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نشاه
کرما

در حاشیه نشست شهردار کرمانشاه با خبرنگاران عنوان شد؛
تسویه بدهی های مالیاتی شهرداری کرمانشاه 
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منتخب مردم کرمانشاه در مجلس:

برای خدمت در کرمانشاه بازخواست 
می شویم

نمایندگان وارد بازی 
دولت نشوند

پروژه  واگذاری  ضرورت  بر  تأکید  با  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  امور  معاون   
این  گفت:  خصوصی،  بخش  به  کرمانشاه  تختخوابی   ۵۴۰ بیمارستان 
همجوار  شهرستان های  و  استان ها  منطقه،  کل  به  می تواند  تخصصی  فوق  بیمارستان 

سرویس دهد.
مهرداد ساالری در خصوص پروژه ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه، اظهار داشت: این بیمارستان 
آن هزینه میلیاردی می شود که  فوق تخصصی است که برای ساخت و تجهیز هر تخت 
که االن  رقم بسیار باالیی است. وی ادامه داد: این پروژه با اعتبارات دولتی ساخته شد 
آن را نساخته ایم.  از  از یکی دو طبقه  که ما بیش  پیشرفت خوبی ندارد، چند سال است 
وی  کند.   تأمین  را  الزم  اعتبارات  نتوانسته  ولی  است  آن  متولی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
و  استان ها  منطقه،  کل  به  سرویس دهی  با  تخصصی   فوق  بیمارستان  این  کرد:  بیان 

شهرستان های همجوار چهره درمان و بهداشت استان را متحول می کند.

شهردار کرمانشاه:
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بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی درمان استان 
 را متحول می کند
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در 2 طبقه و به مساحت 33۰۰ 
متر مربع:

 به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( 
صورت گرفت؛

دادستان دستور داد؛

رسیدگی ویژه به حادثه تیراندازی دیدار شهردار با مادران شهدا
خیابان »بنت الهدی«

ساخت بزرگ ترین اورژانس کشور 
در کرمانشاه

مدیرعامل فضای سبز خبر داد؛

۴32
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بع؛  سرانه فضای سبز 5/8مترمر
 برای  هر شهروند 



خبر

تختخوابی   ۵۴۰ بیمارستان 
درمان استان   را متحول می کند

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر 
تختخوابی   ۵۴۰ بیمارستان  پروژه  واگذاری  ضرورت 
کرمانشاه به بخش خصوصی، گفت: این بیمارستان 
فوق تخصصی می تواند به کل منطقه، استان ها و 

شهرستان های همجوار سرویس دهد.
تختخوابی   ۵۴۰ پروژه  خصوص  در  ساالری  مهرداد 
فوق  بیمارستان  این  داشت:  اظهار  کرمانشاه، 
تخصصی است که برای ساخت و تجهیز هر تخت 
باالیی  بسیار  رقم  که  می شود  میلیاردی  هزینه  آن 
دولتی  اعتبارات  با  پروژه  این  داد:  ادامه  وی  است. 
ساخته شد که االن پیشرفت خوبی ندارد، چند سال 
است که ما بیش از یکی دو طبقه از آن را نساخته ایم. 
وزارت راه و شهرسازی متولی آن است ولی نتوانسته 

اعتبارات الزم را تأمین کند. 
تخصصی   فوق  بیمارستان  این  کرد:  بیان  وی 
و  استان ها  منطقه،  کل  به  سرویس دهی  با 
بهداشت  و  درمان  چهره  همجوار  شهرستان های 
کرد:  تصریح  می کند.ساالری  متحول  را  استان 
برنامه ای که در اقتصاد مقاومتی برای این پروژه آمده 
سرمایه گذار  جذب  و  خصوصی  بخش  با  مشارکت 
بانک   و  موسسه  یکی دو  راستا  این  در  که  است 
داخلی اعالم آمادگی کرده اند که وزارت راه و شهرسازی 
با مشارکت و با استفاده از منابع آن ها، کار ساخت 
که  هزینه ای  دولت  گفت:  دهد.وی  ادامه  را  ساز  و 
برای این پروژه صرف کرده، طلب نمی کند چون این 
پروژه اکنون برنامه اجرایی قوی ندارد و تنها هدف 
دولت این است که سریع تر به بهره برداری برسد و 
کرد:  خاطرنشان  ساالری  باشد.  مردم  دسترس  در 
انجام  حال  در  آن  برای  سرمایه گذار  جذب  مراحل 

است که امیدواریم هر چه زودتر به پایان برسد.
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دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه دستور رسیدگی ویژه به حادثه 
تیراندازی خیابان بنت الهدی کرمانشاه را صادر کرد. 

شهرام کرمی با اشاره به وقوع حادثه تیراندازی مرگبار در خیابان بنت الهدی 
کرمانشاه، اظهار کرد: سه شنبه )1۴ بهمن( زنی به دلیل اختالف با همسرش 

به همراه وکیل و شاهد خود به یکی از شعب دادگاه های دادگستری استان 
مراجعه می کند.    وی تصریح کرد: پس از پایان دادگاه، زن به همراه وکیل و 
شاهد خود به دفتر وکیلش مراجعه کرده و در این هنگام همسر زن نیز با 
استفاده از یک قبضه کلت کمری به سمت آنها شلیک می کند. وی بااشاره 

، اعالم کرد: به محض  به قتل همسر مرد، وکیل و شاهد در این حادثه مرگبار
وقوع این حادثه ضابطان دستگاه قضایی و بازپرس ویژه قتل استان در محل 
حاضر و فرد قاتل را دستگیر کردند و وی اکنون در بازداشت است که تحقیق 

از وی ادامه دارد. 

دادستان دستور داد؛ 
رسیدگی ویژه به حادثه تیراندازی خیابان »بنت الهدی« اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

برخی  بی تدبیری  سایه  در 
کرمانشاه  استان  در  مسئوالن 
کاالی  سبد  عجیب  شکلی  به 
اقشار محروم کرمانشاه در بین 

آن ها توزیع شد.
اقشار  بین  در  کاال  سبد  توزیع 
اقدام دولت تدبیر  کم برخوردار جامعه تنها  ضعیف و 
و امید طی سال های اخیر برای کمک و باال بردن سطح 
پوشش  تحت  خانوارهای   

ً
خصوصا قشر  این  زندگی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی بود.
این اقدام دولت که بر اساس نیاز قشرهای نیازمند و 
خوبی ها،  بر  عالوه  می گرفت  صورت  زمان  اقتضای  به 

کاستی هایی در نحوه توزیع به دنبال داشته است.
کرمانشاه که از ایام گذشته از مشکل آمار باالی حاشیه 

نشینی و فقر مردمش رنج می برد این روزها در آستانه 
هر  و  گرفته  قرار  کرونا  ویروس  فراگیری  چهارم  موج 
بی خیالی  این  با  بسا  که  چهارم  موج  شروع  خطر  روز 
گوشزد می شود؛  گذشته باشد  از سه موج  خطرناک تر 
اما مردم این شهر هر روز قربانی بی تدبیری مسئوالنی 
می شوند که بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 

جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تاکید می کنند.
 در ادامه اقدامات تعجب برانگیز برخی مسئوالن در این 
کالنشهر، متأسفانه کاالهای اساسی خانوارهای نیازمند 
در قالب سبد کاالی مددجویان کمیته امداد به مناسبت 
رعایت  بدون  و  طوالنی  صفوف  در  فجر  مبارک  دهه 
دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
حال توزیع است؛ اما این اقدام خوب و سنت پسندیده 
کمیته امداد که هر ساله در ایام جشن پیروزی انقالب 

اجرا می شود در سال کرونایی قرن به واسطه تصمیم 
نادرست توزیع کنندگان به کام مددجویان کمیته امداد 

تلخ می شود.
صفوف  میدانی  پیگیری  برای  کرمانشاه  استان  در 
کاال  سبد  این  توزیع  محل  به  کاال(  )سبد  کرونا  توزیع 
رعایت  که مجبورند بدون  از مردمی  گزارش  برای تهیه 
دستورالعمل های بهداشتی در صف دریافت بایستند، 

مراجعه کردم. 
با گذشت چند دقیقه از ورود خبرنگار برای تهیه گزارش، 
فردی که خود را حراست مجموعه فروشگاه رفاه معرفی 
می کند بعد از درگیری با خبرنگار از تهیه گزارش ممانعت 

به عمل می آورد.
بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به تهیه چند عکس 
دستورالعمل های  رعایت  بدون  و  طوالنی  صفوف  از 

بهداشتی کرده و بالفاصله با فرماندار کرمانشاه تماس 
تلفنی برقرار می کنم.

* برخورد با عوامل توزیع نامناسب سبدکاالی نیازمندان
ابراز بی اطالعی،  فضل اهلل رنجبر فرماندار کرمانشاه  با 
نگرانی و تأسف از توزیع نامناسب سبد کاال محرومان، 
گفت: با عوامل و تصمیم گیرندگان این اقدام بشدت 

برخورد می شود.
وی افزود: به هیچ عنوان اجازه برگزاری تجمع به بهانه 
یا  نهاد  دستگاه،  سازمان،  هیچ  به  کاال  سبد  توزیع 
فروشگاهی داده نشده است و با عوامل این امر برخورد 

می شود.
این  از  نیز  استانداری  در  مسئوالن  راستا  همین  در 
صفوف طوالنی اظهار بی اطالعی کردند؛ اما جالب است 
که با پیگیری  متولیانی که مسئولیت توزیع سبد کاال 

داشتند  عهده  بر  را 
حاضر به پاسخگویی 
اظهار  فقط  و  نبوده 
داشتند که این توزیع 

با هماهنگی استانداری و فرمانداری انجام شده و راهی 
برای توزیع سبدهای  جز تشکیل این صفوف طوالنی 

کاال نیست.
 این اقدام عجیب در توزیع نامناسب سبدهای کاال با 
توجه به شرایط کرونایی کشور نیازمند ورود دستگاه های 

نظارتی و برخورد با عامالن آن  است.
بعید نیست با ادامه سوءمدیریت ها در توزیع سبد کاال 
طی روزهای آینده شاهد افزایش روند تعداد مبتالیان به 
بیماری کرونا در کرمانشاه و شروع زودتر از حد انتظار موج 

چهارم کرونا باشیم.

صف توزیع کرونا در کنار توزیع نامناسب سبد کاال

معین یزدانی 

خبرنگار جام جم

به  رأی  گفت:  کرمانشاه در مجلس  نماینده مردم 
الیحه بودجه به مفهوم موافقت با دولت نیست و 
در حقیقت با این کار با اصالحات انجام شده الیحه 
صورت  موافقت  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه 

گرفته است.
محمد رشیدی در نشست علنی  1۴ بهمن 
در  اسالمی  شورای  مجلس 
موافقت با کلیات الیحه بودجه 
1۴۰۰، ضمن تبریک به مناسبت 
حضرت  والدت  رسیدن  فرا 
دهه  ایام اهلل  و  )س(  فاطمه 
عزیز!  همکاران  گفت:  فجر 
دولت  که  بودجه ای  الیحه 
را  داده  ارجاع  مجلس  به 

مشوش، فاقد شفافیت و دارای مخفی کاری دانسته اید 
که همه این موضوعات را کمیسیون تلفیق تأیید می کند 
بودجه  الیحه  در  اصالحات  برای  مذکور  کمیسیون  اما 
زحمات فراوانی کشیده است و البته این اقدام را نیز به 

نمایندگی از همکاران گرامی انجام داده ایم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
به  معافیت  درصد  واحد   ۵ که  می دانید  همگی  افزود: 
واحدهای تولیدی ارائه کرده ایم، مالیات اصناف را تا صد 
تسهیالت  بخشیده ایم،  سال  در  سود  تومان  میلیون 
حقوق  رسانده ایم،  تومان  میلیون  صد  به  را  ازدواج 
تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک  به  را  سربازان  ماهیانه 
افزایش داده ایم، مصرف آب، برق و گاز را برای محرومان و 
مشترکان کم مصرف رایگان کرده ایم و همچنین افزایش 
یارانه ها را به نفع مردم تا ۴ برابر در دستور کار داشته ایم 

بنابراین مردم را با این اقدامات خوشحال کرده ایم پس 
ملت را پشیمان نکنید.

وی تأکید کرد: رأی به الیحه بودجه به مفهوم موافقت با 
دولت نیست و در حقیقت با این کار با اصالحات انجام 
شده الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق موافقت صورت 
چه  این  کنیم،  کار  به  وادار  را  دولت  باید  است،!  گرفته 
منطقی است که ما بگوییم هر کاری را انجام دهیم دولت 
کاره  چه  نمایندگان  دیگر  پس  نمی کند  عملیاتی  را  آن 
هستند لذا ما نماینده ملت بوده ایم و باید دولت را وادار 
به انجام کار کنیم بنابراین درخواست دارم که رأی خود را 

به موافقت با الیحه بودجه ثبت کنید.
و  فساد  با  مبارزه  شعار  همگی  ما  کرد:  اظهار  رشیدی 
الیحه  با  اگر  این که  ضمن  داده ایم  سر  را  رانت خواری 
 ۴۲۰۰ ارز  با  که  معناست  بدان  کنیم  مخالفت  بودجه 

تومانی موافقت کرده ایم بنابراین ما مخالف رانت خواری 
لذا چنین  باید در عمل نشان دهیم  را  این  و  هستیم 
اتفاقی زمانی خواهد افتاد که ما با اصالحات انجام شده 

در کمیسیون تلفیق موافقت کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نمایندگان 
نباید وارد بازی دولت شوند؛ چرا دولتی ها اعم از معاون 
ناراحت  جمهور  رئیس  شخص  و  جمهور  رئیس  اول 
تلفیق  کمیسیون  که  بوده  دلیل  این  به  هستند، 
کرده است  بودجه لحاظ  را در الیحه  اصالحات اساسی 
شود  مخالفت  بودجه  الیحه  با  اگر  معتقدم  بنابراین 
دولت خوشحال خواهد شد.  نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس شورای 
 
ً
اسالمی باید در این مسیر سربلند بیرون بیاید و قطعا

این امر رضایت خداوند و ملت را در پی خواهد داشت.

منتخب مردم کرمانشاه در مجلس:

نمایندگان وارد بازی دولت نشوند

یادداشت



3 شهرداری کرمانشاه اعالم کرد؛ 
هیچ شخصی مشاور رسانه ای شهرداری نیست

با توجه به انتشار کلیپی در خصوص ورود مشاور رسانه ای شهردار  شهرداری کرمانشاه 
کرمانشاه به همراه بادیگارد در فضای مجازی طی بیانیه انتصاب و حضور شخصی با عنوان 

مشاور شهردار در سومین نشست خبری شهردار کرمانشاه را تکذیب کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه ضمن 

تقدیر و تشکراز خبرنگاران فهیم و فرهیخته در کنفرانس خبری شهرداری کرمانشاه یادآور 
مشاور  عنوان  به  ای  رسانه  فعاالن  از  یکی  توسط  مجازی  فضای  در  که  فیلمی  می شود: 
شهرداری انعکاس داده شده است، هیچگونه ارتباط شغلی، کاری و مسئولیتی به عنوان 
حضور  جلسه  در  مجازی  فضای  فعاالن  از  یکی  عنوان  به  فقط  و  نداشته  شهردار  مشاور 

داشته است. 
خدمتگزار  و  مردمی  نهادی  عنوان  به  شهری  مدیریت  مجموعه  طرف  از  رفتار ها  اینگونه   
به جامعه شهروندی به هیچ وجه مورد تایید نیست و این اقدام از طریق مراجع قضایی 

پیگیری می شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

رپرتاژ 
شهرداری

خبر

5/8مترمربع؛  سرانه فضای سبز
 برای  هر شهروند

سازمان  مدیرعامل  زاده  رحمتی  فرامرز  مهندس 
سیما منظر و فضای سبز شهرداری اظهار کرد: بر 
آماری که از فضاهای سبز  اساس آخرین اطالعات 
کرمانشاه به دست آمده، سرانه فضای سبز شهری 
که  است  مربع  6/8متر  حدود  در  نفر  هر  ازای  به 
انجام شده در خصوص  با توجه به فعالیت های 
جنگلی،  های  پارک  بحث  در  ها  سرانه  افزایش 
سبز  های  کمربندی  و  شهر  در  سبز  های  حاشیه 
به 5/9  این سرانه  امیدواریم در سال 1400  شهری 

متر مربع تغییر پیدا کند.
وی افزود: رقم سرانه فضای سبز در کشور به ازای 
آن به نسبت  هر نفر 12متر مربع است که تفاوت 
کرمانشاه 4/3 متر مربع است. این مسئول ادامه 
داد: رقم سرانه فضای سبز کرمانشاه فقط سرانه 
میادین،  ها،  )پارک  شهرداری   نظارت  تحت  های 
رفیوژ ها و پارک های جنگلی(  را در بر می گیرد.  وی 
گفت: اگر سرانه های فضای سبز  در شهر  لحاظ 
گردد قطعا سرانه فضای سبز شهر کرمانشاه به ازای 

هر نفر به حدود 16متر مربع خواهد رسید.

از  بعد  شهرداری  کارگزینی  احکام 
سال ها سیستمی شد

دکتر مردافکن، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری 
احکام  شدن  سیستمی  بیان  ضمن  کرمانشاه 
طلوعی  دکتر  تاکیدات  اجرای  در  افزود:  کارگزینی 
کارگزینی  احکام  سال ها  از  بعد  محترم   شهردار 
شد  سیستمی  کامل  صورت  به  شهرداری  کارکنان 
با تالش ها و پیگیری های  مجموعه  که این مهم 
پرسنل سرمایه انسانی و اداره کارگزینی بویژه تالش 
مهندس  آقای  جناب  موضوعی  کارشناس  های 
فتاحی و کارشناسان  سازمان فاوا به سرانجام رسید.
انسانی  سرمایه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
متاسفانه سال ها احکام کارمندان رسمی با توجه به 
پیچیدگی زیاد آن به صورت شخص محور و دستی 
شهرداری  شاان  در  روش  این  که  می شد  صادر 
کالنشهر کرمانشاه نبود که با تالش های مجموعه 
سرمایه  حوزه  کارشناسان  و  کارکنان  کارگزینی، 
انسانی بویژه  مهندس فتاحی و تهیه برنامه توسط 
زحمات  از  دارد  جا  که  فاوا  سازمان  کارشناسان 
آقای مهندس لطفی رئیس این  آنها بویژه  جناب 
خوشبختانه  شد.  عملی  نمایم؛  تشکر  سازمان 
این مهم پس از ۴۰ سال با استخراج تمام داده ها 
گامی  و  شد  انجام  مختلف  های  فرمول  تنظیم  و 
دیگر برای خدمت به کارکنان شهرداری کرمانشاه 

برداشته شد.

شهردار کرمانشاه گفت: کرمانشاه تنها شهری است که با ارائه خدمت بازخواست می شود 
و در صورت عدم ارائه خدمت کسی با شما کاری ندارد.

سعید طلوعی در نشست خبری که با حضور معاونان و مدیران مجموعه شهری کرمانشاه 
برای تشریح عملکرد ۲ ساله این مجموعه شهری برگزار شد، اظهار کرد: این شهر با وجود 

ظرفیت های باال، به دالیل متعددی در بن بست قرار گرفته است.
وی افزود: نباید اجازه بدهیم کوته فکری بعضی افراد موجب فرار سرمایه گذاران شود.

شهردار کرمانشاه با گالیه مندی از رویه نامبارک در کرمانشاه، تصریح کرد: متأسفانه در این 
شهر برای انجام پروژه ها مورد بازخواست قرار می گیریم و از مسئوالن و مدیرانی که کاری 

انجام نمی دهند هیچ بازخواستی نمی شود.
آرزوی ۲۰ ساله مردم این شهر بود، اما  طلوعی ادامه داد: اجرای پروژه تله کابین کرمانشاه 
آن هجمه های مختلف از سوی برخی افراد به دلیل منافع شخصی به شهرداری  با اجرای 

صورت گرفت.
 دوران مدیریت شهری حال حاضر سالم ترین دوران تاریخ شهرداری است

وی با بیان این که امالی نانوشته غلط امالیی ندارد، گفت: با رصد دقیقی که بر روی تمام 
پروژه ها و اقدامات وجود دارد، به جرأت می گویم این دوره سالم ترین دوران تاریخ شهرداری 

بوده است.
به گفته وی، تنها راه آبادانی و پیشرفت کرمانشاه اتحاد و همدلی مسئوالن و مدیران این 
ج از شهر نداریم. شهر است و با این همدلی دیگر نیازی به کمک دولت و دیگر نهادهای خار
شهردار کرمانشاه با بیان این که پروژه های عمرانی شهری با پیشرفت بسیار خوبی در حال 

انجام است، تاکید کرد: در شرایطی که دیگر شهرداری های کشور وضع مالی مناسبی ندارند، 
اما با پشتکار و تالش مجموعه مدیریت شهری اقدامات خوبی در شهر کرمانشاه در حال 
انجام است. طلوعی با تاکید بر این که ثمره این تالش و پشتکار طی ۶ ماه آینده به نتیجه 
خواهد نشست، بیان کرد: عالوه بر تأمین منابع مالی برای پروژه های عمرانی، شهرداری در 

پرداخت حقوق کارکنان شهرداری به روز است.
 دلیل عدم حضور در جلسات شورای اسالمی شهر کرمانشاه، آشفتگی در درون شوراست

شورا  این  آشفتگی  را  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  جلسات  در  حضور  عدم  دلیل  وی 
دانست و تصریح کرد: تا کنون سه بار برای حضور در جلسه شورا دعوت شده ام که به علت 
از نیمه های راه مجبور به  از رسمیت افتادن این جلسات  به حد نصاب نرسیدن اعضا و 

بازگشت شدم.
مردم  خاطر  به  را  کرمانشاه  شهر  شورای  اعضای  تک  تک  دست  این که  بیان  با  طلوعی 
می بوسم، گفت: هر زمان که از شهردار برای حضور در جلسات شورای شهر دعوت شده 
است، بر اساس قانون با توجه به موضوع دعوت نامه یکی از معاونان به عنوان نماینده 

شهردار برای پاسخگویی در جلسه حضور پیدا کرده است.
شهر  این  موقعیت  و  ویژگی های  دلیل  به  کرمانشاه  شهر  در  مدیریت  این که  بیان  با  وی 
بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت قیر، ۲۰۰ هزار تن آسفالت ریزی 
در شهر کرمانشاه طی سال جاری انجام شده که این حجم از آسفالت ریزی در تاریخ این 
شهر بی نظیر بوده است. طلوعی با بیان این که مردم ولی نعمتان ما هستند و شأن مردم 
مشکالت  حجم  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  نیست،  شهری  مشکالت  همه  این  کرمانشاه 
شهری که از گذشته برای دوره مدیریتش به جا مانده، حجم عظیم برخی از اقدامات عمرانی 

به چشم نمی آید.
طلوعی با بیان این که جواب منتقدان را تنها با کار بیشتر برای آبادانی شهر می دهم، تاکید 
کرد: در ابتدای حضورم به عنوان شهردار کرمانشاه، نگاه رسانه ها منفی بود، اما امروز با به 
ثمر نشستن پروژه ها و اقدامات عمرانی شهری اعتماد رسانه ها به مدیران شهری جلب 

شده است.
بابت  شده  اخذ  مبلغ  گفت:  پذیره،  عوارض  اخذ  موضوع  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 

تخلفات همان مبلغ مصوب شورای اسالمی شهر کرمانشاه در دفترچه عوارض است.
شورای  افزود:  است،  فنی  و  تخصصی  موضوع  یک  پذیره  عوارض  اخذ  این که  بیان  با  وی 
خ سال تخلف بر اساس رأی دیوان عالی  اسالمی شهر مصوبه ای مبنی بر اخذ پذیره به نر

عدالت اداری به تصویب رسانده، این در حالی است که در تمام شهرهای کشور پذیره به 
خ روز اخذ  خ روز دریافت می شود و باید به دلیل افزایش قیمت ملک، جریمه تخلف به نر نر

شود.
سازمان  و  کشور  وزارت  از  پذیره  خ  نر روز  به  اخذ  استعالم  موضوع  کرد:  تاکید  طلوعی 
شهرداری ها انجام شده که در جواب این استعالم، کار شهرداری را قانونی دانسته و تأیید 

این امر به شهرداری کرمانشاه نیز ابالغ شده است.
وی تصریح کرد: مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض پذیره با دستورالعمل وزارت 
کشور یکی است و شهرداری کرمانشاه نیز مصوبه شورای شهر را اجرا می کند، اما تفسیر 
برخی از اعضای شورای شهر با این مصوبه متفاوت است که باید شورای شهر تفسیر خود 

را از این مصوبه را به طور دقیق ارائه دهد.
 به دنبال جذب سرمایه گذار برای ایجاد مجموعه تفریحی در چم بشیر هستیم

افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  چم بشیر  رودخانه  ساماندهی  وضعیت  آخرین  به   طلوعی 
تفاهم نامه ای برای حفاظ گذاری این رودخانه بین شهرداری و آب منطقه ای کرمانشاه منعقد 

شد و تعهد شهرداری مبنی بر حفاظ گذاری ۵۰ درصد از این رودخانه انجام شده است.
وی با بیان این که برای رودخانه چم بشیر برنامه داریم، تاکید کرد: به دنبال جذب سرمایه 
این مجموعه  ایجاد  که  این مکان هستیم  آبی در  تفریحی  ایجاد یک مجموعه  برای  گذار 

تفریحی با وجود آب سراب طاق بستان می تواند موجب جذب باالی گردشگر شود.
شهردار کرمانشاه به دریافت اوراق مشارکت برای نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر اشاره و اظهار کرد: متأسفانه هم ناوگان اتوبوس و هم ناوگان جمع آوری زباله 
شهری کرمانشاه بشدت فرسوده است و هم اکنون در حال نوسازی و بازسازی این ناوگان 

هستیم.
طلوعی به بحث گذاشتن نیوجرسی در جلوی برخی از ساختمان ها و پاساژها اشاره کرد و 
گفت: شهر با دریافت عوارض از مردم اداره می شود و این اقدام برای مجبور کردن صاحبان 
شهرداری  حقوق  و  حق  پرداخت  به  حاضر  سال  چندین  گذشت  با  حتی  که  است  ملکی 

نیستند.
وی با اشاره به بستن درب طاق بستان، افزود: متأسفانه با وجود تأکیدات میراث فرهنگی 
این  بستان،  طاق  تاریخی  محوطه  در  ساز  و  ساخت  از  جلوگیری  و  تاریخی  آثار  حفظ  برای 
سازمان در سال های گذشته اقدام به ساخت غیر مجاز کرده بود که کاماًل مانع دیده شدن 

طاق اصلی طاق بستان می شد.

شهردار کرمانشاه:

برای خدمت در کرمانشاه بازخواست می شویم

در   کرمانشاه  شهرداری  مالی  امور  کل  مدیر 
نشست خبری سعید طلوعی شهردار کرمانشاه  با 
اصحاب رسانه ،به ارائه گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه مالی شهرداری کرمانشاه پرداخت و 
گفت: تمام بدهی های مالیاتی شهرداری کرمانشاه 

تسویه شد. 
محمد علی یار تبار با اشاره  به بودجه   1300 میلیارد 
تا  99گفت:   سال  در  کرمانشاه  شهرداری  تومانی 
تومان   میلیارد   1700 حدود  در  امسال  دی  پایان 
کرده  پیدا  تحقق  بودجه  از  درصد(   سی  و  )صد 

است.
وی در ادامه گفت: هزار و 140 میلیارد تومان از مبلغ 
فوق از محل  طلب شهردار ی کرمانشاه از ادارات 
گذشته  سنوات  در  و  است  گردیده  تامین  دولتی 
هیچگونه ممیزی از ادارات دولتی انجام نشده بود.
وی افزود:تاکید شهردار کرمانشاه نسبت به توجه 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم کرمانشاه 
شد   موجب   آنها  بر  مضاعف  فشار  از  جلوگیری  و 
ادارات  از  شهرداری  مطالبات  وصول  به  نسبت 

مصمم تر شویم.
کرمانشاه  شهرداری  مالی  امور  کل  مدیر   
و  هزار  ها  پیگیری  همین  با  کرد:  خاطرنشان 
رسید.  ثبت  به  ادارات  طلب  از  تومان  140میلیارد 

بخش  در  تسویه   اوراق  صورت   به  مطالبات  این 
بدهی های شهرداری به دولت تهاتر می شود.

دکتر محمد علی یارتبار همچنین گفت: در اولین 
گذشته  سنوات  مالیاتی  های  بدهی  تمام  اقدام 
که در حدود  اداره دارایی    به  کرمانشاه  شهرداری 

45میلیارد تومان بود تسویه گردید. 
این بدهی ها متعلق به سنوات  افزود: تمام   وی 
شهرداری  هشتگانه  مناطق  به  مربوط  و  گذشته  
شهردار  دستور  با  که  است   آن  های   سازمان  و 

پرداخت شد.
ادامه  در  کرمانشاه  شهرداری  مالی  امور  کل  مدیر 
پرداخت   به  شهرداری  بدهی های  پرداخت  برنامه 
وام فاینانس  اشاره کرد و گفت: این وام که در سال 
84 از بانک ABC بحرین اخذ شد 20 میلیون دالر بود 
و  چون وجه وام به صورت دالر  دریافت شده، این 
مبلغ در حال حاضر به 34 میلیون دالر افزایش پیدا 
کرده است  که با پیگیری و  رایزنی های شهردار در 
تومان  میلیارد   900 حدود  به  که  بدهی  این  تهران 
یعنی  تومان  میلیارد   400 به  بود   یافته  افزایش 
محاسبه  بدون  دریافتی  وام  مبلغ  اصل  همان 

جرایم تغییر پیدا کرد.
پروژه  بابت  دیگری  وام  افزود:  همچنین  وی 
وام  اصل  شد،  اخذ   89/88 سال  در  فیروزه  پاساژ 

دریافتی 20 میلیارد تومان است که در حال حاضر با 
افزایش پیدا  110میلیارد تومان  به  احتساب جرایم 
کرده است  که در پرداخت این مبلغ نیز  از اوراق 

تسویه استفاده  می شود.
در  که  مشکالتی  داد:  ادامه  تبار  یار  علی  محمد 
حاضر  درحال  داشته   وجود  گذشته  سنوات 
و  است  شدن  رفع  حال  در  شهردار   کمک  با  و 
خوشبختانه با پرداخت این بدهی ها ما می توانیم 
سطح  های  پروژه  صرف  را  شهرداری  درآمدهای 

شهر کنیم.
پایان  پاداش  دیگر  اقدام   در  شد:  یادآور  وی 
 خدمت بازنشستگان شهرداری تسویه گردید، این
که  همواره به صورت اقساط پرداخت  پاداش ها   
می شد با مشارکت بانک صادرات و اخذ تسهیالت 

نقدا پرداخت گردید.
مدیر کل امور مالی شهرداری کرمانشاه به  وصول 
مبلغ  به  مالیات  کل  اداره  از  مالیاتی  درآمدهای 
بار  نخستین  برای  تومان   میلیون   800 و  9میلیارد 
پروژه های   بابت  شهرداری  افزوده  ارزش  محل  از 
کاهش  برای  افزود: همچنین  کرد و  عمرانی اشاره 
تعاونی  توسط  رستورانی   شهرداری،  های  هزینه 
هزار   5 غذای  تهیه  هدف  با  شهرداری  مصرف 
هزینه  مبلغ  اقدام  این  با  گردید،  تاسیس  کارمند 

در  10میلیارد  از  موضوع  این  بابت  شهرداری  کرد 
تومان  800میلیون  و  میلیارد  یک  حدود  به  سال 

کاهش یافت.
که  گردید  اقدامی دیگر مصوب  در  کرد:  اظهار  وی 
تمام خرید های شهرداری از محل تعاونی مصرف 
اقدام  این  از  هدف  بگیرد   صورت  شهرداری 
برگشت سود خرید اقالم مصرفی به جیب کارگران 

شهرداری است. 
این  همه  کرد:  تاکید  تبار  یار  علی  محمد  دکتر 
اقدامات با  هدف پیشبرد، توسعه و تقویت توان 
در  شهری  امور  به  رسیدگی  برای  شهرداری  مالی 
قالب تدابیر شهردار و تالش مدیران شهرداری با 

تشکیل جلسات درآمدی و رصد یکایک مناطق 
شهر صورت گرفته است.

میلیارد   1900 تسهیالت   دریافت   از  وی 
ریالی  در قالب اوراق مشارکت و تخصیص 
بودجه 40 میلیارد تومانی به تجهیز ناوگان 
150میلیارد  افزود:  و  داد  خبر  اتوبوسرانی  
از  فاز  یک  تکمیل  برای  نیز  دیگر  تومان 

پروژه قطار شهری اختصاص یافته است.
کرمانشاه   شهرداری  مالی  امور  کل  مدیر 
شهردار  تاکید  به  خود  سخنان  پایان  در 
نسبت به پرداخت بموقع حقوق کارگران 

شهرداری  اشاره کرد و گفت: طبق دستور و تاکید 
های  ماه  در  شهرداری  مدیران  حقوق   شهردار 
کارگران شهرداری  از  حقوق  بهمن و اسفند  پس 

پرداخت می شود.

در حاشیه نشست شهردار کرمانشاه با خبرنگاران عنوان شد؛

تسویه بدهی های مالیاتی شهرداری کرمانشاه 

با  هستیم  صدد  در  گفت:  کرمانشاه  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
راهکارهای مختلفی از جمله توسعه ناوگان اتوبوسرانی و ایجاده پیاده راه مدرس 

معضل ترافیک شهری کرمانشاه را حل و فصل کنیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، محسن ارجمندی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع معضل ترافیک شهری، اظهار داشت: 
بحث علم روز ترافیک دنیا حول دو محور اصلی مدیریت ترافیک و  توسعه حمل و 

نقل عمومی می گردد.  وی ادامه داد: در بحث توسعه حمل و نقل عمومی حرکت 
به سمتی است که از وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده شود که در این راستا 
حمل و نقل ریلی را داریم.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه تصریح 
تا  که  است  این  برنامه  و  است  انجام  حال  در  کرمانشاه  شهری  قطار  پروژه  کرد: 
سال 1۴۰۰ خط یک آن از طاقبستان تا میدان آزادی افتتاح شود.  وی با بیان این که 
توسعه ناوگان و بازسازی اتوبوس را در بحث توسعه ناوگان پیگیری هستیم، افزود: 
امسال ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه ناوگان اختصاص یافته که اکنون در حال 
انتخاب شرکت سازنده هستیم تا ان شاءاهلل تا پایان سال منعقد  شود و بازسازی 

اتوبوس های فرسوده را هم پیگیر هستیم. 
پیگیر  شبکه ای  زیرساخت های  در  هم  را  دیگر  بحث  چند  کرد:  اضافه  ارجمندی 
هستیم که یکی از آن ها پروژه پیاده راه مدرس با استقرار خط ویژه اتوبوس در این 
مسیر است.  وی ادامه داد: مطالعات ویژه و خاص این پروژه انجام شده و اکنون 
وارد بحث مقدمات اجرایی شده ایم که ان شااهلل با اجرای مسیر ویژه اتوبوس ، پروژه 

پیاده راه را هم امسال شروع می کنیم.
ارجمندی در ادامه اشاره ای هم به اقدامات صورت گرفته در خصوص پارک حاشیه ای 
داشت و گفت: ۳۶ معبر در شهر کرمانشاه در بحث کنترل پارک حاشیه ای شناسایی 
شرکت  به  آن  زیرساخت های  بیشتر  اجرای  با  و  شده  ترافیک  شورای  مصوب  و 

پیمانکار هم واگذر شده و منتظر همکاری پلیس راهور برای اجرای پروژه هستیم.
وی به وجود ۴۲ تقاطع چراغ دار در شهر اشاره و بیان کرد: ۲۰ چراغ از این تعداد با توجه 
به اولویت  آن ها به برق اضطراری مجهز و زمان بندی  آن ها هم در حال اصالح است.

دکتر سعید طلوعی در دیدار با ۳ نفر از مادر شهدای 
گرانقدر که به مناسبت میالد با سعادت دختر گرامی 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  )ص(  اسالم  گرامی  پیامبر 
و گرامیداشت روز مادر، صورت گرفت، ضمن تبریک 
ج نهادن به مقام شامخ شهدای واالمقام  این ایام و ار
این  داشت:  اظهار  تحمیلی  جنگ  و  اسالمی  انقالب 
و  دستبوسی  برای  مردم  سوی  از  نمایندگی  به  جمع 
فرزندان  که  واقعی  صابران  شما  زحمات  از  قدردانی 
عزیز و سرمایه های خود را برای دفاع از اسالم و کیان 
نظام اسالمی نثار کردید، خدمت رسیده ایم تا قدردان 

همت و ایثارگری شما باشیم.
وی افزود: هیچ چیز نمی تواند ذره ای از ایثار و فداکاری 
در  سخاوتمندانه  گونه  این  که  کند  جبران  را  شما 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  اسالم  اعتالی  راه 
جگرگوشه های خود را برای دفاع از آرمان های آن سپر 

بال کرده اید.
در ادامه فرمانده حوزه ۶ بسیج کارمندی امام جعفر 
همسران  و  مادران  تکریم  این که  بیان  با  صادق)ع( 
شهدا وظیفه ای همگانی است، گفت: اکنون وظیفه 
همه مسئوالن و مردم است که از خانواده های شهدا 

با  را  عزیزان  این  مشکالت  و  کرده  تجلیل  و  تکریم 
تمام توان حل کنند. حاج سیروس قاسمی با اشاره 
جانبازان  و  شهدا  همسران  و  مادران  اجر  این که  به 
از  آن ها کمتر نیست، تصریح کرد: ما مدیون شهدا، 
برکت  از  داریم  هرچه  و  هستیم  ایثارگران  و  جانبازان 
شهدا  مادران  تکریم  این که  بیان  با  وی  آنهاست. 
رسالت همگانی آحاد جامعه است، بیان کرد: مادران 
شهدا با تاسی از حضرت زهرا )س( و حضرت ام البنین 
راهی  را  خود  فرزندان  )ع(  عباس  حضرت  مادر  )س( 
جبهه های نبرد حق علیه باطل کردند و لذا اسوه های 
ایثار، فداکاری و والیتمداری در عصر امروز محسوب 

می شوند.
در ادامه مهدی عبدالمالکی معاون فرهنگی شهردار 
فاطمه  حضرت  دوعالم  بی  بی  والدت  تبریک  ضمن 

زهرا )س( بیان داشت: شهیدان تربیت شده دامن 
از اهل بیت  مادرانی هستند که در تبعیت و پیروی 

عصمت و طهارت )ع( نمونه و الگو بوده اند.
وی خطاب به مادران شهید افزود: هیچ زبانی قادر به 
از مقام شامخ شما مادران نیست و مسلما  تشکر 
دعای شما بدرقه راه کسانی است که پرچمدار جامعه 
بازدید،  این  در  است؛  گفتنی  هستند.   توحیدی 
جعفر  امام  کارمندی   ۶ حوزه  بسیج  فرمانده  قاسمی 
فرهنگی،  سازمان  رئیس  عبدالمالکی  و  صادق)ع( 
شهردار  طلوعی  دکتر  شهرداری،  ورزشی  و  اجتماعی 
منازل  در  حضور  با  که  کردند  همراهی  را  کرمانشاه 
یاری و حسین  کاظمی، صادق  مادر شهیدان: حمزه 
عسگری با اهدای یک شاخه گل و هدایا از مقام آنان 

تجلیل به عمل آورد.

معاون شهردار کرمانشاه بیان کرد؛

راهکارهایی برای رفع ترافیک کرمانشاه
به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( صورت گرفت؛

دیدار شهردار   با مادران شهدا
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پرتاژ ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه اعالم کرد که قرارداد سرمایه گذاری 
1۰7 میلیون یورویی برای ایجاد کارخانه تولید پنل های خورشیدی با یک شرکت آلمانی 

امضا شده است.
* توقف ساخت کارخانه کاشی چینی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه اعالم کرد که قرارداد سرمایه گذاری 
1۰7 میلیون یورویی برای ایجاد کارخانه تولید پنل های خورشیدی با یک شرکت آلمانی 
امضا شده است.  معاون استاندار به توقف روند ساخت کارخانه کاشی و سرامیک 
شرکت چینی اشاره کرد و گفت: روند ساخت این کارخانه سال گذشته در شهرک 
صنعتی زاگرس آغاز شد اما به دلیل فوت ۲ نفر از سهام داران کارخانه از هفت ماه قبل 
روند ساخت آن متوقف شد. حاتمی توضیح داد: با این حال در روزهای گذشته مدیران 
پروژه اعالم کردند که بزودی به کرمانشاه باز خواهند گشت و روند راه اندازی را پیگیری 
و  با سرعت بخشیدن به پروژه مدت به تعویق افتاده را جبران می کنند. کارخانه تولید 
کاشی و سرامیک »شرکت زاگرس ستون آسیا« قرار است با سرمایه گذاری 1۰۰ میلیون 
یورو در شهرک صنعتی زاگرس ایجاد شود و برای یک هزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزایی کند. 

بر اساس آنچه تاکنون اعالم شده است، این شرکت چینی با دید صادرات کارخانه 
خود را در کرمانشاه ایجاد خواهد کرد و ۸۰ درصد محصوالت خود را به خارج از ایران 
صادر می کند. براساس سند توسعه صنعت کاشی و سرامیک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید تولید کاشی در کشور از سالی ۴۰۰ میلیون متر مربع به سالی 7۰۰ میلیون متر 

مربع برسد که یکی از الزامات آن استفاده از سرمایه گذاران خارجی است.
* کرمانشاه بهشت سرمایه گذاری

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های این استان، کرمانشاه را بهشت 
صادراتی،  ظرفیت های  بر  عالوه  داد:  توضیح  حاتمی  کرد.  توصیف  گذاری  سرمایه 
گردشگری، کشاورزی و صنعتی کرمانشاه، زیرساخت های الزم برای توسعه و سرمایه 
گذاری نیز در این استان فراهم است.  وی سرمایه گذاری را تنها را درمان معضل بیکاری 
در کرمانشاه دانست و گفت: برای جذب سرمایه گذاری بهبود فضای کسب و کار و 
تسریع در روند صدور مجوزها را در دستور کار قرار دادیم. معاون استاندار کرمانشاه 
افزود: برای توسعه و کمک به واحدهای کوچک اقتصادی زنجیره های ارزش افزوده 
خدمات  مرکز  متوسط  واحدهای  به  مجوزها  صدور  روند  در  تسریع  برای  و  ایجاد   را 

با  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  تیم  وی،  گفته  به  کردیم.  مامور  را  گذاری  سرمایه 
هدایت استاندار روند تسریع در سرمایه گذاری پروژه های بزرگ اقتصادی را بر عهده 

دارند و به صورت مداوم روند کار را پیگیری می کنند.
* هدف گذاری برای 2۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه سرمایه گذاری را مهم ترین عامل 
برای رفع معضل بیکاری دانست و گفت: امسال برای جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری برنامه ریزی کردیم که تاکنون بخش عمده ای از آن محقق شده است.
حاتمی افزود: جذب این میزان سرمایه گذاری در حالی انجام می شود که کشور با یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار رو به روست.  وی با بیان این که تاکنون ۲ همایش بزرگ 
جذب سرمایه گذار در کرمانشاه برگزار کرده ایم، گفت: از ابتدای امسال تا 1۵ دی ۲ هزار و 
۳۰ مورد مجوز سرمایه گذاری در کمتر از ۲ هفته صادر شده است که آخر سال به بیش 
از ۲ هزار و ۳۰۰ مورد می رسد. گزارش مرکز آمار ایران از کاهش 1.۲ درصدی نرخ بیکاری 
کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۹۸ حکایت دارد و نشان می دهد نرخ 
بیکاری در این استان غربی کشور برای نخستین بار در 1۰ سال اخیر به پایین ترین رقم 

رسیده است.  براساس طرح آمارگیری نیروی کار که به تازگی منتشر شده، نرخ بیکاری 
در پاییز امسال به عدد ۹.۴ درصد رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته 1.۲ درصد 
کمتر شده است.  اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در حدود یک هزار واحد تولیدی و صنعتی 

در استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند./ایرنا

معاون استاندار خبر داد؛

لمانی ها  در کرمانشاه سرمایه گذاری ۱۰۷ میلیون یورویی آ

اورژانس جدید بیمارستان  از پیگیری احداث  کرمانشاه  تامین اجتماعی  مدیر درمان 
شهدا خبر داد و افزود: این اورژانس قرار است در دو طبقه به مساحت ۳۳۰۰ متر مربع 

احداث شود که بزرگ ترین اورژانس تامین اجتماعی کشور محسوب می شود.
میثم حجتی پور با اشاره به جمعیت 77۰ هزار نفری بیمه شدگان تامین اجتماعی در 
استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین 

اجتماعی است.
وی با اشاره به حجم باالی مراجعه کنندگان به مراکز طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی، 
گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر حدود ۸۰۰ هزار نفر به مراکز سرپایی طرف قرارداد تامین 

اجتماعی مراجعه کرده اند. مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه افزود: همچنین طی 
این مدت 1۲ هزار نفر در مراکز درمانی طرف قرارداد بستری شده اند و ۶۵۰۰ عمل جراحی و 

۳۲۰۰ زایمان نیز در این مراکز داشته ایم.
* ساالنه ۵۰۰ میلیارد برای درمان بیمه شدگان هزینه می کنیم

وی با اشاره به هزینه های سنگین درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استان، گفت: در 
حال حاضر ساالنه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان استان به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم هزینه می شود.
حجتی پور ادامه داد: دو بیمارستان استان شامل بیمارستان شهدا و نیز بیمارستان 
حضرت  بیمارستان  که  است  اجتماعی  تامین  زیرمجموعه  )س(  معصومه  حضرت 
معصومه )س( تقریبا بیمارستان زنان و کودکان محسوب می شود و در همین راستا 
برای حفظ سالمت مادران باردار در این بیمارستان هیچ بیمار کرونایی بستری نشد. این 
مسئول از اختصاص نیمی از ظرفیت بیمارستان شهدا برای بستری بیماران کرونایی 
خبر داد و افزود: خوشبختانه از ۲۰ دی که موج کرونا در استان فروکش کرد،  بخش های 

کرونایی این بیمارستان تعطیل شده و امیدواریم این شرایط تداوم یابد.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه افزود: در مدت شیوع کرونا در مجموع 1۰۵۰ بیمار 
کرونایی در این بیمارستان بستری شدند که ۹۰۰ نفر آن ها بهبود یافته و ترخیص شدند. 

وی تصریح کرد: همچنین طی مدت شیوع کرونا، 1۴ هزار مورد سی.تی.اسکن از مراجعان 
بیمارستان گرفته شد که ۵ هزار و ۵۰۰ مورد آن که شامل ۴۰ درصد موارد کروناست مثبت 

بوده اند.
این مسئول خاطرنشان کرد: طی مدت شیوع کرونا حدود 1۵ میلیارد تومان به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم برای درمان بیماران کرونایی هزینه شده است.
افتتاح  »شهدا«  بیمارستان  در  امسال  کشور  اجتماعی  تامین  اورژانس  بزرگ ترین   *

می شود
گفت:  قرارداد  به مراکز  طرف  اجتماعی  تامین  ادامه در خصوص بدهی  حجتی پور در 
خوشبختانه در حال حاضر در پرداخت مطالبات به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز 

طرف قرارداد به روز هستیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه افزود: همچنین اگر پزشکی از نسخه نویسی 
الکترونیکی استفاده کند ۸۰ درصد مطالبات به صورت آنالین پرداخت می شود و برای 
مطالبات داروخانه ها در صورت استفاده از نسخ الکترونیک این میزان ۳۰ درصد است. 
وی در ادامه به بخشی از پروژه های عمرانی حوزه درمان تامین اجتماعی در استان اشاره 
کرد و افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، از توسعه مراکز درمانی در استان غافل 
نشدیم و طی دو سال گذشته درمانگاه سنقر و کلیایی، درمانگاه پاوه و درمانگاه جوانرود 

به بدنه درمان استان اضافه شد. حجتی از پیگیری احداث اورژانس جدید بیمارستان 
شهدا خبر داد و افزود: این اورژانس قرار است در دو طبقه به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع 
احداث شود که بزرگ ترین اورژانس تامین اجتماعی کشور محسوب می شود. وی افزود: 
پیمانکار این پروژه تعیین شده و کار پروژه تا پایان سال کلید خواهد خورد و امیدواریم 

طبق برنامه ریزی صورت گرفته ظرف 1۸ ماه شاهد بهره برداری از این اورژانس باشیم.
* یک سوم  نوزادان کرمانشاه اینجا به دنیا می آیند

حجتی پور به اقدامات صورت گرفته در بیمارستان حضرت معصومه )س(  هم اشاره 
کرد و افزود: این بیمارستان به نوعی بیمارستان زنان و کودکان است و در حال حاضر 
یک سوم نوزادان استان در این بیمارستان متولد می شوند. وی از پیگیری راه اندازی 
بلوک های زایمانی در این بیمارستان خبر داد و افزود: در نظر داریم هشت بلوک زایمانی 

در این بیمارستان راه اندازی کنیم و اعتبارات آن را نیز لحاظ کرده ایم.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: امیدواریم این بلوک های زایمانی 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته ظرف ۹ ماه آینده راه اندازی شود و مادران باردار بتوانند 
شرایط بهتری در این بیمارستان داشته باشند.  وی از پیگیری برای خرید یک دستگاه 
ماموگرافی هم در این بیمارستان خبر داد و افزود: در نظر داریم با خرید این دستگاه، طرح 
غربالگری زنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را در خصوص سرطان سینه کلید 
بزنیم.  مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان این که انجام این اقدامات 
امسال ۳۶ میلیارد تومان هزینه در پی داشته، گفت: با اتمام این پروژه این میزان اعتبار 

به ۵۰ میلیارد تومان هم می رسد.

ساخت بزرگ ترین اورژانس کشور در کرمانشاه

مهنـدس امیدعلـی مرآتـی، مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان 
کرمانشـاه ضمـن تبریـک چهـل و دومیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند 
کیلومتـر   1۵۵ جـاری  سـال  فجـر  دهـه  ایـام  در  گفـت:  اسـالمی  انقـالب 
شـبکه فشـار ضعیف ، ۸۶ کیلومتر شـبکه فشـار متوسـط ، 117 دسـتگاه 
بـرداری  بهـره  بـه  ریـال  میلیـارد   ۴۲۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  هوایـی  پسـت 

می رسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه، 
پروژه هـا  ایـن  از  بـرداری  بهـره  و  احـداث  بـا  کـرد:  اظهـار  مهنـدس مرآتـی 
طـول شـبکه فشـار متوسـط اسـتان بـه 1۲ هـزار کیلومتـر و شـبکه فشـار 

ضعیـف بـه 7 هـزار کیلومتـر افزایـش یافـت.
بـا اضافـه شـدن ترانسـفورماتورهای جدیـد، مجمـوع تعـداد  وی گفـت: 
ترانسـفورماتورهای در حال بهره برداری اسـتان به 1۸ هزارو ۲۰۰دسـتگاه 
رسـید. در حال حاضر 1۹۰ هزار دسـتگاه چراغ روشـنایی معابر در اسـتان 
کرمانشـاه احـداث شـده اسـت کـه ضریـب نفـوذ روشـنایی بـه شـهرها و 

روسـتاهای اسـتان بـه میـزان قابـل توجهـی تامیـن شـده اسـت.
مهنـدس مرآتـی مصـرف انـرژی در اسـتان را دو میلیـون و ۸۶۸ کیلـووات 
اکنـون حـدود 7۹۵ هـزار مشـترک در  افـزود:  هـم  و  کـرد  اعـالم  سـاعت 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه وجـود دارد کـه از این تعداد 

مشـترک، حـدود  ۶۶۰  هـزار مشـترک دارای تعرفـه خانگـی می باشـند.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه در ادامـه بیـان 
دارای  اسـتان  در  روسـتایی  خانـوار  هـزار   1۶۵ حاضـر  حـال  در  داشـت: 
نیـز  بـرق در اسـتان  بـرق می باشـند و تعـداد روسـتاهای دارای  اشـتراک 
بـه ۲ هـزار و ۵۴۴ روسـتا می رسـد کـه نسـبت بـه سـال های قبـل افزایـش 

می دهـد. نشـان  را  چشـمگیری 
در  شـرکت  ایـن  فهـام  ح  طـر هوشـمند  کنتورهـای  افـزود:  ادامـه  در  وی 
اسـتان در سـال جـاری بـه پنـج هـزار و ۳7۰ دسـتگاه افزایـش یافته اسـت 
و کنتورهـای هوشـمند آب و بـرق نیـز یـک هـزار و 1۸۰ دسـتگاه می باشـد.

مهنـدس مرآتـی ابـراز داشـت: در ده مـاه گذشـته سـال ۹۹ بیـش از 1۳ 
ایـن  طـی  همچنیـن  اسـت.   شـده  اضافـه  مشـترکان  بـه  اشـتراک  هـزار 
مـدت 1۰ روسـتا نیـز بـه روسـتاهای برقـدار اسـتان اضافـه شـده اسـت.

بـا  کرمانشـاه   اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیـره  هیـات  ریئـس 
اشـاره بـه این کـه 1۰ درصـد مصـرف انـرژی بـرق اسـتان کرمانشـاه نسـبت 

بـه سـال قبـل در ایـن فصـل افزایـش یافتـه اسـت، اظهـار کـرد: اگـر هـر 
مشـترک یـک المـپ 1۰۰ وات محل کار یا 

منـزل خویش را خامـوش نماید، یقینا 
خاموشـی بـرق نخواهیـم داشـت.

نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 

بـرق اسـتان کرمانشـاه ابـراز کـرد: حـدود ۴۰ درصـد از مصـرف گاز کشـور 
در نیروگاه هـای تولیـد بـرق مصـرف می شـود و هـر مترمکعـب گاز حـدود 

می کنـد. تولیـد  بـرق  انـرژی  سـاعت  کیلـوات   7/۳
وی همچنیـن از یـک در میـان کـردن چراغ هـای روشـنایی معابـر داخـل 
شـهرها بـه تعـداد ۳۹ هـزار چـراغ و بـه قـدرت صرفـه جویـی شـده ۴.۴۶ 
مـگاوات خبـر داد و گفـت: خامـوش شـدن یـک چـراغ ۲۵۰ وات خیابانـی 
در حـدود ۶/۳ کیلـوات سـاعت در ۲۴ سـاعت صرفـه جویـی انـرژی دارد و 

ایـن بـه معنـی صرفـه جویـی در یـک مترمکعـب گاز اسـت.
بـرق  از خاموشـی  بـرای جلوگیـری  راهکارهایـی  ارائـه  بـا  مرآتـی  مهنـدس 
بیـن  معابـر  کـردن  خامـوش  کـرد:  اضافـه  کرمانشـاه،  اسـتان  مشـترکان 
مدیریـت  تبلیغاتـی  برنامه هـای  اجـرای  مـگاوات،   ۴ قـدرت  بـه  شـهری 
ژنراتـور  دیزل هـای  آوردن  مـدار  بـه  جرایـد،  و  رسـانه  طریـق  از  مصـرف 
امورهـای توزیـع بـرق و مکاتبـه بـا ادرات کل اسـتان جهـت صرفـه جویـی 
در مصـرف بـرق و گاز از جملـه اقدامـات دیگـر ایـن شـرکت  در زمسـتان 

اسـت.  ۹۹
افـزود:  اخیـر  سـال  یـک  در  رسـانه ها  تمـام  از  قدردانـی  و  تشـکر  بـا  وی 
بـه مشـترکان در اسـتان  و  رسـانه ها در راسـتای خدمـات رسـانی بهتـر 
دعـوت مـردم بـه رعایـت مصـرف انـرژی گرانبهـای بـرق، همیشـه همـگام 
و همـراه بـا شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه بـوده و بـدون 

اسـت. نبـوده  امکانپذیـر  حـوزه  ایـن  در  موفقیـت  حضوررسـانه ها 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه خبر داد؛

ح برق رسانی با  افتتاح 6۰ طر
اعتبار ۴2۰ میلیارد ریالی  در دهه فجر


