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شهردار کرمانشاه خبر داد؛

ساماندهی مناطق حاشیهای کرمانشاه تا یک ماه دیگر
رئیس حوزه هنری کرمانشاه:

دادستان کرمانشاه اعالم کرد:
شکل گیری شعب ویژه
رسیدگی به تخلفات انشعابات
غیرمجاز آب در کرمانشاه

" سینما خودرویی" منتفی شد
4

2

برنامهریزی شرکت آبفا
کرمانشاه برای ارائه خدمات
به زائرین اربعین حسینی

استاندار:

خصوصی سازی پاالیشگاه
در راستای سیاستهای اصل
 ۴۴انجام شده است

معاون اقتصادی استاندار خبرداد:

|4

اختصاص  ۸۷میلیارد تومان اعتبارات زیرساخت و
کمکهای فنی و اعتباری به حوزه دانش بنیان
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پس از یک روز قول شهر کرمانشاه عملی شد؛

آغاز عملیات ساماندهی مناطق حاشیهای شهر کرمانشاه

عملیات اجرایی ساماندهی حاشیه شهر کرمانشاه «مال حسینی ،مراد آباد و محله آقا جان»
توسط شهرداری کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه ،همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات

دولت ،احمد وحیدی وزیر کشور به همراه نادر نوروزی شهردار کرمانشاه ،منوچهر فخری
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و با همراهی جمعی از مــدیــران استانی از مناطق
حاشیهای شهر کرمانشاه بازید کردند .بر اساس این گزارش ،در این بازدید احمد وحیدی
پس از بررسی وضعیت مناطق حاشیهای شهر کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به این
نواحی شد.
در جلسهای که با حضور گروههای جهادی مستقر در محالت حاشیهای ،دکتر نادر نوروزی
شهردار کرمانشاه ،دامون مومنی شهردار منطقه هشت و شهرام عارفکیا شهردار منطقه
سه برگزار شد ،مقرر شد که طی یک ماه مناطق حاشیهای کرمانشاه ساماندهی شود .دکتر
نادر نوروزی در این جلسه اظهار کرد :محالت مراد آباد که در حاشیه شهر قرار دارند و در سال
 ۹۹به طرح تفضلی شهر کرمانشاه اضافه شده است و روستای مال حسینی که در انتهای
خیابان جعفر آباد قرار دارد با هماهنگی فرماندار کرمانشاه طرح ساماندهی و آسفالت آن
در دستور کار شهرداری قرار گرفت .وی افزود :در محله آقا جان نیز با مساعدت دادستان
کرمانشاه قرار است که چندین زمین بازی برای گذران اوقات فراغت کودکان ساخته شود.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد :در محله آقاجان چندین ساختمان مخروبه قرار دارد که با
هماهنگی دادستان کرمانشاه قرار است که کامال تخریب و خاکبرداری شود .گفتنی است
که از  ۳۰تیر  ،عملیات ساماندهی (رفت و روب ،خاکبرداری ،رنگ آمیزی و آسفالت) مناطق
حاشیه شهر کرمانشاه «آقا جان ،مراد آباد و مال حسینی» با همکاری و تالش شهرداریهای
مناطق هشت و سه آغاز شد و در مدت یک ماه به صورت کامل ساماندهی میشوند.

توافق شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه
برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

شهرداری کرمانشاه و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای جلوگیری از ساخت و ساز
غیر مجاز در شهر کرمانشاه توافقنامهای امضا کردند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه ،جلسه هم اندیشی با موضوع جلوگیری

از ساخت و ساز غیر مجاز با حضور طیب حیدری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه و نادر نوروزی شهردار کرمانشاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر نادر نوروزی با اشاره به لزوم جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر
مجاز در کرمانشاه اظهار داشت :در ساخت و ساز غیر مجاز نخستین موضوع بحث از بین
رفتن ایمنی و به خطر افتادن جان شهروندان مطرح است.
وی افزود :ساخت و سازهای غیر مجاز یا خالف نقشه اجرایی فاقد ایمنی و استحکامات
الزم در ساختمان است که این موضع امنیت جانی شهروندان و حتی ساکنان را به خطر
میاندازد.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد :مبحث دیگر در خصوص لزوم جلو گیری از ساخت
و سازهای غیرمجاز پایمال شدن حقوق شهروندی شهروندانی است که به قانون
ساختمان سازی تمکین میکنند.
نوروزی گفت :سابقا ساختمان سازها به دلیل اعمال جرائم کم اقدام به ساخت و ساز
میکردند که این موضوع نشان از عدم بازدارندگی جرائم ماده صد بود.
وی ادامه داد :در این دوره نگاه مجموعه مدیریت شهری به موضوع ساخت و سازهای
غیر مجاز درآمدزا نیست و نگاهی بازدارنده و نظارتی برای جلوگیری از هرگونه ساخت و
ساز غیر مجاز دارد.
گفتنی است که در پایان این جلسه توافقنامهای بین شهرداری کرمانشاه و سازمان نظام
مهندسی ساختمان مبنی بر پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز با گزارشات مهندسین
ناظر و مجری بر اساس (بند  ۷ماده  )۱۰۰قانون شهرداریها به امضا رسید.

مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

شناسایی امالک پر خطر در کرمانشاه
مدیــرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه از شناســایی امــاک پــر خطــر
در کرمانشــاه بــا هــدف ایمــن کــردن آنهــا خبــر داد.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی شــهرداری کرمانشــاه ،دکتــر مجتبــی
نکــه در ســه ماهــه اخیــر اقدامــات خوبــی در حــوزه
شــرفی بــا بیــان ای 
اداره کل بازرســی انجــام شــده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن اقدامــات
در حــوزه هــر ســه اداره بازرســی ،ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه
شــکایات بــوده اســت.
تهــای ایــن اداره کل در
وی ادامــه داد :در گذشــته بیشــتر فعالی 
ســتاد وحــول محــور رســیدگی بــه شــکایات خالصــه میشــد امــا
اکنــون ایــن شــرایط تغییــر کــرده اســت.
مدیــرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه یکــی از نخســتین اقدامــات
انجــام شــده طــی ســه ماهــه اخیــر را انتصــاب روســای بازرســی در
مناطــق و ســازمانهای شــهرداری اعــام کــرد کــه هــدف از ایــن کار
نظــارت بیشــتر و رســیدگی بهتــر بــه شــکایات بــود.
بــه گفتــه شــرفی ،در حــال حاضــر نماینــده بازرســی در زمینــه
قراردادهــا ،اعطــای پروژ ههــا ،صــدور پروانههــا ،ســاخت و ســازهای
غیرمجــاز ،رونــد طــرح تفصیلــی و پیگیــری درخواس ـتها و شــکایات
مردمــی حضــور دارد.
وی تاکیــد کــرد :بــه عــاوه تــاش کردیــم از افــرادی کــه دارای حســن
ســابقه و ســابقه مدیریتــی بودنــد اســتفاده کنیــم تــا تســلط کامــل بــه
مســائل شــهرداری ،مالــی ،شهرســازی ،خدمــات شــهری و  ...داشــته
باشــند.
مدیــرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه از افزایــش تعامــل بــا مــردم
بــه عنــوان یکــی دیگــر از رویکردهــا و اقدامــات مهــم یــاد کــرد و گفــت:
نصــب بنــر و اســتند در تمــام مناطــق و ســازمانهای شــهرداری کــه
اربــاب رجــوع دارنــد انجــام شــده کــه در قالــب آن شــماره مســتقیم
بازرســی و نمابــر آن بــرای ارائــه شــکایات ،انتقــادات و پیشــنهادات
درج شــده اســت.
وی راهانــدازی ســامانه «پســام» ،ارتبــاط بــا ســازمان بازرســی کل
کشــور و  ...را نیــز از دیگــر اقدامــات انجــام شــده اعــام کــرد.
شــرفی همچنیــن از ورود جــدی بــه مــواردی خبــر داد کــه باعــث
یشــد امــاک و امــوال شــهرداری اتــاف شــود و نمونــه آن را
م
رســیدگی بــه پــروژه بازارچــه دولــت آبــاد اعــام کــرد کــه بــه دلیــل رکــود
دو ســاله باعــث اتــاف نزدیــک بــه  ۳۰۰میلیــارد تومــان از امــوال و
امــاک شــهرداری میشــد کــه بــا پیگیــری صــورت گرفتــه  ۱۵۷غرفــه
تحویــل شــهرداری شــد تــا بتــوان آن را در قالــب اجــاره یــا مزایــده
تعییــن تکلیــف کــرد.
موضــوع دیگــری کــه مدیــرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه بــه آن
اشــاره کــرد راهانــدازی قســمت تهیــه و تدویــن مصوبــات شــورا و
تطبیــق آن بــا قانــون قبــل از ارســال بــود کــه بــر ایــن اســاس کلیــه

لوایحــی کــه قــرار اســت بــا امضــا شــهردار بــه صحــن شــورا بــرود ابتــدا
از نظــر قانونــی بررســی میشــود تــا برگشــت نخــورد.
شــرفی ارتبــاط مســتمر بــا روابــط عمومــی و ســامانه  ۱۳۷را از دیگــر
اولویتهــای حــوزه بازرســی برشــمرد و ادامــه داد :یــک کارشــناس
بــرای بررســی و بازدیــد از شــیوه رســیدگی بــه گزارشــات و شــکایات
مردمــی پــای کار اســت.
وی اضافــه کــرد :یکــی دیگــر از اقدامــات خوبــی کــه انجــام شــد
جلوگیــری از اخــذ مبالــغ علیالحســاب بــرای قانونــی کــردن تخلفــات
بــود کــه ایــن رویــه نادرســت اصــاح و بــه کلیــه مناطــق و ســازمانها
اعــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه بازرســی بــر نحــوه انجــام امــور در
مدیریــت شــهری هــم ورود کــرده ،نمونــه ایــن موضــوع را در بخــش
فضــای ســبز ،مدیریــت شــیوههای آبیــاری ،نــوع گونههــای گیاهــی کــه
کشــت میشــود و  ...اعــام کــرد.
مدیــرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه یکــی از اقدامــات مهــم
دیگــر کــه بعــد از حادثــه متروپــل مــورد توجــه قــرار گرفــت را
شناســایی امــاک و اماکــن پرخطــر یــا همراهــی و تشــکیل جلســات
بــا آتشنشــانی اعــام کــرد کــه بــه دســتور شــهردار و بــا هــدف ایمــن
کــردن ایــن اماکــن انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تــاش شــده در حــوزه بازرســی بــه نیــروی انســانی
و اســتفاده از افــراد واجــد شــرایط در پس ـتهای کلیــدی توجــه ویــژه
شــود ،عنــوان کــرد :بخــش قابلتوجهــی از نیروهــای مــا دارای مــدارک
کارشناســی ارشــد و دکتــرا هســتند و ارتقــا نیــروی انســانی و افزایــش
بهــرهوری در ایــن حــوزه البتــه بــا اســتفاده از تــوان مردمــی را ســرلوحه
کار خــود قــرار دادیــم.
شــرفی بــا بیــان اینکــه در حــوزه بازرســی بهــرهوری تــوام بــا وفــاق و
بــرادری در اولویــت اســت ،افــزود :امیدواریــم خروجــی آن را در بهبــود
ارائــه خدمــات و افزایــش رضایتمنــدی بــه مــردم ببینیــم.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

 21سارق در استان کرمانشاه دستگیر شدند
مامــوران انتظامــی کرمانشــاه در چنــد روز گذشــته موفــق بــه دســتگیری 21
ســارق در اســتان شــدند.
بــه گــزارش جا مجــم ،ایــن  21ســارق بــا تــاش مامــوران انتظامــی
شهرســتانهای کرمانشــاه ،اســام آبادغــرب ،پــاوه ،صحنــه ،ســنقروکلیایی

و هرســین دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.
در  24ســاعت گذشــته همچنیــن  60فقــره ســرقت نیــز بــا تــاش مامــوران
نهــا مربــوط بــه کابــل و تجهیــزات انتقــال بــرق بــا
کشــف شــد کــه بیشــترین آ 
 12فقــره و قطعــات و محتویــات خــودرو بــا  11فقــره بــوده اســت.

در ایــن مــدت همچنیــن  3فقــره ســرقت منــزل در شهرســتانهای صحنــه
و اســام آبادغــرب 3 ،فقــره ســرقت مغــازه در کرمانشــاه و ســنقروکلیایی،
 3دســتگاه خــودرو مســروقه در هرســین و کرمانشــاه و یــک دســتگاه
موتورســیکلت مســروقه در ثــاث باباجانــی کشــف شــد.

خبر

دادستان کرمانشاه اعالم کرد:

شـ ـک ــل گ ـ ـیـ ــری شـ ـع ــب ویـ ــژه
رسیدگی به تخلفات انشعابات
غیرمجاز آب در کرمانشاه

شهرام کرمی در نشست قرارگاه بررسی وضعیت
آب شرب شهر کرمانشاه ،یکی از معضالت
مهم حوزه آب شرب در کرمانشاه را انشعابات
غیرمجاز خواند و اظهار کرد :باتوجه به توسعه
شهر و شکلگیری برخی محالت حاشیهنشین،
انشعابات غیرمجاز آب زیادی در این محالت از
سوی مالکان واحدهای مسکونی بدون مجوز
ساخت و ساز ایجاد میشود.
وی ادامه داد :از طرفی باتوجه به احداث خط
لوله انتقال آب سد گاوشان به کرمانشاه ،دست
درازیهایی در این مسیر به این خط لوله اتفاق
افتاده و برخی کشاورزان برای آبیاری زمینهای خود
از آب شرب این خط لوله با کشیدن انشعابات
غیرمجاز استفاده میکنند .دادستان کرمانشاه
تصریح کرد :بنابراین دستگاههای خدماترسان
در این حوزه خواستار برخورد جدی با انشعابات
غیرمجاز آب و نیز تخریب کنندگان خطوط لوله
انتقال آب از سد گاوشان هستند که در این
رابطه جلساتی هم با حضور قضات شعب ویژه
رسیدگی کننده تشکیل شده است .وی به بحران
آب و معضل کمبود آب شرب در آینده اشاره کرد و
گفت :در این راستا ،برخورد سخت گیرانه ،قاطعانه
و فوری با مجرمین این زمینه خصوصا دانه
درشتها در دستور کار قرار گرفته است.
کرمی همچنین از شکل گیری شعبات ویژه جهت
رسیدگی به این نوع از پروندهها در دادسرای
کرمانشاهخبرداد.

خبر

کشف  ۱۷۲قبضه اسلحه و  ۱۵۳سالح سرد در کرمانشاه

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف  ۱۷۲قبضه اسلحه
و  ۱۵۳تیغه انواع سالح سرد طی  35روز اخیر با تالش ماموران پلیس در
استان خبر داد.
به گزارش جامجم ،سردار "جمال سلمانی" در شورای پیشگیری از وقوع
جرم و رسیدگی به جرائم تیراندازی و سرقت استان که در سالن جلسات
دادگستری کرمانشاه برگزار شد ،اظهار داشت :از مجموع سالحهای
جمعآوری شده  ۱۱۹قبضه آن شکاری و  ۵۳قبضه هم جنگی بوده است.
وی ادامه داد :در مدت  ۳۵روز اخیر با تالش ماموران انتظامی استان۴۵ ،
نفر از عامالن تیراندازی نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای صدور
احکام الزم تحویل مراجع قضائی شده اند.
سردار سلمانی تصریح کرد :بخش دیگری از اقدامات پلیس در حوزه
فضای مجازی و به منظور مقابله با جرائم خرید و فروش سالح معطوف
شده است که در این راستا  ۵قبضه اسلحه و  ۲۳۳عدد فشنگ از افراد
مختلف کشف شده است.این مقام عالیرتبه انتظامی با بیان اینکه ۸۰
درصد جرائم تیراندازی در مرکز استان اتفاق میافتد ،خاطرنشان کرد :با
این حال طی یکی دو ماه اخیر شاهد کاهش نسبی این جرم در کرمانشاه
به واسطه اقدامات انجام شده از سوی پلیس و دستگاه قضائی و اطالع
رسانی گسترده برخورد قاطعانه با آنها از سوی اداره اطالعرسانی معاونت

فرهنگی اجتماعی بودهایم.
وی با اشاره به اهتمام پلیس و دستگاه قضائی برای برخورد قاطعانه با
عامالن تیراندازی و قاچاقچیان سالح و مهمات ،خاطرنشان کرد :اقدام این
افراد جو روانی بدی در استان و میان مردم ایجاد میکند از این رو با همراهی
مقامات قضایی و خصوصا دادستان کرمانشاه شاهد سختگیرانهترین

رفتارها علیه این افراد هستیم.
سردار سلمانی با اشاره به تشکیل بانک اطالعاتی از مجرمان استان،
یادآوری کرد :رفتار این افراد تحت رصد و کنترل قرار دارد و ایستگاههای
بازرسی نیز در نقاط جرم خیر همواره برپا شده است تا از وقوع جرائم
خصوصا تیراندازیها پیشگیری شود .جانشین فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه در ادامه یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید پلیس را مقابله با
پدیده سرقت اعالم و تصریح کرد :با اقدامات صورت گرفته در ماه  ۶۵تا
 ۶۸درصد کل سرقتها کشف میشود.وی با بیان اینکه خوشبختانه در
سرقتهای مهم  ۳درصد در تیرماه امسال نسبت به سال قبل کاهش
داشته ایم ،یادآوری کرد :در مجموع سرقتها نیز کرمانشاه رتبه  ۱۲کشور
را به خود اختصاص داده و وضعیت بهتری نسبت به  ۱۱استان دیگر دارد
هرچند این وضعیت هم برای ما مطلوب نیست و باید تالش بیشتری
داشته باشیم.
سردار سلمانی در پایان و با تاکید بر اینکه پلیس عالوه بر دستگیری
سارقان برای کشف اموال مسروقه مردم نیز تالش میکند ،گفت :از
دستگاه قضائی انتظار میرود تا متهمان دستگیر شده بیشتر در اختیار
پلیس برای بازجوییهای تکمیلی قرار بگیرند چرا که تجربه نشان داده با
این روش میتوان سرقتها و جرائم بیشتری از سارقان کشف کرد.

استاندار:

خصوصی سازی پاالیشگاه در راستای سیاستهای اصل  ۴۴انجام شده است
اسـتاندار کرمانشـاه گفت :خصوصی سـازی پاالیشگاه
کرمانشـاه در راسـتای سیاسـتهای اصـل  44صـورت
گرفته اسـت.
بـه گـزارش جـام جـم ،بهمـن امیـری مقـدم در مراسـم
آغـاز عملیـات اجرایـی افزایـش ظرفیت و توسـعه کیفی
تولیدات پاالیشـگاه کرمانشـاه ،با اشـاره به تاکید مقام
معظـم رهبـری بـر لـزوم اجـرای سیاسـتهای اصـل 44
و خصوص یسـازی ،اظهـار کـرد :پاالیشـگاه کرمانشـاه
نمونـهای از ایـن خصوصـی سـازی بـود کـه کوچکترین
اعتـراض و مشـکلی در آن نداشـتیم و هـم بـه لحـاظ
کیفـی و هـم اداره کارهـا موفـق عمـل کـرد.
امیـری مقـدم بـا اشـاره بـه برنامـه پاالیشـگاه بـرای

افزایش کمی و ارتقا کیفیت تولیدات ،خاطرنشان کرد:
این ارتقا کیفیت در راسـتای حمایت از مردم ،سلامت
جامعـه و محیـط زیسـت اسـت کـه دغدغـه اصلـی
مسـئوالن بـوده و از همیـن رو از آن حمایـت خواهیـم
کـرد.وی تاکیـد کـرد :افزایـش ظرفیـت پاالیشـگاه بایـد
همزمان با افزایش کیفیت باشـد و این کیفی سـازی از
ابتـدای مسـیر دیـده شـود و اگـر موانعـی پیـش روی آن
وجـود دارد رفـع شـود.
اسـتاندار کرمانشـاه همچنیـن افزایـش ظرفیـت
پاالیشـگاه کرمانشـاه را گامی در راستای اشتغالزایی در
اسـتان دانسـت و عنوان کرد :تا حد امکان از طر حهای
پاالیشـگاه کرمانشـاه و مسـیر توسـع ه کـه در پیـش

گرفتـه حمایـت خواهیـم کـرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر هیـات دولـت بـه
کرمانشـاه از مصوبـات خوبـی کـه برای اسـتان داشـتیم
هـم یـاد کـرد و گفـت :مـردم بایـد طعـم شـیرین ایـن
مصوبـات را بچشـند.
اسـتاندار کرمانشـاه یکـی از مصوبـات اصلـی دولـت در
سـفر بـه کرمانشـاه کـه بـه پیشـنهاد اسـتان تصویـب
شـد را تشـکیل قـرارگاه عملیاتـی بیکاری با مسـئولیت
معـاون اجرایـی رئیـس جمهـور اعلام کـرد.
به گفته امیری مقدم ،بیکاری کرمانشـاه حتما نیازمند
اقدامات ملی اسـت و توسـط اسـتان به تنهایی مرتفع
نمیشود.

همزمان با سراسر کشور:

طرح دارویار در استان کرمانشاه
اجرا شد

مدیرکل بیمه سالمت
اسـ ـ ـت ـ ــان ک ــرم ــانـ ـش ــاه
خبرنگار
اظـ ـ ـه ـ ــارداش ـ ــت :ط ــرح
دارویـ ــار همزمان بــاســراســر کـشــور از  ۳۲تیرماه
دراستان کرمانشاه آغاز شد و هدف از اجرای این
طرح افزایش تعداد داروهای تحت پوشش بیمه
و کاهش هزینههای پرداختی از ســوی بیماران
است.
بــه گ ــزارش جــا مجــم ،دکتر امید ق ــادری اف ــزود :با
اجرای این طرح سهم پرداختی بیمه از  ۰۷درصد به
 ۰۹درصد رسیده و افرادی که میخواهند طرح دارو
ً
یار به داروهای موردنیاز آنها اختصاص یابد حتما
باید بیمه باشند و هنگام مراجعه به داروخانه
نسخه پزشک را ارائه دهند.
دکـتــر ق ــادری بـیــان ک ــرد :بــراســاس ایــن طــرح اگر
داروی ــی گ ــران شــده باشد اخـتــاف قیمت آن را
سازمان بیمهگر پرداخت میکند و بیمار هزینه
اضافی نمیپردازد.
مدیرکل بیمه سالمت استان تصریح کرد :افرادی
که هیچ نوع بیمهای ندارند میتوانند با مراجعه به
دفاتر بیمه سالمت از این بیمه استفاده کنند.
دکتر قادری گفت :در این طرح  ۰۰۱قلم از داروهای
پرمصرف مثل سرماخوردگی و  ۶۶۳قلم داروی
ضــروری برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه
قرار گرفته است.
وی افــزود :معیار این است که پرداختی بیماران
نسبت به قبل تغییری نداشته باشد و در بخش
یهــای خ ــاص هــم سـهــم بیمار
دار وه ـ ــای ب ـی ـمــار 
کاهش خواهد یافت.
الهه فرهادی
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شهردار کرمانشاه تاکید کرد؛بکارگیری همه ظرفیتها برای مقاوم سازی حفر تونل قطار شهری
شهردار کرمانشاه در بازدید از ترمیم و مقاومسازی تونل قطار شهری کرمانشاه بر ضرورت
به کار گیری همه ظرفیتها برای تسریع در انجام پروژه و بازگشایی هرچه سریعتر خیابان
مدرس تاکید کرد و گفت :روزانه گزارش پیشرفت این پروژه را بررسی میکنم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی شهردار کالنشهر کرمانشاه
از پروژه ترمیم و مقاوم سازی تونل قطار شهری کرمانشاه در محدوده خیابان مدرس بازدید

کرد .دکتر نادر نوروزی در این بازدید با تاکید بر اینکه باید همه ظرفیتهای موجود به کار
گرفته شود تا هر چه سریعتر مسیر تردد خیابان مدرس بازگشایی شود ،اظهار داشت :در
راستای حفظ ایمنی شهر و شهروندان مسیر خیابان مدرس به صورت موقت به دلیل
رسیدن به زون ناپایدار در حفر تونل مسدود شده است .وی ادامه داد :الزم است اجرای
این پروژه با سرعت بیشتری در دستورکار باشد تا هرچه سریعتر تردد وسایل نقلیه در

این خیابان از سر گرفته شود .شهردار کرمانشاه شاه با اشاره به اهمیت ایمنی و همچنین
سرعت در این پروژه ،تصریح کرد :به صورت روزانه گزارش پیشرفت و کیفیت کار که توسط
کارشناسان و مشاوران پروژه تایید میشود را بررسی میکنم.وی خاطرنشان کرد :اولویت
مجموعه مدیریت شهری حفظ ایمنی شهروندان است و به همین منظور عملیات تزریق
بتن فوم برای مقاومسازی از داخل تونل و از سطح خیابان مدرس در حال انجام است.

شهردار کرمانشاه:

ساماندهی مناطق حاشیهای کرمانشاه تا یک ماه دیگر

میز خدمت وزارت کشور برای رسیدگی و پاسخگویی به شهروندان کرمانشاهی

با حضور نماینده تام االختیار وزیر کشور میز خدمت وزارت
کشور برای رسیدگی و پاسخگویی به شهروندان کرمانشاهی در
شهرداری کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه ،میز خدمت
و ارتباطات مردمی دستگاههای تابعه وزارت کشور در استان
کرمانشاه با حضور دکتر علی طالبی رئیس مرکز بازرسی وزارت
کشور و نماینده تام االختیار وزیر در سفرهای استانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش فرخی معاون بازرسی وزارت کشور ،علیئی

شــب فرهنگی کــرمــانـشــاه در
پایتخت برگزار میشود

خدمات آب ،برق و امنیتی اقدامات خوبی با هماهنگی آب و فاضالب ،برق و سپاه
کرمانشاه شده است .وی ادامه داد :فرماندار کرمانشاه در ساماندهی محالت
حاشیه نشین به کمک آمده و در حوزه جابجایی مشاغل مزاحم در این محالت
تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.
نوروزی خاطر نشان کرد :همه خدمات ارائه شده در راستای ارتقاء کیفیت زندگی در
محالت حاشیه نشین کرمانشاه است.
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه اعتبارات به کار گرفته شده در این محالت از محل
اعتبارات شهرداری کرمانشاه بوده است ،گفت :جمع بندی کامل اعتبارات هزینه
شده در محالت حاشیه نشین پس از پایان کار اعالم خواهد شد.
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به زمان بر بودن ارائه خدمات شهری و
عمرانی ،تا یک ماه آینده عملیات ساماندهی مناطق حاشیهنشین کرمانشاه به
پایان میرسد.

با حضور نماینده تام االختیار وزیر کشور در شهرداری کرمانشاه برگزار شد؛

معاون بازرسی استانداری کرمانشاه و مجتبی شرفی مدیر کل
بازرسی شهرداری کرمانشاه ،معاونین شهردار و نمایندگان
دستگاههای مختلف از جمله ثبت احوال ،امور روستایی ،دفتر
فنی و دفتر شهری استانداری در طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه
 ۲۲و  ۲۳تیر از ساعت  ۸صبح الی  ۱۸به درخواستهای مردمی
رسیدگی کردند.
در این میز خدمت علی طالبی ،نماینده تام االختیار وزیر کشور
رو در رو با مردم به مشکالت و مسائل شهروندان کرمانشاهی
رسیدگی کرد.
بیشترین درخواستها مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
شهرداری کرمانشاه از نوین  ۲به نوین  ۱و رفع اختالف پرداخت بین
آنها،پ رداخت اضافه کاری به شرکت بازیافت ،تسریع در تبدیل
وضعیتها ،تسریع در ارائه خدمات عمومی همچون جدولگذاری
و آسفالت در روستاها و دهیاریهای تابعه بوده است.
بعد از ثبت این درخواستها در سامانه ،111کد پیگیری به شماره
همراه متعلق به در خواست کننده ارسال و ظرف مدت یک ماه
تعیین تکلیف خواهد شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

شهردار کرمانشاه خبر داد؛

شهردار کرمانشاه در بازدید از عملیات ساماندهی مناطق حاشیهای شهر کرمانشاه
گفت :ساماندهی کامل مناطق حاشیهای کرمانشاه تا یک ماه دیگر به اتمام میرسد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه ،دکتر نادر نوروزی در حاشیه بازدید
از روند عملیات ساماندهی محالت حاشیهای شهر کرمانشاه (آقاجان ،مالحسینی
مرادآباد) ،اظهار داشت :پیرو جلسات روزهای گذشته در خصوص ساماندهی
محالت حاشیهنشین شهر کرمانشاه فعالیت عمرانی و خدمات شهری در محالت
حاشیهنشین کرمانشاه آغاز شده است.
وی با اشاره لزوم هماهنگی بین مجموعههای خدمات رسان در ساماندهی محالت
حاشیه نشین ،افزود :با توجه به در دست اقدام بودن عملیات آسفالت در محالت
حاشیه نشین کرمانشاه الزم است مجموعه آب و فاضالب نسبت به رفع مشکل
فاضالب این محالت و لوله کشی آب شهری اقدام کند تا پس از آسفالت معابر و
کوچهها شاهد حفاری مجدد نباشیم .شهردار کرمانشاه تصریح کرد :در خصوص

شهری

شهردار کرمانشاه:

برنامه ویژه مدیریت شهری برای مناطق حاشیه کرمانشاه

شهردار کرمانشاه با اشاره به برنامه ویژه مدیریت شهری در دو حوزه
فرهنگی اجتماعی و عمرانی برای مناطق حاشیهای گفت :محالت
حاشیه نشین کرمانشاه به زودی ساماندهی میشوند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،دکتر نادر نوروزی
در نشست ساماندهی مناطق حاشیهای در پی بازدید وزیر کشور
از این مناطق ،اظهار داشت :مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه در
این دوره برنامه ویژه و تشکیل یک شورای راهبردی برای ساماندهی
محالت حاشیهای در دستور کار قرار داده است.وی افزود :در برنامه
ریزی انجام گرفته ،شهرداری کرمانشاه در  ۲حوزه فرهنگی اجتماعی

و عمرانی زیرساختی به صورت یکپارچه در محالت حاشیه نشین
برنامههایی در نظر گرفته است.شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره
به لزوم ورود همه دستگاههای متولی در حل مساله حاشیه نشینی،
تصریح کرد :شهرداری به تنهایی قادر به ساماندهی حاشیه نشینی در
شهر کرمانشاه نیست و الزم است دستگاههای متولی در این حوزه با
اهتمام جدی برای حل مشکالت اقدام کند .وی با اشاره به گستردگی
حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه ،خاطرنشان کرد :در سالهای گذشته
تجاوز به حریم شهر و منابع ملی و به ویژه عدم توجه دستگاههای
مربوطه به مباحث حاشیه نشینی شرایط فعلی را برای کالنشهرها به
وجود آورده است .دکتر نوروزی با اعالم خبر ساماندهی محالت حاشیه
نشین کرمانشاه ،گفت :تعیین محدوده محالت حاشیه نشین باید به
سرعت و با جدیت در دستور کار قرار گرفته که با این اقدام مانع ساخت
و ساز غیر مجاز جدید و توسعه بیش از وضعیت موجود مناطق
حاشیه نشین شویم.وی ادامه داد :ثبت همه پالکهای موجود در این
محالت از رشد حاشیه نشینی جلوگیری خواهد کرد.شهردار کالنشهر
کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد :طی هماهنگیهای به عمل آمده
و وظیفه ذاتی دستگاههای متولی به زودی طرح ساماندهی مناطق
حاشیه نشین تدوین و اجرایی خواهد شد.

شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه برگــزاری شــب
فرهنگــی کرمانشــاه در تهــران ،گفــت :در شــب
فرهنگــی کرمانشــاه معرفــی ظرفیتهــای
گردشــگری و ســرمایهگذاری کرمانشــاه انجــام
میشــود.
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی شــهرداری
کرمانشــاه ،دکتــر نــادر نــوروزی در نشســت
هماهنگــی و برنامهریــزی برنامههــای شــب
فرهنگــی کرمانشــاه بــا حضــور مدیــرکل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
کرمانشــاه ،اظهــار داشــت :نمــود ظرفیتهــای
کرمانشــاه در کشــور اهمیــت دارد.
وی افــزود :کارهــای خوبــی در حــوزه معرفــی
کرمانشــاه در تهــران بــا شــکل گیــری خانــه
کرمانشــاه ،حســینیه و مســاجد کرمانشــاهیان
انجــام گرفتــه اســت.
شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه تصریح کرد :جلب
مشــارکت و انتقــال تجربیــات کرمانشــاهیان
در حوزههــای مختلــف در پیشــرفت کرمانشــاه
موثــر اســت.
وی ادامــه داد :معرفــی ظرفیتهــای اقتصــادی،
گردشــگری و فرهنگــی کرمانشــاه از برنامههــای
ایــن شــب خواهــد بــود.
نــوروزی خاطرنشــان کــرد :ش ـبهای فرهنگــی
فرصتــی مناســب بــرای جــذب ســرمایهگذار در
ظرفیتهــای کرمانشــاه اســت.
شــهردار کرمانشــاه گفــت :دســتاورد برگــزاری
ایــن شــب ارتقــای کرمانشــاه در حوزههــای
مختلــف بــه ویــژه فرهنگــی بایــد باشــد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمانشاه

صحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-45897 :

سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی
دفتر سرپرستی کرمانشاه083-37251 168-37251267:
صفحه آرایی :فرحناز بنده خدایزدی
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معاون اقتصادی استاندار خبرداد:

اختصاص  ۸۷میلیارد تومان اعتبارات زیرساخت و کمکهای فنی و اعتباری به حوزه دانش بنیان

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه از اختصاص  ۸۷میلیارد
تومان اعتبار در سال جاری به طر حهای دانش بنیان و تقویت
زیرساختهای مرتبط با این حوزه از محل تملک داراییها خبر
داد.
به گزارش جام جم  ،دکتر بهزاد باباخانی در پنجمین نشست
ستاد هماهنگی و عملیات توسعه اقتصاد دانش بنیان استان
که با حضور مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد :با توجه به
عنوان شعار سال و عنایت ویژه رهبر معظم انقالب به توسعه
شرکتهای دانش بنیان ،توجه به این حوزه در اولویت کاری
مدیریت ارشد استان قرار دارد.
ن بودجه سال جاری ۱۰ ،درصد از
وی افزود :خوشبختانه در قانو 

درآمد حوزه تملک داراییها نوع یک به حوزه طر حهای دانش
بنیان اختصاص یافته است که رقمی در حدود  ۸۷میلیارد
تومان است .دکتر باباخانی با اشاره به اینکه این اعتبار از
طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی توزیع میشود در ادامه
عنوان کرد :دستگاههای مربوطه باید هر چه سریعتر پروژههای
پیشنهادی خود را در زمینه دانش بنیان با رویکرد افزایش
بهرهوری آنها به سازمان برنامه ارائه دهند.
وی ادامه داد :همچنین از این منابع میتوان برای کاهش نرخ
سود تسهیالت ارائه شده به شرکتهای دانش بنیان بهره
گرفت.معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد :عالوه بر این مراکز
رشد و مجموعههای دانش بنیان وابسته به بخش دولتی

میتوانند از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این اعتبارات
برای تکمیل زیرساختها و یا کمکهای فنی و اعتباری استفاده
کنند .وی صندوق پژوهش و فناوری زاگرس را ظرفیت خوبی
برای کمک به توسعه شرکتهای دانش بنیان توصیف کرد و
گفت :این مجموعه میتواند با ارائه تسهیالت ،به توسعه کمی
و کیفی این شرکتها کمک کند .همچنین در نشست مصوب
شد سازمان برنامه در مورد دریافت مجوز کمک بالعوض به
شرکتهای دانش بنیان جدید التاسیس و همچنین امکان
افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری زاگرس اقدام کند
و اخذ مجوز انعقاد قرارداد عاملیت این صندوق در قالب
تسهیالت بند ب تبصره  ۱۶پیگیری شود.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه:

" سینما خودرویی" منتفی شد
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه از منتفی شدن راه اندازی
سینما خودرویی خبر داد و افزود :در تالشیم تا پایان سال پردیس
سینمایی "پیروزی" را کلنگ زنی کنیم.
به گزارش جام جم ،افشین آزادی با اشاره به پیگیری راه اندازی
سینما خودرویی در محل سینما پیروزی گفت :با توجه به اینکه
زمین سینما پیروزی فعال بالاستفاده مانده ،تالش کردیم تا زمان
شروع ساخت پردیس سینمایی ،بتوانیم از زمین سینما به عنوان
"سینماخودرویی"استفاده کنیم.
وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته متوجه شدیم ضوابط و
شرایط سختی برای راهاندازی این نوع سینما وجود دارد ،بنابراین
عمال نتوانستیم مجوز راهاندازی این سینما را دریافت کنیم .آزادی

از رایزنی با سرمایه گذار جدید برای حضور در پروژه ساخت پردیس
سینمایی" پیروزی" خبر داد و افزود :خوشبختانه سرمایه گذار پای
کار است و توافقات نهایی در حال انجام است.وی افزود :قرار است
سرمایه گذار پروپزال نهایی طرح را ارائه کرده و بتوانیم کارهای

مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
با ّ
درد خودپرستی
در
بمیرد
خبر
بی
تا
ِ
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
ناخوانده نقش مقصود ،از کارگاه هستی

حقوقی آن را به پایان رسانده و وارد مرحله اجرایی شویم .رئیس
حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه با توجه به نوسانات
قیمت فعال نمیتوان رقم دقیق سرمایه گذاری این پروژه را اعالم
کرد و گفت :امیدواریم تا پایان سال کلنگ این پروژه زمین زده شده
و عملیات اجرایی آن آغاز شود .آزادی با اشاره به نیاز شهر کرمانشاه
به این پردیس سینمایی ،گفت :در بسیاری استانها ،استانداری و
شهرداری و شورای شهر در این زمینه حامی هستند ،اما متاسفانه
در استان کرمانشاه مسئوالن دغدغه ای نسبت به حوزه فرهنگ
ندارند .وی افزود :در حال حاضر درخواست ما از بحث کمکهای
اعتباری گذاشته و تنها توقع ما این است که نهادی مانند شهرداری
در بحث مجوزها و تراکم و ...همکاری کند.
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برنامهریزی شرکت آبفا کرمانشاه برای
ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از برنامهریزی و
تدارک این شرکت برای ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش جام جم" ،رضا داودی" در جلسه قرارگاه تامین آب شرب
مراسم اربعین حسینی که در یکم مرداد به صورت ویدئوکنفرانس با
شرکت مهندسی آبفا کشور برگزار شد ،ضمن بیان این مطلب که با
همکاری استانهای معین برای تامین آب شرب موکبهای اربعین
مشکلی وجود نخواهد داشت ،گفت :تامین آب شرب مواکب در
دستور کار این شرکت قرار گرفت ،به همین منظور میتوان با همراهی
شرکتهای آبفا استانهای معین زیرساختهای الزم از جمله پیش
بینی تانکرهای آبرسان مورد نیاز جهت توزیع آب شرب موکبهای
استان و خدمات دهی به زائرین اباعبداهللالحسین(ع) را تامین کرد.
وی ضمن بیان این موضوع که تمام تالشمان را خواهیم کرد تا
آب شرب سالم و بهداشتی را در ایام اربعین حسینی در دسترس
زائرین قرار دهیم ،از عضویت مدیران این شرکت در کمیته "کیفیت
و بهداشت" و همچنین کمیته "امنیت" در استان خبر داد و افزود:
وظیفه این کمیتهها نظارت بر کیفیت آب شرب موکبها و تانکرهای
ثابت و سیار است.
به گفته داودی عالوه بر انجام آزمایشات کنترل کیفیت آب توسط مرکز
پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه،
آزمایشات الزم نیز توسط مرکز بهداشت استان و شهرستان

قصرشیرین نیز انجام خواهد شد ،همچنین برای نظارت دقیق و
مستمر و پایش تانکرهای سیار و ثابت اعزام یک دستگاه خودرو
مجهز به آزمایشگاه سیار جهت کنترل کیفیت آب در شهرستان
قصرشیرین نیز پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در پایان سقایی
زوار امام حسین(ع) را از برترین خدمات دانست و بیان کرد :خوشحال
هستیم که بار دیگر شرکت آبفا استان مفتخر به سقایی زوار اربعین
خواهد شد ،این شرکت با بسیج امکانات و پرسنل خود تا پایان
مراسم اربعین و بازگشت زوار به کشور با تمامی توان به خدمات
رسانی خود ادامه خواهد داد.

 100هزار تماس با اورژانس کرمانشاه از ابتدای سال
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه گفت :از ابتدای امسال تا پایان خرداد،
 98هزار و  221تماس با اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه
گرفته شده که از این تعداد  13هزار و  806مورد مزاحم تلفنی
بوده است.
به گزارش جام جم  ،دکتر هومن رفیعی با اشاره به انجام بیش
از  ۱۸هزار و  889ماموریت توسط اورژانس پیش بیمارستانی
دانشگاه در سه ماهه امسال ،اظهار کرد :از این تعداد  15هزار
و  317ماموریت شهری و  ۳۵۷۲ماموریت جاده ای بوده است.
رفیعی عنوان کرد :از مجموع ماموریتهای صورت گرفته ۳۷۷۰
ماموریت مربوط به ماموریتهای ترافیکی بوده که از این تعداد
 ۲۴۷۳ماموریت ترافیکی شهری و  ۱۲۹۷ماموریت ترافیکی
جاده ای است.وی افزود :همچنین  15هزار و 119ماموریت
غیرترافیکی توسط این مرکز انجام شده که از این تعداد  12هزار

و  844مورد شهری و  ۲۲۷۵مورد جاده ای بوده است.
به گفته رفیعی در این مدت  ۲۲بیمار نیز توسط اورژانس هوایی
این مرکز از شهرستانها به بیمارستانهای شهرستان کرمانشاه
منتقل شده اند.
رفیعی با اشاره به تماسهای گرفته شده با اورژانس استان در
سه ماهه امسال ،گفت :طی این مدت  98هزار و  221تماس با
اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گرفته شده که متاسفانه
از این تعداد  13هزار و  806مورد مزاحم تلفنی بوده که این
تماسها در روند خدمت رسانی به مردم خلل ایجاد میکند..
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه به وضعیت پرسنل و تجهیزات
این مرکز هم اشاره کرد و گفت :این مرکز دارای  ۱۴۰دستگاه
آمبوالنس ،دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس ،پنج دستگاه
موتورالنس و  ۷۰۰نفر پرسنل در استان است.

