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معاون ترافیک شهرداری کرمانشاه:
بهر ه برداری از پیاده راه 1800 متری مدرس کلید خورد
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ح کرد؛ سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در تشریح تحوالت صورت گرفته مطر

پرداخت بدهی ها و افزایش ۲۵ درصدی تولید
  

به  اشاره  با  کرمانشاه  نفت  پاالیش  شرکت  سخنگوی  امامی نیا،  محمدرضا 
از  کرمانشاه  گرفته در پاالیشگاه  اقدامات مثبت صورت  از تحوالت و  گوشه ای 
گفت: مدیریت بخش خصوصی در زمان ورود  تاکنون،   زمان خصوصی سازی 
از بدهی های مالیاتی و دیون مختلف مواجه بود که بر  به پاالیشگاه با انبوهی 
همین اساس اولویت اصلی خود را پرداخت این مالیات ها و بدهی ها قرار داد و 
با تالش و همت کارکنان خود توانست مبالغ کالنی از بدهی های مالیاتی شرکت 
را پرداخت کند. براین اساس،  بدهی های مالیاتی مربوط به عملکرد و تکلیفی که 

مانع از صدور کارت بازرگانی شرکت شده بود،  بطور کامل تسویه شد. 
به گزارش خبرنگار جام جم بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پاالیش نفت کرمانشاه، امامی نیا ادامه داد: همچنین تمامی پرونده های مالیاتی 
مربوط به بخش های مختلف حقوق،  مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد تا پایان 
سال ۱۳۹۷ تسویه حساب گردیدند. مبالغ مالیات سال ۹۸ کامل پرداخت شده 

و عملکرد آن مطابق مقررات در حال رسیدگی می باشد.
سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: از سوی دیگر مدیریت بخش 
قبال  در  خود  تعهدات  تمام  اجرای  به  موفق  تاکنون  شرکت  این  خصوصی 

سازمان خصوصی سازی و اشخاص ثالث شده و هیچکدام از اقساط و تکالیف 
این شرکت به سازمان خصوصی سازی و دیگران بالتکلیف باقی نمانده است. 
اشتغال  افزایش   ، کارگری  مشاغل  ساماندهی  ح  طر شد:  یادآور  همچنین  وی 
رسمی  پرسنل  حقوق  پرداخت  زمان  سازی  یکسان  نفر،    ۷۰ میزان  به  شرکت 
و قراردادی،  پرداخت بموقع حقوق و مزایای پرسنل بدون حتی یک روز تاخیر   
تومان  میلیون   30 الی   10 میزان  به  کارکنان  به  الحسنه  قرض  وام های  پرداخت 
به هر نفر،  پرداخت مالیات بر حقوق پرسنل،  حق بیمه و بیمه تکمیلی آنها و 
اعضای خانواده شان،  ارائه سبد کاالی محصوالت لبنی به صورت ماهانه، سبد 
غذایی در ماه مبارک رمضان و پاداش های مختلف در مواعید مختلف ، افزایش 
 … و  شیرینی  و  آجیل  شامل  نوروزی  ساالنه  بسته های  پرسنل،  رفاهی  سطح 
تماما از خدمات قابل ذکر مدیریت بخش خصوصی در منابع انسانی پاالیشگاه 

کرمانشاه است که باعث رضایتمندی کامل پرسنل شده است .
سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به تشریح تحوالت صورت گرفته در 

این شرکت،  از زمان مدیریت بخش خصوصی تاکنون پرداخت.
به  کرمانشاه  پاالیشگاه  توسط  کالنی  مبالغ  کل  در  کرد:  خاطرنشان  نیا  امامی 

عنوان مالیات ارزش افزوده از سال ۹۶ الی ۹۸ پرداخت شده است.
سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: همچنین مالیات پنج فرآورده 
در  ایران  نفتی  فراورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  توسط  نیز  اصلی 

سال های ۹۶ الی ۹۸ به حساب خزانه واریز شده است.
 وی تاکید کرد: باید توجه داشت که پرداخت این مالیات ها به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم وارد چرخه توسعه استان شده و در واقع مواهب آن به تک تک 

شهروندان عزیز کرمانشاهی می رسد.
امامی نیا افزود: همچنین مدیریت بخش خصوصی پاالیشگاه کرمانشاه موفق 
شد که تمام بدهی های مربوط به سود سهام عدالت که در سال ۱۳۹۲ پرداخت 

تمام  دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.   پرداخت  و  تسویه  بود  نگردیده 
بدهی های سنواتی پاالیشگاه کرمانشاه به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
به مبلغ بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان )شامل سه هزار میلیارد ریال به پاالیشگاه 
آبادان،  یک هزار میلیارد به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،  ۲۰۰ میلیارد ریال 
به پاالیشگاه اراک،  ۱۶۸ میلیارد ریال به شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت ایران 

و ۵۰ میلیارد ریال به سایر شرکت ها( پرداخت و تسویه گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت بخش خصوصی شرکت پاالیش نفت 
نگاه ویژه ای  اخیر،   آن،  در مدت چندسال  تاکید سهامدار عمده  با  کرمانشاه 
به مسئولیت های اجتماعی شرکت در مواجهه با تحوالت و بحران های استان 
همچون،  زلزله،  سیل،  کرونا،  آزادسازی زندانیان نیازمند،  کمک به محرومان و 
مستضعفان کمیته امداد امام خمینی )ره(،  بهزیستی،  کمک به ستاد بزرگداشت 
اربعین، ستاد بازسازی عتبات عالیات، نهادهای خیریه و عالم المنفعه و … داشته 
و همواره در چنین بزنگاه هایی پیشقدم کمک مؤمنانه بوده است که البته هرگز 
تعمیرات  انجام  از  همچنین  وی  نیستیم.   و  نبوده  آن  جزییات  بیان  به  مایل 
اساسی موفق)اورهال( پاالیشگاه در دوران مدیریت بخش خصوصی خبر داد و 

گفت: با انجام این تعمیرات اساسی،  ظرفیت تولید پاالیشگاه به میزان ۲۵ درصد 
افزایش یافت. این مقام مسئول در شرکت پاالیش نفت کرمانشاه تصریح کرد: 
بخش  مدیریت  اولویت های  دیگر  از  زیستی  محیط  پارامترهای  به  ویژه  توجه 
خصوصی شرکت بوده و در همین مدت،  پاالیشگاه کرمانشاه هر ساله موفق به 

اخذ گواهینامه و تندیس صنعت سبز کشور شده است.
وی همچنین گفت:با عنایت به این که سال ۹۹ به فرموده مقام معظم رهبری 
سال جهش تولید نامگذاری شده است ، مدیریت بخش خصوصی در راستای 
اجرایی کردن فرامین معظم له موفق شده ضمن افزایش ظرفیت تولید از ۱۹ 
را نیز  هزار بشکه در روز به ۲۵ هزار بشکه،  کیفیت و تنوع محصوالت تولیدی 
افزایش داده و همچنین در شرایطی که کشور دچار تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی است، پاالیشگاه برای اولین بار در طول تاریخ خود،  موفق به صادرات 
فرآورده های نفتی شده که این مهم در این برهه حساس تاریخی باعث ارزآوری 

برای کشور شده است.
سخنگوی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در خاتمه گفت : درمجموع تحوالت 
مالی این شرکت نشان می دهد که تفاوت مدیریت بخش خصوصی با مدیریت 
قبلی دولتی در مبحث عملیاتی و فنی،  منابع انسانی، پرداخت مالیات،  دیون،  
زیاد و غیر قابل قیاس  بدهی ها و ورود به مبحث مسئولیت اجتماعی بسیار 
است. پاالیشگاه کرمانشاه در آینده نزدیک پیشرفت و توسعه ای قابل مالحظه 

در تمام ابعاد خواهد داشت.

مردم از اختالف بین مســئوالن 
متضرر می شوند

تحقق شهر هوشمند، نیازمند 
110 کیلومتر فیبر نوری

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه گفت: برای 
تبدیل شدن کرمانشاه به شهر هوشمند به ایجاد ۱۱۰ 

کیلومتر شبکه فیبر نوری و اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.
عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  از  نقل  به  جام جم   گزارش  به 
از  خبرنگاران  جمع  در  لطفی  محمدرضا  کرمانشاه  شهرداری 
پیگیری برای راه اندازی ۱۱۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری برای مجموعه 
فیبر  شبکه  که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کرمانشاه  شهرداری 
از  کردن  صحبت  عماًل  نکنیم،  تأمین  شهرداری  امور  برای  را  نوری 

ایجاد شهر هوشمند جایگاه چندانی نخواهد داشت.

مجلــس  در  کرمانشــاه  نماینــده 
خبرگان رهبری:

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری 
کرمانشاه:

سند چشم انداز 
ودی در  ، بز توسعه شهر

دسترس مردم

شهردار کرمانشاه خبر داد؛

آمادگــی ۷00 نیــرو در ۴۴ راهدارخانــه 
کرمانشاه برای زمستان

وضعیت بازار روزها ، زیر ذره بین 
بهداشت

خط کشی معابر منطقه  ۶ شهر 
کرمانشاه

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  
استان خبر داد؛

با هدف ارتقاء ایمنی حمل و نقل شهری به منظور بررسی پروتکل های بهداشتی؛
صورت گرفت؛
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کرونایی شدید  محدودیت های 
 در ۶ شهر استان

به دنبال بحرانی شدن اوضاع تصویب شد؛
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اطالعیه تاکسیرانی شهر کرمانشاه

تاکسیرانان گرامی با قدردانی و سپاس فراوان 
از همراهی و همکاری شایسته خانواده بزرگ 
شهری  درون  عمومی  ونقل  حمل  ناوگان 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  بویژه 
مجدد  گیری  اوج  به  نظر  می رساند؛  اطالع 
شهر  گرفتن  قرار  و  کرونا  ویروس  اپیدمی 
رعایت  ،ضمن  قرمز وضعیت  در  کرمانشاه 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و 
عدم ارائه خدمات به مسافران فاقد ماسک، 
در  هوا  مناسب  تهویه  از  اطمینان  جهت  به 
حتما  همشهریان،  به  رسانی  خدمات  حین 
مقداری از شیشه ها پایین بوده و در صورت 
از  استفاده  کلید  بخاری  یا  کولر  از  استفاده 

ج کابین را حتما روشن نمایید. هوای خار
روابط عمومی سازمان حمل و نقل مسافر 
شهر کرمانشاه

اعالم نحوه فعالیت دانشگاه ها 
در ۴۳ شهرستان 

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
دو  به  دانشگاه ها  فعالیت  گفت:   فناوری 
تقسیم  عملی  و  نظری  آموزش های  بخش 

می شود.
تمامی  در  آموزش ها  جام جم  گزارش  به 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
طبیعی  و  است  الکترونیکی  کامال  صورت  به 
محدودیتی  الکترونیکی  آموزش  در  که  است 
در  حضور  مدت  شود.این  نمی  ایجاد 
کارهای پژوهشی به  انجام  برای  آزمایشگاه ها 

صورت محدود خواهد بود. 

چهار شنبه   ۷ آبان   1۳99   شماره ۵۷89

ویروس  با  مقابله  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بررسی  درراستای 
کرونا و رعایت فاصله گذاری فیزیکی دربازارها بازدید میدانی درروزبازارها 

انجام می شود.
همینطور  و  محترم  شهردار  طلوعی  دکتر  بنابرتاکید  جام جم  گزارش  به 
شهرداری  کرونا  با  مقابله  ستاد  رئیس  و  مقام  قائم  عیدی  مهندس 

کرمانشاه ودرراستای مصوبات ستاد اکیپ های نظارتی تشکیل گردیده 
است.

ح  رضا دوستی دبیر ستاد مقابله با کرونا در نخستین بازدیدازاجرای طر
اعالم  کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبه  به  اشاره  با  اجتماعی  گذاری  فاصله 
داشت: به صورت سرزده از روز بازارپارک شرقی توسط مهندس مرادی 

,عباسی رئیس اداره اجرائیات و عبیری معاون سازمان  مدیرکل امور شهر
میادین و مشاغل شهری بازدید به عمل آمد که تذکرات الزم داده شد تا 

رونداصالح شود و دستورالعمل های ملی واستانی اجرایی شود.
وی اظهارکرد:هدف ازاین بازدیدها، ارزیابی رعایت پروتکل های بهداشتی 

دربازارها و آگاهی از مشکالت است.

وضعیت بهداشت بازار روزها، زیر ذره بین اجتماعی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

بالتکلیفی کامیون های سوخت 
تنها مربوط به راهداری نیست

نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر  کرمی،  فریبرز 
موضوع  گفت:  کرمانشاه  استان  ای  جاده 
بالتکلیفی کامیونهای حامل سوخت در مرز ایران 
و عراق تنها مربوط به راهداری نیست بلکه گمرک 
و  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  و 

دستگاه های نظارتی نیز متولی هستند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
ترانشیپ  دیگر  قانون  اساس  بر  افزود:  کرمی 
و تخلیه در مرز انجام نمی شود بلکه از مبدأ تا 
مقصد که خاک عراق است، حمل یکسره مواد 

سوختی انجام خواهد شد.
ترانشیپ  هم  ماه  دو  یکی  این که  بیان  با  وی 
و  عراقی  طرف  حاضر  حال  در  افزود:  شد،  انجام 
البته ما نیز معتقدیم که ترانشیپ در نقطه مرزی 
خطرناک و غیر اصولی است. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: با 
این حال رانندگان راضی نمی شوند به خاک عراق 
بروند زیرا از طرفی نگران تامین امنیت هستند و 
از سوی دیگر برای آنها تخلیه در مرز منافع مالی 
به دنبال دارد بر همین مبنا با سفارت ایران در 
عراق رایزنی شده تا مشکالت رانندگان حل شود 
از جمله این که کرایه از مرز تا مقصد عراق به دالر 
خواهد بود. وی افزود: امروز نیز هماهنگی الزم 
مجوز  کننده  صادر  نقل  و  حمل  شرکت های  با 
حمل انجام گرفته تا قبل از صدور مجوز حمل با 
رانندگان صحبت کنند ترانشیپ نخواهد بود زیرا 
بحث تعرفه در مرز برداشت شده و حمل یکسره 
از ایران به عنوان مبدا تا عراق به عنوان مقصد 

خواهد بود و در مرز تخلیه و توقف وجود ندارد.

به دنبال بحرانی شدن اوضاع و عادی انگاری رعایت 
تجمعات  در  حضور  و  بهداشتی  شیوه نامه های 
و  کار ها  و  کسب  از  برخی  فعالیت  غیرضروری 
قرمز  وضعیت  با  شهرهایی  در  شغلی  گروه های 
و  شده  همراه  شدید  محدودیت های  با  کرونایی 
این  کرونا  با  براساس مصوبه ستاد استانی مقابله 

اصناف تا یک هفته اجازه فعالیت ندارند.
شامل  محدودیت ها  این  جام جم  گزارش  به 
نیست؛  مردم  با  مرتبط  ضروری  و  حیاتی  مشاغل 
مراکز  بهداشتی؛  و  آرایشی  لوازم  فروشگاه های 
و  آبمیوه  شیرینی فروشی،  شیرینی پزی،  و  قنادی 
مشتری  پذیرش  با  غذا  طبخ  و  تهیه  مراکز  بستنی؛ 
مشابه(؛   مراکز  و  حلیم  آش،  فروشی ها،  اغذیه   (
دانشگاه،  عمومی؛  و  تخصصی  نمایشگاه های 
مدارس، تمامی آموزشگاه ها، زبانسراها و  حوزه های 
سرپوشیده؛   استخرهای  کتابخانه ها؛  علمیه؛ 
تاالرهای  موزه ها؛  مشابه؛  مراکز  و  و تئاتر  سینما 
زیبایی؛  سالن های  و  زنانه  آرایشگاه های  پذیرایی؛ 
باشگاه های ورزشی در رشته های پربرخورد )کشتی، 
کاراته، جودو و …(؛ کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها؛ 
و  بدنسازی  باشگاه های  پرندگان؛  باغ  و  شهربازی 
هیأت ها  فعالیت  و  جمعه  نماز  آبی،  تفریحی  مراکز 
بازار  بازار امالک؛  بازارهای خودرو،  و  تکایای مذهبی؛ 
مساجد  عزاداری؛  مجالس  و   آرامستان ها  زرگران، 

اجتماعی،  مراسم   برگزاری  ممنوعیت  مصلی ها؛  و 
و   محدودیت ها  همایش ها  و  مذهبی  فرهنگی، 
پاوه،  شهرستان های  در  جدید  ممنوعیت های 
و  گیالنغرب  هرسین،  آبادغرب،  اسالم  جوانرود، 
از  هفته  یک  مدت  به  باید  که  است  سرپل ذهاب 
اگر  مسئوالن،  اعالم  بر  بنا  شوند.  تعطیل  دوشنبه 

تعزیرات  و  انتظامی  نیروی  باشند  باز  مکان ها  این 
محل های  بستن  ضمن  و  کرد  خواهند  مراجعه 
تکرار  صورت  در  و  می کنند  اعمال  را  جرایمی  مذکور 

تا پلمب هم پیش خواهند رفت.
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  گفته  به 
کرمانشاه، الگوی بیماری کرونا در استان خانوادگی 

زدن  ماسک  تنها  بدانند  باید  شهروندان  و  شده 
منزل  از  ج  خار در  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و 
مشاهده  بیشتر  روزها  این  آنچه  زیرا  نیست  کافی 
جمع های  در  ویروس  ابتالی  و  انتقال  می شود 

خانوادگی است.
در  رسانه  اصحاب  جمع  در  کرمانشاه  استاندار 
اظهار  شده،  اعمال  محدودیت های  خصوص 
برای  استان  در  شده  اعمال  تعطیلی های  داشت: 
خروج از وضعیت قرمز و بحرانی است، ما قرار است 
یکی دوسال با کرونا ویروس زندگی کنیم نمی توانیم 

برای مدت طوالنی کشور و استان را تعطیل کنیم.
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بازوند  هوشنگ 
بتوانیم  اگر  گفت:  و  کرد  عنوان  درصد   ۴۲ را  استان 
درصد   ۷۰ به  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
برسانیم بسیاری از شهرستان ها به وضعیت سفید 

برمی گردند.
کرونا  شدید  محدودیت های  آغاز  به  اشاره  با  وی 
در ۶ در  شهرستان تابعه استان کرمانشاه ، گفت: 
فاصله گذاری  دقیق  رعایت  با  می خواهیم  مردم  از 
ترددهای  از  ماسک،  از  استفاده  و  اجتماعی 
هرگونه  برگزاری  نیز  و  شهر  سطح  در  غیرضروری 
مراسمات و مهمانی های خصوصی، خانوادگی و نیز 
و  میادین   ، شهر سطح  معابر  در  دورهمی  و  تجمع 

تفرجگاه ها اکیدا خودداری کنند.

محدودیت های شدید کرونایی
 در  ۶ شهر استان

نماینده کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری:

مردم از اختالف بین مسئوالن متضرر می شوند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت 
همکاری و همراهی سه قوه برای حل مشکالت کشور در شرایط کنونی، 

گفت: باید سه قوه دست به دست هم بدهند و اگر هم نقدی دارند آن 
را قانونی پیش ببرند.

بین جامعه  اختالفات  کشاندن  کرد:  اظهار  نریمانی  امان اهلل  آیت اهلل 
تنها نتیجه ای که دارد این است که دست ها از کار کردن سست شده 
و کارها روی زمین می ماند، لذا اگر سه قوه اختالفی هم دارند راه حل 
مردم  بین  را  اختالفات  نباید  و  شده  پیش بینی  اساسی  قانون  در  آن 

بکشانند.
وی تاکید کرد: اگر تمام مسئوالن در راستای رهنمودهای مقام معظم 
انسجام داشته باشند، می توان  کارها  انجام  کرده و در  رهبری حرکت 
به پیشبرد امور امیدوار بود، وگرنه اگر همدیگر را تضعیف کنند قطعا 

تنها دشمنان از این قضیه سود خواهند برد و هیچ نفعی برای ملت 
نخواهد داشت.  آیت اهلل نریمانی تصریح کرد: از اختالف بین مسئوالن 

فقط مردم متضرر خواهند شد و دشمنان انقالب سود خواهند برد.
وی با یادآوری این که در ماه های پایان عمر دولت هستیم، گفت: کار 
این دولت تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد و در چنین شرایطی عاقالنه 

نیست زمان را صرف کارهایی مثل استیضاح رئیس جمهور کرد.
در  انقالب  معظم  رهبر  انتقاد  به  اشاره  با  ادامه  در  نریمانی  اهلل  آیت 
و  دولت  با  برخورد  در  برخی ها  اقدام  از  کرونا  ملی  ستاد  اخیر  جلسه 
، افزود: وقتی فردی از سوی مردم انتخاب و رهبری حکم  رئیس جمهور
او را تنفیذ کرده، همه باید به او به عنوان رئیس جمهور احترام بگذارند.



3 رئیس ستاد کرونای شهرداری کرمانشاه:
بازار روزها به صورت مستمر و روزانه گندزدایی می شوند

مهندس یحیی عیدی، قائم مقام شهردار کرمانشاه گفت: 
از ورود شهروندانی که  بدون استفاده از ماسک به قصد 
بازارهای کرمانشاه مراجعه می کنند  توسط  خرید به روز 

عوامل شهرداری جلوگیری می شود.

شهرداری  کرونای  ستاد  رئیس  جام جم  گزارش  به 
کرمانشاه همچنین اعالم کرد: روزانه و به صورت مستمر 
به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، حفظ سالمت 
شهروندان و پاکیزگی محیط  داخلی و پیرامون روز بازارهایی 

که مکان خرید اجناس اساسی شهروندان هستند توسط 
گندزدایی  شهرداری  شهر  مشاغل  و  میادین  سازمان 
تمام  برای  سالمت  آرزوی  ضمن  عیدی  یحیی  می شود.  
شهروندان و دعوت آنها به رعایت توصیه های بهداشتی  

تاکید کرد: در بازارهای روز  فروشندگان نیز ملزم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی هستند  و برای تمامی افراد مسقر 
فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  بازارها   روز  این  در 

اجتماعی اجباری است.

چهار شنبه   ۷ آبان   1۳99   شماره ۵۷89

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

اقتصادی
اجتماعی

شهردار کرمانشاه از تدوین سند چشم انداز توسعه این شهر خبر داد و گفت: این 
سند بزودی در دسترس همگان قرار می گیرد و در آینده شهر کرمانشاه بر اساس 

این سند مدیریت می شود.
با اصحاب رسانه  گزارش خبرنگار جام جم، سعید طلوعی در نشست خبری  به 
استان، اظهار کرد: کار کردن و انجام پروژه های عمرانی در شهر کرمانشاه به دالیل 

مختلف بسیار سخت است و روحیه جهادی می طلبد.
مردم  برای  کابوسی  به  شهر  این  بزرگ  عمرانی  پروژه های  این که  بر  تاکید  با  وی 
تبدیل شده بود، افزود: هم اکنون فضای خوبی در بین رسانه ها، مجموعه شهری 

و مردم برای به ثمر رسیدن این پروژه ها وجود دارد.
شهردار کرمانشاه با اظهار این که عملکرد مجموعه شهرداری یک عملکرد جهادی 
دادن  انجام  بدرستی  مدیران،  پذیری  مسئولیت  دارم  اعتقاد  کرد:  اظهار  است، 
و  اعتماد  فضای  ایجاد  موجب  مردم  به  شایسته  خدمات  ارائه  و  محوله  وظایف 

اطمینان بین مردم و مدیران می شود.
طلوعی با بیان این که مردم بهترین قاضی برای عملکرد مدیران هستند، ادامه داد: 
کرمانشاه با همدلی و همراهی همگان در مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی قرار 

دارد.
آبادانی شهر کرمانشاه عملگرایی و کار جهادی  به گفته وی، تنها راه پیشرفت و 

است و با همین کار جهادی می توان پاسخ منتقدان را داد.
رغم  علی  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  مشکالت  به  طلوعی 
ویروس کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از پروژه های عمرانی شهرهای دیگر شده 
است، شهرداری کرمانشاه با جدیت و تالش بیشتر پروژه های خود را پیش می برد 

و هیچ شهری به اندازه کرمانشاه پروژه عمرانی در دست اجرا ندارد.
 ۲۳0 هزار ُتن آسفالت ریزی، طی 18 ماه در کرمانشاه

شهردار کرمانشاه به پروژه آسفالت سازی محله های حاشیه شهر اشاره و بیان 
کرد: معابر محله های آقاجان و زورآباد به دلیل بافت قدیمی و توپولوژی منطقه به 
صورت دستی و با فرغون آسفالت شد که در ابتدای کار ساکنان این محله ها به 
دلیل نگرش منفی که از گذشته های دور وجود داشته، رفتار قهری نشان دادند اما 

در ادامه روند پروژه به کمک نیروهای شهرداری آمدند.
وی با بیان این که آسفالت معابر محله ها جزو حداقل های حقوق اولیه شهروندی 
است، تاکید کرد: متأسفانه در گذشته به محله های حاشیه ای شهر خدمات ارائه 

نمی شد و تمرکز خدمات دهی در محله های بهره مند و مرفه شهری بود.
شهر  حاشیه  مناطق  در  موجود  اجتماعی  آسیب های  از  برخی  گفت:  طلوعی 
از مدیران است،  ناکارآمدی برخی  آن ناالیق بودن و  بانی اصلی  که  بیداد می کند 

آسیب هایی که با یک کار ساده مانند آسفالت سازی مناطق کم برخوردار می توان 
از بروز آن جلوگیری کرد.

افزود:  و  کرد  تاکید  شهری  مجموعه  محوری  صداقت  و  مداری  اخالق  بر  وی 
و  صادقانه  خدمت  که  شرطی  به  اما  هستند  قانع  کمترین ها  به  ما  همشهریان 

عملگرایی مدیران را ببینند.
شهری  مدیریت  مجموعه  در  خوبی  همراهی  و  همدلی  این که  اظهار  با  طلوعی 
بزرگی در شهر  پروژه های  این همدلی  کرد: در فضای  بیان  کرمانشاه وجود دارد، 
کرمانشاه شروع شده و در کمترین زمان ممکن نیز برای خدمت و رفاه مردم به 

پایان می رسد.
وی گفت: طی حدود ۱۸ ماه گذشته ۲۳۰ هزار ُتن آسفالت در شهر کرمانشاه برای 

آسفالت معابر با اولویت معابر اصلی، فرعی و کوچه ها به کار رفته است.
منطقه  اقتصادی  رونق  موجب  مدرس  خیابان  سازی  راه  پیاده  ح  طر اجرای 

می شود
و  تمدن  مظهر  شهری  هر  در  راه  پیاده  وجود  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهردار 
مدنیت و هویت آن شهر است، افزود: پیاده راه شدن خیابان مدرس باعث باال 
رفتن داد و ستد مغازه های این خیابان تجاری می شود و به صورت استثنایی نوع 

کسب و کار را در این خیابان افزایش می دهد.
ح پیاده راه سازی  ح در ۲ فاز، تصریح کرد: فاز اول طر وی با اشاره به اجرای این طر
آزادی تا چهار راه اجاق و فاز دوم از چهار راه  خیابان مدرس از حد فاصل میدان 

اجاق تا میدان انقالب اجرا می شود.
ح را یک هزار و ۸۰۰ متر اعالم کرد و افزود: مسیر تردد  طلوعی طول اجرای این طر
. تی است که ۶ ایستگاه اتوبوس  حمل و نقل در این خیابان به صورت خط بی. آر

به فاصله حدود ۲۰۰ متر در این خط جانمایی می شود.
وی با بیان این که جدول گذاری دوبل و نرده گذاری برای این خیابان انجام خواهد 

. تی نیز پیاده راه می شود که عرض تقریبی آن  شد، ادامه داد: دو طرف خط بی. آر
۳.۵ متر و به صورت سنگفرش خواهد بود.

ح آیتم های منظر شهری، ایمنی، تخلیه و بارگیری  طلوعی توضیح داد: برای این طر
مراکز تجاری و سهولت احداث پیش بینی شده است.

شهردار کرمانشاه بر نهادینه شدن فرهنگ استفاده شهروندان از حمل و نقل 
مدرس  خیابان  سازی  راه  پیاده  ح  طر اجرای  از  هدف  افزود:  و  کرد  تاکید  عمومی 
کمرنگ کردن فرهنگ استفاده از خودروی شخصی و تقویت فرهنگ پیاده روی 

در شهر کرمانشاه است.
ح با خواست کسبه و ساکنان این خیابان اجرا خواهد  وی با بیان این که این طر
ج می بینند  ج و مر شد، افزود: متأسفانه بعضی از افراد منافع خود را در فضای هر

و برای اجرای پیاده راه سازی خیابان مدرس سنگ اندازی هایی انجام می دهند.
ح پیاده راه خیابان  طلوعی به اهداف راهبردی برنامه ریزی شده و طراحی شده طر
ح موجب بهبود مدیریت ترافیک، بهبود  مدرس اشاره کرد و گفت: اجرای این طر
سیمای کالبدی شهری، بهسازی محیط زیست شهری، بهبود وضعیت خرید و 

خدمات و تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی می شود.
وی با بیان این که بر اساس برنامه ریزی و اولویت های متناسب با امکانات موجود 
زمینه ها  از  بسیاری  در  کرمانشاه  کرد:  بیان  می بریم،  پیش  را  عمرانی  پروژه های 
نسبت به شهرهای دیگر خیلی عقب است و باید با ترجیح خواسته های مردمی 

بر خواسته های شخصی و همدلی و همراهی، این عقب ماندگی ها را جبران کرد.
ح آرشیو الکترونیک اسناد، تا پایان سال جاری اجرای طر

طلوعی، الکترونیکی شدن آرشیو اسناد موجود در شهرداری را یکی از موارد مهم 
در ارائه خدمات مطلوب شهروندی دانست که موجب حفظ، نگهداری و دسترسی 

سریع و آسان به اسناد می شود.
کردن  الکترونیکی  به  اقدام  ابتدای امسال  از  کرمانشاه  ادامه داد: شهرداری  وی 
آرشیو اسناد و پرونده های مناطق هشتگانه شهرداری، اداره امالک، سازمان آتش 
ح انجام شده  نشانی، سازمان پارک ها و… کرد و هم اکنون حدود ۸۰ درصد از این طر

است.
کارها موجب به حداقل  الکترونیکی شدن  بر این که  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار 
افزایش  ح در شفاف سازی،  این طر اجرای  گفت:  اداری می شود،  رساندن فساد 

امنیت و ایجاد اطمینان در ارباب رجوع بسیار مؤثر است.
برای بیان صادقانه عملکرد  از زحمات اصحاب رسانه استان  با قدردانی  طلوعی 
شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: این حمایت ها باعث دلگرمی و ادامه کار با جدیت 

بیشتر برای مجموعه شهرداری شده است.

شهردار کرمانشاه خبر داد؛

سند چشم انداز توسعه شهر بزودی در دسترس مردم

 

با عنوان  انقالب  تا میدان  آزادی  گفت: حدفاصل میدان  کرمانشاه  ترافیک شهرداری  معاون حمل و نقل 
پیاده راه مدرس اجرایی می شود. 

به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه دکتر محسن ارجمندی به 
 
ً
ح پیاده راه سازی خیابان مدرس اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی پیاده راه ها نه صرفا جزئیات اجرای طر
و  ارتباطات  گسترش  بلکه  اقتصادی  کاربری های  برخی  تقویت  و  تثبیت  ارتباطی،  و  فیزیکی  عملکردهای 

تعامالت اجتماعی-فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی است.
وی اظهار کرد: پیاده راه ها معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند و تأثیر مثبتی بر عابر پیاده به دلیل 

امنیت و آرامش فضاهای موجود در این پیاده راه و نیز کاهش آلودگی صوتی در نتیجه عدم وجود خودرو 
دارد.

ح پیاده راه سازی خیابان مدرس در ۲ فاز؛ حد  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: طر
 به طول یک هزار و ۸۰۰ متر اجرا 

ً
فاصل میدان آزادی تا چهار راه اجاق و چهار راه اجاق تا میدان انقالب جمعا

خواهد شد.
ح کردن سه سناریو به بررسی احداث پیاده  ح، با مطر ارجمندی توضیح داد: مهندسان مشاوره مجری این طر
ح با  راه در خیابان مدرس پرداختند که هفته گذشته در جلسه شورای ترافیک استان کرمانشاه اجرای این طر

سناریو »احداث خط ویژه در محور وسط خیابان مدرس« تصویب شد.
وی با اشاره به مشخصات این سناریو، افزود: مساحت پیاده راه سازی که به صورت سنگفرش اجرا می شود، 
در ضلع غربی چهار هزار و ۶۷۰ متر مربع و در ضلع شرقی ۵ هزار و ۸۰ مترمربع است که در این سناریو عرض 
مساحت پیاده راه سازی حد فاصل میدان آزادی تا چهار راه اجاق در ضلع غربی بین ۲.۴ تا ۳.۵ متر و در ضلع 

شرقی بین ۲.۷ تا ۳.۵ متر خواهد بود.
بارگیری مراکز تجاری و سهولت  و  ایمنی، تخلیه  آیتم های منظر شهری،  ح  این طر برای  ارجمندی،  گفته  به 

احداث پیش بینی شده است.
* جانمایی ۶ ایستگاه اتوبوس در پیاده راه مدرس

وی تصریح کرد: برای خط ویژه خیابان مدرس ۶ ایستگاه اتوبوس جانمایی شده است که ایستگاه اول در حد 
فاصل کوچه لک ها و مسجد زردویی، ایستگاه دوم حد فاصل پارکینگ شبانه روزی امام رضا و کوچه گمرک، 
ایستگاه سوم حد فاصل کوچه مسجد جامع و خیابان سبزه میدان، ایستگاه چهارم در مجاورت خیابان 
نواب، ایستگاه پنجم روبروی مسجد حاج شهبازخان و ایستگاه ششم قبل از تقاطع مطهری جانمایی شده 

و هر ایستگاه به صورت متناظر در ۲ سمت خیابان مدرس قرار خواهد گرفت.

ح پیاده راه مدرس پرداخت و گفت: در مرحله مقدماتی  معاون شهردار کرمانشاه به تشریح مراحل اجرای طر
ح ابتدا اطالع رسانی های عمومی از ۱۵ روز قبل از تجهیز کارگاه شامل؛ اعالم محدودیت تردد وسایل  این طر
مسیرهای  تعیین  و  ح  طر ساعت  اعالم  و  اجاق  راه  چهار  تا  آزادی  میدان  حدفاصل  مدرس  محور  در  نقلیه 

جایگزین انجام خواهد شد.
* کارت تردد برای ساکنان محله های حاشیه پیاده راه مدرس صادر می شود

ارجمندی افزود: در ادامه صدور کارت برای ساکنان کوچه های ضلع غربی محور مدرس، توضیح در مورد نحوه 
، تعیین زمان تخلیه و بارگیری برای اصناف، اجرای راه بند متحرک  استفاده از پارکینگ های واقع در این محور
در خیابان های اصلی منتهی به خیابان مدرس، نصب عالئم هشدار دهنده و ایمنی ترافیک، پیش بینی برق 
آماده سازی نرده ها، کفپوش ها، مبلمان شهری و سیستم روشنایی قبل از  برای ایستگاه ها و سفارش و 

تجهیز کارگاه صورت می گیرد.
ح؛ ممنوعیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی، جدول گذاری  وی اظهار کرد: در مرحله اول خط ویژه این طر
ضلع غربی از شمال به جنوب به روش کارتر طولی، احداث سکو در محل ایستگاه های ضلع غربی به طور 
همزمان، پیش بینی ایستگاه های موقت در ضلع غربی و استفاده از ایستگاه های موجود در جهت مخالف، 

احداث کانال، اجرای روسازی پیاده راه در ضلع غربی همزمان با نرده گذاری رفیوژ غربی اجرا خواهد شد.
ارجمندی ادامه داد: در مرحله دوم؛ احداث جدول ضلع شرقی از جنوب به شمال و همزمان اجرای سکوی 
ایستگاه های ضلع شرقی و در نظر گرفتن محل موقت ایستگاه برای ضلع شرقی با تابلوی راهنما، احداث 

کانال و اجرای روسازی پیاده راه در ضلع شرقی همزمان با رفیوژ شرقی خط ویژه انجام خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: در مرحله نهایی پس از اجرای جدول و نرده و تعیین 
و  شهری  مبلمان  اجرای  و  کشی ها  خط  و  ترافیکی  تجهیزات  نصب  سرپناه ها،  شدن  کامل  سکوها؛  محل 

روشنایی تقسیم بندی خیابان مدرس صورت خواهد گرفت.

معاون ترافیک شهرداری کرمانشاه:

بهره برداری از پیاده راه 1800 متری مدرس کلید خورد

با هدف ارتقاء ایمنی حمل و نقل شهری صورت گرفت؛

 خط کشی معابر 
منطقه ۶ شهر کرمانشاه

با تالش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

و شهرداری منطقه ۶ خط کشی معابر سطح این 

منطقه آغاز شد.
روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه
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خبرخبر

 ۴۴ در  نیرو   ۷00 آمادگی 
برای  کرمانشاه  راهدارخانه 

زمستان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه با اشاره به آمادگی ۳۵ راهدارخانه ثابت 
و ۹ راهدارخانه سیار برای زمستان امسال، گفت: 
در مجموع ۷۰۰ نفر در قالب اکیپ های مختلف در 

این راهدارخانه ها آماده هستند.
به  اشاره  با  کرمی  فریبرز  جام جم  گزارش  به 
اظهار  سرما،  فصل  در  استان  راهداری  آمادگی 
فصول  تمامی  در  معموال  راهداری  داشت: 
فصل  برای  هم  هم اکنون  و  ندارد  استراحت 
سرما ماشین آالت را آماده و به روز کرده ایم. وی 
آمادگی راهداری برای فصل سرما  با بیان این که 
رسما از اول آبان  شروع می شود، گفت: ۴۴ اکیپ 
را با  در۳۵ راهدارخانه ثابت و ۹ راهدارخانه سیار 
۴۷۰ ناوگان سبک و سنگین با ۵۰۴ نیرو و ۲۰۰ نفر 
پشتیبان برای خدمات رسانی در فصل زمستان 
به کار گرفته شده اند. مدیر کل راهداری و حمل 
هر  گفت:  کرمانشاه  استان  جاده ای  نقل  و 
۴۰کیلومتر معموال باید یک اکیپ کامل راهداری 
سه  برف روبی،  تیغه  سه  گریدر،  دستگاه  سه  با 
نمک پاش، بولدوزر، ماشین آالت سبک و ۳۰ تا ۴۰ 
نفر نیرو مستقر باشد که در استان برای هر ۱۶۱ 
کیلومتر یک اکیپ در استان مستقر شده است. 
وی به خریداری و ذخیره سازی ۴۵ هزار تن شن و 
نمک در راهدارخانه ها اشاره و بیان کرد: وضعیت 
هواشناسی  با  را  مسیرها  در  بارندگی  چگونگی 
بارندگی  نوع  که  صورتی  در  و  هستیم  هماهنگ 
دیگر  برای  دیگر  منطقه ای  از  باشد  مشخص 

مناطق کمک می گیریم تا غافلگیر نشویم.

در  قاچاق  برنج  تن   ۲۴ کشف 
»هرسین«

فرمانده انتظامی استان از کشف 24 تن و 200 
کیلوگرم برنج قاچاق در شهرستان »هرسین« 

و با تالش ماموران پلیس خبر داد.  
خبری  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اظهار  جاویدان«  اکبر  »علی  سردار  پلیس، 
پلیس  ماموران  اطالع  از  پس  داشت: 
خصوص  در  »هرسین«  عمومی  امنیت 
یک  در  قاچاق  برنج  زیادی  مقدار  نگهداری 
کار دستور  در  موضوع  به  رسیدگی   انباری، 

 قرار گرفت. 
کارهای  انجام  با  ماموران  داد:  ادامه  وی 
به  موفق  گسترده  تحقیقات  و  اطالعاتی 
نقاط  از  یکی  در  نظر  مورد  انبار  شناسایی 
مقام  هماهنگی  با  و  شده  شهر  ای  حاشیه 

قضائی بازرسی های الزم را به عمل آوردند. 
جریان  در  کرد:  خاطرنشان  جاویدان  سردار 
این بازرسی ماموران موفق به کشف 24 تن و 
200 کیلوگرم انواع برنج قاچاق شدند که طبق 
ریال  میلیارد   5 به  آن  ارزش  کارشناسان  نظر 

می رسید. 
 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین 
معرفی  و  رابطه  این  در  نفر  یک  دستگیری  از 
الزم  احکام  صدور  جهت  قضائی  دستگاه  به 

خبر داد. 
از  را  قاچاق  پدیده  با  مبارزه  پایان  در  وی 
مهم ترین برنامه های پلیس استان کرمانشاه 

برشمرد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه گفت: برای 
ایجاد ۱۱۰  به  هوشمند  شهر  به  کرمانشاه  شدن  تبدیل 
کیلومتر شبکه فیبر نوری و اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز 

داریم.
روابط  رسانی  اطالع  مرکز  از  نقل  به  جام جم   گزارش  به 
جمع  در  لطفی  محمدرضا  کرمانشاه  شهرداری  عمومی 
راه اندازی ۱۱۰ کیلومتر شبکه  از پیگیری برای  خبرنگاران 
داد  خبر  کرمانشاه  شهرداری  مجموعه  برای  نوری  فیبر 
امور  برای  را  نوری  فیبر  شبکه  که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  و 
شهرداری تأمین نکنیم، عماًل صحبت کردن از ایجاد شهر 

هوشمند جایگاه چندانی نخواهد داشت.
اندازی این شبکه فیبرنوری تمام  راه  با  کرد:  وی تصریح 
اماکن شهرداری از جمله پارک ها و سازمان ها می توانند 
به این شبکه وصل شده و به صورت هوشمند کنترل 

شوند.
پیگیری  از  کرمانشاه  شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
برای الکترونیکی کردن پرداخت کرایه تاکسی و اتوبوس 
کار با همکاری سه سازمان  خبر داد و افزود: انجام این 
و  فاوا  سازمان  مردمی،  مشارکت های  و  گذاری  سرمایه 
سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه در حال 
پیگیری است که فراخوان آن ارسال شده و جزئیات این 
مشارکت های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  اختیار  در  طرح 

مردمی است.
وی اضافه کرد: با استفاده از کد QR، پرداخت کرایه تاکسی 
که در  الکترونیکی صورت می گیرد  اتوبوس به صورت  و 
وضعیت شیوع ویروس کرونا انجام این کار بسیار ضروری 

است.  لطفی از ساماندهی دکل های مخابراتی به عنوان 
یکی از اقدامات در یک سال گذشته یاد کرد و افزود: این 
برنامه همچنان در دستور کار است که طی آن دکل های 
مخابراتی اپراتورهای مختلف در شهر ساماندهی شده و با 

فاصله مناسب از یکدیگر نصب خواهند شد.
وی گفت: هم اکنون در کرمانشاه ایرانسل دارای ۱۳ دکل 

مخابراتی و همراه اول دارای ۲۵ دکل مخابراتی است.
سیستم  نصب  از  شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
صاعقه گیر برای محافظت از تجهیزات شهرداری خبر داد و 

افزود: در حال حاضر با نصب این سیستم حتی قوی ترین 
صاعقه ها هم خسارتی به تجهیزات شهرداری وارد نخواهد 

کرد.
وی با اشاره به الکترونیکی کردن آرشیو اطالعات و اسناد 
سازمان ها و مناطق شهرداری عنوان کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد 
آرشیو پرونده های  کار پیش رفته است و تا پایان سال 
تمام مناطق به همراه سازمان هایی که اسناد آنها اهمیت 
باالیی دارد مانند پرونده های امالک و حقوقی به طور کامل 

الکترونیکی خواهند شد.

لطفی با اشاره به راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی در 
شهرداری کرمانشاه گفت: ۸۰ درصد مراحل کار انجام شده 

و این سیستم تا پایان سال تکمیل می شود.
وی افزود: با تکمیل این سیستم و اتصال تمام مناطق و 
سازمان های شهرداری به آن عماًل بیشتر درخواست های 
شهرداری از جمله درخواست صدور پروانه ساخت و ماده 

۱۰۰ به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
یادآور  کرمانشاه  شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
اداری و  اتوماسیون  کردن سیستم  راه مکانیزه  شد: در 
با  مربوطه  سازمان های  و  شهرداری  حوزه  اسناد  آرشیو 
مخالفت های زیادی از طرف برخی افراد و نهادها روبه رو 
بودیم، اما با حمایت شخص شهردار در راستای جلوگیری 
از بروز تخلفات و ایجاد »شهرداری شیشه ای و شفاف« 

این فرایند با جدیت در حال پیگیری است.
وی از کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر کرمانشاه 
خبر داد و تصریح کرد: در بسیاری از شهرها برای کنترل و 
نظارت بر ساخت و ساز از یک »پهپاد« استفاده می شود 
که با استفاده از نرم افزاری که روی آن نصب است تمام 
تغییرات شهر و اطالعات ساخت و ساز در آن ثبت و ضبط 
می شود و در صورتی که ساخت و ساز غیرمجازی انجام 
شود حتی یک تپه ماسه هم در شهر جابه جا شود این 

تغییرات توسط پهپاد ثبت و اعالم می شود.
افزایش  و  تورم  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  لطفی 
مشکل  به  زمینه  این  در  قدری  پهپاد،  خرید  قیمت 
برخوردیم، اما این طرح در دستور کار جدی ما قرار دارد و 

 آن را پیگیری می کنیم.
ً
حتما

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه:

تحقق شهر هوشمند، نیازمند 110 کیلومتر فیبر نوری

شهر  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل  سلیمانی  سجاد 
و  تاکسیرانی  ناوگان  از  استفاده  این که  بر  تاکید  با  کرمانشاه 
اتوبوسرانی تا حدودی زیاد شده است، افزود: هر چند آمار مسافران 

در حال حاضر، نسبت به روزهای مشابه سال گذشته کاهش بسیار 
محسوسی را نشان می دهد اما در خطوط پر تراکم و ساعات پیک 

مسافر استفاده شهروندان از تاکسی و اتوبوس زیاد است. 
به گزارش جام جم سلیمانی با استناد به آخرین پروتکل ابالغی مبنی 
کرد:  اظهار  عمومی،  نقل  و  حمل  در  ماسک  از  اجباری  استفاده  بر 
سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه موظف به اجرای این 
پروتکل است که در همین راستا حدود ۳۱۶دستگاه خودرو رانندگان 
ماسک  از  استفاده  رسانی  خدمات  زمان  در  که  اتوبوس  و  تاکسی 

اعمال  و  توقیف  بودند  نکرده  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  و 
و  استان  ارشد  مدیریت  تاکید  به  اشاره  با  سلیمانی  شدند.  قانون 
همچنین شهردار محترم مبنی بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی 
خاطرنشان  عمومی،  نقل  و  حمل  در  ماسک  از  اجباری  استفاده  و 
کرد: بر این اساس، بر روند استفاده مسافران تاکسی و اتوبوس از 
ماسک جدی تر و دقیق تر از گذشته کنترل و نظارت داشته و از همه 
برای حفظ سالمت خود و  که  شهروندان مجددا درخواست داریم 

دیگران بدون ماسک وارد اتوبوس و تاکسی نشوند.

درخواست جدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر از شهروندان؛

شهروندان بدون ماسک وارد اتوبوس و تاکسی نشوند


