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منابع آب استان شرایط مناسبی ندارد

Monday  - November  16  ,  2020  |  5804 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 ربیــع االول   30  |  1399 آبــان   26 دوشــنبه  

2

بیشتر بخوانید

جوانرودبرداشتمیشود؛ طالیسرخدر

۲۴۰ هزار بازدید 
بهداشتی در روزهای 

کرونایی کرمانشاه

 انعقادتفاهم نامه  
دریافت تسهیالت 

بازسازی اتوبوس های 
فرسوده  

استانداری کرمانشاه 
در حوزه اطالع رسانی   

دستگاه برتر شناخته 
شد

شهردار کرمانشاه:

به همت دانشگاه علوم 
پزشکی استان صورت گرفت؛

بر اساس اعالم شورای
اطالع رسانی دولت؛

تصادفات ناشی از 
بارندگی ۳۶ کشته و 

زخمی برجای گذاشت
کرمانشاه  استان  پلیس راه  اطالع رسانی  و  آموزش  مسئول 
در  تصادف  فقره   ۲۳ گذشته  روز  چند  بارش های  اثر  در  گفت: 
محورهای مواصالتی استان رخ داد که منجر به فوت چهار نفر و مصدوم شدن 

۳۲ نفر شده است.
به گزارش جام جم نصرت اهلل شعبانی، اظهار داشت: بارش های هفته گذشته 
در سطح استان، موجب لغزندگی راه ها شده بود که متأسفانه به علت عدم 
رعایت مقررات و اصول ایمنی در جاده لغزنده از سوی برخی از رانندگان تعداد 
۲۳ فقره تصادف به وقوع پیوسته که منجر به فوت چهار نفر و مصدوم شدن 
که نامساعد بودن شرایط جوی در بیشتر این تصادفات  ۳۲ نفر شده است 

نقش داشته است.

 قرارگاه عملیاتی »مقابله با 
کرونا« راه اندازی شد

در شهرداری کرمانشاه؛

مسئول آموزش و اطالع رسانی 
پلیس راه استان:
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آیازعفرانجایگزینکشتغیراصولیبرنجخواهدشد؟

کرمانشاه شهردار از حمایتاستاندار
برایآبادانیشهر

ویژه ها



خبر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای: 
منابع آب استان شرایط مناسبی 

ندارد

نامناسب  توصیف   با   شرکت  عامل  مدیر 
بودن وضعیت منابع آب استان گفت:  مخازن 
سدهای استان نسبت به سال گذشته تا این 
لحظه 30  درصد کاهش ورودی ) آب ( داشته اند 
و نسبت به دوره مشابه   سال قبل حدود 90  

درصد کاهش بارش داشته ایم.  
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
درویشی  کرمانشاه   ای  منطقه  آب  شرکت 
در  آب ها  روان  وضعیت  به  اشاره  با  همچنین 
ادامه داد: به دلیل  آن  کاهش  شرق استان و 
به  متعارف  غیر  برداشت های  و  برنج  کاشت 
کاهش  رواناب ها   این  سطح  محسوسی  طور 
پیدا کرده و سی میلیون کاش حجم مخزن در 
اخذ  داده های  آخرین  اساس  بر  استان  شرق 

شده محسوس و مشهود است. 
وی تصریح نمود  به دلیل کشت برنج در این 
مجاز  غیر  چاه های  تعداد  استان   از  بخش 
سطحی  آب  از  برداشت  و  نمود  پیدا  افزایش 
و  داشت  صعودی  روند  نامتعارف  صورت  به 
این  احتمال متصور است که عالوه بر این که 
زیرزمینی  آب  از  دست  پایین  د ر  که  صنایعی 
مجاز استفاده می نمودند دچار مشکل کمبود 
آب شوند و  چاه های کشاورزی نیز  که در پایین 
آبی شوند.  دست  قرار دارند دچار بحران و کم 
درویشی در پایان سخنان خود گفت :  امیدواریم 
این  از  آسمانی  نزوالت  بارش  با  و دعا می کنیم 
شرایط  سخت و بحرانی که در منابع آب استان 

ج شویم . پدیدار شده است  خار

دوشنبه    ۲۶ آبان   1۳99   شماره 58۰۴

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه، از توانمندی و 
خودکفایی اقتصادی یک هزار و ۷۰۲ خانوار مددجو زیرپوشش این نهاد در 

7 ماه سپری شده از سال جاری خبر داد.
رضا  کرمانشاه  امداد  کمیته  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
طاهری با اعالم این که وام های اشتغال این نهاد به منظور توانمندسازی 

و خودکفایی اقتصادی به خانوارهای مددجو پرداخت می شود، افزود: این 
گذشته  را طی سال های  ح های اشتغال خود  خانوارهای خودکفا شده، طر
این که  بیان  با  طاهری  کرده اند.  اجرا  الحسنه  قرض  های  وام  دریافت  با 
ح های اشتغال در صورت درآمدزایی مناسب و پایداری  مددجویان دارای طر
ح؛ خودکفا تلقی می شوند، تصریح کرد: کمیته امداد به منظور توسعه  طر

ح های اشتغال، وام  مشاغل مددجویی و در صورت نیاز مجدد مجریان طر
های متمم خودکفایی و اشتغال در اختیار این مددجویان قرار می دهد.  وی 
در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از پرداخت ۲ هزار و ۶۰۰ فقره وام 
قرض الحسنه اشتغال با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان به مددجویان جویای کار 

استان در سال جاری خبر داد. 

هزار و ۷۰۲ خانوار کمیته امداد کرمانشاه خودکفا شدند اجتماعی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط شورای اطالع رسانی دولت در سطح دستگاه های 
اجرایی و استانداری سراسر کشور و مکاتبه سخنگوی دولت؛ استانداری کرمانشاه در حوزه 

عملکرد رسانه ای در هفته دولت حائز رتبه برتر کشور شد. 
با  خسروی  وحید  کرمانشاه؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
 ، اجرایی  روابط عمومی های دستگاه های  این که همکاری و تالش مدیران و مسئوالن  بیان 
موفقیت  این  کسب  در  مهم  عاملی  استان  رسانه های  همراهی  و  همفکری  و  فرمانداری ها 
بود؛ اظهار داشت: استانداری کرمانشاه در چهار محور معرفی و تشریح خدمات، دستاوردها 
با  تعامل  و  مناسب  رسانی  اطالع  امیدآفرینی،  آینده،  برنامه های  تبیین  و  دولت  اقدامات  و 
رسانه های جمعی، اجرای برنامه های ارتباطات اجتماعی و تفاهم و ارتباط موثر با مردم به منظور 

به اشتراک گذاشتن مشکالت و ایجاد درک مشترک در جایگاه برتر کشور قرار گرفت.
ارتباطات اجتماعی رئیس   وی افزود: بر این اساس دکتر ربیعی سخنگوی دولت و دستیار 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  کرمانشاه،  استاندار  از  ای  نامه  ارسال  با  جمهور 
استانداری و سایر همکاران پرتالش به عنوان یکی از فعال ترین دستگاه های ارزیابی شده و 

برتر در سطح دستگاه های اجرایی و استانداری های سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد. 
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان به تشریح گزارش عملکرد استانداری کرمانشاه 
در اجرای اهداف، سیاست ها و برنامه های رسانه ای در هفته دولت پرداخت و تصریح کرد: 
با برنامه ریزی دقیق و منسجم تشریح دستاوردها و اقدامات انجام شده دولت در استان 
 و خدمات ارزنده کارگزاران به زبانی ساده و قابل درک تداوم دارد و با رویه و رویکرد جدید در

اطالع رسانی و با همکاری مطلوب رسانه های استان و استفاده کارآمد از فضای مجازی فضای 
امید آفرینی، اعتماد زایی و باورپذیری را تقویت و وحدت و انسجام بیشتر مردم و دولت را به 
قرار  و اطالع رسانی  ارتباطات  برنامه های  اولویت  برای تحقق اهداف نظام در  راهکاری  عنوان 

خواهیم داد. 
اجرایی  افزایی دستگاه های  افزود: وفاق، همدلی و همراهی مردم، رسانه ها و هم   خسروی 
فرصتی را در هفته دولت فراهم کرد که عملکرد مطلوب دولت در استان در شرایطی که امید 
گرفته  کرونا نشانه  از سوی دشمنان به دلیل مشکالت اقتصادی و بیماری  و اعتماد مردم 
شده بود؛ به شیوه ای موثر برای مردم تشریح و تبیین شود و تقویت گفتمان مردم و دولت 
به عنوان یک اولویت برای سربلندی و تداوم برنامه های توسعه ای کرمانشاه در پرتو نظام 

مقدس جمهوری اسالمی بیشتر مدنظر قرار گیرد.
دوچندان  تالش  به  اشاره  با  کرمانشاه  استانداری  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
حوزه تقویت  گفت:  مردم،  مشکالت  حل  و  پیشرفت  برای  استان  در  دولت   خدمتگزاران 

 اطالع رسانی و ارتباطات برای پیشبرد اهداف در تمامی برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی در دستور کار قرار دارد و در یک ارتباط نظام یافته با مردم و رسانه ها با بیان واقعیات 
پیوست  تدوین  با  همچنین  شد.  خواهد  فراهم  کشور  توسعه  در  مردم  مشارکت   زمینه 

ح ها و خدمات پیش بینی  اطالع رسانی سنجش و پایش نظرات مردم در خصوص برنامه ها، طر
شده در مسیر نقش آفرینی بیشتر در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی با استفاده از 
این اطالعات و بازخوردها حرکت خواهیم کرد. خسروی در ادامه به ظرفیت مطلوب شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان برای تقویت ارتباط با رسانه ها و مردم اشاره کرد و بیان 
داشت: در دستگاه های اجرایی روابط عمومی های فعال و پویا با پاسخگویی و اطالع رسانی 
مطلوب، نقش موثری در ایجاد تفاهم با مردم و درک مناسب از شرایط دارند و بر این اساس 
روابط  از منابع انسانی توانمند، متعهد و متخصص در صدد هستیم جایگاه  با بهره مندی 

عمومی ها را در فرآیندهای تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی تقویت نماییم.
 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه در ادامه برخی وظایف حوزه 
اطالع رسانی و ارتباطات را در دستگاه های اجرایی یادآور شد و تأکید کرد: اجرای سیاست های 
اطالع رسانی، روشنگری و شفافیت، افکار سنجی و تدوین نظام ارتباطی با مردم با همکاری 
نهادها و تشکل های مردم نهاد و احزاب می تواند به شیوه ای موثر انجام شود و باید از ظرفیت  
تشکل های مردمی در حوزه اطالع رسانی استفاده شود، زیرا دریافت انتظارات و خواسته های 

مخاطبان به نوعی هنر مردم داری است و باید فرهنگ سازی شود.
 خسروی به لزوم تثبیت و تقویت نقش روابط عمومی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و 
اطالع رسانی موفق است  فرآیند  در  ترین مرحله  و بدیهی  ترین  این موضوع اساسی  گفت: 
اهداف  می توانند  مناسب  و  ای  حرفه  موقعیت  از  برخورداری  صورت  در  عمومی ها  روابط  و 
مطروحه را محقق سازند و به نوعی ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب منوط به درک صحیح از 

وظایف روابط عمومی توسط مدیران است.
 دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان کرمانشاه در ادامه برگزاری نشست های هم 
اندیشی را با رویکرد تولید محتوا و زایش فکری توسعه محور برای خدمتگزاری به مردم یک 
ضرورت دانست و بیان کرد: در شرایط کنونی که به دلیل شیوع کرونا، امکان تعامل رو در رو و 
برگزاری جلسات میسر نیست با استفاده کارآمد از ظرفیت فضای مجازی، گفت و گو و تعامل  
را با همکاران  ادامه می دهیم و امکان تسریع در پاسخگویی به مخاطبان را نیز فراهم کرده ایم.

 مدیرکل روابط عمومی استانداری به شیوه ارزیابی فعالیت های حوزه اطالع رسانی و ارتباطات 
نیز اشاره کرد و افزود: عالوه بر تدوین چارچوبی برای ارزیابی شاخص های عملکرد تدوین شده، 
ضرورت دارد فرآیند خود ارزیابی در دستور کار همه همکاران قرار گیرد و با یک ارزیابی دقیق و 

در مقاطع زمانی مختلف در قالب برنامه ریزی منسجم و مبتنی بر فرآیند بازخورد امکان انجام 
اقدامات اصالحی نیز فراهم شود تا به سمت تحقق اهداف با گام های صحیح حرکت کنیم.

 خسروی گستردگی حیطه وظایف استانداری را دلیل بر قرار گرفتن به عنوان منبع خبر در 
 استانداری به عنوان مرجع 

ً
بسیاری از حوزه های مختلف ذکر کرد و بیان داشت: عموما

اصلی پاسخگویی مورد پرسش مردم و رسانه ها قرار می گیرد که در این زمینه ترویج 
گفتمان تعامل محور و ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی 

صورت  به  مخاطبان  مندی  دغدغه  به  بموقع  که  بوده  اولویت  در  همواره  مناسب  و  سریع 
شفاف پاسخ داده شود و در سیاست گذاری و هماهنگی در امر اطالع رسانی نیز این مهم 

مدنظر قرار خواهد گرفت.
 مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمانشاه گفت: نقد واقع بینانه، منصفانه و حرفه ای نسبت 
به عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران در فرآیندی اخالق مدار و مبتنی بر اصول و قواعد 
رسانه ای می تواند ارتباطات را تقویت نماید و امکان پیشبرد اهداف را نیز فراهم کند زیرا مبنای 

توسعه، مشارکت مطلوب است.
  خسروی، همراهی، همدلی و همفکری مردم و مسئوالن را در تداوم مسیر تعالی و پیشرفت 
گروه های  با  ارتباط  تقویت  مهم  این  برای  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مهم  بسیار  کرمانشاه  استان 
از  بسیاری  گشای  گره  می تواند  بازخوردها  این  و  دارد  تداوم  گذشته  مانند  جامعه  مختلف 

مشکالت باشد. 

بر اساس اعالم شورای اطالع رسانی دولت؛

استانداری کرمانشاه در حوزه اطالع رسانی دستگاه برتر شناخته شد 



3 شهردار کرمانشاه:
 انعقادتفاهم نامه  دریافت تسهیالت بازسازی اتوبوس های فرسوده  

شهردار کرمانشاه گفت: تفاهم نامه اخذ تسهیالت برای 
امضا  به  کرمانشاه  شهر  فرسوده  اتوبوس های  بازسازی 

رسید.
روابط  رسانی  اطالع  مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر سعید طلوعی در جمع 
و نقل  ناوگان حمل  خبرنگاران در خصوص ساماندهی 
اتوبوسی در کرمانشاه اظهار داشت: تمامی اتوبوس های 
شهر کرمانشاه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ فرسوده و از رده 

خارج می شوند. وی افزود: بر همین اساس با رایزنی های 
صورت گرفته در وزارت کشور و با همکاری سازمان برنامه 
و بودجه تفاهم نامه اخذ تسهیالت بازسازی اتوبوس های 
شهر کرمانشاه به امضا رسید.  شهردار کرمانشاه گفت: در 

این تفاهم نامه قرار است توسط بانک کارآفرین به ازای هر 
اتوبوس فرسوده 224 میلیون تومان تسهیالت تخصیص 
یابد  و کل اتوبوس های فرسوده از این طریق طی امسال و 

سال آینده بازسازی شوند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

شهری
اجتماعی

خبر

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
کرمانشاه:

اصالح، الیــروبی و پاکســازی 
جوی های آب در حال انجام است

کرمانشاه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
جوی های  پاکسازی  و  الیروبی  اصالح،  گفت: 

آب سطحی کرمانشاه درحال انجام است.
مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش   به 
شهرداری  عمومی  روابط  رسانی  اطالع 
از  عیسائیان   خسرو  مهندس  کرمانشاه 
کانال های  و  جوی ها  الیروبی  و  مسیر  اصالح 
دفع آب سطحی در ۱۳ نقطه از شهر کرمانشاه 

خبر داد.
کرمانشاه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
سازمان  پیش بینی های  به  توجه  با  گفت: 
کرمانشاه  در  بارندگی  آغاز  و  هواشناسی 
قبل  از  ریزی  برنامه  با  کرمانشاه  شهرداری 
شهری  خدمات  معاونت  در  شده  تعیین 
 ، شهر سطح  در  نیروها  بسیج  با  توانسته 
دچار  گذشته  سنوات  در  که  را  مسیر هایی 

آبگرفتگی می شد اصالح نماید.
ساخت  قدمت  به  توجه  با  گفت:  وی 
و  گذشته  سنوات  از  کرمانشاه  خیابان های 
با  شهر  خیابان هان  ساختی،  زیر  مشکالت 
این  و  اند  شده  مشکل  دچار  زمان  گذشت 
آب های  روان  تجمع  و  گرفتگی  آب  دلیل  امر 

جاری در برخی نقاط شهر می شود.
عیسائیان همچنین افزود: با توجه به این که 
اعتبار تخصیص یافته برای اجرای پروژه دفع 
کانال  اجرای  و  کرمانشاه  سطحی  آب های 
شهرداری  درآمد  به  بستگی  گذاری  لوله  و 
بوده  این  بر  سعی  سال  هر  دارد،  کرمانشاه 
که مناطقی اصالح شود که بیشترین مشکل 

را دارد.
شهر  از  نقطه   ۱۳ نیز  امسال  افزود:  وی 
پردیس،  نوکان،  شهرک  جمله  از  کرمانشاه 
روگذر  پل  زیر   ، ظفر شهرک  آزادگان،  میدان 
درمحدوده چغامیرزا و…. اصالح و لوله گذاری 

شده است.
آب های  دفع  مسیر  بهسازی  گفت:  وی 
اعتبار  میزان  با  مستقیم  ارتباط  سطحی 
آب های  دفع  کانال  احداث  برای  اختصاصی 
از  عیسائیان  مهندس  دارد.  سطحی 
و  بروز  صورت  در  تا  خواست  شهروندان 
به  آب  نفوذ  و  گرفتگی  آب  هرگونه  مشاهده 
برای  کرمانشاه،  شهر  در  مسکونی  منازل 
نیروهای  رسانی  خدمت  و  کمک  دریافت 
 ۱۲۵ و   ۱۳۷ تلفن  شماره  با  شهرداری  خدوم 

آتش نشانی تماس حاصل نمایند.

استاندار کرمانشاه گفت: تا روزی که به عنوان استاندار به مردم این دیار خدمت می کنم، 
به هر شکل ممکن شهردار کرمانشاه را حمایت می کنم تا اقدامات و پروژه های شهری 

به سرانجام برسد.
به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، هوشنگ 
بازوند در نشست با مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه  هدف از این نشست را قدردانی 
با وجود تمام مشکالت و  کرد: در این مدت  از خانواده بزرگ شهرداری دانست و اظهار 
کمبودها، شاهد تالش  و پیشرفت پروژه های عمرانی و خدمات ارزنده  مدیریت شهری 

بودیم.
وی با تاکید بر این که شهردار کرمانشاه عالوه بر این که یکی از مدیران با برنامه، سختکوش 
این افزود:  می باشد،  نیز  پذیر  ریسک  مدیران  از  یکی  حال  عین  در  است،  پیگیر   و 
ریسک پذیری شهردار کرمانشاه در انجام پروژه های شهری نقطه قوت بسیار بزرگی است.
شرایط  متاسفانه  گفت:   ، کشور در  کرونا  ویروس  بحران  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
مطلوبی در استان و بخصوص در شهر کرمانشاه وجود ندارد و تنها راه برون رفت از این 
شهرداری  در  باید  انسجام  این  که  دستگاه هاست  همه  بین  وحدت  و  انسجام  بحران 
نیست  استانداری  از  جدای  شهرداری  این که  بر  تاکید  با  بازوند  بگیرد.  صورت  بخوبی 
برخی   

ً
طبیعتا کرد:  تصریح  نیست،  استاندار  و  شهرداری  از  جدای  نیز  شهر  شورای  و 

اختالف سلیقه ها وجود دارد که این اختالف سلیقه ها در راستای مطالبات مردم است و 
امیدواریم در این مدت باقی مانده تا انتخابات شوراها وریاست جمهوری، این مجموعه 
پایان دوره مدیریتشان  در  آنها  ارزنده  که مردم شاهد خدمات  باشند  تیم منسجم  یک 

باشند.
، مطالباتی از جنس عمران  وی با بیان این که معیار مردم در انتخاب اعضای شورا و شهردار
اندک در دورن خانواده شهرداری و شورای  انتظار داریم  کرد:  آبادانی شهر است، بیان  و 

شهر به بیرون َدرز پیدا نکند تا راحت تر بتوانیم مشکالت شهر را پیگیری کنیم.
 پایین بودن سرانه درآمدی، اداره شهر را با سختی روبه رو می کند

استاندار کرمانشاه گفت: با وجود دشوار بودن تامین 40 میلیارد تومان حقوق کارکنان، 
پروژه های  پیمانکاری،  کارهای  و  گذار  سرمایه  جذب  عمرانی،  پروژه های  اعتبارات  تامین 

شهر کرمانشاه در شرایط خوبی قرار دارد.
بازوند با تاکید بر این که مدیریت و اداره کالنشهر کرمانشاه کار ساده ای نیست، ادامه 
آن را راحت تر مدیریت کرد،  داد: برخی از شهرها سرانه درآمدی باالیی دارند که می توان 
اما پایین بودن سرانه درآمدی شهر کرمانشاه، موجب مشارکت کمتر در عمران و آبادی 

می شود و اداراه این شهر را با سختی روبه رو می کند.
مجموعه مدیریت شهری چهره زیبایی از کرمانشاه به نمایش گذاشتند  

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که »کرمانشاه سینه ستبر و چهره 

زیبای ایران اسالمی است«، تاکید کرد: شهر یک موجود زنده است و  همگان موظف به 
تالش برای زیبا ساختن و نشان دادن چهره زیبای این شهر هستیم و امروز شاهدیم که 
مجموعه مدیریتی شهر کرمانشاه باوجود همه این کمبودها، چهره واقعی و زیبای شهر 

کرمانشاه را بخوبی به نمایش گذاشته اند.
شدن  کالنشهر  جدیت  با  آمدم  کرمانشاه  به  استاندار  عنوان  به  که  روزی  گفت:  بازوند 
کرمانشاه را پیگیری و نهایی کردم، اما یکی از نگرانی های کالنشهر شدن کرمانشاه، ارائه 
از اقدامات  گزارش هایی  با  امروز  خدمات قابل قبول به شهروندان بود که خوشبختانه 
و کارهای نو مجموعه مدیریت شهری در حال دست پیدا کردن به اهداف کالن مدنظر 

هستیم.
در   

ً
طبیعا افزود:  است،  نوآورانه  اقدامات  نیازمند  بودن  کالنشهر  این که  بر  تاکید  با  وی 

مقابل هر اقدام و کار نو شاهد به وجود آمدن مقاومت ها و تنش هایی خواهیم بود که 
باید با تالش و جدیت بیشتر از این مقاومت ها عبور کنیم.

از  این توسعه  باید  به دنبال توسعه استان هستیم،  اگر  ادامه داد:  کرمانشاه   استاندار 
مرکز استان شکل بگیرد تا شعاع آن به سایر نقاط استان برسد، لذا باید همه دستگاه ها 

برای تحقق آن کمک کنند.
جمع آوری و ساماندهی آب های سطحی، نیازمند اعتبارات ویژه   

ح جامع و تفضیلی دارد، گفت: در  بازوند با بیان این که شهر کرمانشاه نیازمند داشتن طر
ح و بازنگری آن باید در دستور کار قرار بگیرد و عملیات  سال جاری شروع مطالعات این طر

ح لحاظ شود. آن نیز عماًل آغاز شود تا مشکالت شهر کرمانشاه  برای رفع آن در این طر
این  افزود:  و  دانست  مردم  دغدغه های  از  یکی  را  سطحی  آب های  آوری  جمع  بحث  وی 
جمع  که  هرچند  بگیرد،  قرار  کرمانشاه  شهرداری  اولویت  در  باید  بارش  فصل  در  نگرانی 
اعتبارات  نیازمند  کرمانشاه  کالنشهر  مساحت  در  سطحی  آب های  ساماندهی  و  آوری 

زیادی است.
وی به مقوله جذب سرمایه گذار و داشتن درآمد پایدار برای شهر کرمانشاه اشاره و اظهار 
به  باید  بنابراین  نیست،  کرمانشاه  کالنشهر  مدیریت  جوابگوی  سنتی  درآمدهای  کرد: 
سمت افزایش درآمدهای شهرداری باشیم که موجب افزایش درآمدهای شهروندان نیز 

می شود. 
خدمات  شهروندان  به  می تواند  زمانی  شهردار  یک  این که  اظهار  با  کرمانشاه  استاندار 
از  یکی  افزود:  باشند،  باالیی  سرانه  درآمد  دارای  شهروندانش  که  بدهد  ارائه  مناسبی 

اهداف مدیریت شهری، توانمند کردن شهروندان از همه جهات است.
آفت های  نظری ها،  تنگ  گذاری،  سرمایه  راه  سر  بر  موانع  باید  این که  بر  تاکید  با  بازوند 
با  گذار  سرمایه  گفت:  شود،  طرف  بر  استان  به  سرمایه  جریان  ورود  آفت های  و  توسعه 
سرمایه گذاری بر روی پروژه ها به دنبال سود است که بخشی از این سود به شهروندان 

بر می گرد و اگر او ضرر کند، همه شهروندان نیز ضرر می کنند.
 اختصاص 12 میلیارد تومان برای کمک به شهرداری کرمانشاه

با  که  ناوگان حمل و نقل صادر شده است  برای نوسازی  کرد: دستور ویژه ای  وی بیان 
تمام توان در خدمت شهروندان باشد.

بازوند در این نشست قول اختصاص 12 میلیارد تومان برای کمک به شهرداری کرمانشاه 
شهر  آبادانی  و  پیشرفت  جهت  در  عمرانی  پروژه های  اولویت  با  اعتبار  این  گفت:  و  داد 

کرمانشاه اختصاص می یابد.
استاندار  حمایت های  از  تشکر  با  کرمانشاه  شهردار  طلوعی  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
و  مستمر  پیگیری  با  بازوند  مهندس  کرد:  اظهار  شهری،  حوزه  در  استانداری  معاونان  و 
کرده  حمایت  کرمانشاه  شهری  مدیریت  مجموعه  از  قد  تمام  شهری  حوزه  در  تاثیرگذار 

است.
وی ادامه داد: نوسانات قیمت، چند مرحله شهرداری را در برنامه ریزی با مشکل رو به رو 
کرده است. شهردار کرمانشاه با اشاره به آسفالت بی سابقه معابر کرمانشاه، تصریح کرد: 
در هیچ دوره ای سابقه نداشته به این مقدار معابر کرمانشاه روکش آسفالت و لکه گیری 
از مدیران مجموعه مدیریت شهری  به خود ببیند. گفتنی است، در پایان این نشست 

توسط استاندار تجلیل به عمل آمد.

کرمانشاهبرایآبادانیشهر شهردار از حمایتاستاندار

در شهرداری کرمانشاه؛

 قرارگاه عملیاتی »مقابله با کرونا« راه اندازی شد
ح کرد؛ معاون خدمات شهری شهرداری مطر

بارش کم سابقه دلیل آبگرفتگی معابر است
قرارگاه علمیاتی-نظارتی مقابله با کرونا در شهرداری کرمانشاه جهت نظارت 
فعالیت  خصوص  در  شده  اعالم  محدودیت های  اجرای  بر  بیشتر  هرچه 
راه اندازی  دستفروشان  و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  غیرضروری،  صنوف 

شد.
شهرداری  کرونای  با  مقابله  ستاد  دبیر  دوستی  رضا  جام جم  گزارش  به 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  قرارگاه  این  اندازی  راه  حاشیه  در  کرمانشاه  
بر  مبنی  کرمانشاه  استان  کرونای  با  مقابله  و  مدیریت  ستاد  مصوبه  به 
درون  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  غیرضروری،  صنوف  فعالیت  محدودیت 
این  برای  فعالیت  ساعت  مصوبه  این  طبق  گفت:  دستفروشان  و  شهری 

ح یک ماه  مشاغل تا ساعت ۱۸ خواهد بود/وی افزود: مدت اجرای این طر
است و از۲۰ آبان شروع شده و تا ۲۰  آذر نیز ادامه خواهد داشت.

حضور  با  مشترکی  گشت های  ح  طر این  اجرای  راستای  در  افزود:  دوستی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  اصناف  صمت،  فرمانداری،  شهرداری،  نهادهای 

ح نظارت داشته باشند. کرمانشاه تشکیل شده تا بر اجرای این طر
این مسئول تصریح کرد: گشت های مشترک این دستگاه ها در میان هشت 
منطقه شهرداری پراکنده شده و از ساعت ۱۸ اجرای محدودیت های اعمال 

شده را رصد می کنند.
شهرداری  محل  در  کرونا  با  مقابله  عملیاتی-نظارتی  قرارگاه  اندازی  راه  از  وی 
داد  خبر  شده  اعالم  محدودیت های  بهتر  هرچه  اجرای  جهت  کرمانشاه 
نماینده  دادستان،  نماینده  شهرداری،  نماینده  قرارگاه  این  در  افزود:  و 
اجرای  تا  دارند  حضور  نظارتی  دستگاه های  سایر  از  نمایندگانی  و  فرمانداری 

پروتکل ها و محدودیت های اعالم شده با دقت بیشتری رصد شود.
دوستی با اشاره به اعمال محدودیت فعالیت برای دستفروشان از ساعت 
شبانه  عمدتا  که  دستفروشان  راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  بعد  به   ۱۸
فعالیت دارند طی مدت این یک ماه اجازه می یابند در طول روز و تا ساعت 
۱۸ فعالیت داشته باشند. دبیر ستاد مقابله با کرونای شهرداری کرمانشاه از 
مردم خواست تا با توجه به محدودیت های اعالم شده تردد خود را در سطح 

جامعه به جز برای موارد ضروری محدود کنند.
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  که  باشند  داشته  یاد  به  باید  مردم  افزود:  وی 
درون شهری شامل تاکسی، اتوبوس و آژانس از ساعت ۱۸ به بعد غیرفعال 
دچار  که  کنند  تنظیم  ای  گونه  به  را  خود  تردد  ساعت  پس  بود،  خواهند 

مشکل نشوند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به بارش 24میلیمتری در 
مدت زمان کوتاهی گفت: بارش کم سابقه در مدت زمان کوتاه دلیل آبگرفتگی 

معابر کرمانشاه است.
به گزارش جام جم مهندس خسرو عیساییان، معاون خدمات شهری شهرداری 
، اظهار کرد: بر اساس  با برنامه رادیویی سرچراغ  کرمانشاه در گفتگوی تلفنی 
اطالعیه سازمان هواشناسی از روز شنبه 17آبان تمام نیروهای آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری و کارکنان خدماتی مناطق هشتگانه آمادگی کامل برای 

بارش های یکشنبه را داشتند.
وی افزود: از صبح یکشنبه 18آبان پاکسازی جوی و کانال های دفع آب سطحی در 

مناطق شهرداری با تمام توان در دستور کار قرار گرفت.
در  بارش  باالی  حجم  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
مدت زمان کوتاهی، تصریح کرد: بارش کم سابقه  24میلیمتری در مدت زمان 
که نیروهای  کرمانشاه شد  آبگرفتگی و سیالب در برخی معابر  کوتاهی باعث 
خدماتی مناطق در کوتاه ترین زمان ممکن در راستای رفع مشکالت شهروندان 

اقدام کردند تا خطری شهروندان را تهدید نکند.
مهندس عیساییان ادامه داد: حجم باالی اولین بارش پاییزی با وجود پیش 
بینی های انجام شده خیلی زیاد بود و معابر نیز گنجایش دفع این حجم آب را 

نداشتند.
وی ادامه داد: حجم بارش به قدری زیاد بود که در برخی مناطق باعث تخریب 
ع وقت نسبت به میزان و شدت  سازه های ساختمانی نیز شده است که در اسر

تخریب ها اطالع رسانی خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، از حضور میدانی شهرداران مناطق 
هشتگانه و معاونان خدمات شهری آنها در معابری که احتمال آبگرفتگی در آنها 

می رفت خبر داد و افزود: تیم های نظارتی مجموعه مدیریت شهری با گشت 
را شناسایی و نسبت به رفع  آبگرفتگی  از نظر  آسیب پذیر  زنی در شهر نقاط 

مشکالت اقدام خواهند کرد.
مهندس عیساییان با اعالم این مساله که شهرداری به کمک احداث کانال های 
فرعی در چندماه گذشته توانسته برخی از روان آب ها را منحرف و به مسیری 
دیگر منتقل کند گفت: این مساله همچنان در دستور کار حوزه های خدمات 
شهری و شهرسازی است و زیرساخت های قدیمی و فرسوده سال های گذشته 

زمان می برد تا به حالت استاندارد برسد.
وی در پایان از شهروندان خواست 

زمان  در  غیرضروری  ترددهای  از 
ترافیک  باعث  که  بارش ها 
می شود خودداری نمایند و با این 
شهری  خدمات  کارکنان  به  کار 

خدمات  راستای  در  شهرداری 
بهتر  کیفیت  با  دهی 

کمک کنند.

رپرتاژ
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زعفران به عنوان یک چاشنی اصیل  همواره برای هر ایرانی از قدیم 
االیام نامی آشناست.

که  برنج  رویه  بی  کشت  به  کشاورزان  برخی  آوردن  روی  به  توجه  با 
دست  از  خطر  است  کرده  پیدا  رواج  استان  در  است   چندسالی 
با  می کند.  تهدید  را  کرمانشاه  دشت های   زمینی  زیر  منابع  رفتن 
توجه به گزارش های مراکز هواشناسی  مبنی بر کاهش بارندگی کمتر از حد نرمال در پاییز و 
زمستان 99، سال کشاورزی پیش رو سالی کم آب خواهد بود.  بنابراین توصیه کارشناسان 
و متخصصان در امر کشاورزی جایگزین کردن محصولی است که نه تنها در کشت آب زیادی 

الزم ندارد بلکه می تواند  سود بسیار خوبی نیز برای کشاورزان داشته باشد. 
زعفران محصولی است که کرمانشاه را می تواند به یکی از  خاستگاه های ماندگار کشت این 

طالی ناب  در دنیا معرفی کند. 
کشاورزی شهرستان جوانرود در  روابط عمومی جهاد  کارشناس مسئول  بر همین اساس 
گفتگو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: در حال حاضر زعفران محصولی است که به عنوان یک 
نهاده کشاورزی درآمدزا و دارای شرایط ایده آل  از نظر تولید و کشت در استان کرمانشاه و 

شهرستان جوانرود است که بسیار  مورد توجه قرار گرفته و متقاضیان فراوانی هم دارد.
پویا بازرگان گفت: زعفران  محصولی است  که همواره در استان خراسان و چند نقطه دیگر 
کشور کشت می شود، چندسالی است با کمک و  توجه محققان و همچنین همت کارشناسان 
جهاد کشاورزی در استان کرمانشاه و شهرستان جوانرود نیز کشت می گردد و از عیار بسیار 
باالیی برخوردار است.  کارشناس مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود 
همچنین یاد آور شد: این محصول که مناسب آب و هوای استان کرمانشاه است ، به عملیات 
آماده سازی چندانی نیاز ندارد. برای کشت این محصول  شخم و دیسک زمین  و کود حیوانی 
پوسیده شده را به زمین اضافه می کنند. وی در خصوص زمان کشت زعفران گفت: شهریور 
آبیاری دارد. بازرگان بار   تا اوایل مهر زمانی است که پیاز زعفران کاشته می شود و نیاز به ۲ 
 گفت : بعد از کشت و آبیاری به فاصله چند روز می توان اولین  محصول را برداشت کرد. با توجه 
به این که عمر زعفران  ۷ ساله است، پس تا ۷ سال نیز می توان این نهاده را از زمین کشت آن 
برداشت کرد. البته پیک برداشت  محصول زعفران سال های سوم تا پنجم است.  کارشناس 
مسئول روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان جوانرود گفت: در راستای ترویج و تشویق 

کشاورزان  برای کشت زعفران و افزایش اشتغالزایی در روستاها، به کشاورزان متقاضی کشت 
این محصول، کمک بالعوض دولتی جهت تامین نیمی از پیاز زعفران تعلق می گیرد. بازرگان 
خاطرنشان کرد: کشت هر هکتار زعفران  به حدود ۴ تن پیاز نیاز دارد  که با این اقدام  ۲ تن 
آن  »نصف پیاز مورد نیاز«  توسط دولت تامین و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. وی افزود: 
گفتنی است  به همت مدیر، مسئوالن و کارشناسان کشاورزی شهرستان جوانرود  تا کنون 

۲۳ تن پیاز زعفران  جهت کشت متقاضیان تامین شده 
و در اختیار کشاورزان قرار گرفته  است.  همچنین طبق 

سازمان  کارشناسان  توسط  شده  ارائه  آمار 
سطحی  زعفران،  محصول  کشاورزی   جهاد 

از  نفر   40 اراضی  از  هکتار    ۱۷ حدود   در 
کشاورزان شهرستان جوانرود را زیر 

کشت برده است.

خ در جوانرود  برداشت می شود؛ طالی سر

آیا زعفران  جایگزین کشت غیراصولی برنج خواهد شد؟ 
خبر

در  بهداشتی  بازدید  هزار   ۲۴۰
روزهای کرونایی کرمانشاه

معاونت  محیط  بهداشت  گروه  مدیر  کرمی،  امیر 
اظهار  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
در  کرونا  شیوع  از  که  است  ماه  از ۹  بیش  داشت: 
گروه  مدت  همین  در  و  می گذرد  استان  و  کشور 
تمامی  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  محیط  سالمت 
شهرستان های استان به همراه تمامی ادارات ذی ربط 
بازدیدها  بهداشتی،  پروتکل های  اجرای  مشغول 
ظرفیت  که  هستند  اماکن  و  مراکز  از  نظارت ها  و 
در  بیماری زایی  ریسک  و  دارند  باالیی  تجمع پذیری 

آن ها باال است.
مدت  این  طی  داد:  ادامه  کرمی  جام جم  گزارش  به 
انجام  اماکن  از مراکز و  بازدید  بر ۲۴۰ هزار مورد  بالغ 
شده که با صدور بیش از ۱۳ هزار ۸۹۰ مورد اخطاریه 
و  بهداشتی  پروتکل های  ناقضان  برای  بهداشتی 
پلمب بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ مورد مکان به دلیل اصرار 
بر تخلفات بهداشتی همراه بوده است.  مدیرگروه 
بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه ادامه داد: با توجه به شرایط خاص 
نگران کننده که در کشور و به تبع استان کرمانشاه 
تعداد  افزایش  و  کرونا  ویروس  شیوع  زمینه  در 
موارد فوتی وجود دارد، ستاد ملی کرونا و همچنین 
ستاد مدیریتی کرونا استان مجبور شدند یک سری 
تمهیدات و محدودیت های ویژه ای ایجاد کنند. کرمی 
با اشاره به تقسیم بندی های فعالیت های شغلی به 
چهار گروه، گفت: به جز مراکز مسئول تامین مایحتاج 
ضروری و اولیه خانوارها همانند مراکز تامین کننده 
و  لبنیات ها  نانوایی،  سوپرمارکت ها،  غذایی،  مواد 
مراکز عرضه مواد پروتئینی؛ گروه های شغلی ۲، سه 
و چهار به مدت یک ماه از ۲۰ آبان  تا ۲۰ آذر با رعایت 

پروتکل ها باید تا ساعت ۶ عصر فعال باشند.

ساحل نادری

خبر نگار جام جم

اثر  در  گفت:  کرمانشاه  استان  پلیس راه  اطالع رسانی  و  آموزش  مسئول 
بارش های چند روز گذشته ۲۳ فقره تصادف در محورهای مواصالتی استان 
است. شده  نفر   ۳۲ شدن  مصدوم  و  نفر  چهار  فوت  به  منجر  که  داد  خ  ر
هفته  بارش های  داشت:  اظهار  شعبانی،  نصرت اهلل  جم  جام  گزارش  به 
گذشته در سطح استان، موجب لغزندگی راه ها شده بود که متأسفانه به 
علت عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی در جاده لغزنده از سوی برخی از 
رانندگان تعداد ۲۳ فقره تصادف به وقوع پیوسته که منجر به فوت چهار 
نفر و مصدوم شدن ۳۲ نفر شده است که نامساعد بودن شرایط جوی در 
بیشتر این تصادفات نقش داشته است. وی رانندگی در زیر باران را مستلزم 
هنگام  در  نباید  راننده  گفت:  و  دانست  مطمئنه  سرعت  و  فاصله  رعایت 
بارندگی امکان دید خود را فراهم سازد، برف پاک کن سالم با تیغ سالم آماده 

به کار داشته باشد، تا با پاک کردن آب از روی شیشه ها  دید الزم را برای خود 
فراهم کند.مسئول آموزش و اطالع رسانی پلیس راه استان کرمانشاه گفت: 
همچنین داخل خودرو، راننده باید با بازکردن و روشن کردن بخاری، بخار 

داخل شیشه را بزداید و نباید با مسافت دید کم، عمق دید کم، زاویه دید 
کم به رانندگی خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: دستگاه برف پاک کن در کشورهای دیگر به نام آب پاک کن، 
باران پاک کن، یا شیشه پاک کن است، اما در کشور ما می گویند برف پاک کن 
که سبب شده اغلب رانندگان این دستگاه را تا زمان بارش برف آماده به کار 
نکنند؛ این دستگاه برای پاک کردن آب، باران و بعد برف است از رانندگان 
می خواهیم از ابتدای فصل بارش حتما برف پاک کن خود را آماده به کار کنند.
خ ها و  آب بین چر از  نازک  بارش یک الیه  کرد: هنگام  شعبانی خاطرنشان 
سطح آسفالت قرار می گیرد که وزن ماشین را کم می کند که همین میزان 
مرکز  از  گریز  نیروی  غلبه  اثر  بر  پیچ ها  سر  در  و  می کند  کم  را  چسبندگی 

ج از جاده کشیده می شوند. خودروها به خار

تصادفات ناشی از بارندگی ۳۶ کشته و زخمی برجای گذاشت


