
Wednesday - Aprill 7, 2021       |       5907 چهارشنبه   18 فروردین   1399       |       24   شعبان   1442       |       4 صفحه       |       سال بیست و یکم - شماره

شهردار کرمانشاه گفت: سال ١۴٠٠ شاید همچون سال گذشته سخت 
باشد، اما امسال سال حرکت به جلو است.

بررسی  کرمانشاه، نخستین جلسه  روابط عمومی شهرداری  گزارش  به 
گانه  هشت  مناطق  و  مرکز  بودجه  تحقق  و  عوارض  وصولی  تفضیلی 
شهرداری در سال ١۴٠٠ به ریاست دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه 

برگزار شد.
زمان  در  داشت:  اظهار  نو  سال  تبریک  ضمن  نشست  این  در  طلوعی 
شهرداری  در  ما  کار  کنونی  شهر  اسالمی  شورای  دوره  از  مانده  باقی 
تالش  و  مساعدت  همکاران  باید  افزود:  وی  است.  شده  سنگین تر 
کار  آماده  و  روزرسانی  به  را  شهرداری  بتوانیم  تا  باشند  داشته  بیشتری 

تحویل دهیم.
شهردار کرمانشاه با تأکید بر این که پروژه های نیمه تمام باید ظرف این 
چندماه تکمیل و به بهره برداری برسند، گفت: عالوه بر این که در بحث 
درآمدی باید بیشتر تالش کرد، آرشیو الکترونیک نیز باید هر چه سریع تر 
به اتمام برسد. طلوعی ادامه داد: هم اکنون در سال جدید ۵٠ هفته کاری 
داریم که باید هزینه های جاری را تأمین کنیم، شرایط اقتصادی سختی 

وجود دارد اما باید بیشتر تالش کرد. 
مصوب  شورای  در  امسال  عوارضی  الیحه  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
عمل  گذشته  سال  اساس  بر  که  مجبوریم  اکنون  کرد:  تصریح  نشده، 
کنیم و دادگاه نیز با صدور رأی، دریافت عوارض مازاد بر تراکم )پذیره( 
را تایید کرده است.  شهردار کرمانشاه بیان کرد: در  خ روز  بر اساس نر
بحث تحقق بودجه، در کل کشور کمتر شهری در اسفند که ماه پایان 
سال بود توانست به صورت صددرصدی عمل کند، اما تحقق بودجه 
از  نشان  که  بوده  درصد   ١٨٠ از  بیش  ماه  این  در  کرمانشاه  شهرداری 

تالش تمامی همکاران است. 
موجب  نوروز  ایام  در  شهر  زیباسازی  این که  بیان  با  ادامه  در  طلوعی 
کرمانشاه  زیبا حق مردم  گفت: شهری  از شهرداری شد،  رضایت مردم 

و  زیباسازی  جهت  به  شهری  مدیران  مجموعه  از  دارد  جا  که  است 
اقدامات عمرانی شهر با وجود تمامی مشکالت اقتصادی و کرونا تشکر 
کنیم.  وی با بیان این که در سال جاری کارهای بزرگی باید انجام دهیم 
افزود: هر چقدر جلوتر می رویم مردم راضی تر می شوند و اگر مردم راضی 
باشند خداهم رضایت دارد، سال ١۴٠٠ سال حرکت به جلو است، شاید 

همچون ٩٩ سخت باشد اما باید حرکت کرد.
شهردار کرمانشاه تأکید کرد: خدمت به مردم باید تداوم داشته باشد، 
ایم.  کرده  عمل  همواره  بلکه  نبودیم  نمایش  و  شعار  اهل  گاه  هیچ 
انداز ۵  چشم  سند  و  الکترونیک  آرشیو  برنامه  گفت:  پایان  در  طلوعی 
شهرداری  مجموعه  از  مردم  مطالبات  از  یکی  کرمانشاه  توسعه  ساله 

است که برای ما نیز حائز اهمیت است.
ارائه  با  کرمانشاه  شهرداری  مالی  امور  مدیرکل  نشست،  این  پایان  در 
گزارشی از وصول مطالبات، شهرداری منطقه دوم را به عنوان رتبه اول 

در تحقق بودجه سال ١٣٩٩ معرفی کرد.
 اجرایی شدن سند ۵ ساله چشم انداز توسعه کرمانشاه در سال ١۴٠٠ 
انداز توسعه  این که سند ۵ ساله چشم  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار 
 ١۴٠٠ سال  در  سند  این  گفت:  شود  تنظیم  فروردین  پایان  تا  کرمانشاه 

باید اجرایی شود.
ریاست  به  کرمانشاه  توسعه  انداز  چشم  ساله   ۵ سند  بررسی  جلسه 
سعید طلوعی و با حضور معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمان های 

شهرداری کرمانشاه برگزار شد.
انداز  چشم  ساله   ۵ سند  تدوین  نشست،  این  در  کرمانشاه  شهردار 
توسعه کرمانشاه را یکی از اسناد بسیار مهم دانست و با بیان این که 
نباید در تصمیم گیری شهری سلیقه ای عمل کرد گفت: این سند باید 
به صورت علمی و تخصصی تنظیم شود و مطالبات مردم کرمانشاه را نیز 
باید در آن مد نظر قرار داد چرا که در حال تصمیم گیری درخصوص زندگی 

مردم و مدیریت شهری هستیم.

وی با بیان این که این سند تا پایان فروردین سال جدید باید تنظیم و 
در سال ١۴٠٠ عملیاتی شود، افزود: مدیریت شهری را باید با برنامه پیش 
برد و ما در این سند باید بدانیم اکنون در کجا قرار داریم و سال ١۴٠۵ در 
کجا خواهیم بود، باید بدانیم تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته و تا سال 
١۴٠۵ چه اقداماتی صورت خواهد گرفت. دکتر سعید طلوعی تصریح کرد: 
این سند برکات زیادی دارد که حتی در اجرای پروژه ها، بودجه آن و روش 

اجرای آن نیز پیش بینی می شود. 
که  موظفند  شهرداری  مدیران  تمامی  داد:  ادامه  کرمانشاه  شهردار 
را  را داشته باشند، نظرات و تجربیات  ح همکاری الزم  با مشاور این طر

منتقل و یک سند قوی با برنامه ریزی درست ارائه کنند.
شهر  اما  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  این که  بیان  با  پایان  در  وی 
در  گفت:  اجراست  حال  در  شهر  زیباسازی  اقدامات  و  زنده  کرمانشاه 
نظر  مد  نیز  مدیران  قصور  حتی  و  اقتصادی  مشکالت  باید  سند  این 
باشد و از مردم نیز درخواست داریم ما را در تنظیم هر چه بهتر این سند 
ح و مدیران  یاری کنند. الزم به ذکر است که در این نشست، مشاور طر
مناطق و سازمان ها نظرات خود درخصوص تنظیم سند ۵ ساله چشم 

انداز توسعه کرمانشاه را بیان کردند.
 با قاطعیت در مقابل ساخت و ساز غیرمجاز می ایستیم

شهردار کرمانشاه ضمن تاکید به برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز 
در شهر کرمانشاه گفت: اجراییات در عملیات تخریب در شهرک فدک 
ابتدای  از  داشت:  اظهار  شهر  صدای  برنامه  در  طلوعی  کرد.  بی تدبیری 
کارنامه  با ساخت و ساز غیرمجاز در  تا االن ۸۷۶ مورد برخورد  سال۹۸ 
درصد   ۴۰۰ حدود  قبل  سال های  به  نسبت  که  است  اجراییات  اداره 
افزایش داشته است و این آمار نشان از عملکرد خوب اداره اجراییات 

در برخورد با زمین خواران و سودجویان است.
وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز به غیر از وارد کردن خسارت به سیما و 

منظر شهری، از نظر ایمنی برای خود شهروندان خسارت بار است.
وی ادامه داد: در کل جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز روحیه خشنی 
دارد و کار در اداره اجراییات همیشه با مقاومت متخلفان روبرو است و 

از این رو شغل پر استرسی محسوب می شود.
طلوعی در ادامه به اتفاق ناگوار فوت خانم پناهی در برخورد با ساخت و 
سازهای غیرمجاز شهرک فدک اشاره کرد و افزود: همه ما از این مساله 
از  که  آمد  درد  به  مساله  این  با  خیلی ها  قلب  و  شدیم  متاثر  و  ناراحت 
رنجش  باعث  اتفاق  این  که  مردمی  همه  از  شهرداری  مجموعه  طرف 

خاطرشان شد و همچنین خانواده مرحوم پناهی عذرخواهی می کنم.
وی در ادامه اظهار داشت: پرسنل اداره اجراییات در این عملیات تخریب 
بی تدبیری کردند و به شکل بهتری می توانست این مساله را به انجام 
رساند. شهردار کرمانشاه با اشاره به ضرورت گرفتن مجوز برای هرگونه 
ساخت و ساز در حریم شهر از شهرداری افزود: زمین ۹۶۰ مترمربعی که 
خانواده مرحوم پناهی مدعی مالکیت آن هستند به دلیل قرارگرفتن در 
حریم رودخانه فصلی، حریم برق فشارقوی و داشتن کاربری فضای سبز 
این موارد شهرداری  که در  اعطای پروانه ساخت و ساز ندارد،  قابلیت 
بعد از احراز مالکیت به مالکان ما عوض یا بعد کارشناسی برابر قیمت 

، زمین را از آنها خریداری می کند.  روز
طلوعی در ادامه افزود: در زمینه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و 
جلوگیری از ادامه کار با کسی تعارف نداریم و قطعا همین برخورد قاطع با 
حاشیه نشینان در محله های باالنشین نیز اجرا خواهد شد و چه بسا در 

مواردی در محله های باالنشین سختگیری بیشتری نماییم.

شهردار کرمانشاه خبر داد:

سال ١۴٠٠ سال حرکت به جلو است

حضور  با  )عج(  زمان  امام  میالد  بزرگ  جشن 
عموم مردم کرمانشاه برگزار شد.

کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشن بزرگ میالد منجی عالم بشریت، حضرت 
رعایت  با  تعالی فرجه الشریف  مهدی عجل اهلل 
پروتکل های بهداشتی و با حضور نماینده مردم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  شریف 
راه  پیاده  در  مردم  عموم  و  کرمانشاه  شهردار 

پزشکان برگزار شد.
سعید طلوعی شهردار کرمانشاه در این مراسم 
اعیاد شعبانیه اظهار  ایام نوروز و  تبریک  ضمن 
در  که  مشکالتی  به  باتوجه  امسال  داشت: 
داشت،  وجود  اقتصادی  مسائل  و  کرونا  بحث 

روحیه ای  با  کرمانشاه  شهرداری  مجموعه  اما 
جهادی، زیباسازی شهر را در اولویت قرار داد.

وی در پایان با بیان این که با تمام توان ساخت 
شهری در شأن مردم کرمانشاه را دنبال خواهیم 
کرد گفت: همه ما خادم مردم کرمانشاه هستیم 

و به این خادمی افتخار می کنیم.
سازمان  همت  به  که  مراسم  این  ادامه  در 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه 
به  مداحان  شد،  برگزار  کساء  حدیث  جلسه  و 

شعر خوانی و مولودی خوانی پرداختند.
در پایان این مراسم پرشور و شاد، به قید قرعه 
١۴ کارت هدیه به شرکت کنندگان در این جشن 

اهدا گردید.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
شهرداری کرمانشاه گفت: سیستم خدمات 
سیستم  شامل  شهروندان  الکترونیک 
و  الکترونیک  آرشیو  شهرسازی،  یکپارچه 
شهروند سپاری به زودی افتتاح خواهد شد.

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت:  اظهار  لطفی  محمدرضا  کرمانشاه، 
شهروندان،  الکترونیک  خدمات  سامانه 
سامانه ای برای دسترسی راحت شهروندان 
کرمانشاهی به امالک است.  وی افزود: این 

سامانه در چند آیتم برنامه ریزی شده، آیتم اول تحت عنوان سیستم یکپارچه شهرسازی است که در 
مناطق هشت گانه شهرداری راه اندازی شده که از ثبت درخواست تا استعالم، پیگیری، صدور پروانه، 

عدم تخلف ساخت و ساز و... در آن صورت می گیرد.
لطفی ادامه داد: یکی دیگر از آیتم ها، آرشیو الکترونیک است که تمامی پرونده ها در حوزه شهرسازی، 

معماری و... به صورت اسکن شده در آن ثبت شده است.
و  کرد  اشاره  آن  به  شهرداری  فاوای  سازمان  رئیس  که  است  سپاری  شهروند  سیستم  سوم،  آیتم 
آرشیو الکترونیک، سیستم  آیتم اولیه شامل سیستم یکپارچه و  از دو  آن گفت: بعد  در خصوص 
شهروند سپاری جهت دسترسی کامل شهروندان به تمامی اطالعات ملکی به صورت الکترونیک 
صد،  ماده  کمسیون  پرونده های  رصد  ملکی،  اطالعات  هرگونه  می توانند  طریق  این  از  که  است 
پرتال شهرداری متصل است  به  این سیستم  این که  بیان  با  کنند. وی  کسب  را  و...  درخواست ها 
و مردم می توانند از این طریق وارد نقشه و اطالعات ملکی خود شوند تصریح کرد: هم اکنون آرشیو 
خدمات  سیستم  از  رسانه  اصحاب  حضور  با  زودی  به  اهلل  شاء  ان  و  رسیده  اتمام  به  شهرسازی 
الکترونیک رونمایی خواهد شد. لطفی، هزینه اجرایی این پروژه تاکنون را مبلغ ٨٠ میلیارد ریال اعالم 

و بیان کرد: مبلغ ۵٠ میلیارد ریال نیز در سال ١۴٠٠ برای ادامه پروژه در نظر گرفته ایم.
برای  زیادی  مزایای  پروژه  این  راه اندازی  گفت:  پایان  در  کرمانشاه  شهرداری  فاوای  سازمان  رئیس 
پرونده ها،  فیزیکی  حذف  شهرسازی،  پرونده های  حفظ  و  امنیت  به  می توان  که  دارد  شهروندان 
، کاهش تخلفات، تسریع در امور شهروندان و  جلوگیری از هرگونه کالهبرداری، باال بردن سرعت کار

گاهی مردم اشاره کرد. افزایش سطح آ

رئیس سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه اعالم کرد:

افتتاح سیستم خدمات الکترونیک شهروندان 

برگزاری جشن میالد منجی عالم بشریت با حضور مردم

ح کرد: رئیس پلیس راهور استان مطر

کرمانشاه  تعویض پالک در شهرهای قرمز  تعطیلی مراکز 

2

4

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعالم کرد:

 کاهش ۲۷ درصدی مجروحان
 حوادث رانندگی درون شهری

نگاهی به وضعیت کرونایی کرمانشاه؛

وضعیت قرمز و نارنجی 
ارمغان ترددهای نوروزی

تا چندی قبل تمام ۱۴ شهرستان کرمانشاه در وضعیت 
آبی و زرد کرونا قرار داشتند و تعداد بیماران بستری 
به وضعیت متعادلی رسیده بود اما با شروع ایام نوروز شرایط 

شروع به بدتر شدن کرد.
، دید و بازدیدها و شب  ــازار خریدهای شب عید و شلوغی ب
نشینی های نوروزی و از همه مهم تر سفرها باعث شد ابتدا 
شهرستان اسالم آبادغرب نارنجی شود و حاال بر اساس آخرین 
رنگ بندی کرونا، اسالم آبادغرب جزو شهرهای قرمز ایران شد و 
گیالنغرب نیز با رنگ نارنجی در وضعیت نامناسبی به سر می برد.

این در حالی است که مسئوالن استان کرمانشاه بارها نسبت 
به شکننده بودن شرایط کرونا در استان هشدار دادند و...

ح ملی واحدهای اقامتی  رئیس شرکت مجری طر
خانه مسافر در کرمانشاه با اشاره به وجود ۵۰۰ 
خانه مسافر فاقد مجوز در استان گفت: اگر چه در حال 
حاضر همکاری و حمایت همه جانبه ای از سوی دستگاه های 
متولی ساماندهی خانه مسافرها از جمله میراث فرهنگی 
در استان وجود دارد، اما درصورتی که این روند منسجم و به 
سمت مطلوب تر حرکت کند، شاهد تحولی در توسعه زیر 

ساخت های گردشگری و اشتغالزایی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه طال فروشان  خبر داد ؛
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به زخمی شدن ۱۶۷ نفر از شهروندان در 
حوادث رانندگی درون شهری در ایام نوروز  گفت: تعداد مجروحان نسبت به سال قبل ۲۷ 

درصد کاهش داشته است.
 به گزارش جام جم سرهنگ “فضل اهلل شیری” اظهار داشت: تعداد سوانح جرحی نوروز امسال به ۱۱۸ 

فقره رسید که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد.

پرتاژ ر
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رئیس پلیس راهور استان از تعطیلی مراکز تعویض پالک و لغو آزمون انواع 
گواهینامه های رانندگی در شهرهای قرمز کرمانشاه خبر داد.

به گزارش جام جم سرهنگ فضل اهلل شیری با اعالم این خبر گفت:در اجرای 
رنگ  نظر  از  که  وکنگاور  غرب  آباد  اسالم  شهرهای  در  کرونا  ستاد  مصوبات 
گواهینامه  انواع  آزمون  و  پالک  تعویض  خدمات  هستند  ،قرمز  کرونا  بندی 

آموزش نظری وعملی   ادامه داد:کالس های  ثانوی تعطیل شد. وی  اطالع  تا 
گواهینامه ها تا خارج شدن از وضعیت کرونایی قرمز تعطیل می باشند.

آزمون ها  نیز  نارنجی  شهرهای  داشت:در  بیان  استان  راهور  پلیس  رئیس 
نفرات  وتقلیل  بهداشتی   پروتکل های  رعایت  با  پالک  تعویض  وخدمات 
آموزش گیرنده جهت حفظ فاصله اجتماعی بالمانع است. سرهنگ شیری 

اعالم کرد:تیم های نظارتی پلیس راهور با سایر مبادی ذی ربط از دفاتر خدمات 
خودرویی و آموزشگاه های رانندگی استان برای نظارت بر عملکرد آنها به ویژه 
در بخش پروتکل های بهداشتی به صورت مستمر بازدید به عمل می آورند.  
این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد:در استان ۴۹ آموزشگاه رانندگی فعالیت 
دارند و تمامی شهرهای استان دارای یک مرکز خدمات تعویض پالک هستند.

تعطیلی مراکز تعویض پالک در شهرهای قرمز کرمانشاه  اجتماعی2
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
انهدام باند توزیع سالح غیرمجاز 

در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان از انهدام یک باند توزیع 
داد  خبر  کرمانشاه  در  غیرمجاز  مهمات  و  سالح 
و گفت: ۸۸ قبضه اسلحه به همراه تعداد قابل 

توجهی فشنگ کشف شد.
جاویدان  اکبر  علی  سردار  جام جم  گزارش  به 
پلیس  ماموران  اطالع  از  پس  داشت:  اظهار 
یک  فعالیت  بر  مبنی  استان  عمومی  امنیت 
دارند  قصد  این که  و  غیرمجاز  سالح  توزیع  باند 
و  اسلحه  قابل توجهی  تعداد  غربی  مرزهای  از 
مهمات وارد کرمانشاه کنند، رسیدگی به موضوع 
پلیس  داد:  ادامه  وی  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
شناسایی  به  موفق  اطالعاتی  کارهای  انجام  با 
محور  در  اسلحه  قاچاقچیان  حرکتی   مسیر 
ماهیدشت - کرمانشاه شده و پس از هماهنگی 

با مقام قضائی در محل مناسب مستقر شدند.
به  ماموران  کرد:  خاطرنشان  جاویدان  سردار 
آن  محض مشاهده خودروی حامل قاچاقچیان 
بازرسی های  طی  و  توقیف  ضربتی  عملیاتی  در  را 
انجام شده ۸۸ قبضه سالح شامل ۸۰ قبضه کلت 
کردند.  کشف  شکاری  اسلحه  قبضه   ۸ و  کمری 
بازرسی  ادامه  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزار  یک  تعداد  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
و ۳۵۵ عدد فشنگ کلت نیز کشف شد.  سردار 
جاویدان با اشاره به دستگیری یک نفر از اعضای 
دیگر  دستگیری  برای  تالش  کرد:  تصریح  باند، 
اعضای آن با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد. وی 
گفت: یکی از برنامه های جدی پلیس کرمانشاه در 
سال جاری برخورد قاطعانه با قاچاقچیان، خصوصا 

وارد کنندگان اسلحه است.

نوروز که می شود جشن های ازدواج رونق می گیرد و نوروز امسال که 
با اعیاد شعبانیه همزمان بود بهترین فرصت برای ازدواج زوجین بود.

یکی از مهم ترین مواردی که بر افزایش خرید طال و رونق بازار آن تاثیر 
آن  انتظار  و  می گیرد  اوج  ازدواج  جشن های  که  است  زمانی  می گذارد 
اما  باشیم.  طال  بازار  توجه  قابل  رونق  شاهد  امسال  نوروز  می رفت 
مغازه های طالفروشی کرمانشاه بر خالف تصور، خالی از مشتریان بود و 

میزان خرید و فروش طال در این مدت بسیار کم.
برخی از مغازه داران به دلیل خلوتی بازار تعطیل کردن مغازه های خود را ترجیح دادند و کسادی در 

همه مراکز اصلی طالی کرمانشاه چه پاساژها و چه راسته بازار زرگرها موج می زد.
به گزارش جام جم فرهاد فرجی یکی از طالفروشان کرمانشاه است و با بیان این که هر سال با 
آنقدر وضعیت اقتصادی  بازار طال مقداری رونق می گرفت، گفت: امسال  نزدیک شدن نوروز 
مردم نامناسب بود که افراد زیادی برای خرید طال نمی آمدند و بیشتر مردم پولی که داشتند 

صرف خرید مایجتاج اساسی تر مانند خوراک و پوشاک کردند.
وی ادامه داد: در گذشته بیشتر کسانی که طال می خریدند هدف سرمایه گذاری یا جلوگیری از 
کاهش ارزش پول خود را داشتند اما اکنون شرایط به گونه ای است که پولی برای پس انداز مردم 
اگر فروش مختصری هم در این  کرد:  کرمانشاهی خاطرنشان  باقی نمی ماند. این طالفروش 
مدت داشتیم بیشتر محدود به طالهای سبک و کم وزن بود و دیگر خبری از فروش طالهای با 

وزن باال نیست. به گفته فرجی، اکثر مردم سراغ طالهای ظریف می روند و سعی می کنند طالهای 
کم اجرت و حتی دست دوم بخرند که زیان نکنند.

»محمود رضاییان« یکی دیگر از طالفروشان کرمانشاه است و با اشاره به این که نوروز و اعیاد 
شعبانیه معموال اوج ایام عقد و عروسی و به تبع آن خرید طالست، گفت: متاسفانه امسال 
اگرچه هر دو مناسبت همزمان بود اما فروش چندانی نداشتیم.  وی تاکید کرد: بخشی از این 
کاهش فروش و رکود ناشی از شرایط بیماری کروناست که باعث شده مردم فعال برای ازدواج و 
مراسم مربوط به آن دست نگه دارند اما بخش عمده این رکود ناشی از شرایط اقتصادی است.

طال  هم  گرم   ۱۰۰ از  بیش  گاهی  ازدواج  برای  زوجین  گذشته  در  این که  بیان  با  طالفروش  این 
می خریدند، یادآور شد:امروز خریدهای مختصری هم که وجود دارد مربوط به نیم سرویس های 
سبک وزن ۲۰ تا ۳۰ گرمی است.  رضاییان اضافه کرد: حتی برخی از زوجین فقط به خرید حلقه 
بود  مرسوم  قبال  که  سنگین  النگوهای  یا  سرویس  خرید  سراغ  دیگر  و  می کنند  اکتفا  ازدواج 
نمی روند. وی گفت: مواردی هم داریم که زوجین کار را آسان تر می گیرند و فقط از نقره استفاده 
می کنند و مجموع این موارد بازار طال را با رکود مواجه کرده است. به گفته رئیس اتحادیه طال 

و جواهر کرمانشاه نیز نوروز امسال تاثیر چندانی بر رونق بازار طالی کرمانشاه نداشته است.
سعید جعفری با بیان این که هم اکنون شاهد رکود حاکم بر بازار طال هستیم، تاکید کرد: حتی 
ایام نوروز و اعیاد شعبانیه که معموال زمان ثبت مراسم ازدواج است نیز تاثیر چندانی بر رونق 

بازار نداشت.

وی بخش قابل توجهی از این رکود را مربوط به شرایط اقتصادی مردم دانست و عنوان کرد: برخی 
هم دست نگه می دارند تا ببینند وضعیت بازار طال چه خواهد شد. رئیس اتحادیه طال و جواهر 
کرمانشاه با بیان این که مشخص نیست این رکود در سال جاری چه وضعیتی داشته باشد، 

افزود: باید دید شرایط اقتصادی مردم و کشور چگونه خواهد شد.
وی قیمت تقریبی هر گرم طال را نیز نزدیک به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 

امکان افزایش این قیمت در سال جاری وجود دارد.

رکود نوروزی  در بازار طالی کرمانشاه

ح ملی واحدهای اقامتی خانه مسافر در کرمانشاه با اشاره به وجود  رئیس شرکت مجری طر
۵۰۰ خانه مسافر فاقد مجوز در استان گفت: اگر چه در حال حاضر همکاری و حمایت همه 
جانبه ای از سوی دستگاه های متولی ساماندهی خانه مسافرها از جمله میراث فرهنگی در 

استان وجود دارد، اما درصورتی که این روند منسجم و به سمت مطلوب تر حرکت کند، 
شاهد تحولی در توسعه زیر ساخت های گردشگری و اشتغالزایی خواهیم بود.

لیال صندوقی با اشاره به ظهور پدیده ای به نام خانه مسافر در کشور طی یک دهه گذشته، 
اظهار کرد: هرچند برخی استان ها از جمله استان های شمالی از سال ها پیش دارای این 
واحدهای اقامتی بودند، اما از سال ۱۳۹۵ بحث راه اندازی آنها در استان کرمانشاه دستور 
کار قرار گرفت.  وی تصریح کرد: همان سالهای اول برای حدود ۵۶ واحد مجوز فعالیت صادر 
آنها به نوعی با  آنها بود اکثر  شد که متاسفانه بعدها به دلیل نظارتی که بر روی فعالیت 

قانون گریزی برای تمدید مجوز فعالیت اقدام نکردند.
 رئیس شرکت مجری خانه مسافرها در کرمانشاه با اشاره به رونق و افزایش تعداد این 
واحدهای اقامتی در استان طی دو سال اخیر، عنوان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ واحد غیرمجاز 

را شناسایی کرده ایم و در تالشیم آنها را برای دریافت مجوز فعالیت ترغیب کنیم.
وی درخصوص ضرورت اخذ مجوز فعالیت برای این خانه مسافرها، گفت: امنیت مسافران 
در واحدهایی که دارای مدیر بهره بردار با تایید صالحیت فردی است و واحد بیمه نامه، 
دوربین، تابلو، درجه، مجوز و نرخنامه مصوب دارد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

این فعال گردشگری اضافه کرد: در حال حاضر در استان تنها ۳۰واحد مجاز داریم که ۱۸ 
واحد آن در شهر کرمانشاه است که همگی با مدیران بهره بردار الیق مشغول به فعالیت 
هستند.  صندوقی در بخش دیگری از این گفت و گو به تبلیغات غیرقانونی و اجاره های 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  مجازی  فضای  در  غیرمجاز  مسافرهای  خانه  مدت  کوتاه 
پیامدهای منفی و آسیب های اجتماعی که این موضوع به دنبال دارد، مکاتباتی را با پلیس 
فتا انجام دادیم تا همکاری الزم نسبت به جمع آوری این تبلیغات در فضای مجازی داشته 

باشند که متاسفانه کماکان شاهد ادامه فعالیت آنها هستیم.
 وی تاکید کرد: اگر دستگاه های متولی همچون استانداری، فرمانداری، شهرداری، میراث 
فرهنگی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس فتا در یک کمیته هماهنگی مصوباتی را 
برای ساماندهی خانه مسافرها داشته باشند، شرکت مجری این بخش خصوصی به عنوان 

بازوی اجرایی اقدامات شایسته ای را انجام خواهد داد.
ایجاد  برای  برنامه ریزی های  از  ادامه  کرمانشاه در  رئیس شرکت مجری خانه مسافرها در 
با  اول  گام  گفت: در  اقامتی در ورودی شهرها خبر داد و  این واحدهای  رزرواسیون  مراکز 
پیشنهاد شرکت و حمایت شهرداری در میدان امام )ره(که ورودی شهر کرمانشاه است، 
و  دستان  به  کارتون  و  دالالن  نابسامانی  این  تا  می شود  اندازی  راه  رزرواسیون  مرکز  یک 
دیوار نویسی و… به نحو مطلوب مدیریت شود.  این فعال گردشگری ابراز امیدواری کرد: در 
سال جدید شاهد تحول بسیار ارزشمندی در گردشگری استان بوده و در نوروز ۱۴۰۱ شاهد 

یک واحد غیرمجاز خانه مسافر در استان نباشیم.

ح ملی واحدهای اقامتی خانه مسافر کرمانشاه: رئیس شرکت مجری طر

ساماندهی 500 خانه مسافر فاقدمجوز 

فاطمه کمانی

خبرنگار



3 کرونا را جدی بگیریم 
راننده گرامی

و  کرونـا  بیمـاری  چهـارم    پیـك  شـیوع  بـه  توجـه  بـا 
تشـدید ایـن بیمـاری،  مجـددا تاکیـد می گردد اسـتفاده 

می باشـد.  الزامـی  مسـافران   و  خـود  بـرای  ماسـك  از 
نقـل  و  حمـل  نـاوگان  راننـدگان  نکنیـم  فرامـوش 
معـرض  در  خطـر  پـر  بسـیار  مشـاغل  جـز  عمومـی 

سـالمتی  آرزوی  بـا  می باشـند.   کرونـا  بیمـاری  سـرایت 
شـما و خانواده گرامیتان اسـتفاده از ماسـک و رعایت 

اسـت. الزامـی  بهداشـتی  پروتکل هـای 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

رپرتاژ 
شهرداری

خبر

معاون شهردار کرمانشاه خبر داد: 
نصب کاشن تانک برای اولین 

بار در کرمانشاه 

تانک  کاشن  از نصب  کرمانشاه  معاون شهردار 
شریانی  معابر  سازی  ایمن  راستای  در  ترافیکی 

درجه یک در شهر کرمانشاه خبر داد.
کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
محسن ارجمندی اظهار داشت: معاون حمل و 
نقل و ترافیک، سیاست کالن خود در به حداقل 
رساندن حوادث رانندگی را در دستور کار دارد و 

این سیاست در سال ١۴٠٠ پررنگ تر خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا و برای اولین بار اقدام 
به نصب کاشن تانک که یکی از تجهیزات مدرن 
را  بازدارندگی  بیشترین  و  ترافیک  ایمنی  حوزه 
محل  و  جناغی  در  تجهیزات  دیگر  به  نسبت 

تفکیک مسیر ها ایجاد می کند کرده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار کرمانشاه 
ادامه داد: با برنامه ریزی کارشناسان حوزه و خرید 
تجهیزات به مقدار نیاز و الویت بندی معابر، هم 
اکنون در سطح شهر این پروژه ایمنی ترافیکی در 
هفت معبر شامل بلوار طاقبستان، بزرگراه امام 
بهشتی،  شهید  بلوار  علی،  امام  بزرگراه  حسین، 
بلوار شهید کشوری، بلوار شهید شمشادیان و 

بلوار شهید قاسم سلیمانی در جریان است.
ارجمندی در پایان با بیان این که ١٠۵ محل برای 
 ۵٠ تاکنون  و  شده  برنامه ریزی  ح  طر این  اجرای 
مورد آن نصب گردیده تصریح کرد: این اقدامات 
درحالی صورت می گیرد که شهرداری در بدترین 
حمایت های  از  دارد  جا  که  است  مالی  وضعیت 

طلوعی شهردار کرمانشاه تشکر کنیم.

رئیس شورای شهر کرمانشاه:
افـزوده  ارزش  شـهری،  قطـار 
داد خواهـد  افزایـش  را  شـهر 

قطار  پروژه  گفت:  کرمانشاه  شهر  شورای  رئیس 
افزوده  ارزش  افزایش  باعث  کرمانشاه  شهری 

شهر و در جذب گردشگر مؤثر خواهد بود.
کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهری  قطار  پروژه  از  بازدید  در  حیدری  طیب 
خوبی  پروژه  یک  این  داشت:  اظهار  کرمانشاه 
آن را  باید ادامه پیدا کند و مردم منافع  است که 
اعتبار بیشتری به  اگر  با بیان این که  ببینند. وی 
آن  بهره برداری  شاهد  زودتر  می شد  تزریق  پروژه 
که  است  این  اراده  و  عزم  اکنون  افزود:  بودیم 
به   ١۴٠٠ سال  پایان  تا  شهری  قطار  پروژه  اول  فاز 

بهره برداری برسد.
در  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهر  شورای  رئیس 
گرفته،  صورت  خوبی  اقدامات  عمرانی  بحث 
منعقد  پیمانکاران  و  مشاوران  با  قراردادهایی 
شده، مصالح مورد نیاز تهیه و دپو شده و فقط 
در بحث تأسیسات برقی و مکانیکی باید اقداماتی 
 ١۵٠ مبلغ  این که  بیان  با  حیدری  گیرد.  صورت 
میلیارد تومان که در سال ٩٨ برای این پروژه در 
نظر گرفته شده بود امسال تحقق یافت گفت: در 
از ۵٠٠ میلیارد تومان  نیز بیش  بودجه سال ١۴٠٠ 
گرفته  نظر  در  مشارکت  اوراق  فروش  صورت  به 
شده است. وی در ادامه اشاره ای نیز به فاز دوم 
تا  این که  بیان  با  و  داشت  شهری  قطار  پروژه 
محدوده بازار حفاری زیرزمینی صورت گرفته است 
خاطرنشان کرد: بدلیل برخورد با آب های زیرزمینی 

مقداری کار در این ناحیه سخت شده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در پایان انتقادات 
و  ندانست  منطقی  را  پروژه  این  بر  شده  ح  مطر
مختلف  دوره های  در  پروژه  این  برای  کرد:  تاکید 
تومان  میلیارد  هزاران  و  شده  تزریق  اعتباراتی 
هزینه شده و اکنون نمی توان گفت پروژه خوب 
آن را از ریشه از بین برد، این یک پروژه  نیست و 
خوبی است که مجموعه مدیران استانی از جمله 
بر  استاندار  عمرانی  معاون  و  محترم  استاندار 
تکمیل هر چه سریع تر آن تأکید دارند، پروژه قطار 
در  و  شهر  افزوده  ارزش  افزایش  باعث  شهری 
جذب گردشگر مؤثر خواهد بود چراکه تنها شهر 

در غرب کشور هستیم که آن را اجرا کردیم.

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه از افتتاح فاز اول پروژه 
قطار شهری کرمانشاه در پایان سال ١۴٠٠ خبر داد.

حاشیه  در  نیا  سرتیپ  امین  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اظهار  شهری  قطار  پروژه  از  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  بازدید 
کافی  همت  اگر  که  اجراست  درحال  خط  یک  و  فاز  دو  در  پروژه  این  داشت: 
صورت گیرد و منابع مورد نظر تزریق شود ان شاء اهلل فاز اول آن تا پایان سال 

١۴٠٠ به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان این که فاز دوم آن بنابر قرارداد از پیش تعیین شده باید در سال 
١۴٠۵ افتتاح شود، افزود: پروژه های بزرگ شهری، نیازمند فکری، همت و هزینه 

کالن است اما متأسفانه در خصوص منابع مالی ضعیف عمل شده است. 
سال  از  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
١٣٩٠ تا سال ١٣٩٨ مبلغ ٢٨٠ میلیارد تومان به پروژه اعتبار تعلق گرفته که با 

بروزرسانی وضعیت کنونی بیش از ٢ هزار میلیارد تومان است. 
 سرتیپ نیا با بیان این که یک هزار و ٣۴٠ میلیارد تومان درخواست شهرداری 

در سال ٩٩ بوده است گفت: تاکنون ١٣٨ میلیارد تومان آن تحقق یافته است. 
و  اعالم  تومان  میلیارد   ٩٠٠ مبلغ  را   ١۴٠٠ سال  در  پیشنهادی  بودجه  وی 
نمایندگان  حمایت  و  دولتی  بودجه  تزریق  طریق  از  اگر  کرد:  خاطرنشان 
کرمانشاه در کمسیون تلفیق بتوانیم ردیف را تغییر دهیم، این مبلغ افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
اما  شد  آغاز   ١٣۵۴ سال  تهران  متروی  این که  بیان  با  ادامه  در  مسئول  این 
در سال ٧٨ خط یک آن باوجود حمایت ها و منابع کافی به بهره برداری رسید 
گفت: در کرمانشاه اکنون ٩ سال است که کار آغاز شده آن هم در شرایط بد 
اقتصادی که البته اگر حمایت شود ان شاء اهلل به زودی به بهره برداری خواهد 

رسید. 
 وی در پایان خرید مصالح در گذشته را یکی از اقدامات خوب دانست و با بیان 
گرفته  صورت  کشور  وزارت  طریق  از  ناوگان  تهیه  جهت  الزم  اقدامات  این که 
است، خاطرنشان کرد: بنابر وعده داده شده ٣۶ واگن با ظرفیت ٧ هزار و ٢٠٠ 

نفر تا پایان سال ١۴٠٠ تحویل خواهد شد.

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه:

فاز اول قطار شهری کرمانشاه در ١4٠٠ کلید خورد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرمانشاه گفت: 
کرمانشاه بر اساس یک سری مؤلفه ها و شاخص ها کالنشهر شده 

و هم اکنون در دوره گذار برای کالنشهر شدن است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، خسرو عیسائیان در 
نشست خبری که به مناسبت استقبال از نوروز ۱۴۰۰ برگزار شد با 
بیان این که شهر کرمانشاه با رنگ آمیزی متفاوت پیاده روها، نصب 
استقبال  به  خاص  نورپردازی  و  مفهمومی  مجسمه ها  و  المان ها 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  کرد:  اظهار  می رود،  بهار  فصل 
آرامش و امنیت  از حس  کرمانشاه موظف به ایجاد شهری مملو 

روحی در شهروندان است.
که شهرداری ها  زنده ای است  این که شهر موجود  به  با اشاره  وی 
بخشی از جریان شهری را به حرکت در می آورند، افزود: کالن شهر 
بر اساس یکسری مؤلفه ها و شاخص ها صورت  کرمانشاه  شدن 
شهر  کالن  برای  گذار  دوره  مسیر  در  کرمانشاه  واقع  در  اما  گرفته، 

شدن است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرمانشاه ادامه 
یک  نیازمند  واقعی  معنای  به  کرمانشاه  شدن  شهر  کالن  داد: 
سری ریز مؤلفه ها از جمله مشارکت های مردمی در بحث توسعه 
شهری است. عیسائیان با بیان این که شهرداری یک نهاد عمومی 
غیردولتی است، ادامه داد: باید مؤلفه مشارکت های مردمی جلب 
و جذب شود چرا که زمانی در شهر پیشرفت و آبادانی باالیی اتفاق 

می افتد که به همان میزان مشارکت های مردمی باال باشد.
نقش آفرین  شهر  توسعه  در  شهروندان  این که  بر  تاکید  با  وی 
هستند، گفت: کرمانشاه پرچمدار بحث بازیافت زباله ها در کشور 
است و جز نخستین شهرهایی بود که بازیافت زباله ها را عملیاتی 
کرد، اما بحث جمع آوری زباله و پسماند هزینه هایی را به شهرداری 
تحمیل می کند که متأسفانه شهروندان در این خصوص مشارکت 

پایینی دارند.
کرمانشاهی ها به طور متوسط ساالنه ۶۰۰ تن زباله تولید می کنند

کار  شیفت  سه  صورت  به  خودرو   ۳۰ این که  بیان  با  عیسائیان 
دارند،  عهده  بر  را  کرمانشاه  شهر  سطح  زباله های  جمع آوری 
تصریح کرد: ساالنه بین ۴۵۰ تن تا ۶۵۰ تن زباله در این شهر تولید 
می شود که طی ایام نوروز با افزایش ۳۰ درصدی تولید حجم زباله ها 
ارائه خدمات شهری  برای  باید  این که  بیان  با  مواجه هستیم. وی 

از  قابل توجهی  مبلغ  افزود:  شود،  پرداخت  آن  تعرفه  شهرداری  و 
امر  صرف  خدمات  ارائه  قالب  در  کرمانشاه  شهرداری  درآمدهای 
جمع آوری و دفع زباله های تولیدی شهروندان کرمانشاهی می شود.
به گفته عیسائیان، ۶۰ درصد از هزینه ها و عوارض شهری دریافتی 
از شهروندان صرف توسعه و آبادانی شهر و ۴۰ درصد صرف هزینه 
امورات جاری شهر کرمانشاه می شود و یکی از دالیل عدم توسعه و 
به وجود آمدن برخی از مشکالت شهری عدم مشارکت شهروندان 

در پرداخت عوارض شهری است.
شیوع  ابتدای  از  کرمانشاه  شهرداری  شده  ارائه  خدمات  به  وی 
محل های  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره  تاکنون  کرونا  ویروس 
نقل  و  حمل  ویروس،  این  گسترش  و  شیوع  برای  کننده  نگران 
و  به موقع  اقدامات  خوشبختانه  که  بود  شهری  درون  عمومی 
آمار  کمترین  شاهد  و  شد  انجام  حوزه  این  در  خوبی  پیشگیرانه 

مبتالیان در این قشر بودیم.
تش نشانی یال تجهیزات آ ید ۱۵ میلیارد ر  خر

ریال تجهیزات  گرفته ۱۵ میلیارد  با پیگیری های صورت  گفت:  وی 
مورد نیاز حوزه آتش نشانی کرمانشاه از جمله ۱۰ پمپ لجن کش و 

شلنگ خریداری شده است.
کرد و  نیز اشاره  کرمانشاه  عیسائیان به واحد اجراییات شهرداری 
افزود: این واحد در ۲ ُبعد سد معبر و تخلفات ساختمانی در بحث 
پیشگیری و برخورد با تخلفات شهری فعالیت می کند، اما به دلیل 
مشکالت اقتصادی مردم و آسیب هایی که به دلیل شیوع ویروس 
در  آن چنانی  سختگیری  شد  وارد  خانواده ها  معیشت  به  کرونا 
انجام نمی گیرد و دست فروشان سطح  بحث سد معبر مشاغل 
خیابان ها ساماندهی شوند. وی با اشاره به برخورد با ۲ هزار و ۸۰۰ 
مورد تخلف ساخت و ساز در شهر کرمانشاه از ابتدای سال جاری 
تاکنون، تأکید کرد: در بحث تخلفات ساخت و ساز کمیسیون های 
ماده صد بر این امر نظارت دقیقی دارند و با تخلفات ساختمانی به 

صورت جدی برخورد صورت می گیرد.
عیسائیان با بیان این که هشت شرکت خدماتی در سطح مناطق 
و  روب  و  رفت  نظافت،  وظیفه  کرمانشاه  شهرداری  هشتگانه 
جمع آوری زباله را بر عهده دارند، گفت: حوزه خدمات شهری بسیار 
حساس و در معرض دید است و اگر ارائه خدمات را بدرستی انجام 

نشود همه شهروندان معترض خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اعالم کرد:

کرمانشاه در دوره گذار برای کالنشهر شدن است

ــل ونـــقـــل مــســافــر  ــم ــان ح ــازمــ مـــدیـــر عـــامـــل ســ
ــهــســازی  ب و  نــــوســــازی  تـــــــداوم  از  ــانـــشـــاه  کـــرمـ
ایستگاه های اتوبوس این شهر با هدف افزایش 
و  حمل  ناوگان  از  استفاده  در  شهروندان  رفــاه 

نقل عمومی خبر داد.
ونقل  حمل  ســازمــان  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
تأکید  بــا  شهبازی  غالمرضا  کرمانشاه،  مسافر 
ایجاد  راســتــای  ایــن ســازمــان در  اهتمام ویــژه  بر 
به  شهروندان  ترغیب  برای  الزم  زیرساخت های 
گفت:  عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  از  استفاده 
نوسازی و بازسازی ایستگاه های اتوبوس عالوه 

بر افزایش رفاه شهروندان در زیباسازی و ارتقای 
تــاثــیــرگــذار  بــســیــار  نــیــز  شــهــری  مبلمان  کیفیت 

است.
وی بــا اشــــاره بــه ایــن کــه ایــجــاد ایــســتــگــاه هــای 
اصلی  ابــزارهــای  از  یکی  عنوان  به  اتــوبــوس هــای 
ضمن  گفت:  اســت،  شهری  مبلمان  ســازی  زیبا 
ــازی وایـــجـــاد ایــســتــگــاه هــای جــدیــد خرید  ــازسـ بـ
سازمان  این  کار  دستور  در  نیاز  مورد  تجهیزات 

قرار دارد.
ــل مــســافــر  ــق ــل و ن ــم ــان ح ــازمــ مـــدیـــرعـــامـــل ســ
۲۳۲سایه بان  از  بیش  این که  بیان  با  کرمانشاه 

ــوس در شــهــر کــرمــانــشــاه جهت  ــوب ایــســتــگــاه ات
انجام  برنامه ریزی های  با  کرد:  وجود دارد تصریح 
ــرادات و  ــ ــده، ایـــن ســازمــان در جــهــت رفـــع ایـ شـ
۸۵۱ایستگاه  اتــوبــوس،  ایستگاه های  نــواقــص 
آینده نزدیک  یا نوسازی شده اند که در  بازسازی 
شهر  سطح  در  و  نــوســازی  نیز  ایستگاه ها  باقی 

نصب خواهد شد.
شــهــبــازی تــأکــیــد کـــرد: ایــســتــگــاه اتـــوبـــوس جــزو 
مــلــزومــات زنــدگــی در شــهــر مــحــســوب مــی شــود 
با  منتظر  مــســافــران  بـــرای  اســت  مکانی  چــراکــه 
امکان محفوظ ماندن از شرایط جوی که طراحی 

بــرای  انــگــیــزه  و  مـــردم  بــاعــث جــذب  آن  مناسب 
کاهش  و  عمومی  امکانات  از  بیشتر  استفاده 
آلــودگــی  و  شخصی  نقلیه  وســایــل  از  اســتــفــاده 

محیط خواهد شد.
این که  به  اشــاره  با  پایان  در  مسئول  مقام  ایــن 
تیررس  ایــن ســازمــان در  نحوه خــدمــات رســانــی 
ــردم  در  ــ نــگــاه شــهــرونــدان قـــرار دارد ونــقــش م
اتـــوبـــوس و  از  نـــگـــهـــداری  راســـتـــای صــیــانــت و 
انتظار  داد:  ــه  وادام دانست  مهم  را  ایستگاه ها 
ــوال  مــــی رود شــهــرونــدان در راســـتـــای حــفــظ امـ

عمومی کمک کار این سازمان باشند.

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز  صورت گرفت؛

کاشت نهال مهربانی در شیرخوارگاه و سرای سالمندان کرمانشاه
رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه:

اعمال قانون مسافربرهای غیرمجاز

تالش سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه برای بازسازی سایه بان ایستگاه های اتوبوس

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری از کاشت نهال مهربانی در شیرخوارگاه معتضدی و سرای سالمندان 
ِارم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده در این خصوص اظهار داشت: ۴۱ اسفند به مناسبت 
اداره کل  برنامه کاشت نهال درخت میوه برای مراکز تحت نظر  با عنوان کاشت نهال مهربانی؛  روز احسان و نیکوکاری و 

بهزیستی اجرا شد.   وی افزود: در مرحله اول برنامه کاشت درخت در شیرخوارگاه معتضدی انجام پذیرفت.
شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
منظر  سیما،  سازمان  توسط  برنامه  این  کرد:  تصریح 
مشارکت  و  همکاری  با  و  شهرداری  سبز  فضای  و 
این  سرپرست  و  معتضدی  شیرخوارگاه  مجموعه 

مجموعه سرکار خانم زنگنه برگزار شد.
ادامه  در  و  روز  این  در  کرد:  تصریح  رحمتی زاده 
برنامه های پیش بینی شده، درختکاری در مرکز سرای 

سالمندان ارم و مادر اجرا شد.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهرداری خاطر نشان کرد: این مراسم نیز با همکاری 
آقای اکبری مدیر سرای سالمندان ارم و  و هماهنگی 

خانم شمشیری مدیر فنی مجموعه برگزار شد.

ح برخورد و اعمال قانون  رئیس سازمان حمل و نقل شهر کرمانشاه با تأکید بر ضرورت برخورد با مسافربرهای شخصی بیان داشت: طر
مسافربرهای شخصی و غیرمجاز در ایستگاه های تاکسی و اتوبوس آغاز شد.

با  برخورد  و  مسافر  نقل  و  حمل  ساماندهی  راستای  در  داشت:  اظهار  شهبازی  غالم  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ح به مرحله اجرا درآمده است و بر این اساس با تمامی  مسافربرهای شخصی غیرمجاز در پایانه ها و خطوط سطح شهر کرمانشاه، این طر

خودروهای شخصی و غیرمجاز که وارد پایانه ها و ایستگاه های مسافربری شده برابر قانون برخورد خواهد شد. 
وی با بیان این که  تنها تاکسی ها و وسایط حمل ونقل عمومی درون 
با  که  ح  طر این  در  گفت:  هستند،  مسافر   حمل  به  مجاز   شهری 
همکاری پلیس راهور و سازمان حمل و نقل مسافر اجرا شد، تاکنون 
امنیت  که  بر شخصی غیر مجاز  رانندگان مسافر  ۱۱ دستگاه خودرو 
می کنند  مواجه  خطر  با  را  مسافران  سفر  ایمنی  و  رانندگان  شغلی 
نقل  و  حمل  سازمان  رئیس  است.  شده  قانون  اعمال  و  توقیف  
مسافر شهری شهرداری کرمانشاه ضمن تقدیر از همکاری دادستان 
با سازمان  انتظامی  نیروی  راهور  کرمانشاه، پلیس  انقالب  و  عمومی 
غیر  مسافربرهای  با  برخورد  ح  طر در  کرمانشاه  مسافر  نقل  و  حمل 
هر  تحت  شهری  درون  سفرهای  در  خواست  شهروندان  از  مجاز 
شرایطی از خودروی شخصی غیر مجاز که هویت آنها برای مسافران و 

این سازمان مشخص نیست استفاده نکنند.



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

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-45897
     سرپرست  استان کرمانشاه: کاوه رستمی: 08334411163

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
امام خمینی )ره(بودى جز بود او، نباشد هرگز

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

خبر

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان اعالم کرد:

کاهش 27 درصدی مجروحان 
شهری  درون  رانندگی  حوادث 

با  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
شهروندان  از  نفر   ۱۶۷ شدن  زخمی  به  اشاره 
در حوادث رانندگی درون شهری در ایام نوروز  
گفت: تعداد مجروحان نسبت به سال قبل 

۲۷ درصد کاهش داشته است.
اهلل  “فضل  سرهنگ  جم  جام  گزارش  به   
جرحی  سوانح  تعداد  داشت:  اظهار  شیری” 
نوروز امسال به ۱۱۸ فقره رسید که نسبت به 

سال قبل ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد.
 ۴ همچنین  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
در  نیز  کشته  نفر   ۴ با  فوت  به  منجر  سانحه 
سال  با  که  بودیم  شاهد  استان  شهرهای 

گذشته برابری می کند. 
خسارتی  تصادفات  تعداد  شیری  سرهنگ 
ذکر  فقره   ۱۰۷ هم  را  نوروزی  تعطیالت  ایام  در 
کرد و گفت: این تعداد سانحه در مقایسه با 
سال قبل که ۶۰۸ مورد بوده ۸۲ درصد کاهش 

نشان می دهد.
پلیس  رئیس  شیری”  اهلل  “فضل  سرهنگ 
و  جرحی  فوتی،  سوانح  جمع  استان  راهور 
خسارتی را هم ۲۲۸ مورد در نوروز ۱۴۰۰ عنوان 
نسبت  هم  خصوص  این  در  کرد:  تصریح  و 
مورد   ۷۸۱ به  سوانح  این  که  قبل  سال  به 
می رسید شاهد کاهش ۷۱ درصدی هستیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: 
در نوروز امسال ۶ میلیون و ۱۶۷هزار تردد در محورهای مواصالتی 
استان به ثبت رسید، در حالی که این آمار در نوروز سال گذشته ۳ 

میلیون و ۳۰۲ هزار تردد بوده است.
کرمی اظهار داشت: در نوروز امسال ۶  گزارش جام جم فریبرز  به 
میلیون و ۱۶۷ هزار تردد در محورهای مواصالتی استان کرمانشاه 
به ثبت رسید در حالی که این آمار در نوروز سال گذشته ۳ میلیون 

و ۳۰۲ هزار تردد بوده است.

در  شده  ثبت  تخلف  بیشترین  امسال  طی  افزود:  ادامه  در  وی 
محورهای مواصالتی استان مربوط به سرعت غیرمجاز با ۳۱۷ هزار 
و ۸۸۹ مورد تخلف که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳۳ 

هزار و ۵۸۲ تخلف با رشدی ۴۲ درصدی مواجه بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان 
از مجموع تردد ها ۵ میلیون و ۵۱۵ هزار تردد به وسیله  داشت: 
خودروهای سواری و ۶۵۲ هزار تردد توسط وسایل نقلیه سنگین 
کرد: بیشترین تردد در محور بیستون  انجام شد.  کرمی تصریح 

محور  به  مربوط  تردد  کمترین  و  تردد  هزار   ۳۶۶ با  کرمانشاه   –
گیالنغرب  سومار با ۴ هزار مورد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با اشاره 
به وجود بیش از هشت هزار کیلومتر راه در استان کرمانشاه که 
۸۹۰ کیومتر آن راه شریانی و ۴۱۷ کیومتر آن بزرگراه است، تاکید کرد: 
ثابت، ۳۱  از طریق ۳۰ دستگاه سامانه ثبت تخلف  تمام محورها 
دستگاه دوربین نظارت تصویری و ۷۴ دستگاه ترددشمار پایش 

می شود.  
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تا چندی قبل تمام ۱۴ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی و زرد 
کرونا قرار داشتند و تعداد بیماران بستری به وضعیت متعادلی 
شدن  بدتر  به  شروع  شرایط  نوروز  ایام  شروع  با  اما  بود  رسیده 

کرد.
شب  و  بازدیدها  و  دید   ، بازار شلوغی  و  عید  شب  خریدهای 
ابتدا  شد  باعث  سفرها  مهم تر  همه  از  و  نوروزی  نشینی های 
آبادغرب نارنجی شود و حاال بر اساس آخرین  شهرستان اسالم 
رنگ بندی کرونا، اسالم آبادغرب جزو شهرهای قرمز ایران شد و 
گیالنغرب نیز با رنگ نارنجی در وضعیت نامناسبی به سر می برد.

این در حالی است که مسئوالن استان کرمانشاه بارها نسبت 
به شکننده بودن شرایط کرونا در استان هشدار دادند و از مردم 
خواستند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و حاال اگر همین 
روند ادامه پیدا کند تعداد شهرهای قرمز و نارنجی استان بیشتر 

هم خواهد شد.
ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  جام جم  خبرنگار  گزارش  به 
روزهای  در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  مدیریت 
استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  افزایشی  روند  شاهد  اخیر 

بودیم و این روند همچنان ادامه دارد.
مهدی محمدی اظهار کرد: این روند افزایش به گونه ای است که 
اکنون ۲۰۷ نفر در مراکز درمانی و بیمارستان های استان بستری 

هستند.
بندی  رنگ  تغییر  بر  مبتالیان  افزایشی  روند  تاثیر  از  وی 
اکنون  هم  داد:  ادامه  و  کرد  یاد  هم  استان  شهرستان های 
آبادغرب در وضعیت قرمز کرونا و شهرستان  شهرستان اسالم 

گیالنغرب در وضعیت نارنجی قرار دارد.
دانشگاه  کرونا  مدیریت  ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس 
اکنون  هم  عالوه  به  کرد:  تاکید  کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم 
سرپل  هرسین،  کلیایی،  و  سنقر   ، کنگاور پاوه،  شهرستان های 

شهرستان های  و  زرد  وضعیت  در  کرمانشاه  و  صحنه  ذهاب، 
در  نیز  روانسر  و  جوانرود  قصرشیرین،  داالهو،  باباجانی،  ثالث 

وضعیت آبی قرار دارند.
در استان طی  از ثبت یک مورد فوتی جدید  محمدی همچنین 
حاضر  حال  در  کرد:  یادآوری  و  داد  خبر  هم  گذشته  روز  شبانه 

شمار قربانیان کرونا در استان به ۱۵۰۸ نفر رسید.
به گفته این مسئول، در شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار بستری و ۹۸ 

نفر سرپایی مبتال به کووید ۱۹ در استان شناسایی شدند.

سوی  از  اما  است  کننده  نگران  کرونا  وضعیت  که  شرایطی  در 
سال  اول  هفته  یک  طی  را  نوروزی  سفرهای  آمار  افزایش  دیگر 

جاری شاهد بودیم.
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  گفته  به 
هزار   ۳۰ از  بیش  امسال  نوروز  ابتدای  هفته  یک  در  کرمانشاه، 
کرمانشاه  استان  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  طریق  از  مسافر 

جابجا شدند.
مسافر  هزار   ۳۰ امسال  ابتدای  روز  هفت  در  گفت:  کرمی  فریبرز 

و  سواری  اتوبوس،  ناوگان  توسط  سفر  هزار  چهار  از  بیش  و 
مینی بوس در کرمانشاه داشتیم که نسبت به هفته اول نوروز 
سال ۱۳۹۹ در هر دو بخش تقریبا افزایش نزدیک به دو برابری 

را شاهد بودیم.
وی عنوان کرد: در ایام سفرهای نوورزی امسال یعنی از ۲۰ اسفند 
گذشته تا پنجم فروردین امسال تردد خودرو در کل محورهای 
بیشتر  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۹ نیز  استان 

شده است.
کرمانشاه  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در  استان  به  ورودی  نقلیه  وسایل  تعداد  ساخت:  خاطرنشان 
این بازه زمانی ۷۱۸ هزار دستگاه و تعداد خودروهای خروجی۶۳۶ 
هزار دستگاه بوده است. کرمی بیشترین تردد در این مدت را نیز 
مربوط به محورهای بیستون به کرمانشاه و برعکس، کرمانشاه 

به ماهی دشت و کرمانشاه به قزانچی دانست.
اگر این آمارها را در کنار اسکان بیش از ۹ هزار نفر شب در استان 
اعالم  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  که 
کرده قرار بدهیم مشخص می شود این حجم از تردد و سفر چه 

تاثیر نامطلوبی بر وضعیت کرونا در کرمانشاه داشته است.
از سوی دیگر وقتی که رعایت پروتکل های بهداشتی را مشاهده 
و  گردشگری  مراکز  نیست،  مناسب  چندان  وضعیت  می کنیم 
خیابان ها بسیار شلوغ است و هنوز درصدی از مردم از ماسک 

استفاده نمی کنند.
که  است  افرادی  ازدحام  از  پر  خیابان ها  و  پاساژها  خرید،  مراکز 
با  آتی  روند طی چند هفته  این  با  و  تردد می کنند  بدون ماسک 
افزایش قابل توجه بستری ها و مرگ و میر مواجه خواهیم شد 
اندیشیده  مسئوالن  سوی  از  محدودیت هایی  است  الزم  که 
شود و البته خود مردم نیز همکاری و مشارکت بیشتری داشته 

باشند.

نگاهی به وضعیت کرونایی کرمانشاه؛

وضعیت قرمز و نارنجی ارمغان ترددهای نوروزی

در نوروز امسال اتفاق افتاد؛

افزایش تردد در محورهای مواصالتی کرمانشاه 


