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رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد:

پای دستگاه قضایی به
تعطیلی خودسرانه نانواییها
در کرمانشاه باز شد

شاخص کسب و کار
به میانگین کشور
نزدیک شد
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استاندار کرمانشاه:

دفت ــر منطقه آزاد
قصــرشیرین هفته آینده
افتتاح میشود
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:

مرگ بیماران کرونایی در استان
از میانگین کشوری کمتر است
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فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

خبرهای امید بخش و تحول آفرین استاندار کرمانشاه:

2

دستگیری  161عامل تیراندازی
و شرارت توسط پلیس

اجرای  ۴طرح بزرگ صنعتی
در کـــــرمانشاه

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه:

سه دهک پایین درآمدی
استان تحت پوشش رایگان
بیمه سالمت قرار میگیرند
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شهردار کرمانشاه:

بازنگری طرح تفصیلی کرمانشاه اولویت اول معاونت شهرسازی است
شهردار کرمانشاه:

پروژه پیاده راه غذا به صورت ناقص
به بهرهبرادی رسیده است

شهردار کرمانشاه گفت :پروژه پیاده راه غذا به صورت
ناقص به بهرهبرادی رسیده است و به سرمایهگذار اخطار
رفع نواقص دادیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،جلسه
بررسی مشکالت پروژه پیاده راه غذا به ریاست شهردار

تشکیل سه زون جدید آینده
کرمانشاه را رقم میزند

بازنگری طرح تفصیلی شهر
ک ــرم ــان ــش ــاه اولـ ــویـ ــت اول
معاونت شهرسازی است

شهردار کالنشهر کرمانشاه با تاکید بر
مهم بود طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
گفت :ایجاد سه زون جدید تجاری
اداری ،مسکونی و باغ شهر آینده
کرمانشاه را رقم میزند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری
کرمانشاه ،دکتر نادر نوروزی در
اولین جلسه کمسیون شهرسازی
اظهار داشت :این کمسیون از
اهمیت خاصی برخوردار است چرا که
تصمیمات مهم درخصوص رشد شهر
و توازن از لحاظ سطح و ارتفاع در آن
اتخاذ میشود .وی افزود :متأسفانه
بدلیل تصمیمات اتخاذ شده در
گذشته ،اکنون شاهد این هستیم که

شهر کرمانشاه بصورت نامتوازن رشد
کرده است .شهردار کرمانشاه تصریح
کرد :شهرکهای احداث شده بصورت
خودجوش و بدون رعایت ضوابط
ایجاد شده است همچنین مغازههای
شهر بدون پیش بینی ضوابط
شهرسازی احداث شده است.نوروزی
با بیان اینکه اکنون کار مهم ما این
است که ضوابط شهرسازی را چه در
سطح و چه در ارتفاع ایجاد کنیم ادامه
داد :در مناطق یک ،چهار و برخی از
نقاط منطقه پنج از لحاظ ارتفاع شاهد
تورم هستیم بنابراین طرح تفصیلی
شهر باید توسط مشاور بازنگری و زون
به زون اجرا شود.وی با بیان اینکه
واحدهای تجاری باید ساماندهی
شوند گفت :مناطق هشت گانه باید
نسبت به این موضوع اقدام جدی
داشته باشند.

شـهــردار کالنشهر کرمانشاه بــا تاکید بر
مهم بــود طــرح تفصیلی شهر خاطرنشان
کرد :سه زون جدید تجاری اداری ،باغ شهر
و مسکونی بــایــد احـ ــداث شــود کــه ظرف
مدت سه ماه آینده مکان آن باید توسط
م ـشــاور مشخص گـ ــردد.نـ ــوروزی بــا بیان
اینکه قیمت تجاری در برخی از نقاط شهر
کرمانشاه پنج الــی هفت بــرابــر مسکونی
است گفت :این یعنی تــوازن وجود ندارد،
ازســوی دیگر در بافت فرسوده شهر چه
از لحاظ تــردد و چــه توقف دارای مشکل
هستیم ،بافت فرسوده کرمانشاه ظرفیت
ندارد و ضوابط شهرسازی آن باید مشخص
شود.
وی با اشاره به موضوع تاریخی شهر
کرمانشاه در ساخت و ساز بیان کرد :در
دهه چهل حدود  ۶۵سال پیش شهرک
کیهانشهر ایجاد میشود با عرض معابر
خوب ،درحالی که آن زمان نیازی نبوده اما
احساس شده که در آینده کاربردی خواهد
شد ،بلوار نوبهار حدود  ۶٠سال ،شهرک
الهیه  ۴٠سال پیش و ...که مرکزیت آنان
دارای ضوابط شهرسازی است اما حاشیه
آن دارای ضوابط نیست.کلیددار بلدیه
کرمانشاه با بیان اینکه بعد از انقالب ٣٠
شهرک به شهر کرمانشاه اضافه شده
که مغایر ضوابط شهرسازی است گفت:

کرمانشاه و مسئوالن مربوطه برگزار شد.دکتر نادر
نوروزی در این نشست اظهار داشت :کرمانشاه نیازمند
چنین پروژههای است و ما برای اجرای این مدل پروژهها
و براساس ضوابط و مقررات قانونی حمایت خواهیم
کرد .وی افزود :سرمایهگذار پروژه خیابان غذا به برخی از
تعهدات خود عمل نکرده است که موجب بروز مشکالتی
در این پروژه شده است .شهردار کرمانشاه تصریح کرد:
در این پروژه بایستی سرمایهگذار از سازههای سبک و
قابل حمل و جا به جایی استفاده میکرده که متاسفانه از

متأسفانه جلوگیری از ساخت و ساز در
حریم صورت نگرفته است ،بیش از هزار باغ
ویالی غيرمجاز در شهر کرمانشاه ساخته
شده است که باید به کمسیون ماده صد
بروند .دکتر نادر نوروزی با ابراز تاسف از ارائه
خدمات برخی از نهادهای دولتی و خدماتی
به باغهای غیرمجاز اظهار داشت :در قانون
اقتصاد موضوعی وجود دارد بنام عرضه و
تقاضا که اکنون تقاضا برای باغ شهر وجود
دارد ،لذا باید زون باغ شهر ایجاد شود آن
هم براساس ضوابط شهرسازی و قانونی
که در این زمینه نیز مشاور باید مکان آنرا
مشخص کند.وی مساله بعدی را بلند
مرتبه سازی دانست و با بیان اینکه در
منطقه یک و چهار ساخت و ساز اشباع
شده است تأکید کرد :زون سوم باید بلند
مرتبه سازی باشد که بتوان پروانه ساخت
تا  ١١طبقه با مصوبه کمسیون ماده  ۵را
صادر کرد .شهردار کرمانشاه با تاکید بر
اینکه برج سازی موضوع مهم کنونی و
آینده کرمانشاه است خاطرنشان کرد :این
موضوع مهم باعث ایجاد ارزش افزوده
میشود بنابراین این موارد هدف اصلی
معاونت شهرسازی است.
نوروزی در پایان بیان کرد :اما برای رسیدن
به این اهداف و تا آن زمان باید کار درمانی
انجام شود ،در جایی که امکان وجود دارد
مجوز ساخت بصورت هرمی داد و پذیره
نیز بصورت هرمی محاسبه شود.

سازههای پایدار و بلوک استفاده شده است.
وی ادامه داد :در یکی از بندهای قرارداد که به امضا طرفین
رسیده است باید سرمایهگذار در تمام مراحل ساخت
و بهرهبرداری از مصالح چوبی و سازگار با محیط زیست
استفاده میکرده که صورت نگرفته است .نوروزی اذعان
کرد :یکی دیگر تعهدات سرمایهگذار اجرای طراحی دقیق
فیزیکی مجموعه پیاده راه غذا بوده که پروژه به صورت
ناقص به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود اصلیترین مساله در این پروژه مسدود شدن

پیاده رو است که بایستی سریعا نسبت به رفع این تخلف
اقدام شود تا عبور و مرور برای عابرین از این منطقه آزاد
شود.
وی در پایان گفت :شهرداری به دنبال رفع نواقص موجود
و اجرای دقیق تعهدات سرمایه گذار است و به هیچ عنوان
به دنبال تعطیلی این پروژه نیست و سرمایه گذار باید هر
چه سریعتر نسبت به رفع نواقص موجود اقدام کند و در
صورت عدم تمکین و عدم توجه به این نکات برابر مفاد
قرارداد ،شهرداری میتواند به صورت قانونی اقدام کند.

در بازدید از سایت بازیافت شهرداری کرمانشاه مطرح شد؛

کرمانشاه پیشرو در پاسداشت و نگهداشت
محیط زیست

شهردار رشت در بازدید از سایت بازیافت زباله شهرداری کرمانشاه،
گفت :کرمانشاه کالنشهر پیشرو در پاسداشت و نگهداشت محیط
زیست در کشور است و خطوط نوین پردازش زباله در این مجموعه
خدمات شهری یک الگوی ملی بوده که میتوان با یک اطالعرسانی ملی
برای تفکیک زباله در مبدا برای تحقق این مسئله در سایر شهرهای
کشور تالش کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،مهندس سید
امیرحسین علوی در بازدید از پروژههای خدمات شهری شهرداری
کرمانشاه اظهار داشت :هدف از سفر مجموعه خدمات شهری
شهرداری رشت بازدید از مجموعه بازیافت و تولید کود از زباله در
کرمانشاه بود .وی افزود :آنچه از مجموعه بازیافت کرمانشاه برداشت
میشود حس محیط زیست دوستی است که به خوبی در کرمانشاه
به آن پرداخت شده است .شهردار رشت تصریح کرد :با توجه به
این روحیه انتظار میرود در کل کشور با عزمی جدی به این سمت
پاسداشت و نگهداشت محیط زیست حرکت شود.
وی ادامه داد :فرایندهایی که در حوزه بازیافت زباله در این سایت
بازیافت به کار گرفته شده نیازمند یک الگو گیری و برنامه ریزی کالن
ملی دارد .علوی خاطرنشان کرد :مساله زباله در شهرهای شمالی به
یک معضل تبدیل شده است .وی با اشاره به اینکه به دنبال این
هستیم که با بهرهگیری از تجربیات موفق کرمانشاه در بازیافت زباله در
شهرهای شمالی به این سمت حرکت کنیم ،گفت :از آنجا که کارخانه
بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه از تکنولوژی روز اروپا بهره میبرد،
قصد همکاری و بهرهگیری از تجربیات این مجموعه را داریم.
وی افزود :تبادل تجربیات در حوزه بازیافت و پردازش زباله بخشی از
مشکالت زیست محیطی را در شهرهای شمالی حل خواهد کرد.
شهردار رشت بیان کرد :در حوزه پردازش زباله اتفاق خوبی در کرمانشاه

رخ داده و در حال انجام است و در حوزه فرهنگسازی تفکیک نیز در
کل کشور نیاز به برنامهریزی داریم.
وی با اشاره به اینکه مساله تفکیک زباله نیازمند یک برنامهریزی
کشوری و مانور سراسری رسانه ملی و فعاالن محیط زیست است،
گفت :کاهش تولید زبالههای خانگی و تفکیک در مبدا باید مورد توجه
خانوادهها قرار گیرد تا مشکالت این حوزه با سرعت بیشتری حل
شود .مهندس علوی یادآور شد :از آنجا که باز مسئولیت جمع آوری
زباله به دوش شهرداریهاست ،شهرداریها نیازمند یک حمایت ویژه
ملی برای راهاندازی سایتهای بازیافت هستند .وی با اشاره به اینکه
خطوط پردازش به شکلهای دیگری در شهرداری رشت فعال است،
ادامه داد :در این بازدید به دنبال بهره گیری از خطوط نوین پردازش
زباله بودیم که تلفیق  ۲نگاه داخلی و نوین به موضوع پردازش زباله
کاهش و صرفهجویی هزینهها و همچنین کیفیت کار را باال خواهد برد.
شهردار رشت گفت :مسیر توسعهای کرمانشاه مسیر درست و
برنامهریزی شده ای است و در چندسال آینده شاهد این خواهیم
بود که کرمانشاه یک ظرفیت بزرگ گردشگری در کشور خواهد شد که
قطعا در رشد اقتصادی منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
علوی تصریح کرد :مجموعه شرایط اقلیمی ،جغرافیایی و توسعهای
کرمانشاه این فرصت را به این شهر داده که در حوزه فعالیتهای
عمرانی نیز پیشرفتهای خوبی حاصل شود.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

معاون وزیر و رئیس
سازمان نوسازی مدارس کشور:

مدرسهروستایشیان
اسالمآبادغربکرمانشاهافتتاحشد

معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش و رئیـس سـازمان نوسـازی کشـور،
مجتبـی بخشـی پـور؛ نماینده مـردم شهرسـتانهای اسلام آبادغرب
و داالهـو در مجلـس شـورای اسلامی ،منوچهـر فخـری؛ معـاون
عمرانی اسـتانداری کرمانشـاه ،سـلمان محمدی؛ مدیرکل آموزش و
پرورش استان کرمانشاه و مرزبان نظری؛ مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیـز مـدارس ایـن اسـتان مدرسـه  ۹کالسـه روسـتای شـیان ،از
توابـع بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان بـا افتتـاح گردیـد.
در ایـن مراسـم دکتـر رخشـانی مهـر بـا تاکیـد بـر اهمیـت مقولـه
مدرس هسـازی ،ایـن سـنت نیـک و حسـنه را مصـداق عینـی باقیـات
کهـای نقـدی خیریـن ،و
و صالحـات دانسـته و گفـت :ارزش کم 
وجوهـات حاصـل از طـرح آجـر به آجر در سـال قریب بـه  ۳۵۰۰میلیارد
اسـت ،کـه تاثیـری شـگرف در رونـد سـاخت مدرسـه در سـطح کشـور
دارد .وی همچنیـن درخصـوص اقدامـات ایـن سـازمان در اسـتان
کرمانشـاه افزود :امروز سـرانه آموزشـی اسـتان کرمانشـاه به نسـبت
زلزلـه سـال  ۹۶از  ۷/۵متـر مربـع بـه  ۴۱/۶رسـیده اسـت کـه این اتفاق
مهم حاصل تالش شـبانه روزی مجموعه نوسـازی مدارس کشـور و
همـکاران اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان میباشـد.
رئیس سـازمان نوسـازی مدارس کشـور با بیان اینکه امروز خیرین
بازوی قدرتمند و تاثیرگذار عرصه مدرسـه سـازی کشـور میباشـند از
شهـای خیریـن اسـتان و مخصوصا خیر نیک اندیـش این پروژه
تال 
تقدیر و تشـکر نمود.
گفتنـی اسـت؛ ایـن مدرسـه بـا زیربنـای  ۹۶۰مترمربـع و محوطـه سـازی
 ۲۱۰۰متـر مربـع بـا اعتبـار دولتـی  ۱۲میلیـارد ريـال و اعتبـار خیـری ۵/۱
میلیـارد ريـال احـداث و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت.

استاندار کرمانشاه:

دفتر منطقه آزاد قصرشیرین هفته آینده افتتاح میشود
استاندار کرمانشاه گفت :دفتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین دوشنبه یا
سهشنبه هفته آینده افتتاح میشود.
به گزارش جامجم ،بهمن امیری مقدم اظهار کرد :با افتتاح این دفتر و انجام
مقدمات کار ،دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در منطقه آزاد تجاری

قصرشیرین نیز صورت خواهد پذیرفت .وی با بیان اینکه در منطقه آزاد
قصرشیرین چیزی به نام زمین فروشی نداریم ،گفت :هر زمینی که در این
منطقه واگذار میشود ،باید به امور تولیدی و سرمایه گذاری و صادرات
اختصاص یابد.استاندار کرمانشاه با دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در

استان ،گفت :درهای کرمانشاه به روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز است
و هر مانعی که سر راه آنان باشد ،برداشته خواهد شد.
اردیبهشت سال گذشته ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در مجمع
تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:

مرگ بیماران کرونایی در استان از میانگین کشوری کمتر است
اولین نشست رسانهای سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
مهین رحمانی
کرمانشاه با اصحاب رسانه  ۲۰اردیبهشت  ۱۴۰۱به مناسبت
هفته سالمت با حضور معاون بهداشتی و معاون غذا و دارو
خبرنگار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش جامجم ،قباد محمدی« سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه» ضمن تقدیر از خبرنگاران که طی مدت شیوع بیماری منحوس
کرونا برای اطالعرسانی و پیشگیری فعالیت چشمگیر داشتند و عموم مردم را در
فرهنگسازی زدن ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی و دیگر شیوع نامههای بهداشتی
آگاه سازی کردند ،گفت :با رعایت پروتکلها خوشبختانه شاهد کاهش مرگ و میر
و بستری بیماران هستیم ،تا آنجا که اکثر روزهای هفته فوتی کرونا نداریم ،در استان
کرمانشاه نیز میزان مرگ و میر بیماری کرونا نسبت به استانهای دیگر کشور کمتر
است.
* دریافت دز سوم واکسن کرونا برای کلیه افراد بجز افراد زیر  18سال الزامیست
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه واکسیناسیون به موقع
بهترین روش پیشگیری از بیماری کروناست ،گفت :در حال حاضر چند ماهی است به
صورت شبانهروزی واکسیناسیون انجام میشود ،تمام افرادی که دو دز واکسن کرونا
را دریافت کردهاند بجز افراد زیر 18سال الزامیست برای دریافت دز سوم بعد از چهار
ماه اقدام کنند ،واکسیناسیون به موقع باعث شده در بعضی از شهرستانهای تعداد
بستری صفر باشد و در کرمانشاه  44نفر بستری کرونایی داریم.

محمدی تزریق واکسن کرونا را بسیار موثر در افزایش سطح ایمنی مردم دانست و
افزود :استان کرمانشاه رتبه چهارم کشور را در تزریق واکسن به خود اختصاص داده
است .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  14شرکت دانش بنیان در
کرمانشاه خبر داد و افزود :دانشگاه رازی در جایگاه بعدی ما است ،در استان کرمانشاه
 69شرکت فناور فعالیت دارند ،بقیه دانشگاهها یا دانشگاه دانش بنیان ندارد یا یک
دانشگاه دارند .این مسئول در ادامه گفت :در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 600
دانشجوی خارجی داریم و از نظر جذب دانشجو خارجی رتبه دوم کشوری میباشیم.

* معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
کرونا تمام نشده ،رعایت پروتکلها الزامی است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه
به مناسبت هفته سالمت ،واکسیناسیون را مهمترین عامل پیشگیری از مرگ و میر و
بستری در بیمارستان در خصوص بیماری کرونا دانست و افزود :اگر میخواهیم سالم
زندگی کنیم حتما واکسن بزنیم.
به گزارش جامجم ،ابراهیم شکیبا افزود :در مناطق حاشیه نشین خانه به خانه و گشت
سیار ما در مراکز عمومی اقدام به تزریق واکسن برای جامعه هدف هستند.
شکیبا از 649خانه بهداشت فعال در استان خبرداد و افزود :همه روستاهای استان
شناسنامهدار هستند ،اما بعضی از روستاها صعبالعبور بوده و برای تزریق واکسن
ً
خصوصا برای واکسن سرخک و فلج اطفال نیاز به همکاری داوطلبان هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت :کلیه مراکز ما برای
غربالگری سرطان خانمهای  30تا  60به صورت رایگان آمادگی کامل دارند ،همچنین برای
افراد باالی  60سال تست قند خون و فشار خون رایگان انجام میشود.
شکیبا با اشاره به پیر شدن جمعیت و فوق بحران شدن فرزندآوری از خانمهای زیر 50
سال که آمادگی فرزند آوری دارند خواست سهمی در جوان شدن کشور داشته باشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نرخ رشد جمعیت را در کشور
7دهم و در استان  6دهم عنوان کرد و افزود :ما هفت سال فرصت داریم جبران کنیم
کمبود فرزندآوری را و در میانگین هر خانواده حداقل دو فرزند دنیا بیاورد.

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه:

سه دهک پایین درآمدی استان تحت پوشش رایگان بیمه سالمت قرار میگیرند
م ــدی ــر ک ــل بیمه
الهه فرهادی
س ــام ــت اس ـتــان
کــرمــانـشــاه گفت:
خبرنگار
 ٨٠ه ـ ـ ــزار نـ ـف ــر از
جمعیت اسـتــان
که جزو دهکهای اول تا سوم هستند تحت
پوشش رایگان بیمه سالمت قرار میگیرند.
امید قادری درخصوص بیمه شدن جمعیت
کثیری از افــراد بیمه نشده در سطح کشور

و استان اظهارکرد :همزمان با هفته بیمه
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران طرحی
را با نــام "پوشش همگانی بیمه سالمت"
آغاز کرده و به موجب اجرای این طرح برای
قریب به  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر در سراسر
کشور ،بیمه رایگان صــادر خواهد کــرد .وی
اف ــزود :ایــن جمعیت  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار
نفری جزو دهکهای  ۲ ،۱و  ۳جامعه هستند
و سازمان بیمه سالمت قرار است اینها را

به صــورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار
دهــد .وی ادام ــه داد :در استان کرمانشاه
 ۸۰ه ــزار نفر جــزو ایــن ســه دهــک هستند
که ایــن افــراد میتوانند از خدمات درمانی
بخش دولتی استفاده کنند و اگر برای این
افراد پزشک خانواده مشخص شده باشد
بــا مراجعه بــه پزشک خــانــواده از خدمات
بخش خصوصی هم بهره مند میشوند.
وی با بیان اینکه بیمه شدگان ایــن سه

دهک با مراجعه به پزشک خانواده تنها ۶
هزار تومان بابت ویزیت پرداخت میکنند،
یــادآور شد :به این ترتیب افــرادی که خود را
جزو این جمعیت  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفری
تلقی میکنند ،در صورتی که اطالعات شان
شامل شماره تلفن همراه ،نشانی منزل و...
تغییر کرده است با مراجعه به سامانه غیر
حضوری "شهروندی سازمان بیمه سالمت
ای ــران" میتوانند اطالعات خــود را ویرایش

کنند .ق ــادری در پــایــان تاکید ک ــرد :این
اف ــراد بــه صــورت خــودکــار و سیستمی
معرفی شــدنــد و پیامک
برایشان ارس ــال شده
و هــر زم ــان بــه مــراکــز
درمانی مراجعه کنند
خـ ــدمـ ــات الزم را
دریافتمیکنند.

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم

خبرهای امید بخش وتحول آفرین استاندار کرمانشاه:

اجرای  ۴طرح بزرگ صنعتی در کرمانشاه
استاندار کرمانشاه از رفع موانع فراروی اجرای
طر حهای توسعهای و آغــاز عملیات اجرایی ٢
طرح پایین دستی پتروشیمی با سرمایهگذاری
بالغ بر  ۱۰هزار میلیارد تومان و احداث  ٢کارخانه
بزرگ کاشی و سرامیک با سرمایه گذاری  ٢هزار
میلیارد تومان در استان خبر داد.
بــه گـ ــزارش پــایـگــاه اط ــاع رســانــی اسـتــانــداری
کرمانشاه؛ «بهمن امیری مقدم» در حاشیه
ن ـش ـســت هــمان ــدیــش ــی ب ــا ب ـس ـیــج اســات ـیــد
دانـشـگــا ههــای اس ـتــان بــه خـبــرنـگــاران گفت:
تسهیل امور سرمایهگذاری ،رفع موانع تولید،
بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد اشتغال
پــایــدار جــوانــان و رونــق اقتصادی در اولویت
برنامههای  ١٢٠روز گذشته مجموعه مدیریتی
استان قرار داشته است.
وی افـ ــزود :توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
صنعت پتروشیمی به منظور تولید محصوالت
مـ ــورد ن ـیــاز کــشــور و رونـ ــق ص ـ ــادرات یـکــی از
برنامهها و سیاستهای استان بــرای رونق
اقتصادی است و بر این اساس حل مشکالت
فــراروی اجــرای طر حهای پایین دستی صنایع
پتروشیمی در روانـســر و کنگاور در دستور
کار قرار گرفت .استاندار کرمانشاه گفت :تیم
اقـتـصــادی اس ـتــان بــا پیگیری وی ــژه ،مستمر
و بــرگــزاری نشستهای تخصصی بــا وزارت
نفت و هلدینگ خلیج فــارس پس از ایجاد
زیرساختها ،رفع موانع و اخذ گواهینامههای
الزم موفق شد اقدامات الزم برای شروع سریع
عملیاتاجراییطر حهایپتروشیمیراتسهیل
نمایند و گام مهمی برای ایجاد اشتغال و تحول
اقتصاد اس��تــان ان��ج�اـم ده��ن��د .وی بــه اهتمام
جــدی و روی ـکــرد دول ــت سـیــزدهــم بــه منظور
دستیابی به رشد اقتصادی با برنامهریزی برای
جذب سرمایه گذاری و رونق تولید اشاره کرد و
بیان داشت :دولت مردمی بر پیگیری مستمر
روند عملیات اجرایی طر حهای توسعهای
و اشتغالزا در اسـتــان تاکید دارد و بر
این اساس با حمایت ویژه دولت و
تالشهای صورت

ً
گرفته طی چند مــاه گذشته عمال بسیاری از
حهــا از روی کــاغــذ بــه مرحله اج ــرا رسیده
طــر 
اس��ت .امیری مقدم اجــرای پــروژ ههــای بــزرگ و
اشتغال آفرین را با مشارکت سرمایهگذاران
ب ــرای حــل مشکل  ۵٠ســالــه بـیـکــاری استان
خاطرنشان ساخت و تصریح کرد :طرح آموزش
نیروی انسانی بومی با همکاری فنی و حرفهای
و به صورت همزمان برای طر حهای پتروشیمی
آغاز شده و متقاضیان در حال ثبت نام هستند
تــا نـیــروی کــار بومی هــم در مــراحــل ساخت و
هم بهره برداری بتواند از مزایای اجرای طر حها
بهرهمند شود .وی افزود :بخش خصوصی در
صنایع پایین دستی پتروشیمی اسالمآباد غرب
دو پــروژه بــزرگ را اجــرا خواهند کــرد که یکی از
طر حها در فرآیند تامین مالی و دیگری در مرحله
تخصیص خوراک قرار دارد .استاندار گفت :برای
عملیاتی نمودن این  ۴طرح  ۵٠٠میلیون دالری
در حوزه پتروشیمی شبانه روزی تالش شد تا
با جهت دهی مناسب به منابع و مسیر رشد
و پیشرفت اس ـتــان بــر اس ــاس ظرفیتهای
موجود در صنایع باالدستی سریعتر حرکت
شود و شاهد رشد اقتصادی منطقه در آینده
باشیم .استاندار کرمانشاه ادامــه داد :واحد
تولید فرمالین با ظرفیت  ٧٣هزار تن در سال
از دیگر طر حهای پایین دستی است که توسط
شـ ـ ــرکـ ـ ــت م ـ ــاه ـ ــان
شـیـمــی زاگ ــرس
در م ـن ـط ـقــه
ویژه اقتصادی
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
آبادغرب

اجرا میشود که دو ساله به بهرهبرداری میرسد
و زیرمجموعه پتروشیمی  GTPPاس��ت .وی
اف ــزود :یکی دیگر از ایــن طر حها واحــد اتیلن
اکساید با ظرفیت  ۶٨هزار تن در سال است و
عملیات اجرایی آن با اقدامات صورت گرفته در
کنگاور آغاز میشود.
اســت ــان ــدار کــرمــان ـشــاه از اج ـ ــرای ط ــرح واح ــد
الستیکهای مصنوعی توسط هلدینگ خلیج
فارس در روانسر خبر داد و گفت :حل موانع
موجود بــرای آغــاز ایــن طر حها سبب تقویت
امید در روند اجرا شد و عمال طر حها وارد فاز
اجرایی گشت .امیری مقدم ادامه داد :دو طرح
بزرگ تولید کاشی و سرامیک نیز با مشارکت
سرمایه گــذاران داخلی در حال احــداث است
که با توجه به رویکرد صــادرات محور و وجود
ظرفیتهای مــرزی اسـتــان ،اشتغال آفرین و
توسعهای اســت و میتواند تحول مناسبی
در ایــن بخش ایجاد کند و نزدیک به  ٣هزار
ميليارد تومان سرمایه گــذاری در این طرحها
انجام میشود .وی در ادامــه افــزود :در حوزه
حهــای کــوچــک و متوسط با
تامین مــالــی طــر 
پیگیریهای به عمل آمــده؛ استان کرمانشاه
سهم و جــایـگــاه مناسبی از تسهیالت بند
الــف تبصره  ۱۸گرفته و بالغ بــر ٣ه ــزار و ۵٠٠
میلیارد تومان طرح بــرای دریافت تسهیالت
به بانکهای عامل معرفی شده است که تاثیر
مثبتی بر اشتغالزایی استان خواهد داشت.
وی در پایان کاربست نتایج نشستهای هم
اندیشی را بــرای حل مشکالت استان یــادآور
شد و گفت :مراکز علمی و دانشگاهی استان
نقش مهمی در پیشبرد برنامههای
توسعهای برعهده دارند و حتما
تهــا ب ــه ص ــورت
ایـ ــن نـشـسـ 
مـ ــداوم ب ــرگ ــزار و از ظرفیت
فـ ـک ــری ص ــاح ــب نـ ـظ ــران و
اساتید در کار اجرا با رویکرد
بهبود فرآیندها ،تسهیل
امـ ــور و رف ــع مشکالت
استفاده خواهد شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمانشاه

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

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

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری  161عامل تیراندازی و
شرارت توسط پلیس
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اهتمام جدی
پلیس ب ــرای بــرخــورد بــا هرگونه عــامــل ناامنی در
جامعه گفت :از ابتدای امسال تاکنون  354قبضه
سالح گرم و  916تیغه سالح سرد با تالش ماموران
انتظامی کرمانشاه کشف شده است.
به گــزارش جامجم ،ســردار "علی اکبر جاویدان" در
نشست مسئوالن عالی انتظامی و قضائی استان
که در سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار
شد ،اظهار داشت :در این مدت  161نفر هم از اشرار
دستگیر شدند که  114نفر آنها عامل تیراندازی و
 47نفر از نیز از اشرار و اراذل و اوباش بوده اند.
سردار جاویدان همچنین از کاهش وقوع تیراندازی
در استان خبر داد و گفت :در حالی که از  20اسفند
 1400تا  20فروردین  1401شاهد  39مــورد تیراندازی
در اس ـتــان بــودیــم ای ــن رق ــم از  21ف ــروردی ــن تــا 21
اردیبهشت امسال به  26مورد کاهش یافته است.
رئیس پلیس استان کرمانشاه در عین حال از رشد
 5درصــدی آمار دستگیریها نیز خبر داد و گفت:
از  20اس ـف ـنــد  1400ت ــا 20
فــروردیــن امسال 37
نفر در ح ــوزه جرائم
مربوط به تیراندازی
و س ــاح دستگیری
داشـ ـت ــه ایـ ــم ک ــه ایــن
تعداد برای  21فروردین
تــا  21اردیبهشت
ب ـ ـ ــه 39
ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر

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

رسیده است.
نکــه ب ــرخ ــورد بــا جــرائــم
وی در ادامـ ــه بــا ب ـیــان ای ـ 
تیراندازی همواره در اولویت کار پلیس قرار داشته
اس ــت ،گـفــت :در مــا ههــای اخـیــر بــا همراهی ویــژه
دستگاه قضایی که جــای تقدیر دارد ،برخوردها
شدت یافته و خوشبختانه نتایج بازدارندهای را هم
شاهد بوده ایم .سردار جاویدان تاکید کرد :افرادی
که گستاخانه با هر نیت و هدفی اقدام به تیراندازی
کنند بــدون شــک بــا قاطعانه ترین واکنشها از
ســوی پلیس و دستگاه قضایی مــواجــه شــده و
حتما به سزای عمل خود خواهند رسید.
این مقام عالیرتبه انتظامی تصریح کــرد :موضوع
دیگری که در بحث بــرخــورد و مقابله با مجرمان
تـیــرانــدازی از ایــن پس دنبال خواهد شد بررسی
م ـجــوزدار بــودن یا نبودن سالحی اســت که با آن
تیراندای شده است.
حهــای غیرمجاز
نکــه تکلیف ســا 
وی بــا بـیــان ای ـ 
مشخص است ،گفت :از این پس سالحهای مجوز
داری که با آن تیراندازی خــارج از ضوابط یاد شده
صورت گرفته نیز جمع آوری و با همکاری دستگاه
نه ــا ،ب ــرای صاحب
قضائی ضمن ابـطــال مجوز آ 
مجوز هم دیگر مجوزی صادر نمی شود.
س ــردار جــاویــدان در پــایــان ضمن قــدردانــی از
تالشهای ماموران انتظامی برای دستگیری و
برخورد با عامالن تیراندازی و کشف سالح،
گفت :با خرید و فــروش اسلحه
در ف ـضــای مــج ــازی هم
قــاط ـعــانــه ب ــرخ ــورد و
پ ـل ـیــس ف ـتــا جــدی
تــر از قبل بــه این
م ـ ــوض ـ ــوع ورود
میکند.

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری
بکوش خواجه و از عشق بینصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بیهنری

حافظ
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رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد:

شاخص کسب و کار به میانگین کشور نزدیک شد

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در آخرین ارزیابی صورت گرفته از
شاخص فضای کسب و کار کشور کرمانشاه در جایگاه  ۱۷قرار گرفت و برای
اولین بار طی سالیان اخیر به میانگین کشور نزدیک شدیم ،گفت :یکی از
مهمترین دالیل بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه رویه جدید
کمیته فضای کسب و کار و تعیین اتاق بازرگانی به عنوان متولی این کمیته
است.
به گزارش جامجم ،کیوان کاشفی با اشاره به انتشار جدیدترین شاخص
فضای کسب و کار کشور و استانها از سوی اتاق ایران ،اظهار کرد :در این
ارزیابی که مربوط به فصل زمستان سال  ۱۴۰۰است استان کرمانشاه از نظر
شاخص فضای کسب و کار در جایگاه  ۱۷کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد :از آنجایی که طی چند سال اخیر به طور معمول جز سه ،چهار
استان آخر کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار بودیم ،اکنون کسب
جایگاه  ۱۷برای کرمانشاه جای امیدواری دارد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه ،هم اکنون  ۱۶استان کشور وضعیت بهتر
و  ۱۴استان وضعیت بدتری از نظر شاخص فضای کسب و کار نسبت به
کرمانشاه دارند.
وی افزود :بر اساس ارزیابی صورت گرفته ،استانهای مرکزی ،آذربایجان
غربی و فارس بهترین وضعیت و استانهای سیستان و بلوچستان ،قم و
چهارمحل و بخیتاری بدترین وضعیت فضای کسب و کار کشور را داشتند.
کاشفی همچنین از بهبود  ۲.۴۷درصدی عدد شاخص فضای کسب و کار

کرمانشاه در زمستان  ۱۴۰۰نسبت به فصل قبل از آن هم خبر داد و تاکید
کرد :در زمستان  ۱۴۰۰عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه به ۵.۸۵
رسید که نسبت به فصل قبل از آن که عدد  ۶.۰۵را داشتیم وضعیت بهتر
شده است ( هرچقدر عدد شاخص فضای کسب و کار به  ۱۰نزدیک شود،
بیانگر بدتر شدن وضعیت است).
وی اضافه کرد :نکته مثبت دیگر درباره شاخص فضای کسب و کار
کرمانشاه این است که بعد از چند سال توانستیم به میانگین شاخص
فضای کسب و کار که در فصل زمستان  ۱۴۰۰عدد  ۵.۸۳بود نزدیک شویم و

یادداشت

با میانگین کشور تنها دو صدم درصد تفاوت داریم.
رئیس اتاق کرمانشاه بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه را حاصل همراهی
دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی کرمانشاه دانست و تاکید کرد :اواخر سال
گذشته تغییر رویهای در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان داشتیم و
بنا به درخواست ما ،اتاق بازرگانی به عنوان متولی این کمیته تعیین شد که
اکنون نتایج آن را در بهبود فضای کسب و کار استان شاهدیم.
کاشفی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و برگزاری جلسات مستمر کمیته
فضای کسب و کار شاهد ارتقا بیش از پیش جایگاه استان کرمانشاه در
فضای کسب و کار کشور باشیم و یادآور شد :بهبود فضای کسب و کار
نیازمند اعتبارات خاصی نیست و با اقدامات نرم افزاری و روشن کردن ذهن
مدیران و کارشناسان دستگاهها خصوصا دستگاههایی که صدور مجوز
انجام میدهند میسر خواهد بود.
وی شاخص فضای کسب و کار را یک مولفه بسیار مهم در جذب
سرمایهگذار دانست و عنوان کرد :عوامل موثر بر فضای کسب و کار از ید
اختیار فعاالن اقتصادی خارج است و معموال از سوی دولت و حاکمیت به
آنها تحمیل میشود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور
به صورت دورهای و فصلی توسط اتاق ایران ارزیابی میشود ،افزود :در این
ارزیابی  ۲۸مولفه شامل مولفههای آماری و پیمایشی مد نظر قرار میگیرد
که در مولفههای پیمایشی از فعاالن بخش خصوصی کسب نظر میشود.

پای دستگاه قضایی به تعطیلی خودسرانه نانواییها در کرمانشاه باز شد
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم مأموریت داد موضوع نظارت و بازرسیهای دورهای از خبازیهای
سطح شهر را توسط نهادهای مرتبط پیگیری و نظارت کند.
در راستای طرح ساماندهی ارز ترجیحی و به تبع آن گرانی آرد ،یکی از
موضوعات پیشگیرانه جلوگیری از خروج آرد از کشور و مبارزه با قاچاق آن
است .به گزارش جامجم ،پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان
کرمانشاه در این راستا با مأموریت به معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم و تأکید بر نظارت دقیق و دورهای از خبازیها با استفاده از
نهادهای مربوطه از جمله اداره غله ،در جمع اصحاب رسانه ،اظهار کرد :یکی
از مهمترین موضوعات در این خصوص اعتمادسازی در بین مردم است.
به همین منظور به معاونت پیشگیری مأموریت داده شد با هماهنگی
نهادهای مربوطه بازرسیهای دوره ای را در دستور کار خود قرار دهند .وی

افزود :در این راستا مقرر شد ادارات و دستگاههای ذیربط به ویژه اداره
غله استان تمام اقدامات و راهکارهای الزم را برای پیشگیری از قاچاق آرد
معمول دارند که از آن جمله تبیین وظایف اداره ذیربط در بررسیهای
میدانی و مورد به مورد و نظارت بر نحوه چگونگی مصرف آرد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد :یکی از این اقدامات
انسجام و هماهنگی در بین ارگانها و اصناف و تشکیل  ۲۰اکیپ بازرسی
بهطور شبانهروزی در کرمانشاه بود .توسلی زاده افزود :در طول هفته
گذشته بازرسیهای مختلفی از واحدهای خبازی سطح شهر انجام شد که به
موجب آن تعداد  ۴۵واحد خبازی تعطیلی خودسرانه و عدم رعایت ساعات
کاری داشتهاند که با آنها برخورد الزم صورت گرفت.
وی یادآور شد :از دیگر نکات مورد نظر پیشگیری از قاچاق آرد است که با
نظارت دقیق و مستمر ،خوشبختانه این موضوع مورد رصد قرار گرفت و
ضمن صیانت از بیتالمال ،اجازه سوءاستفاده احتمالی داده نشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان ،تأکید کرد :در همین راستا
و حفظ انسجام بازار این بازرسیها ادامه خواهد داشت و با متخلفان برخورد
قانونی انجام میشود.

