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تقاطع  پروژه  برای  روزشمار  نصب  از  کرمانشاه  شهردار 
و  داد  خبر  آینده  روز  چند  ظرف  سپاه  میدان  غیرهمسطح 
آینده  اردیبهشت سال  تا  را  گفت: تالش می کنیم این پروژه 

تحویل دهیم.
استان  خبرگزاری های  مدیران  با  نشست  در  نوروزی  نادر 
شهر  سطح  در  اجرا  حال  در  پروژه های  برخی  وضعیت 
آتی مجموعه شهرداری را تشریح  کرمانشاه و نیز برنامه های 

کرد.
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  که  نشست  این  در  نوروزی 
هدف  امسال  این که  بیان  با  داشتند،  حضور  هم  شهرداری 
سطح  در  آسفالت  قبل  سالهای  برابر  دو  ایم  کرده  گذاری 
شهر کرمانشاه انجام دهیم، گفت: طی 10 سال گذشته بطور 
شهر  سطح  در  آسفالت  تن  هزار   90 تا   80 ساالنه  میانگین 
 130 سال  از  مقطع  این  تا  امسال  که  می شد  انجام  کرمانشاه 
پایان  تا  است  این  ما  برآورد  و  شده  انجام  آسفالت  تن  هزار 
آسفالت  اولویت  وی  برسد.  تن  هزار   200 به  میزان  این  سال 
را نیز با معابر شهرک های حاشیه ای و محالت کمتربرخوردار 
دانست و گفت: امسال محالتی آسفالت شدند که تا پیش 

از این آسفالت نشده بودند.
نیز  سپاه  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  ساخت  پروژه  به  وی 
پروژه،  این  اجرای  گرفتن  سرعت  به  اشاره  با  و  کرد  اشاره 
تا  کرد  روزشمار نصب خواهیم  پروژه  این  برای  بزودی  گفت: 
کار  این که  ضمن  شد.  خواهد  افتتاح  زمانی  چه  بدانند  مردم 
هرچه  تا  شد  خواهد  شیفته  سه  حتی  یا  و  دو  پروژه  این  در 

خود  تالش  تمام  این که  بیان  با  نوروزی  شود.  تکمیل  زودتر 
اجرایی  زمان ممکن  کوتاه ترین  در  پروژه  این  کرد  را خواهیم 
برسانیم،  ثبت  به  را  پروژه  این  اجرای  در  رکورد  نوعی  و  شود 
افزود: دنبال می کنیم تا این تقاطع را اردیبهشت سال آینده 

تحویل دهیم.
وی با بیان این که وضعیت ترافیک کرمانشاه نیازمند بازنگری 
جدی است، افزود: معابر کرمانشاه با حجم ترافیک موجود 

همخوانی ندارد.
تردد  بحث  در  هم  کرمانشاه  شهر  در  این که  بیان  با  نوروزی 
کرمانشاه  مرکز  بافت  در  گفت:  داریم،  مشکل  توقف  هم  و 
نیازمند احداث چندین پارکینگ هستیم که البته پروژه هایی 
شهر  در  تردد  سرعت  دیگر  سوی  از  است.  ساخت  حال  در 
کیلومتر   20 تا   15 ساعتی  میانگین  بطور  و  پایین  کرمانشاه 
احداث  که  برسد  کیلومتر   35 تا   30 ساعتی  به  باید  که  است 
موضوع  این  به  غیرهمسطح  تقاطع های  نظیر  پروژه هایی 
کمک می کند. شهردار کرمانشاه با بیان این که تقویت شبکه 
حمل و نقل عمومی کرمانشاه در دستورکار است، گفت: 105 
دستگاه اتوبوس خریدرای شده که تا پایان سال بطور کامل 
ون  دستگاه   100 همچنین  می شوند.  کرمانشاه  شهر  وارد 

جدید هم خریداری خواهد شد.
و  کرد  اشاره  هم  کرمانشاه  شهربازی  وضعیت  به  نوروزی 
به  پروژه  این  واگذاری  شدن  طوالنی  دلیل  این که  بیان  با 
بوده،  پروژه  این  برای  مطالعاتی  ح  طر نداشتن  گذار  سرمایه 
تهیه  کرمانشاه  شهربازی  برای  مناسبی  ح  طر اکنون  گفت: 

شده و بزودی فراخوان جذب سرمایه گذار آن داده می شود. 
ح دقیق و مناسبی  معتقدم با مطالعاتی که صورت گرفته و طر
آن استقبال خواهند کرد و  از  که تهیه شده، سرمایه گذاران 

کرمانشاه در اینده صاحب یک شهربازی مدرن می شود.
وی به آخرین وضعیت پروژه قطارشهری کرمانشاه هم اشاره 
داده  پروژه  این  به  اعتباری  هیچ  سال  هشت  گفت:  و  کرد 
 570 حدود  اکنون  شده  انجام  پیگیریهای  با  که  بود  نشده 
رییس  سفر  در  داریم.  پروژه  این  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
شهری  قطار  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   1200 هم  جمهور 
کرمانشاه مصوب شد و تالش داریم فاز اول پروژه را تکمیل 
کنیم. وی به پروژه پیاده راه خیابان مدرس که پیش از این 
زیاد  گفت: به دلیل طول  کرد و  نیز اشاره  قرار بود اجرا شود 
این  تبدیل  امکان  مدرس  چهارراه  تا  آزادی  میدان  مسیر 
مسیر  می شود  معتقدم  اما  ندارد،  وجود  راه  پیاده  به  مسیر 
 350 حدود  که  شهرداری  میدان  تا  کاشانی  ال�ل  آیت  میدان 
تا 400 متر طول دارد را سنگفرش کرده و به پیاده راه تبدیل 
تا  نوبهار  چهارراه  بین  مسیر  بتوان  شاید  همچنین  کنیم. 
چهارراه سی متری را هم تبدیل به پیاده راه کرد. البته اجرای 
که  است  این  به  منوط  و  نیست  قطعی  هنوز  ح ها  طر این 

مطالعات ترافیکی آنها جوابگو باشد.
شهردار کرمانشاه در ادامه با بیان این که تخلفات ساختمانی 
در شهر کرمانشاه باالست، افزود: برای کاهش این تخلفات 
تخلفات  جریمه  آن که  نخست  گرفتیم.  نظر  در  راهکار  سه 
راهکار  است.  شده  مصوب  شورا  در  که  دهیم  افزایش  را 

به  که  است  ساختمانی  تخلفات  وقوع  از  پیشگیری  دوم 
این  به  جدییت  با  شهرداری  هشتگانه  مناطق  منظور  این 
که  است  این  سوم  راهکار  و  داشت  خواهند  ورود  موضوع 
در کمیسیون ماده پنج در جاهایی که امکانش وجود دارد و 
، اضافه  با لحاظ تامین پارکینگ و در نظر گرفتن عرض معابر
امیدواریم  راهکارها  این  با  افزود:  وی  بدهیم.  قانونی  تراکم 
در  این که  کما  باشیم،  ساختمانی  تخلفات  کاهش  شاهد 
شش ماهه امسال هم شاهد کاهش این تخلفات بوده ایم.
نوروزی به تالش برای ایجاد شفافیت مالی در شهرداری هم 
اشاره کرد و گفت: در گذشته شهرداری کرمانشاه حساب های 
مالی  شفافیت  ایجاد  هدف  با  که  داشت  متعددی  بانکی 
حساب های  تعداد  و  شده  بسته  حساب ها  این  از  بسیاری 
همچنین  است.  شده  محدود  بسیار  شهرداری  بانکی 
درآمدها و هزینه های شهرداری به صورت شفاف در معرض 

دید عموم است.
شهر  به  کرمانشاه  تبدیل  برای  تالش  از  همچنین  وی 
هوشمند خبر داد و گفت: این امر به زیرساختهایی نیاز دارد، 
از جمله این که باید 150 تا 300 کیلومتر فیبرنوری در کرمانشاه 
دستگاه های  با  را  مذاکراتی  زمینه  این  در  که  شود  کشیده 

مربوطه انجام داده و پیگیر انجام این کار هستیم.
کار  اهمیت  به  سخنانش  دیگر  بش  در  کرمانشاه  شهردار 
رسانه ها اشاره کرد و با بیان این که از نقد منصفانه استقبال 
رسانه ها  نباید  اما  است،  مهم  رسانه  کار  گفت:  می کنم، 
و  داده  ترجیح  عموم  منافع  بر  را  شخصی  منافع  و  مسائل 

کارشان دخیل کنند. در این نشست  را در  مسائل شخصی 
معاونان شهرداری هم در خصوص حوزه کاری خود توضیحاتی 
 ”TBM" ارائه دادند. چرا برای حفر تونِل قطار شهری کرمانشاه
سخت  مرحله  به  کرمانشاه  شهری  قطار  نمی آوریم؟پروژه 
پیش  کندی  به  که  مرحله ای  رسیده،  تونل  حفر  زمان بر  و 
حداقل  تونل  حفر  کار  حالت  ترین  خوشبینانه  در  و  می رود 
دو سال دیگر زمان نیاز دارد. در چنین شرایطی این سئوال 
برای   TBM نظیر  دستگاه هایی  از  شود  نمی  که  می آید  پیش 
غالمرضایی  مهدی  کرد؟  استفاده  کار  به  بخشیدن  سرعت 
سوال  این  به  پاسخ  در  کرمانشاه؛  شهری  قطار  مدیرعامل 
از این دستگاه را برای تونل قطار شهری کرمانشاه  استفاده 
به لحاط فنی امکان پذیر ندانست و اظهار کرد: این دستگاه 
خود  طول  که  چرا  می شود،  استفاده  طوالنی  تونل های  برای 
دستگاه 100 متر است و برای تونل های چند کیلومتری از آن 
استفاده می شود، درحالیکه از مسیر حفر تونل قطار شهری 

کرمانشاه تنها 2.5 کیومتر آن باقی مانده است.
وی افزود: در حال حاضر حفر تونل قطار شهری تا محدوده 
که  مانده  باقی  کیلومتر   2.5 تنها  و  رفته  پیش  نواب  راه  سه 

کار حفر تونل به پایان رسیده و به میدان فردوسی برسیم.
این  بردن  بحث  بعدی  مشکل  کرد:  تصریح  مسئول  این 
به  کار  این  برای  است.  تونل  داخل  به  پیکر  غول  دستگاه 
نیاز  متر   35 عمق  و  متر   18 عرض  و  متر   100 طول  به  شکافی 
داریم و عمال باید خیابان مدرس را بشکافیم که جایی برای 

این کار نداریم و انجام این کار بسیار دشوار است.
غالمرضایی گفت: از طرفی راه اندازی دستگاه هم کار مشکلی 
آن  اندازی  راه  و  شود  تونل  وارد  باید  تکه  تکه  چون  است، 
حفر  کار  مدت  این  طی  اگر  که  می برد  زمان  سال  یک  حدود 

تونل را با شرایط فعلی پیش ببریم، کلی جلو افتاده ایم.
مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه افزود: مشکل بعدی این 
است که این دستگاه قابل برگشت نیست و باید از قسمت 
ج کرد، لذا باید از عمق 60 متری که در  انتهای مسیر آن را خار
میدان فردوسی هستیم به سطح خیابان آمده و مجددا یک 
این  در  دستگاه  کردن  ج  خار برای  را  طویل  و  عریض  شکاف 
خودش  هم  دستگاه  این  کردن  ج  خار و  کنیم  ایجاد  خیابان 

چند ماه زمان نیاز دارد.
هزینه های  باال  موارد  تمام  به  کرد:  خاطرنشان  غالمرضایی 

بسیار باالی استفاده از این دستگاه را هم باید اضافه کرد.
بودن  باال  در  شد:  یادآور  کرمانشاه  شهری  قطار  مدیرعامل 
حفر  ساله  دو  پروژه  و  نیست  شکی  دستگاه  این  سرعت 
داد،  انجام  ماه  چهار  ظرف  می توان  دستگاه  این  با  را  تونل 
ح داده شده استفاده از این  اما به لحاظ فنی و مشکالت شر

دستگاه در تونل قطار شهری کرمانشاه امکان پذیر نیست.

شهـــــردار کرمانشاه:

« نصب می شود در پروژه تقاطع میدان سپاه »روزشمار
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اجتماعی 2
 به گفته معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه 

تا دو سال آینده به پنج هتل پنج ستاره نیاز دارد.
به گزارش جام جم، علی اصغر رشنو ، بااشاره به کمبود تعداد تخت های اقامتی 
نیاز  مورد  مسائل  از  یکی  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  شهر  در   VIPتخت های بویژه 
برای شهر کرمانشاه هتل های پنج ستاره است، چراکه در حال حاضر فقط چند 
هتل از این دست داریم که آن هم در اکثر روزهای سال تا 80 درصد ظرفیت 
تخت هایشان پر است. وی تصریح کرد: باتوجه به فروکش کردن بیماری کرونا 

و بازگشت تدریجی گردشگری به روزهای پررونق گذشته  و نیز در پیش بودن 
افق های روشنی برای این حوزه در استان، بنظر می رسد افزایش تعداد هتل های 
پنج ستاره باید در کرمانشاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.معاون سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی استان با بیان این که کرمانشاه تا دو سال آینده به پنج هتل پنج 
ستاره نیاز خواهد داشت، افزود: در حال حاضر یک هتل پنج ستاره در شهر 
کرمانشاه در حال ساخت داریم که حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
امیدواریم تا سال آینده آماده افتتاح شود. وی خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه 

به افزایش تعداد تخت های اقامتی در شهر کرمانشاه کمک خوبی خواهد کرد. 
رشنو به برنامه ریزی برای افزایش تعداد هتل بیمارستان های کرمانشاه هم 
اشاره کرد و گفت: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده برای رونق گردشگری 
سالمت، به احداث چنین پروژه هایی نیز توجه داریم. وی با بیان این که در حال 
حاضر پروژه هتل بیمارستان ماد در حال احداث است، اظهار کرد: این پروژه 
حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها به دلیل یک مانع روند تکمیل آن 

به تاخیر افتاده که امیدواریم سریعتر این مشکل برطرف شود.

معاون سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی استان:
کرمانشاه تا ۲ سال 

آینده به ۵ هتل »پنج 
ستاره« نیاز دارد وزنامه د  ر کرمانشــاه ضمیمــه رایگان ر

28 آبان     1401   شماره 6359 شنبه   

ح کرد؛ معاون استاندار مطر
تومان  میلیارد   2۵00 تخصیص 
تسهیالت برای مشاغل کرمانشاه

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه از تخصیص 2 هزار 
برای  الحسنه  قرض  تسهیالت  تومان  میلیارد   500 و 

مشاغل خرد و کارفرمایی استان کرمانشاه خبر داد.
کارگروه  جلسه  در  شنبه  شامگاه  باباخانی  بهزاد   
اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه اظهار کرد: 
میلیارد   500 و  هزار   2 الحسنه  قرض  تسهیالت  یک 
تومانی از محل بند ب تبصره 16 برای استان کرمانشاه 
آن  از  استفاده  با  خوشبختانه  که  شده  گرفته  نظر  در 
و  می شود  ایجاد  استان  در  شغل  هزار   17 از  بیش 
دنبال  به  را  استان  در  بیکاری  خ  نر درصدی   2 کاهش 

خواهد داشت.
زودی  به  تسهیالت  این  پرداخت  این که  بیان  با  وی 
آغاز می شود، گفت: رقم آن برای مشاغل انفرادی 150 
میلیون تومان و برای مشاغل کارفرمایی چهار میلیارد 
و  اشتغال  کارگروه  این که  بیان  با  وی  است.  تومان 
سرمایه گذاری استان کرمانشاه 2 موضوع مهم یعنی 
تسهیالت سفر رئیس جمهور به استان و همچنین 
خ بیکاری در دستور کار  تبصره 16 را به منظور کاهش نر
دارد، ادامه داد: اعضای جلسه باید به این دو موضوع 
توجه ویژه داشته باشند و هماهنگی و همکاری های 
را برای تسریع در جذب به موقع این تسهیالت  خود 
اجرای  بر  نظارت  کمیته  از  دهند.باباخانی  افزایش 
ح های اشتغالزایی خواست که نظارت و پیگیری های  طر
خود را برای جذب به موقع و همچنین اجرای هدفمند 

تسهیالت اشتغالزایی در استان افزایش دهند. 

خبر

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری کرمانشـاه با بیان 
این کـه نظـارت و بازرسـی از بـازار بـرای کنتـرل قیمت هـا ضـروری 
ایجـاد  ماننـد  الزم  فضاهـای  و  زیرسـاخت ها  ایجـاد  بـر  اسـت، 
منظـور  بـه   » بـار تـره  و  میـوه  »میادیـن  توسـعه  و   » »روسـتابازار
کمـک بـه تنظیـم بـازار و رونـق تولیـد و اشـتغال در اسـتان تاکیـد 

کـرد.
 بـه گـزارش جـام جـم، بهـزاد باباخانـی در جلسـه کارگـروه تنظیـم 
بـازار اسـتان، بـا تاکیـد بـر کارآیـی این جلسـات افـزود: برپایی این 
خ تـورم اسـتان شـده، بـه طـوری کـه  جلسـات موجـب کاهـش نـر
خ تـورم در اسـتان از میانگیـن کشـوری پایین تر اسـت. اکنـون نـر

بـه  بایـد  بـازار  تنظیـم  سـتاد  جلسـات  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

اظهـار  شـود،  تشـکیل  یکبـار  هفتـه  دو  هـر  و  مسـتمر  صـورت 
داشـت: نظـارت و بازرسـی از بـازار بـرای کنتـرل قیمت هـا بسـیار 
مهـم و حائـز اهمیـت اسـت، امـا کنتـرل قیمت هـا تنهـا بـا نظارت 
میسـر نمی شـود و بایـد تـالش کنیـم زیرسـاخت ها و فضاهـای 

الزم را بـرای تعـادل در عرضـه و تقاضـا در بـازار ایجـاد کنیـم.
 باباخانی با اشـاره به ضرورت ایجاد روسـتا بازار در اسـتان ادامه 
داد: ایجـاد روسـتا بـازار در راسـتای کمـک بـه تولیـد و تنظیـم بـازار 
مهـم اسـت.  معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری در 
ادامـه بـر توسـعه میادیـن میـوه و تـره بـار در اسـتان تاکیـد کـرد و 
گفـت: توسـعه ایـن موضـوع هـم کمـک خوبـی بـرای تنظیـم بـازار 

و تعـادل در عرضـه و تقاضـا اسـت.

وی افـزود: در حـال حاضـر اقدامات الزم بـرای ایجاد میدان میوه 
و تره بار در یکی از مناطق شـهر کرمانشـاه شـکل گرفته که این 
موضـوع بایـد تمـام هشـت منطقـه کرمانشـاه و همچنیـن کل 
در  جدیـد  ظرفیت هـای  و  برگیـرد  در  را  اسـتان  شهرسـتان های 

ایـن زمینـه تعریـف و مشـخص شـود.
باباخانـی تصریـح کـرد: آنچـه کـه بـه تنظیم بـازار و قیمت ها کمک 
ایجـاد  کـه هـم  تقاضـا اسـت  و  تعـادل در عرضـه  ایجـاد  می کنـد 
روسـتا بـازار و هـم ایجـاد میادیـن میـوه و تـره بـار در شـهرها بایـد 
در دسـتور کار ویـژه سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان باشـد و ضـرورت 
در  را  الزم  زیرسـاخت های  بازرسـی،  و  نظـارت  بـر  عـالوه  کـه  دارد 

بـازار فراهـم کنیـم.

معاون استانداری:

« باید در کرمانشاه توسعه یابند « و »میادین میوه و تره بار »روستا بازار

و  موسسه  نخستین  صاحب  اخیر  روزهای  در  کرمانشاه 
آموزشگاه خصوصی تئاتر واقع در میدان شهرداری شد.

در  21سال  به  نزدیک  که  اسکندری  بهزاد  جم،  جام  گزارش  به   
زمینه تئاتر تجربه و سابقه دارد، در گفتگو با خبرنگار طلوع، به 
کرمانشاه  در  تئاتر  آموزشگاه  و  این موسسه  و فعالیت  هدف 

اشاره کرد.
وی افزود: آموزش تئاتر در زمینه نویسندگی، بازیگری ، کارگردانی 

و سایر امور مرتبط در این آموزشگاه ارائه می شود.
با بیان این که این موسسه تنها مرکز تئاتری است  اسکندری 
بخشی  موسسه  این  گفت:  شده،  اندازی  راه  کرمانشاه  در  که 
همچون گالری دارد که برای طرفداران عکاسی و نقاشی مناسب 
است، استودیو صدابرداری، سالن نمایش و پالتو خصوصی اجرا 
این  در  کیمیایی  مسعود  استاد  نام  با  کوچک  سینمای  یک  و 
مجموعه وجود دارد. وی با اشاره به این که حتی در غرب کشور 

نمونه مشابه این موسسه وجود ندارد، افزود: به شدت نیاز به 
احداث چنین مرکزی در کرمانشاه احساس می شد چراکه فضای 
تئاتر در کرمانشاه تا حدودی متشنج است و کمتر به حضور و 
فعالیت در این عرصه دیده می شود که مشکالت مالی و ایجاد 

دودستگی در بچه های تئاتر یکی از این دالیل بود.
همه  از  است  براین  سعی  داد:  ادامه  موسسه  این  مسوول 
استفاده  مرکز  این  در  تئاتر  در  فعالیت  برای  تفکرات  و  سالیق 

شود تا عالوه بر ایجاد حس خوب، به صورت آکادمیک و علمی 
این هنر آموزش داده شود.

خصوصی  اجراهای  و  پالتو  طریق  از  باید  شد،  یادآور  اسکندری 
صورت  به  هزینه ها  این  همه  شود،  درآمد  کسب  تئاتر  برای 
شخصی صرف شده است هرچند که اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از انجمن  برای راه اندازی این مرکز یاری رسان بود از همین رو 

نمایش نیز تقدیر می کنیم.

موسسه خصوصی تئاتر در کرمانشاه آغاز به کار کرد
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در  مسلح  سارقان  دستگیری  از  کرمانشاه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مرکز استان خبر داد و گفت: اعضای یک باند 3 نفره که قصد سرقت از یک 

دستگاه خودرو پراید را داشتند با حضور به موقع پلیس زمینگیر شدند.
ماموران  داشت:  اظهار  دلیری  علیرضا  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
حکمت،  دوم  خیابان  در  گشت زنی  حین  کرمانشاه  شمال  سرکالنتری 
به یک دستگاه خودرو برلیانس برخورد می کنند که قصد سرقت از یک 

دستگاه خودرو پراید را داشتند.

وی افزود: ماموران با دیدن این صحنه وارد عمل شده اما سرنشینان 
خودرو برلیانس اقدام به تیراندازی علیه پلیس کرده و متواری می شوند.

خودرو  تعقیب  ضمن  نیز  پلیس  ماموران  کرد:  تصریح  دلیری  سرهنگ 
متواری پس از بی توجهی راننده برلیانس به اخطارهای ایست با رعایت 
قانون به کارگیری سالح و شلیک تیر هوایی به سمت الستیک خودرو 
تیراندازی کردند. رئیس پلیس کرمانشاه ادامه داد: به دنبال تیراندازی های 
انجام شده 2 سرنشین خودرو فراری زخمی و ماموران توانستند آن ها را 

دستگیر و در عین حال به سرعت به مراکز درمانی منتقل کنند.
وی با اشاره به فرار دیگر همدست سارقان مسلح، خاطر نشان کرد: یکی 
از سارقانی که در جریان تیراندازی  زخمی شده بود علی رغم تالش پزشکان 

جان خود را از دست داد.
سرهنگ دلیری با بیان این که اعضای این باند از سارقان حرفه ای و سابقه 
دار بودند و تحقیقات تکمیلی در خصوص پرونده آن ها ادامه دارد، گفت: 

با شناسایی سارق متواری، تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.
28 آبان     1401   شماره 6359 شنبه   
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فرمانده انتظامی 
شهرستان:

دستگیری سارقان 
مسلح در کرمانشاه

جـــوان تـــریـــن خـــالـــق  دیــکــشــنــری 
پرکاربرد  واژه   1800 کتاب   ایــرانــی، 

انگلیسی را منتشر کرد
بــا  فارســی  بــه  انگلیســی  لغــات  فرهنــگ  کتــاب  
عنــوان »1800 واژه پرکاربــرد زبــان انگلیســی« توســط 
نویســنده جــوان کرمانشــاهی از ســوی انتشــارات 

»البــرز فردانــش« منتشــر شــد.
ــا«  ــادری کی ــینا ن ــر »س ــن اث ــد   تری ــور جدی ــاب مذک کت

شــاعر و نویســنده جــوان  کرمانشــاهی اســت. 
از ایــن نویســنده جــوان کرمانشــاهی پیــش از ایــن 
ثــار دیگــری  چــون »تیمارســتان«، »نــاآخ« ، » مــن  آ
گریــه کــردم چــون شــما اشــک را صــدا زده بودیــد« و 

»انتخــاب کــج« منتشــر شــده اســت.
انگلیســی  زبــان  پرکاربــرد  واژه   1800 واژه نامــه    
حاصــل تــالش چندیــن ســال، تدریــس و تحقیــق 
انگلیســی زبــان  حــوزه  در  کیــا   نــادری   ســینا 

است.
زبــان انگلیســی طــی 3  کتــاب 1800 واژه پرکاربــرد    

تألیــف شــده اســت.  گــردآوری و  ســال 
نویسنده 1800 واژه پرکاربرد انگلیسی 

کمبــود  را،  کتــاب  ایــن  تألیــف  بــه  اهتمــام  دلیــل 
حــوزه  ایــن  در  کاربــردی  و  پایــه ای  لغتنامه هــای 
کــه در بســیاری  عنــوان می کنــد و معتقــد اســت  
اصطالحــات  و  واژگان  موجــود،  واژه نامه هــای  از 

اســت. نشــده  ارائــه  اضطــراری   و  کاربــردی 
لغــت  فرهنــگ  ایــن  می کنــد:  اضافــه  کیــا  نــادری 
انگلیســی بــه فارســی حاصــل ســه ســال مطالعــه و 

تحقیــق در حــوزه زبــان انگلیســی اســت.
ای  پایــه  و  پرکاربــرد  واژه    1800 می افزایــد:   وی 
آن،  فارســی  معــادل  همــراه  بــه  انگلیســی   زبــان 
 در ایــن کتــاب آموزشــی بــه رشــته تحریــر در آمــده

 است.
ایــن نویســنده جــوان ابــراز امیــدواری می کنــد کــه  بــا 
ثــاری ، گامــی موثــر در جهــت ارتقــای  خلــق چنیــن آ
انگلیســی  زبــان  آمــوزش  اصولــی  و  کیفــی  ســطح 

برداشــته شــود .

بر اساس پیش بینی وزارت راه و شهرسازی طی چهار سال باید 116 
ح ملی نهضت مسکن در کرمانشاه  هزار و احد مسکونی در قالب طر
ساخته شود که در حال حاضر طبق گفته مسئوالن استان از این 
تعداد ساخت 33 هزار واحد مسکونی با 19 درصد پیشرفت فیزیکی 

در دست اجرا است.
از  یکی  عنوان  به  مسکن  نهضت  ملی  ح  طر جام جم،  گزارش  به 
در  کشور  سیزدهم در  دولت  ح های  تاثیرگذارترین طر و  مهمترین 
دست اجراست؛ طرحی که با اجرای کامل آن چهار میلیون خانوار 
خود  شدن  خانه دار  رویای  به  و  می شوند  خانه  صاحب  ایرانی 
می رسند. طرح ملی نهضت مسکن دولت مردمی آقای رئیسی نه 
تنها مردم را خانه دار می کند بلکه موجی از امیدواری در جامعه را رقم 
زده است زیرا فرصت بسیار مناسبی را برای رونق تولید کارخانه ها و 

اشتغال نیز فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان طرح نهضت ملی مسکن یک فرصت طالیی 
برای رونق کسب و کار است و طبق برآوردهای انجام شده، اجرای 
ح می تواند یک بازار 60 هزار میلیارد تومانی را فقط برای استان  این طر
حوزه  در  استان  این  مشاغل  درصد  زیرا 30  کند،  فراهم  کرمانشاه 

صنعت مسکن و ساخت و ساز قرار دارد.
به همین خاطر یکی از مهم ترین موضوعات استان کرمانشاه اجرای 
طرح ملی نهضت مسکن است؛ زیرا هم مسکن مردم که یکی از 
حاشیه نشین  هزار   400 با  کرمانشاه  مردم  دغدغه های  بزرگترین 
خ بیکاری کشور را دارد، هم  است؛ هم اشتغال یکی از باالترین نر
اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت  کاهش  هم  و  اقتصادی  رونق 
استان را هدف قرار داده است. به همین دلیل اجرای به موقع و 
دغدغه های  ترین  اصلی  از  یکی  مسکن  نهضت  پروژه های  کامل 
مسئوالن است و بدین منظور جلسات و گزارش های این ابر پروژه 

در دستور کار هفتگی استانداری کرمانشاه قرار دارد.    
پیشرفت درصد 1۹ کرمانشاه  در ملیمسکن نهضت پروژههای

فیزیکیدارد
 مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در آخرین جلسه شورای 
ملی  نهضت  پروژه های  درصدی   19 پیشرفت  از  استان  مسکن 
مسکن در استان کرمانشاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد پیشرفت 
بیشتر این پروژها تا دهه فجر یک هزار و 600 واحد مسکونی به مردم 
تحویل داده شود.»مهرداد آهکی« گفت: در حال حاضر پروژه های 

نهضت ملی مسکن کرمانشاه در مناطق شمال غربی و شرقی شهر 
کرمانشاه، دولت آباد و شهرک امام )ره( در حال احداث است و 19 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ح های در حال احداث شهر کرمانشاه را پروژه 12 هزار واحدی  وی طر
هزار  چهار  پروژه  دولت آباد،  واحدی   400 و  هزار  پنج  پروژه  سراج، 
واحدی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پروژه شهرک مرادآباد اعالم 
کرد و گفت: در پروژه 49 هکتاری اسالم آباد غرب نیز سه هزار واحد 
کرمانشاه  راه و شهرسازی استان  در حال احداث است. مدیرکل 
با بیان این که تاکنون زمین برای احداث 33 هزار متقاضی تأمین 
شد، افزود: در استان کرمانشاه 200 هزار نفر برای طرح نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کردند، که پس از بررسی های اولیه 57 هزار نفر آن 

واجد شرایط شناخته شدند.
از متقاضیان  نفر  تاکنون هشت هزار  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
مسکن در کرمانشاه قسط  40 میلیون تومانی نخست را پرداخت 
شهر  در  مسکن  تومانی  میلیون   400 تسهیالت  گفت:  کرده اند، 
برای   ، شهرستانها  سایر  در  تومانی  میلیون   300 و  کرمانشاه 

متقاضیان در این طرح نظر گرفته شده است.
استان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  احداث  برای  زمین  درصد   60
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  است  شده  تامین  کرمانشاه 
افزایشی  روند  از  از صحبت های خود  کرمانشاه، در بخش دیگری 

تأمین زمین های طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه خبر 
داد و گفت: تاکنون 60 درصد زمین برای احداث طرح ملی نهضت 

مسکن در استان کرمانشاه تامین شده است.
قانون  طبق  که  خواست  اجرایی  دستگاه های  از  ادامه  در  آهکی 
جهش تولید مسکن، اراضی مازاد خود را معرفی کنند و افزود: طبق 
کارکنان  به  واگذاری  اولویت  مسکن،  تولید  جهش  قانون  همین 
دستگاه هایی است که زمین مازاد خود را در اختیار این طرح قرار 
داده اند و مازاد تولید در اختیار مردم قرار می گیرد و این امر باعث 
خواهد  بیشتر  همکاری  برای  اجرایی  دستگاه های  بیشتر  تمایل 
از  نیز در نشست شورای مسکن استان  کرمانشاه  شد.استاندار 
پروژه های  کنند  تالش  خواست  ذیربط  اجرایی  دستگاه های  همه 
ملی نهضت مسکن استان طبق موعد مقرر به بهره برداری برسند 
زیرا تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز باعث افزایش 

هزینه ها در ساخت و سازها می شود.
به  ویژه  توجه  و  نظارت  خواستار  همچنین  امیری مقدم«  »بهمن 
و  شد  پروژه ها  این  در  فنی  اصول  با  متناسب  سازها  و  ساخت 
از سازه های غیر اصولی جزو وظایف جامعه مهندسین  جلوگیری 

استان دانست.
تعاونی های  سریعتر  چه  هر  ساماندهی  خواستار  همچنین  وی 
مسکن شد و گفت: بعضی از این تعاونی ها در گذشته در حق مردم 

ظلم کردند باید عملکرد و فلسفه کاری این تعاونی ها تعریف و تنها 
کرمانشاه  استاندار  شوند.  گرفته  نظر  در  مشخص  ای  پروژه  برای 
مسکن  برای  تالش  استان  مدیریت  وظیفه  است  درست  افزود: 
دارشدن مردم است، اما نباید اجازه تخلف به بعضی از تعاونی ها 

داده شود.
و داران کارخانه حساب به مسکن پروژههای تسهیالت

میشود تولیدیهایاستانواریز
هم زمان  رونق  برای  استان  ابتکاری  طرح  به  ادامه  در  امیری مقدم 
به  کمک  منظور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  اشتغال  و  تولید  مسکن، 
تولید، رونق اقتصادی، اشتغال و همچنین عمران و آبادانی استان، 
تمام انجمن ها و پیمانکاران در قالب تسهیالت متفاوت ساخت و 

ساز، ملزم به خرید تولیدات استانی می شوند.
کرمانشاه،  استان  ابتکاری  طرح  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
تسهیالت به جای پرداخت به انبوه ساز، به حساب کارخانه و تولید 
این تسهیالت به طور  تا  کننده مصالح و تجهیزات واریز می شود 
کامل برای تامین نیاز پروژه های احداث مسکن مصرف شود و در 
عین حال منجر به رونق تولید و در نتیجه رونق اشتغال و کسب کار 
شود. استاندار کرمانشاه افزود: همچنین بر اساس این طرح، همه 
پیمانکاران و کارگران در ساخت و سازها باید بومی باشند زیرا عالوه 
بر کمک به توسعه عمران و اجرای پروژه های مسکن، اشتغال نیز 

برای ما بسیار مهم و دارای اولویت است.
رعایت  با  سازها  و  ساخت  به  توجه  کرمانشاه،  استان  عالی  مقام 
اصول فنی را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: مهندسین باید با 
دقت و آشنایی کامل به دانش و اصول فنی در ساخت و سازها به 
انجام وظیفه بپردازند و همچنین باید با توانمندی و تجارب خود، 

قانون مداری را در ساخت و سازها سرلوحه کاری خود قرار دهند.
ساختمانی،  که  شود  مشاهده  چنانچه  کرد:  تاکید  امیری مقدم 
 باید نسبت به 

ً
قانونی و با رعایت اصول فنی ساخته نشده حتما

پلمب و تخریب آن اقدام کرد و نظام مهندسی وظیفه دارد که نظارت 
دقیق در اجرای تمام پروژه های مسکن داشته باشد و اگر به این 
نتیجه رسید که سازه ای بدون رعایت اصول فنی ساخته شده باید 

به متولیان ذیربط گزارش تا نسبت به تخریب آن اقدام شود.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت حدود 450 هزار نفر آن در 

شهرک های حاشیه نشین و بافت فرسوده زندگی می کنند.

: استاندار

تسهیالت پروژه های مسکن به حساب کارخانه  هاو تولیدی های استان واریز می شود
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اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
حافظهان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

۲8 آبان     1401   شماره 63۵9 شنبه   
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

ناکارآمد شهری در سطح استان،  بافت  به وجود 1280 هکتار  اشاره  با  کرمانشاه  استانداری  معاون عمرانی 
هماهنگ  و  هم  با  همه  باید  گیرد  صورت  بافت ها  این  خصوص  در  تحولی  و  بازآفرینی  بخواهیم  اگر  گفت: 

اقداماتی را در تمام ابعاد عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و ... انجام دهیم.
قانون  بازنگری  لزوم  بر  تاکید  با  افزود:  شهری  بازآفرینی  ستاد  آبان   25 جلسه  حاشیه  در  فخری  منوچهر 
گرفته و همه  ریزی ویژه ای صورت  برنامه  ناکارآمد  باید در زمینه احیای بافت های  گفت:  بازآفرینی شهری، 

دستگاه ها هماهنگ با هم اقداماتی را انجام دهند.
فخری گفت: در حال حاضر هر دستگاه اقداماتی را در این بافت ها انجام می دهد، اما این اقدامات هماهنگ 

نبوده و همین اقدامات جزیره ای نتوانسته ما را به هدف دلخواه و مشخص برساند.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: در زمینه احیای این بافت ها دستگاه ها باید در کنار هم و 
برای اهداف مشترک فعالیت کنند، در غیراینصورت تحولی که باید در بافت های ناکارآمد شاهد نخواهیم 
بود. این مسئول با تاکید بر لزوم تامین اعتبار برای پروژه های بازآفرینی گفت: اگر بخواهیم تحولی را در این 

زمینه شاهد باشیم، باید اعتبارات انجام این کار هم فراهم شود.
وی تاکید کرد: با اعتبارات قطره چکانی نمی توان کاری را در این زمینه پیش برد و باید ابتدا برنامه کاربردی در 

این زمینه تدوین شده و بر اساس آن اعتبار الزم تامین شود.
این بافت ها  اعتبارات ویژه ای در زمینه احیای  این که امسال  با بیان  کرمانشاه  معاون عمرانی استانداری 
اختصاص داده شده گفت: این اعتبارات عمدتا به تامین قیر اختصاص داده شده تا بتوان نیاز آسفالت را 

در این بافت های ناکارآمد تا حدی مرتفع کرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پای کار آمدن مردم جهت احیای بافت های ناکارآمد گفت: هر چه مسئوالن 
تالش کنند و اعتبار هزینه کنند بدون مشارکت مردم احیای این بافت ها امکان پذیر نیست و باید پیش از 

هراقدام کارهای فرهنگی در این مناطق صورت گیرد.
فخری گفت: بطور قطع با فرهنگ سازی صورت گرفته و مشارکت مردم به راحتی می توان زمینه را برای احیای 

این بافت ها فراهم کرد.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه آینده ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: این انتظار هست که مسئوالن هر یک از دستگاه های عضو ستاد برنامه های 

خود را برای این جلسه آماده کنند./ ایسنا

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:

کرمانشاه 1280 هکتار »بافت ناکارآمد شهری« دارد
ــوع  آنــفــلــوآنــزای  ــی ش
بـــیـــن  در  جــــــدیــــــد 
نوجوانان  و  کودکان 

کرمانشاهی طی یکی دو ماه اخیر
را  ــای  ــ ــواده ه ــ ــان ــ خ و  شـــهـــرونـــدان  از  بـــســـیـــاری 
کرده  مواجه  دارو  کمبود  مشکل  با  کرمانشاهی 
ــت. هــر چــنــد تـــالش مــعــاونــت غـــذا و داروی  اسـ
برخی  کمبود  اما   است  مشکل  این  حل  استان 
بــاعــث ســرگــردانــی مــردم   اقـــالم دارویـــی کماکان 

کرمانشاه شده است.
علوم  دانــشــگــاه  بــهــداشــت  مــعــاونــت  گفته  ــه  ب
بیمارستان  در  تنها  گذشته  روز  چند  تا  پزشکی 
و  کـــودک  هـــزار   22 از  بیش  کرمانشاهی  محمد 

نوجوان مبتال به آنفلوآنزا مراجعه کرده اند. 
براساس برخی شایعات امحا برخی اقالم دارویی 
ــالم دارویــــی در ایــن  در مــرکــز  بــاعــث کــمــبــود  اقـ
علوم  دانشگاه  مسئوالن  که  است  شده  روزهــا 
پزشکی استان کرمانشاه با ابراز بی اطالعی از این 

موضوع،  این شایعه را کذب محض 
عنوان می کنند.

یک مادر 33 ساله  کرمانشاهی که دختر دو ساله 
اش مبتال به آنفلوآنزا جدید شده است، می گوید: 
کرده ام  عوض  دخترم  درمــان  برای  دکتر   چندین 

اما هنوز خوب نشده است.
می شد  بستری  دخترم  باید  می کند:  اضافه  وی 
جا  کرمانشاهی  محمد  دکتر  بیمارستان  نه   امــا 

داشت و نه بیمارستان حضرت معصومه.
عدم  دلیل  را  تخت  کمبود  کرمانشاه   مــادر  این 
پذیرش فرزندش از سوی این بیمارستان عنوان 
می کند و می گوید: دخترم خیلی کم اشتها شده و 

هیچ غذایی جز آب نمی خورد.
 از بیرون  فردی را می آوریم تا برایش سرم تزریق 

کند. داروهایش را هم به سختی پیدا کردیم.
وی با اشاره به کمبود انواع سرم و آنتی بیوتیک ها، 
در  که  آشنایی  بواسطه  را  داروهــا  می کند:  اضافه 

داروخانه داشتیم،  پیدا کردیم.
مادر یک کودک 4  دیگر نیز می گوید: برای درمان 
درمانگاه  به  ابتدا  کردم.  اقدام  زود  خیلی  فرزندم 
کردیم،  مراجعه  کرمانشاهی  محمد  بیمارستان 

چند روزی فرزندم داروها را مصرف کرد اما  خوب 
از  ج  ــار خــ ــری  ــگ پــزشــک متخصص دی ــه  ب نــشــد.  
هفته  یک  از  بعد  که  کردیم  مراجعه  بیمارستان 
از  که  نیز  وی  شــد.  کم  فــرزنــدم  بیماری  شــدت  از 
بسیاری  می گوید:  است،  مند  گالیه  دارو  کمبود 
به  مبتال  شــان  فــرزنــدان  کــه  آشنایان  و  اقـــوام  از 
این بیماری شدند برای پیدا کردن اقالم دارویی 
...سردرگم  و  استامینوفن  بروفن،  شربت  چون 

داروخانه های شهر بودند .
بواسطه  را  داروهــا  از  تعدادی  ما   می افزاید:  وی 

آشناها به سختی پیدا کردیم. 
چکار  بــایــد  نــدارنــد،  آشــنــا  و  دوســـت  کــه  کسانی 

کنند؟!
هزینه  دربــاره  نیز  سرطان  به  مبتال  شهروند  یک  
دارد،  داروهـــا  کمبود  بــا  کــه  مشکالتی  و  ــان  درمـ
می گوید : با این که تحت پوشش بیمه و انجمن 
شیمی  هــربــار  ــرای  ب امــا  اســت  خــاص  بیماریهای 
درمانی حدود چهار میلیون تومان هزینه می کند.
وی اضـــافـــه مــی کــنــد: هــزیــنــه تــنــهــا یـــک قــلــم از 
انجمن  و  بیمه  حمایت  با  تجویزی  آمپول های 
هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  خــاص  بیماریهای 

تومان است.
مراکز  می کند:  تصریح  کرمانشاهی  شهروند  این 

رایگان نیز برخی از اقالم داروها مشابه که تاثیر ی 
در روند درمان ندارند را به بیماران ارائه می دهند.

متصدی یکی از داروخانه های شهر نیز در این باره 
روز  هر  کمیاب،  که  دارویی  اقالم  تعداد  می گوید: 
بیشتر می شود. از  انواع سرم ها، آنتی بیوتیک ها، 
آمــپــولــهــای بــتــامــتــازون، هــیــدرو کــورتــیــزون،دگــزا 
شربت  سوسپانسیون،  شربتهای  و...  مــتــازون 
خشک  شیر  حتی  قلمی  انسولین های  سینه، 
شیر  از  که  نــوزادانــی  بــرای  هــم،  رژیمی  و  معمولی 

مادر محرومند ، این روزها بسیار کمیابند.
وی که از ذکر نامش خودداری می کند، می گوید:  
قطعی اینترنت از مشکالت داروهای بیماری های 
ــرای  بـ را  دارو  ــه  بـ ــابــی  ــی دســت ــه  کـ ــت  ــ اس ــاص  ــ خ
کــرده اســت. همچنین  روبــرو  با مشکل  بیماران 
کمیاب  و  نــجــومــی  آزاد  ــازار  ــ ب در  ــا  داروهــ  قیمت 

هستند. 
وی با اشاره به بازار سیاه داروهای بیماران خاص 
چگونه  و  چــرا  اســت  کمیاب  دارو  اگــر  مــی افــزایــد: 
افــرادی  می گیرد؟  قــرار  جو  ســود  ــراد  اف اختیار  در 
برابری  ده  قیمت  با  و  مراجعه  داروخانه ها  به  که 

می خواهند دارو را به داروخانه بفروشند؟!
این  از  و بسیاری  که  سرم ها  این در حالی است 
می شوند.  تولید  ایــران  در  کمیاب  دارویــی  اقــالم 

دلیل این بازار سیاه چیست؟
ــواد و فـــرآورده هـــای  ــی مــ ــابـ مــدیــر نــظــارت و ارزیـ
علوم  دانــشــگــاه  دارو  و  غـــذا  مــعــاونــت  دارویــــی 
پزشکی کرمانشاه درباره کمبود سرم و داروهای 
داروخــانــه هــای  و  بیمارستانها  در  آنتی بیوتیک 
اپیدمی  خاطر  به  کمبودها  این  می گوید:  استان 
آنفلوآنزاو تقاضای بیشتر از حد معمول است و  
ع وقت به اندازه مورد نیاز دارو  قرار است در اسر

در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.
»خدیجه نجفی « ادامه می دهد:  بیمارستان ها در 
شرایط فعلی موظفند همه داروهای موجود خود  
را در اختیار بیماران قرار دهند و در صورت کمبود 

از مراجع دیگر درخواست کنند.
آنــفــلــوآنــزا  ــا بــیــان ایــن کــه در شــرایــط پــیــک  وی ب
تراپی  سرم  پزشکان  بیشتر  دارو  کمبود  و  جدید 
اکثر  واقــع  در  می کنند  تجویز  تزریقی  داروهـــای  و 
داروهــای  و  تراپی  ســرم  به  را  بیماران  پزشکان، 

تزریقی عادت داده اند. 
ــزای  ــ ــوالن ــفــ ــ ــام شـــــده آن ــ ــج ــ طـــبـــق تــحــقــیــقــات ان
ــاز  ــیـ نـ و  اســـــــت  ویــــــروســــــی  نـــــــوع  از  ــد  ــ ــدیـ ــ جـ
تـــجـــویـــزی  داروهــــــــــــای  ایــــــن  از  ــاری  ــ ــی ــســ ــ ب ــه  ــ  بـ

ندارد.
همچنین در مورد تفاوت قیمت در داروخانه های 
مشاهده  ــورت  صـ در  ــردم  :مــ مــی گــویــد  مختلف 
تلفن  یـــا    1490 شـــمـــاره  بـــا  مــی تــوانــنــد   تــخــلــف، 
37106309  برای رسیدگی به شکایت خود تماس 

بگیرند .
پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  داروی  و  غــذا  مــعــاون 
در  دارو  وضعیت  کــه  معتقد  کرمانشاه  اســتــان 
اخیر  روزهــای  طی  بیمارستان های  و  داروخانه ها 

نسبت به مهر ماه بهتر شده است.
بــیــشــتــر  در  مـــــی افـــــزایـــــد:  مــــجــــرب«  »مــــهــــدی 
داروخانه های کرمانشاه آنتی بیوتیک ها و سرم به 
اندازه وجود دارد و تالش مسئوالن بر این است 

که سهمیه استان ها را تامین کنند.
می کند:  تاکید  کرمانشاه  داروی   و  غــذا  مــعــاون 
کرمانشاه  استان  داروخانه های  در  دارو  احتکار 
وجود ندارد و بر اساس سامانه های نظارتی توزیع 

دارو توسط کارشناسان پایش و رصد می شود.

ع آنفلوآنزا و سرگردانی خانواده های کرمانشاهی  شیو

 خبرنگار
فرحناز متعالی

بـا  نـو  اتوبـوس  دسـتگاه   105 خریـداری  از  کرمانشـاه  شـهردار 
ایـن  از  گفـت:  و  داد  خبـر  یارانـه ای  قیمـت  بـا  و  دولـت  کمـک 
تعـداد تاکنـون 20 دسـتگاه را تحویـل گرفته ایـم و مابقـی را نیـز تـا 

می گیریـم. تحویـل  سـال  پایـان 
»نـادر نـوروزی« بـا بیـان این کـه ایـن اتوبوس هـا جدیـد و مـدرن 
اسـت، افـزود: اتوبوس هـای خریـداری شـده مجهـز به سیسـتم 
نـاوگان  پایـان سـال وارد  تـا  کارت خـوان اسـت و  سرمایشـی و 

حمـل و نقـل عمومـی شـهر کرمانشـاه می شـود.
وی قیمـت هـر دسـتگاه اتوبـوس را پنـج میلیـارد تومـان اعـالم 
کـرد و گفـت: باتوجـه بـه کالنشـهر بـودن کرمانشـاه و نـگاه ویـژه 
دولـت بـه مـردم اسـتان، شـهرداری بـرای هـر دسـتگاه اتوبـوس 
800 میلیـون تومـان پرداخـت کـرده و مابقی را دولت تقبل کرده 

است.

شـهردار کرمانشـاه همچنیـن از ورود 100 دسـتگاه ون هیونـدا 
نیـز بـه نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی کرمانشـاه بـرای رفـاه حـال 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  شـبکه  گفـت:  و  داد  خبـر  شـهروندان 
شـهر کرمانشـاه در حـال نوسـازی اسـت و شـهرداری بـرای ایـن 

موضـوع 300 میلیـارد تومـان هزینـه می کنـد.
نـوروزی در ادامـه سـخنانش بـا بیـان این که در شـهر کرمانشـاه 
در تـردد مشـکل داریـم، یکـی از راهکارهـای رفـع ایـن معضـل را 
ایجـاد پارکینـگ عمومـی اعـالم کـرد و گفـت: اکنـون در منطقـه 
بـه  زمینـی  در  پارکینگـی  سـاخت  حـال  در  شـهرداری  پارکینـگ 
آن  از  بـرداری  بـا بهـره  کـه  مسـاحت 20 هـزار مترمربـع  هسـتیم 
بخشـی از مشـکالت ترافیکـی ایـن محـدوده برطـرف می شـود.
شـهردار کرمانشـاه همچنیـن بـا بیـان این کـه سـرعت تـردد در 
شـهر کرمانشـاه اکنـون پاییـن و حـدود 15 تـا 20 کیلومتـر اسـت، 

اظهـار کـرد: در نظـر داریـم بـا برنامه هـای ترافیکـی در دسـت اجرا 
ایـن میـزان را بـه 30 تـا 35 کیلومتـر در سـاعت افزایـش دهیـم.

نیـز  کرمانشـاه  شـهر  ترافیـک  سـاله   10 جامـع  ح  طـر او  گفتـه  بـه 
و  اسـت  شـده  تدویـن  رازی  دانشـگاه  اسـاتید  همـکاری  بـا 
بـرای کاهـش ترافیـک برنامه هـای خوبـی در دسـت  شـهرداری 

دارد. اجـرا 
کنتـرل  دوربیـن  دسـتگاه   17 نصـب  بـه  همچنیـن  نـوروزی 
سـرعت در بزرگراه های شـهر کرمانشـاه اشـاره کرد و گفت: این 
دوربین هـا سـرعت غیرمجـاز را ثبت و خاطیان مشـمول جریمه 

می شـوند.
کالنشـهر کرمانشـاه بیـش از یـک میلیـون نفـر جمعیـت دارد و 
شـهرداری در قالـب هشـت منطقـه شـهری بـه شـهروندان آن 

خدمـات ارائـه می دهـد.

شهــرداری کرمانشاه با یارانه دولتی 10۵ دستگاه
 اتوبوس نو خریداری کرد

شهردار کرمانشاه:

بنبستخارجمیشود کرمانشاهاز شهرکهایپردیسوصدراشهر
مدیرعامل سازمان  قطار شهری کرمانشاه:

میشود آغاز دیگر ۰1روز شهریکرمانشاهاز »ریلگذاری«قطار

شهردار کرمانشاه با اشاره به احداث مسیر 
ــدرا به  ــ جــدیــد شــهــرک هــای پــردیــس و ص
کمربندی غربی شهر کرمانشاه، گفت: این 
2 شهرک با احداث این مسیر از بن بست 
این  خــروجــی  و  ورودی  شــدیــد  تــرافــیــک  و 

ج می شوند. شهرک خار
ــی شــهــرداری  ــان ــالع رس ــزارش مــرکــز اط ــ بــه گ
ــادر نـــــوروزی شــهــردار  ــ کــرمــانــشــاه، دکــتــر ن

با توجه  کرمانشاه اظهار داشت:  کالنشهر 
خروجی  و  ورودی  تنها  شدید  ترافیک  به 
شــهــرک هــای پــردیــس و صـــدرا بــایــد فکری 

برای این مساله می شد.
همین  در  داد:  ادامـــه  کرمانشاه  شــهــردار 
ــاس مــطــالــعــات انــجــام شــده  راســتــا بــر اسـ
احـــــداث مــســیــر تـــــرددی از انــتــهــای ایــن 
دستور  در  غــربــی  کمربندی  بــه  شــهــرک هــا 

بر اساس  کرد:  گرفت. وی تصریح  قرار  کار 
احداث  گرفته  انجام  برآوردهای  و  بازدیدها 

این مسیر 2 الی سه ماه زمان خواهد برد.
اعتبارات  داد:  ــه  ادامـ کرمانشاه  شــهــردار 
بودجه  برنامه  در  پـــروژه  ایــن  الزم  عمرانی 
سال جاری اندیشیده شده است، که پس 
پروژه  این  اجرایی  مراحل  اعتبار  تامین  از 

آغاز شده است.

 مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه از آغاز ریل 
گذاری قطار شهری کرمانشاه از 10 روز دیگر خبر داد.

ــرارداد  ــ ــاره بـــه انــعــقــاد قـ ــ ــی؛ بـــا اشـ ــای ــرض ــالم ــدی غ ــه  م
گذشته  ســال  در  کرمانشاه  شهری  قطار  گــذاری  ریــل 
گفت: این قرارداد با شرکت "سابیر بین الملل" که یکی 
از شرکت های به نام در حوزه عمران، راه و ریل گذاری 

است، منعقد شده است.
وی افزود: اخیرا این قرارداد را فعال کرده و مبالغی به 
عنوان پیش پراخت، پرداخت کرده ایم و در پی آن 250 
کرمانشاه  وارد  آینده  هفته  که  شده  خریداری  ریل  تن 

می شود.
شروع  به  اشــاره  با  کرمانشاه  شهری  قطار  مدیرعامل 
پروسه  ــذاری  گ ریــل  گفت:  دیگر  روز   10 از  ــذاری  گ ریــل 
کل  ابتدا  باید  که  چرا  دارد،  بری  زمــان  و  مدت  طوالنی 
یک  باید  بعد  مرحله  در  و  شــود  رطوبتی  عایق  عرشه 
الیه الستیک صداگیر و ضربه گیر روی آن نصب شود. 

همچنین باید"تراورس" زیر ریل ها نصب شود.
فاز  در  گــذاری  ریل  قابل  مسیر  کل  این که  بیان  با  وی 
است،  کیلومتر   6.5 کرمانشاه  شهری  قطار  پروژه  اول 
گفت: این مسیر از خیابان دوم کارمندان شروع شده 

و تا میدان آزادی ادامه دارد.
 مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه گفت: با 250 تن ریل 

خریداری شده در مرحله نخست بخشی از این مسیر 
ریل گذاری می شود و نیاز است که مقدار بیشتری ریل 

خریداری شود.
ــه شــرکــت  ــن کـ ــه ایـ ــا تـــوجـــه بـ  غـــالمـــرضـــایـــی گـــفـــت: بـ
تولیدکننده داخلی است و تولیدات آن محدود است، 
باید مرحله به مرحله سفارش داده شده و خرید ریل 

صورت گیرد.
این  گذاری  ریل  اتمام  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  وی 

مجموع  در  گفت:  آینده،  ســال  پایان  تا  کیلومتر   6.5
که  هستیم  تالش  در  کرمانشاه  شهردار  دستور  طبق 
سال  پایان  تا  را  کرمانشاه  شهری  قطار  پــروژه  اول  فاز 

1403 تکمیل کنیم.
فاز  که  می شود  اجرا  فاز  دو  در  کرمانشاه  شهری  قطار 
و  آزادی  مــیــدان  تــا  کــارمــنــدان  دوم  خیابان  از  آن  اول 
ادامه فردوسی  میدان  تا  آزادی  میدان  از  نیز  دوم   فاز 

 دارد.  


