
شهرداری  با  را  الزم  همکاری  هستند  موظف  ذیربط  ادارات  و 
دادستان  باشند.   داشته  استان  بار  تره  و  میادین  سازمان  و 
بازسازی  و  نوسازی  برای  باید  مربوطه  مسئوالن  افزود:  کرمانشاه 
میدان بار اقداماتی را در دستور کار قرار دهند و هرگونه کوتاهی در 
انجام این دستورالعمل به منظور پیشگیری از وقوع یک فاجعه، 
برخورد قضایی را به دنبال خواهد داشت. حدود ۲۰ سال است که 
ح شده، اما تاکنون اقدام خاصی در این  بحث انتقال میدان بار مطر
زمینه صورت نگرفته است، برای همین به سراغ فرهاد فرهودی، 
رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
این  اجرای  ساله   ۲۰ تاخیر  چرایی  خصوص  در  و  رفتیم  کرمانشاه 
پروژه پرسیدیم که گفت: بارها و بارها در این زمینه مصاحبه کرده 

ایم و گفته ایم این پروژه نیاز به سرمایه گذار دارد.
از  کاری  نیاید،  کار  پای  گذار  سرمایه  که  زمانی  تا  گفت:  فرهودی 
این  انجام  برای  زمینی  که  چرا  نیست،  ساخته  شهرداری  دست 
 ۵۰ نیازمند  بار  میدان  ساخت  افزود:  وی  نداریم.   اختیار  در  کار 
کامیون ها و  تا  از شهر است  ج  تا ۶۰ هکتار زمین در محدوده خار
وانت ها و... وارد شهر نشوند که در حال حاضر شهرداری کرمانشاه 

چنین زمینی در اختیار ندارد. این مسئول یادآور شد: از طرفی زمین 
صنوف  که  باشد  مناسبی  محل  در  باید  بار  میدان  برای  انتخابی 
میوه و تره بار رغبت کنند آنجا بروند، وگرنه اتحادیه میوه و تره بار 
به این کار رضایت نمی دهد و حق هم دارند، باید میدان بار جدید 
در محلی مناسب احداث شود و شهرداری فعال چنین زمینی ندارد.

مناسب  زمین  گذاری  سرمایه  اگر  گفته ایم  بارها  گفت:  فرهودی 

او  از  کامال  شهرداری  بیاید،  کار  پای  پروژه  اجرای  برای  و  داشته 
حمایت کرده و تمام بسترهای الزم برای ساخت میدان بار را فراهم 

می کند.
بار  میدان  شهرداری  شده  موجب  که  مساله ای  تنها  افزود:  وی 
جدید را نسازد بحث نبود زمین است و اگر سرمایه گذاری باشد که 

زمین داشته باشد شهرداری به جد پای کار است.
فرهودی در خصوص برآورد هزینه های الزم برای ساخت یک میدان 
بار جدید در زمینی به وسعت ۶۰ هکتار گفت: در این زمینه واقعا 
نمی توان اظهارنظر کرد، چرا که قیمت ها در حال تغییر است و نوع 
ساختمان، غرفه ها و ...با خود سرمایه گذار و سازنده پروژه است 
محل  خصوص  در  وی  است.   متفاوت  زمینه  این  در  قیمت ها  و 
بهترین  گفت:  هم  شهر  جدید  بار  میدان  احداث  برای  مناسب 
است  آبادغرب  اسالم  سمت  به  شرقی  کمربندی  از  بعد  مکان 
شود  پیدا  باشد  زمین  صاحب  که  گذاری  سرمایه  امیدواریم  و 
پس  نیست،  زمین   ... شود.   انجام  بار  میدان  این  ساخت  کار  و 
نمی توانیم بسازیم! یعنی در این شهر با وسعت بیش از ۹۳ هزار 
کیلومتر یک تکه زمین برای میدان بار جدید شهر پیدا نمی شود! 
اراده  تا ۱۰۰ سال دیگر کسی پیدا نشد که زمین بدهد و  اگر  یعنی 

کند میدان بار بسازد باید با همین میدان بار قدیمی سر کنیم؟!
برداریم  دعا  به  دست  و  بنشینیم  باید  هم  ما  فعال  وصف  این  با 
قضا  از  که  شود  پیدا  زمین  صاحب  نفر  یک  که  باشیم  امیدوار  و 
حدود ۶۰ هکتار زمین داشته باشد و بر حسب اتفاق زمینش در 
جای خوبی باشد و بر حسب تصادف بخواهد در ساخت میدان 
بار سرمایه گذاری کند تا بتواند ما را از خطر میدان بار قدیمی شهر 
نجات دهد! اما جمع شدن این همه اتفاق کنار هم به چیزی شبیه 
معجزه نیاز دارد و برای همین ۲۰ سال که هیچ ۱۰۰ سال دیگر هم 
امیدی به ساخت میدان بار جدید کرمانشاه با این شرایط نیست.

 »میدان باِر جدید« کرمانشاه،  در پیچ و خم اما و اگرها

پروژه  این  اول  فاز  افتتاح  کرمانشاه  شهری  قطار  مدیرعامل 
میلیارد  هزار  دو  اعتبار  تامین  به  منوط  را   ۱۴۰۰ سال  پایان  تا 

تومانی دانست.
شهری  قطار  پروژه  بودن  فعال  به  اشاره  با  نیا  سرتیپ  امین 
حال  در  کیلومتر   ۱۳ طول  به  و  فاز  دو  در  پروژه  این  گفت: 
آزادی  میدان  تا  کارمندان  ابتدای  از  آن  اول  فاز  که  اجراست 
میدان  تا  آزادی  میدان  از  آن  دوم  فاز  و  کیلومتر   ۶.۶ طول  به 

فردوسی به طول ۴.۳ کیلومتر است.
کیلومتر  دو  حدود  شد:  یادآور  وی 

محدوده  از  مسیر  ابتدایی 
ابتدای  تا  معلم  میدان 

ن  ا مند ر کا
محدوده شکارگاه 
خسروپرویز است 
که از سوی میراث 

هنگی  فر
ز  هنو

تعیین تکلیف نشده است. سرتیپ نیا خاطرنشان کرد: این 
پروژه در پنج کیلومتر ابتدایی مسیر به صورت روگذر و از سه 
راه ۲۲ بهمن تا انتهای مسیر نیز به صورت زیرگذر و تونل اجرا 

خواهد شد. 
آن  اول  فاز  تکمیل  بر  پروژه  تمرکز  تمام  این که  بیان  با  وی 
دولت  پایان  تا  پروژه  این  اول  فاز  تکمیل  گفت:  است، 
دوازدهم یکی از مصوبات سفر هیات دولت به استان است.

سرتیپ نیا گفت: هم اکنون عرشه مسیر روگذر به طول ۵.۳ 
در  آن  کارهای  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۵ کیلومتر 
قطار  تونل  اول  قطعه  همچنین  افزود:  وی  است.  انجام  حال 
شهری به طول ۱.۶ کیلومتر نیز در محدوده سه راه ۲۲ بهمن 
آزادی در پنج جبهه کاری در حال انجام است و کل  تا میدان 

حفاری تونل و الینینگ آن به پایان رسیده است. 
میدان  مسیر  که  تونل  دوم  قطعه  احداث  عملیات  از  بخشی 
و  شده  انجام  نیز  می شود  شامل  را  فردوسی  میدان  تا  آزادی 
فعال  کاری  جبهه  سه  در  هم  پروژه  از  بخش  این  اکنون  هم 

است.
اصلی  محور  پیشبرد  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  نیا  سرتیپ 
گرفته  کار قرار  آن هم در دستور  پروژه، ساخت ایستگاه های 
حال  در  زیرزمینی  ایستگاه  دو  اجرایی  عملیات  اکنون  هم  و 

انجام است. 
وی افزود: برنامه این است که نهایتا فاز اول این پروژه پایان 
آینده به بهره برداری برسد، اما تحقق این هدف در  سال 
تامین  پروژه  برای  نیاز  مورد  اعتبار  که  است  صورتی 

شود.
برای  حاضر  حال  در  گفت:  نیا  سرتیپ 
تکمیل فاز اول این پروژه تا پایان سال 

۱۴۰۰، حداقل به ۲۰۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. وی یادآور 
شد: این پروژه به صورت مشارکتی میان شهرداری و دولت در 
حال ساخت است و ۵۰ درصد اعتبارات آن باید از محل منابع 
دولتی و بقیه از محل منابع شهرداری کرمانشاه تامین شود. 
این  در  دولت  سهم  تاکنون   ۱۳۸۹ سال  از  گفت:  نیا  سرتیپ 
میلیارد   ۳۱۰ میزان  این  از  که  بوده  تومان  میلیارد   ۵۱۵ پروژه 

تومان یعنی معادل ۶۰ درصد آن تخصیص شده است.
اعتبار پرداختی شهرداری  این مدت  افزود: همچنین طی  وی 
کرمانشاه برای اجرای این پروژه از سهم ۵۱۵ میلیارد تومانی، 

۷۵ میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد بوده است.
سرتیپ نیا با اشاره به تصویب اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای 
دولت  هیات   ۱۳۹۶ سال  سفر  در  پروژه  این  اول  فاز  تکمیل 
سال های  در  اعتبار  این  که  شد  این  بر  قرار  گفت:  استان  به 
۹۷، ۹۸ و ۹۹ به پروژه تزریق شده و نیمی از آن توسط دولت و 

نیمی دیگر توسط شهرداری پرداخت شود.
تومان  میلیارد   ۳۵۰ از  سال  سه  این  طی  تاکنون  افزود:  وی 
از  و  شده  تخصیص  آن  تومان  میلیارد   ۳۵ تنها  دولت  سهم 
سهم ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرداری هم ۱۱۰ میلیارد تومان آن 

پرداخت شده است.
اعتبارات،  این  جذب  پیگیری  راستای  در  گفت:  نیا  سرتیپ   
و  برنامه  سازمان  معاون  حضور  با  جلسه ای  گذشته  سال 
بودجه، استاندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه و مدیران ارشد 
بانک های کشور برگزار و مقرر شد منابع الزم برای تامین این 
اعتبارات از طریق اوراق مشارکت و اخذ تسهیالت با عاملیت 

بانک های سپه و رفاه کارگران تامین شود.
مشارکت،  اوراق  انتشار  دولت،  سنواتی  بودجه  مسئول  این 
بانکی  سیستم  از  تسهیالت  اخذ  شهرداری،  امالک  تهاتر 

روش  پنج  را  ایستگاه  سازی  تجاری  ظرفیت  از  استفاده  و 
حاضر  حال  در  وافزود:  کرد  عنوان  پروژه  مالی  منابع  تامین 
از بودجه سنواتی دولت استفاده شده و سایر روش ها  تنها 
یا  دارد  شهر  شورای  مجوزهای  اخذ  به  نیاز  این که  دلیل  به 
استفاده نشده یا به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته 
بهره  روش ها  این  از  شهر  شورای  همکاری  با  امیدواریم  که 

بیشتری برای جذب اعتبارات بگیریم.
وی با بیان این که اعتبار امسال پروژه قطار شهری کرمانشاه 
از محل بودجه سنواتی ۶۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۰ 
میلیارد تومان آن تخصیص داده شده افزود: پیگیر اختصاص 
قانون  پنج  تبصره  محل  از  تومانی  میلیارد   ۵۰۰ اوراق  سهمیه 

بودجه امسال برای این پروژه هستیم.
میلیارد   ۲۲۰ تسهیالت  اخذ  پیگیر  طرفی  از  کرد:  اظهار  وی 
تفاهم  که  هستیم  کارگران  رفاه  بانک  و  سپه  بانک  از  تومانی 

نامه مربوطه منعقد شده است.  
تا  باید  رود  پیش  برنامه  طبق  پروژه  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
آن  اعتبار به  آینده حداقل دو هزار میلیارد تومان  پایان سال 
تمام  این که  مگر  شد  نخواهد  محقق  کار  این  و  شود  تزریق 
و  آمده  کار  پای  شهر  شورای  و  شهرداری  استان،  مسئوالن 

همکاری کنند.
سرتیپ نیا به مشکالت میراثی پروژه هم اشاره کرد و افزود: 
میراث  کل  اداره  الزم،  مجوزهای  داشتن  وجود  با  متاسفانه 
معلم  میدان  تا  کارمندان  راه  سه  از  پروژه  اجرای  با  فرهنگی 

مخالف است. 
اکنون  هم  پروژه  این  شد:  یادآور  پایان  در  مسئول  این 
صورت  به  نفر   ۱۳۵۰ برای  و  مستقیم  شکل  به  نفر   ۴۷۰ برای 

غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است.

افتتاح فاز اول قطار شهری، نیازمند 2 هزار میلیارد ریال اعتبار

مسافربرهای  با  برخورد  لزوم  بر  تأکید  با  کرمانشاه  شهر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
ح برخورد و اعمال قانون مسافربرهای شخصی و غیرمجاز در  شخصی بیان داشت: طر

ایستگاه های تاکسی و اتوبوس آغاز شد.
اظهار  شهبازی  غالم  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
شخصی  مسافربرهای  با  برخورد  و  مسافر  نقل  و  حمل  ساماندهی  راستای  در  داشت: 
ح به مرحله اجرا درآمده است  غیرمجاز در پایانه ها و خطوط سطح شهر کرمانشاه، این طر
و بر این اساس با تمامی خودروهای شخصی و غیرمجاز که وارد پایانه ها و ایستگاه های 

مسافربری شده برابر قانون برخورد خواهد شد. 
به  مجاز  شهری  درون  عمومی  ونقل  حمل  وسایل  و  تاکسی ها  تنها  این که  بیان  با  وی 
ح که با همکاری پلیس راهور و سازمان حمل و  حمل مسافر هستند، گفت: در این طر
نقل مسافر اجرا شد، تاکنون ۱۱ دستگاه خودرو رانندگان مسافر بر شخصی غیرمجاز که 
امنیت شغلی رانندگان و ایمنی سفر مسافران را با خطر مواجه می کنند توقیف  و اعمال 

قانون شده است. 
وی ضمن تقدیر از همکاری دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه، پلیس راهور نیروی 
ح برخورد با مسافربرهای غیرمجاز  انتظامی با سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه در طر
از شهروندان خواست در سفرهای درون شهری تحت هر شرایطی از خودروی شخصی 

غیرمجاز که هویت آنها برای مسافران و این سازمان مشخص نیست استفاده نکنند.

شهردار کرمانشاه:

سیمای شهر را برای نوروز شاداب می کنیم 
تش نشانی شهرداری تاکید کرد؛ رئیس سازمان آ

ضرورت توجه جدی به ایمنی آسانسورها
رئیس سازمان حمل ونقل مسافر استان:

اعمال قانون بر مسافربرهای شخصی و غیرمجاز

شهردار کرمانشاه گفت: سیما و منظر شهر را برای نوروز شاداب می کنیم.
سعید  دکتر  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
طلوعی در نشست همفکری کمیته زیباسازی شهر کرمانشاه که برای استقبال 
از نوروز تشکیل شد، اظهار داشت: یکی از مطالبات بحق شهروندان، داشتن 
محیط زیست مناسب شهری است که در این زمینه معاونت خدمات شهری، 
سازمان فضای سبز و سیما و منظر شهری به همراه مناطق هشتگانه باید در 

خصوص درختکاری با برنامه و جدیت مناسب پیگیری کنند.
برای  بیماری  این  که  محدودیت هایی  و  کرونا  جدی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
شهرداری ایجاد کرده است، افزود: ستاد مبارزه با کرونا در شهرداری نسبت به 
گاهی بخشی به شهروندان اقدامات الزم  ادامه گندزدایی و ضدعفونی معابر و آ

را انجام دهد.
شهردار کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز و آغاز سال ۱۴۰۰ تصریح 
کرد: در تالشیم با ایجاد شرایط مطلوب در مناطق هشتگانه و سازمان سیما و 
منظر شهری، محیطی چشم نواز در شان کرمانشاه به وجود آوریم تا رضایتمندی 

شهروندان فراهم شود.
وی افزود: در مجموعه مدیریت شهری، تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت 

تا فضایی شاداب، جذاب و پرنشاط در ایام نوروز در کرمانشاه فراهم شود.

در  آسانسور  ایمنی  گفت:  کرمانشاه  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
کرمانشاه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

غالمرضا  آتش پاد  کرمانشاه  شهرداری  عمومی  روابط  اطالع رسانی  گزارش  به 
در  شدن  محبوس  به  مربوط  ماموریت   ۲۴۸ سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار 

اماکن و آسانسور در کرمانشاه انجام شده است.
به  افزود:  کرمانشاه  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 

دنبال ماموریت های مذکور ۳۳۲نفر نجات یافتند و ۶ نفر مجروح شدند.
رضایی گفت: از مجموع ۲۴۸ ماموریت انجام شده در حوزه محبوس شدن در 

اماکن و آسانسور ۹۰ درصد مربوط به آسانسور بوده است.
مورد  بیشتر  باید  کرمانشاه  در  آسانسور  ایمنی  موضوع  کرد:  عنوان  وی 
شهر  در  تجاری  ساختمان های  صاحبان  به  میان  این  در  و  گیرد  قرار  توجه 

هشدارهایی داده شد.
ایمنی  موضوع  به  کرمانشاه  دادستان  مثبت  نگاه  به  اشاره  با  رضایی 
مجروحان  و  محبوسین  آمار  کاهش  شاهد  که  امیدواریم  گفت:  آسانسورها 

آسانسور باشیم.
 یکی دیگر از ارگان هایی که در حوزه عملکرد درست آسانسورهای شهر وظیفه 

مهمی دارد، اداره استاندارد است.
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511
     سرپرست  استان کرمانشاه: کاوه رستمی: 08334411163

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نوِر رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 

خ تو چشم بیگانه من امام خمینی )ره(راهی به ر

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

خبر

کرمانشاه  در  خشن  زورگیران 
زمین گیر شدند  

با  گفت:  کرمانشاه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
حضور بموقع پلیس و اقتدار آنها ۲ زورگیر خشن 
در شهرک دادگستری الهیه این شهر زمین گیر و 

تسلیم پلیس شدند.  
حوالی  داشت:  اظهار  دلیری"  "علیرضا  سرهنگ 
کالنتری  ماموران  شنبه  سه  بامداد  یک  ساعت 
کنار یک  گشتزنی متوجه درگیری  الهیه حین   ۲۴

دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ تاکسی می شوند. 
از  یکی  کنار  در  تاکسی  راننده  داد:  ادامه  وی 
نقد  وجه  برداشتن  برای  عابربانک  دستگاه های 
توقف می کند اما پس از پیاده شدن از خودرو ۲ 
فرد زورگیر تالش می کنند با استفاده از سالح سرد 
وسیله  و  پیاده  خودرو  از  زور  به  را  راننده  همسر 
تصریح  دلیری  سرهنگ  کنند.   سرقت  را  نقلیه 
با  الهیه  کالنتری  ماموران  حین  همین  در  کرد: 
دیدن صحنه درگیری به سرعت وارد عمل شده 
به  اقدام  پلیس  دیدن  با  هم  خشن  سارقان  و 
گریز در  از مدتی تعقیب و  اما پس  فرار می کنند، 
می بینند  بسته  خود  روی  به  را  فرار  راه  که  حالی 
به  داشتند  اختیار  در  که  سردی  سالح های  با 

ماموران حمله ور می شوند. 
وی گفت: با این حال ماموران توانستند مقتدرانه 
را دستگیر و به  آنها، هر ۲ نفر  ضمن خلع سالح 
از  تقدیر  با  پایان  در  وی  کنند.  منتقل  کالنتری 
که  همراه  تیم  و  نصرتی  یکم  ستوان  شجاعت 
از  کردند،  خشن  سارقان  دستگیری  به  اقدام 
معرفی آنها به دستگاه قضائی برای صدور احکام 
چنین  با  قاطعانه  پلیس  گفت:  و  داد  خبر  الزم 
افرادی که امنیت شهر و جامعه را مختل می کنند 

برخورد می کند./پایگاه خبری پلیس

ستاد انتخابات کشور در اطالعیه شماره شش خود زمان بندی 
ششمین  داوطلبان  حضوری  و  الکترونیک  نام  ثبت  جزئیات  و 

دوره شوراهای اسالمی شهر را اعالم کرد. 
ح  شر بدین  کشور  انتخابات  ستاد  شش  شماره  اطالعیه  متن 

است:
ستاد انتخابات کشور به آگاهی عموم ملت شریف ایران اسالمی 
می رساند، پیرو اطالعیه شماره ۴، ثبت نام از داوطلبان عضویت 
روز  از  شهر  اسالمی  دوره  شوراهای  ششمین  انتخابات  در 
خ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰  آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه  چهارشنبه مور
خواهد  ادامه   ) روز مدت ۷  به  )جمعا  خ ۱۳۹۹-۱۲-۲۶  مور شنبه 
یافت. داوطلبان گرامی می  توانند به چهار روش زیر اقدام کنند: 
ثبت نام از طریق اپلیکیشن موبایلی )بارگذاری شده در پورتال 
فرمانداری  به  مراجعه  و  رهگیری  کد  دریافت  و   ) کشور وزارت 
از طریق نسخه دسکتاپ  برای نهایی کردن ثبت نام؛ ثبت نام 
( و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای  )کامپیوتر
از طریق دفاتر پیشخوان دولت  نام؛ثبت نام  کردن ثبت  نهایی 
نهایی  برای  فرمانداری  به  مراجعه  و  رهگیری  کد  دریافت  و 
کردن ثبت نام؛ ثبت  نام از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری 

شهرستان )از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰(. 
ح زیر می باشد: مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام به شر

ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش 
از سه ماه نگذشته باشد؛ اصل شناسنامه عکس دار و تصویر 
تمام صفحات آن؛ اصل کارت ملی و تصویر آن؛ اصل کارت پایان 

بر  دال  مدرکی  یا  دائم  معافیت  کارت  یا  وظیفه  نظام  خدمت 
آن  تصویر  و  عمومی  وظیفه  خدمت  وضعیت  بودن  مشخص 
برای مردان؛ یک )۱( قطعه عکس ۴ × ۳ جدید؛ ارائه اصل و یک 
آن  نسخه تصویر مدرک تحصیلی معتبر فوق دیپلم یا معادل 
برای داوطلبان شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و مدرک 
باالی  شهرهای  شورای  داوطلبان  برای  آن  معادل  یا  لیسانس 
استعفای  پذیرش  گواهی  تصویر  و  اصل  جمعیت؛  نفر  هزار   ۲۰
اسالمی  شوراهای  انتخابات  قانون   ۳۲ ماده  موضوع  مقامات 
ایثارگری )جانبازان،  شهر و روستا؛ اصل و تصویر مدرك معتبر 
ماه   ۶ حداقل  با  رزمندگان  و  شهدا  فرزندان  و  همسر  آزادگان، 
یك  امتیاز  از  برخورداری  منظور  به  جبهه(  در  حضور  سابقه 
. تبصره: کسانی که سابقه  یک دوره کامل  مقطع تحصیلی باالتر
عضویت اصلی شورا را دارا باشند، به شرطی که در همان حوزه 

انتخابیه نامزد شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان سواری کرایه بین شهری کرمانشاه:

کاهش تردد مسافر با خودروهای کرایه بین شهری

رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان سواری کرایه بین شهری 
 ۸۹۲ کرمانشاه  استان  سواری های  تعداد  گفت:  کرمانشاه 

خودرو می باشد که میانگین عمر ناوگان ۱۱ سال است.
 ، به گزارش جام جم جالل سعیدی اظهار داشت: درحال حاضر
اعمال  دلیل  به  مسافربری  شرکت های  از  بسیاری  فعالیت 
محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی، راکد و اوضاع آشفته 

اقتصادی، دامن گیر هم شرکت ها و هم رانندگان شده است.
این مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش استفاده از سواری 
کرایه بین شهری طی این ایام و همچنین تعطیلی دانشگاه ها 
شرکت های  در  سرویس  انجام  خانه ها،  در  مردم  ماندن  و 
سواری بین شهری به حداقل رسیده و بسیاری از شرکت ها و 

رانندگان با مشکالت عدیده اقتصادی مواجه شده اند.
بین  کرایه  سواری  رانندگان  کارگری  صنفی  انجمن  رئیس 
شهری کرمانشاه  گفت: برگزاری منظم جلسات هم اندیشی، 
با تشکل های صنفی و حضور مستمر و  همراهی و همفکری 
راهداری و حمل  کرمی مدیرکل محترم  پیگیری های مهندس 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه و حوزه معاونت حمل و نقل 
تشکر  دارد  جا  و  شده  صنفی  انجمن های  دلگرمی  موجبات 

ویژه ای از این عزیزان داشته باشم.
کرمانشاه  استان  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  سعیدی 
کانون  مدیره  هیأت  در  عضویت  با  توانستم  اینجانب 
انجمن های صنفی کارگری رانندگان سواری کشور و حضور در 
تمامی جلسات مربوط به صنف و جلساتی با وزیر محترم راه و 

شهرسازی، پیشنهادات سازنده ای برای ارتقای کیفی وضعیت 
رانندگان ارائه شود.

کرایه بین شهری  رانندگان سواری  کارگری  رئیس انجمن صنفی 
کرمانشاه  در پایان افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 نمایندگی اتحادیه شرکت های سواری کرایه بین شهری استان 
ح نوسازی خودروهای کرایه ای بین  کرمانشاه برای ثبت نام طر
شهری: تحویل الستیک های تعاونی به رانندگان ناوگان سواری 
ارگان ها به منظور مطالبات و مشکالت  با دیگر  کرایه، مکاتبه 
رانندگان ناوگان، عضویت در کمیسیون ماده ۱۱، همکاری مؤثر 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  با  مستمر  و 
از  مختلف  مناسبت های  در  مؤثر  و  دائم  حضور  و  کرمانشاه 
و  مسافران  جابه جایی  حسینی)ع(،  اربعین  حماسه  جمله: 

زائران عتبات عالیات است.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با اشاره 
به شناسایی ۱۴۸ نقطه حادثه خیز در جاده های کرمانشاه، گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۲۴ نقطه پرتصادف جاده های استان ایمن 

سازی شده اند.
به گزارش جام جم فریبرز کرمی، با بیان این که ۱۴۸ نقطه  پرتصادف 
( در جاده های استان شناسایی شده، افزود: این تعداد  )حادثه خیز

سال گذشته ۱۰۲ مورد بود که امسال نقاط جدیدی که بستر حادثه 
ابتدای  از  داد:  ادامه  شد.وی  اضافه  آن  به  داشتند  زیادی  خیزی 
از  اقداماتی  که  شد  مرتفع  نقطه   ۲۴ نقص  مرحله،  دو  طی  امسال 
انجام  آنها  برای  ایمن سازی  و  آشکارسازی  جمله اصالح هندسی، 

شده است. 
 وی از افزایش قابل توجه رفع نقاط حادثه خیز استان نسبت به 

سال قبل هم یاد و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۶ نقطه را اصالح 
جاده ها  در  پرتصادف  نقاط  اصالح  زمینه  در  نیز  امسال  و  کردیم 
و راه های استان، مقام اول را در کشور کسب کرده ایم که کسب 
این موفقیت بسیار مهم است. کرمی با اشاره به محدودیت های 
اعتباری که برای رفع نقاط حادثه خیز وجود دارد، یادآور شد: اصالح 
نقاط حادثه خیز را اولویت بندی کردیم و نقاطی را که میزان حوادث 
رانندگی بیشتری دارد در اولویت قرار داده ایم. وی تاکید کرد: رفع 
نقاط حادثه خیز جاده های کرمانشاه سال آینده نیز در برنامه است، 
اما این که بتوانیم چه تعداد نقطه را اصالح کنیم به میزان اعتبارات 

تخصیص یافته بستگی دارد.

ح کرد؛ مدیرکل راهداری استان مطر

اولویت  بندی اصالح نقاط پرحادثه در جاده های کرمانشاه

از سوی ستاد انتخابات کشور اعالم شد؛
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