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شهردار کرمانشاه:

برقراری عدالت سازمانی در دستور کار شهرداری کرمانشاه
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ویــژه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

دادستان کرمانشاه:

اعاده  ۷۶۵هکتار از اراضی ملی
و منابع طبیعی کرمانشاه

کشف بیش از  26تن روغن
قاچاق در کرمانشاه

به گزارش جام جم ،دادستان کرمانشاه در نشست
شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال،
با بیان اینکه طی دوسال اخیر  ۱۶جلسه این شورا تشکیل
شده ،اظهار کرد :در این نشستها به منظور پیشگیری از
تخریب ،تجاوز و تصرف اراضــی ملی و منابع طبیعی ،تمامی
دستگاههای متولی موظف شدهاند که با پشتیبانی دستگاه
قضایی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.
شهرام کریمی ادامه داد :برگزاری این نشستها باعث شده
تا با همکاری دستگاههای متولی طی ایــن مــدت در بحث
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در
استان صورت گیرد.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد :در این راستا ،در حوزه مقابله
با تغییر کاربری اراضــی و باغها ضمن شناسایی و تشکیل
پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین خواری اشتهار
دارند ،در طی دو سال گذشته تعداد  1020مورد دستور موقت
اجرا شده و بر این اساس  233هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف
گردیده است .کرمی افزود :این در حالی است که در  10سال
قبل تر و از آغاز سال  1389تا پایان سال  1398این تعداد 625
مورد و اراضی اعاده شده ...
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خطر در کمین بازار قدیمی
کرمانشاه
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دستان خالی کرمانشاه
از گنج عظیم گردشگری

معاون شهردار کرمانشاه:

مراکز معاینه فنی خودروی
سبک تا ساعت 18
خدماترسانی میکنند
3

شهــردار کرمانشاه:

بافت کــرمانشاه ظرفیت ساخت و ساز جدید را ندارد
شهردار کرمانشاه گفت :بافت کرمانشاه دیگر ظرفیت بلند مرتبه
سازی ندارد و باید سه زون جدید تعریف کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،دکتر نادر نوروزی
در دیــدار با اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و انجمن صنعت
ساختمان ضمن تبریک سال جدید اظهار داشــت :رابطه بخش
خصوصی و دولتی باید رابطه ای عتمادی و دو سویه باشد.
وی با بیان اینکه بخش دولتی قصد حمایت و ارائ ــه خدمات
بــه بخش خصوصی دارد ،افـ ــزود :بخش خصوصی نیز بــایــد به
بخش دولتی اعتماد داشته باشد .شهردار کالنشهر کرمانشاه
تصریح کرد :اگر نگاه این باشد که عوارض پرداختی ناحق است،
بیاعتمادی ایجاد میشود که باید اصالح شود.
نوروزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید گفت:
ما در سه بخش تولید ،توزیع و مصرف باید نکاه داخلی و استانی
داشته باشیم .شهردار کرمانشاه با بیان اینکه شهرداری با بخش
ساخت و ساز بخش خصوصی باید تعامل و ارتباط خوبی داشته
باشد خاطرنشان کرد :تقاضای باال در کرمانشاه وجود دارد که این
امــر باعث شــده تخلفات شکل گیرد ،لــذا شــورای اسالمی شهر
کرمانشاه جرائم تخلفات را افزایش داده است تا تخلفات پایین
بیاید.شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در برخی از مناطق باید پروانه
درست ارائه شود تأکید کرد :این امر ضمن کاهش تخلفات ،از ضرر
طرفین نیز جلوگیری میکند.
ً
ن ــوروزی شـهــردار کرمانشاه با بیان اینکه عمال ساختمانهای
کرمانشاه با تخلفات همراه است افزود :در اینجا باید جریمه کرد،
اما این نیز اشتباه است و باید قوانین را اصالح کنیم .وی با اشاره
به عقد قرارداد با مشاور برای اصالح طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
گفت :ایــن مــوضــوع درح ــال کــار اســت کــه مرحله بــه مرحله اجــرا
میشود .شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در ساخت و ساز به بن
بست خوردهایم گفت :در شهرسازی با مشکل مواجه هستیم که
باید رفع شود.
نوروزی ادامه داد :ایجاد شهرکهای حاشیه ای بدلیل عدم ظرفیت
بافت شهری است که دیگر جوابگو نیست ،لذا باید سه زون جدید
تشکیل داد که مورد اول آن بلند مرتبه سازی است.وی در ادامه
با تاکید بر تشکیل زون جدید تجاری اداری برای اشتغال و با
معماری مدرن ،خواستار ورود بخش خصوصی به این موضوع
شد .شهردار کرمانشاه ،زون سوم را مختص باغ شهر عنوان
کرد و بیان داشت :باغهای کنونی حاشیه شهر دارای تخلف
است که باید زون جدیدی برای این امر در نظر گرفت.
نوروزی در پایان با بیان اینکه کرمانشاه باید کرسی غرب
کشور باشد چرا که بزرگترین شهر غرب کشور است
خاطرنشان کرد :تشکیل این سه زون جدید از برنامههای

ما در شهرداری کرمانشاه است.

حفظمحیطزیستاولویت
سیستم مدیریتشهریاست
شهردار کرمانشاه در مراسم کاشت درخت یادبود به مناسبت روز
زمین پاک گفت :حفظ محیط زیست اولویت سیستم مدیریت
شهری است.
به گــزارش مرکز اطالع رسانی روابــط عمومی شهرداری کرمانشاه،
دکتر نادر نوروزی در مراسم کاشت نهال یادبود در روز زمین پاک
با اشــاره به اینکه محیط زیست محصول عمل ماست و ما نیز
محصول محیط هستیم و رابطه دو طرفهای در این میان وجود
دارد اظهار داشت :یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی در کشورهای
دنیا مربوط به میزان اهمیتی اســت که به محیط زیست داده
میشود و در کشور ما نیز در دهههای اخیر موضوع محیط زیست
مورد توجه قرار گرفته است و عالوه بر وضع قوانین
مردم نیز در این زمینه مطالبهگر شدهاند و
اهمیت آن به خاطر آثار ایجاد شده برای
همه ملموس است .وی عنوان کرد:
زمین ،آب و خاک و نحوه استفاده از
انرژی مسائل محیط زیستی است
که امــروز به طور کامل محسوس
است و اکنون نیز ریزگردها به راحتی
احـ ـس ــاس مـ ـ یش ــود و ممکن
است آسیب بسیار

شــدیــدی بــه ســامــت ان ـســان وارد کـنــد و ای ــن مـحـصــول عمل
کشورهای منطقه است.
شهردار کرمانشاه با اشــاره به اینکه چنانچه در گذشته به این
موضوع توجه میشد اکنون با پدیده ریزگردها مواجه نبودیم
گفت :حفظ آب نیز بسیار مهم است زیرا امروز با مشکالت مربوط
به آب مواجه هستیم و در حفظ گونههای گیاهی و جانوری نیز رفتار
و عملکرد ما در سالیان گذشته سبب شده برخی از گونههای
جانوری در معرض انقراض قرار بگیرد و پوشش گیاهی و جنگلها
تخریب شود.
وی با بیان اینکه برای جبران آثار مخرب اعمال انسان در محیط
زیست سالها زمان نیاز است افزود :برای تغییر رفتار باید در ابتدا
اندیشه تغییر پیدا کند و متوجه اهمیت محیط زیست باشیم و
بدانیم میراث زمین مربوط به آیندگان نیز است و چنانچه در حفظ و
نگهداری آن تالش نکنیم عوارض آن گریبان ما و نسلهای آینده را
میگیرد.نوروزی بیان کرد :از مردم درخواست داریم در حفظ محیط
زیست کوشا باشند و از صدمه زدن به عناصر طبیعی همچون
درختان و گیاهان و آلودگی محیط زیست خودداری کنند.
وی گفت :امــروز به مناسبت روز زمین پاک به صورت نمادین
درخت کاشته میشود و امید داریم این اقدام در آیندگان
باقی بماند و به صورت یک حرکت مستمر ادامه پیدا کند
که پوشش گیاهی شهر کرمانشاه بهبود پیدا یابد.

پیشرفت20درصدیتقاطع
غیرهمسطح«سپاه»
پروژه سال آینده به بهرهبرداری میرسد
ش ـ ـهـ ــردار ک ــرم ــانـ ـش ــاه بـ ــا اش ـ ـ ــاره بــه
پیشرفت حدود  20درصدی تقاطع
غ ـیــره ـم ـس ـطــح سـ ـپ ــاه ،گ ـفــت:
در ص ـ ــورت تــام ـیــن اع ـت ـبــار،
س ــال آی ـنــده ای ــن پـ ــروژه به
بهرهبرداری میرسد.
ب ـ ـ ــه گـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارش مـ ــرکـ ــز
اطـ ـ ـ ـ ــاعرسـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــی
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرداری
کرمانشاه دکتر
نادر نوروزی با
اش ــاره به

تعطیل  12ماهه عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح سپاه ،گفت:
این پروژه قرار بود در یک بازه زمانی  18ماهه به بهرهبرداری برسد
که متاسفانه بنا به دالیلی کار پروژه  12ماه تعطیل شد.
وی افزود :با توجه به ضرورت اجرای این پروژه جهت روان سازی
ترافیک محدوده میدان سپاه ،جلساتی برای فعالسازی دوباره
این پروژه برگزار شد و در حال حاضر این پروژه مجددا آغاز به کار
کرده است.نوروزی به پیشرفت حدود  15تا  20درصدی این پروژه
اشاره کرد و افزود :قرار گاه خاتم(ص) پیمانکار این پروژه است و
مقرر کرده ایم با انجام کار فشرده این پروژه نهایتا ظرف  12تا 15

ش ـهــردار کرمانشاه گفت :رســالــت ش ـهــرداری در ُبعد فرهنگی،
مهم تــر از خــدمــات رســانــی اســت .بــه گ ــزارش مرکز اطــاع رسانی
روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،دکتر نادر نوروزی در جلسه با
اعضای شــورای سیاستگذاری همایش پایگاه جهانی هورامان،
از استقبال شهرداری کرمانشاه نسبت به برنامههای فرهنگی،

آینده به بهرهبرداری برسد.
نکــه ایــن پ ــروژه در ابـتــدا تنها به
ش ـهــردار کرمانشاه بــا بیان ایـ 
ص ــورت یــک تـقــاطــع روگـ ــذر تـعــریــف ش ــده ب ــود ،گ ـفــت :در حــال
حاضر مطالعات اجــرای بخش زیرگذر پــروژه هم در حــال انجام
اســت تــا بتوانیم یــک تقاطع کامل را در مـیــدان سپاه احــداث
کنیم .ن ــوروزی با اش ــاره به ب ــرآورد اعتباری  340میلیارد تومانی
ب ــرای اجـ ــرای دو تقاطع وکـیــل آق ــا و م ـیــدان س ـپــاه ،گـفــت :این
اعتبار مربوط به گذشته اســت و با توجه به افزایش قیمتها
در پــی تـعــدیــل آن هستیم تــا بـتــوانـیــم ای ــن پـ ــروژه را اجــرایــی
کنیم .وی تاکید کرد :با توجه به افزایش قیمتها قطعا اعتبار
بیشتری برای اجرای این پروژهها نیاز است.
نکــه اعتبار پ ــروژه تماما از سوی
شـهــردار کرمانشاه بــا بیان ایـ 
شهرداری کرمانشاه تامین میشود ،گفت :اگر استانداری هم در
این زمینه همکاری کند قطعا کمک بزرگی خواهد بود ،اما در حال
حاضر اعتبار الزم را برای این پــروژه در بودجه امسال شهرداری
لحاظ کردهایم .نوروزی ابراز امیدواری کرد در صورت تامین اعتبار
این پروژه سال آینده به بهرهبرداری برسد.

خبرداد .وی افــزود :تاریخ یک شهر ،هویت آن شهر است و ما در
کرمانشاه دچار خلع در معرفی تاریخ خود هستیم و در این زمینه
درحال تهیه مکان مناسبی جهت موزه تاریخ کرمانشاه هستیم تا
مردم و گردشگران با آداب و رسوم و فرهنگ مردم کرمانشاه بیشتر
آشنا شوند .شهردار کرمانشاه ضمن حمایت از برگزاری همایش
هورامان ،خاطرنشان کرد :بخشی از ساکنان شهر کرمانشاه ریشه
هورا میدارند و یکی از اقوام مهم ما محسوب میشوند و معرفی
جاذبههای اورامانات ،موجب رونق گردشگری کل استان میشود.
وی افــزود:شـهــرداری کرمانشاه بــرای مساعدت در معرفی پایگاه
جهانی هورامان ،مکانهایی را در پارکها جهت برپایی نمایشگاه و
ارائه آثار مردم اورامانات و بیلبوردهایی در شهر و همچنین دیگر
حمایتهای فرهنگی و معنوی خود را در اختیار این پایگاه قرار
خواهد داد .در پایان دکتر طالبنیا رئیس پایگاه جهانی هورامان
از حسن توجه و دغدغهمندی شـهــردار کرمانشاه به همایش
بینالمللی "هورامان ،ثبت جهانی ،فرهنگ و توسعه پایدار قدردانی
کــرد .شایان ذکر است این همایش اواخــر تیرماه سال جــاری در
دانشگاه رازی برگزار میشود.

رسالتشهرداریدر ُبعدفرهنگی،
مهمتر از خدماترسانیاست
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه:

آییننامه جدید عضویت در صندوق هنر در روزهای آینده ابالغ میشود
جلسه دیدار با اهالی رسانه استان در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی کرمانشاه با حضور رئیس بسیج رسانه ،معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی از اصحاب قلم برگزار شد.
به گزارش جامجم ،علی صفدری افزود :خانه مطبوعات باید مدافع شما باشد ،خیلی

خبر

مپــاشــی درخ ـتــان
عملیات سـ 
نارون کرمانشاه آغاز شد

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات سمپاشی
درختان نارون سطح شهر کرمانشاه بر علیه
سوسکبرگخوار نارون خبر داد.
به گزارش جام جم ،فرامرز رحمتیزاده اظهار
داشت :با توجه به بازدیدهای میدانی
کارشناسان این سازمان از درختان نارون
سطح شهر و مشاهدهی حشرات نر و ماده
سوسک برگخوار نارون عملیات سمپاشی
درختان مذکور با همکاری مناطق هشتگانه
شهرداری در دستور کار قرار گرفت .وی ادامه
داد :عملیات سمپاشی بر علیه درختان نارون
با سموم ترکیبی ماالتیون به نسبت  ۱.۵لیتر
ً
 +کنفیدور  ۵/۰لیتر و جمعا  ۲لیتر در هر هزار
لیتر آب صورت میگیرد که عالوه بر سوسک
برگخوار نارون بر روی آفاتی چون شتهها،
پسیلها و شپشکها نیز تاثیر بسزایی
دارد و سمپاشی در هر منطقه با نظارت
یک کارشناس از سازمان بر نحوهی ترکیب
کردن سموم و نیز نوع سمپاشی صورت
میگیرد.
فرامرز رحمتی زاده تصریح کرد :قصد داریم
در مرحل ه دوم سمپاشی بر علیه سوسک
برگخوار نارون که در اواسط اردیبهشت
صورت خواهد پذیرفت ،برای اولینبار از سم
دیمیلین برای از بین بردن الروهای آفت
مذکور استفاده کنیم و امید است بتوانیم در
امسال با همکاری مناطق هشتگانه نسل
این حشره که از مهمترین آفات درختان
نارون به شمار میآید را از بین ببریم.

گلهها را باید خانه مطبوعات از طرف شما از ما داشته باشد.صفدری در ادامه با اشاره
به اینکه آیین نامه جدید صندوق هنر در روزهای آینده ابالغ میشود ،از عضویت دو
هزار و  ١۵٠نفر در صندوق اعتباری هنر خبر داد و افزود :خواستار افزایش اعضا این
صندوق و بهرهمندی از تسهیالت آن برای تعداد بیشتری از اهالی فرهنگ ،هنر و

رسانه هستیم.مدیر کل فرهنگ و ارشاد افزود :در حوزه قرآن ،هنر ،فرهنگ و رسانه
پیگیر هستیم این اعضا را نیز افزایش دهیم و این افراد میتوانند از امکانات ،شرایط
و تسهیالتی که در این صندوق وجود دارد ،بهرهمند شوند .صفدری با اشاره به اینکه
عضویت در صندوق اعتباری هنر دارای شرایط خاصی است،

دادستان کرمانشاه:

اعاده  ۷۶۵هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی کرمانشاه
دادستان کرمانشاه در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق
بیت المال ،با بیان اینکه طی دوسال اخیر  ۱۶جلسه این شورا تشکیل
شده ،اظهار کرد :در این نشستها به منظور پیشگیری از تخریب،
تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ،تمامی دستگاههای متولی
موظف شدهاند که با پشتیبانی دستگاه قضایی در زمینه حفاظت از
این منابع اهتمام داشته باشند.
به گزارش جام جم ،شهرام کریمی ادامه داد :برگزاری این نشستها
باعث شده تا با همکاری دستگاههای متولی طی این مدت در بحث
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان
صورت گیرد.
دادس ـتــان کرمانشاه اضــافــه کــرد :در ایــن راس ـتــا ،در حــوزه مقابله با
تغییر کــاربــری اراض ــی و بــا غهــا ضمن شناسایی و تشکیل پــرونــده
کـیـفــری بـ ــرای اف ـ ــرادی ک ــه در زمـیـنــه زم ـیــن خ ـ ــواری اش ـت ـهــار دارنـ ــد،
در ط ــی دو س ــال گــذش ـتــه تــع ــداد  1020مـ ــورد دســت ــور مــوقــت اج ــرا

ش ــده و بــر ای ــن اسـ ــاس  233هـکـتــار از اراض ـ ــی زراع ـ ــی رف ــع تصرف
گردیده است .کرمی افزود :این در حالی است که در  10سال قبل تر و از
آغاز سال  1389تا پایان سال  1398این تعداد  625مورد و اراضی اعاده
شده به میزان 726/164هکتار بوده است.
بنابراین میزان اراضی اعاده شده در دو سال اخیر بیشتر از  10سال
ماقبل بوده است.وی تصریح کرد :همچنین در دوسال گذشته میزان
رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی 765
هکتار ،در حوزه محیط زیست  56هکتار ،در زمینه اموال دولتی (مربوط
به راه و شهرسازی)  95هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه  35هکتار
بوده است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد :عالوه بر رفع تصرفات صورت گرفته
شده به منظور صیانت از منابع آبی ،شرکت آب منطقهای استان موظف
شده که با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارتها،
تشکیل گشتهای مشترک ،مشارکت مردم بر پایه سیاستهای

مشارکتی و ...نسبت به انسداد چاههای غیر مجاز ،جلوگیری از تجاوز به
حریم و بستر رودخانهها و اقدام به کشتهای ُپر آب اقدام کند.
وی به وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم گریزی زد و گفت:
عالوه بر موارد فوق در دو سال گذشته اجرای طرح کاداستر نیز به
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که علیرغم اینکه تا قبل از سال
 1399با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون،
وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان حدود ده درصد بوده اما طی
این دوسال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع
طبیعی به بیش از  90درصد رسیده و مقرر گردیده که  10درصد باقیمانده
نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری اجرائی شود.
کرمی اضافه کرد :با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر
اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین ،خاک و آب
منجر میشود و ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین میکند و انگیزه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را باال میبرد و با عنایت به اینکه

ساالنه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان 250
هزار هکتار میباشد ،بنابراین اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال
جاری نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

خطر در کمین بازار قدیمی کرمانشاه
بــازاهــای قدیمی و سنتی کرمانشاه اگرچه آ ثــار تاریخی و به نوعی
شناسنامه بــازار کرمانشاه محسوب میشوند ،اما اکنون به مراکز
پرخطری درست در مرکز شهر و در دل بازار اصلی کرمانشاه هستند.
کرمانشاه چند راسته بازار اصلی در محدوده خیابان مدرس دارد.
یک راسته نساجیها ،راسته پارچه فروشان و خرازیها ،راسته ادویه
کاوه رستمی
فروشان ،راسته زرگرها ،راسته عالفان ،راسته مسگرها و  ...که اکثر
این راسته بازارها در دل یکدیگر واقع شده و به هم مرتبط هستند.
روزنامهنگار
این راسته بازارها با قدمتی نزدیک به یک قرن متشکل از صدها
غرفه به هم چسبیده است ،سیم کشی و زیرساختهای این بازارها
مربوط به چند ده سال قبل بوده که اکنون فرسوده شده و بسیار خطرناک است .هر جرقه
کوچک میتواند فاجعهای عمیق در این بازارها رقم بزند ،ابتدا اینکه مغازهها کامال بهم چسبیده
هستند و آتش به راحتی به صدها غرفه سرایت خواهد کرد ،دوم آنکه تمامی این مغازهها عرضه
کننده وسایل با قابلیت اشتعال باال نظیر پارچه ،لباس ،منسوجات و  ...هستند .سرپوشیده
بودن بازار و عدم دسترسی خودروهای امدادی به اواسط و اواخر بازار مشکل را دو چندان میکند
و تو در تو بودن راسته بازارها باعث میشود میلیاردها تومان سرمایه مغازهداران از دست برود.
زمانیکه فاجعه پالسکو رخ داد نقاط حادثه خیز بازار کرمانشاه نیز مورد توجه قرار گرفت اما اکنون
با گذشت چند سال دیگر اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و این بمبهای ثابت ساعتی

درست در دل شهر کرمانشاه منتظر یک جرقه برای انفجار است .به گفته عضو هیات رئیسه
اتاق اصناف کرمانشاه ،راسته بازارهای سنتی شهر کرمانشاه مراکزی بسیار خطرناک در صورت
بروز حادثه و آتشسوزی هستند .حسین بیات با بیان اینکه راسته بازارهای شهر کرمانشاه
در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند ،گفت :این بازارها چند ده سال پیش ساخته شدند و
سیم کشی و بافت آنها قدیمی و پر خطر است .وی با اشاره به مجاور بودن تعداد زیادی غرفه در

این بازارها ،عنوان کرد :هرگونه حادثه در این بازارها بواسطه نزدیکی مغازهها به یکدیگر و قابل
اشتعال بودن وسایل مغازها به سرعت میتواند منجر به گسترش آتش شود و امکان ورود
تجهیزات امدادی نیز به دلیل شرایط این راسته بازرها بسیار کند است .عضو هیات رئیسه اتاق
اصناف کرمانشاه با بیان اینکه آتشنشانی در ورودی این بازارها چند منبع آب مستقر کرد ،ادامه
داد :این تعداد محدود جوابگوی بروز یک حادثه نیست و الزم است در دل بازار در چندین نقطه
نصب تجهیزات آتشنشانی و منبع آب صورت بگیرد .بیات با بیان اینکه آتش نشانی پیشنهاد
داده بود که هریک از مغازهها یک کپسول اطفای حریق تهیه کنند ،افزود :در صورت بروز یک
حادثه بزرگ ،یک کپسول یک کیلویی دردی را دوا نمیکند .وی اضافه کرد :به عالوه سوابق نشان
داده عمده حوادث آتش سوزی شبها رخ میدهد که صاحب مغازه حضور ندارد که بخواهد
از کپسول استفاده کند.
عضو هیات رئیسه اتــاق اصناف کرمانشاه راهکار دیگر را اصــاح ساختار و مرمت غرفهها و
نکــه این بازارها ثبت ملی شده و
زیرساختهای آنها دانست و تاکید کــرد :متاسفانه بــرای آ 
اثر تاریخی به حساب میآید اجازه هیچگونه ساخت و ساز و تغییرات داده نمیشود .به گفته
بیات ،باید هر چه زودتر با همراهی بخشهای مختلف فکری به حال این بازارها بشود وگرنه اگر
حادثهای رخ دهد به این سادگی مدیریت نخواهد شد.
وی راسته ادویه فروشان ،راسته زرگرها ،راسته عالفان ،راسته مسگرها ،راستا نساجیها و حتی
بازار درب طویله را از مهمترین بازارهای سرپوشیده و در معرض خطر کرمانشاه دانست.
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کشف بیش از  62تن روغن قاچاق در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان از کشف  26تن و  254کیلوگرم روغن جامد قاچاق به ارزش  18میلیارد
ریال در کرمانشاه خبر داد.
به گــزارش جامجم ،ســردار "علی اکبر جاویدان" اظهار داشــت :پس از اطالع ماموران پلیس
امنیت اقتصادی کرمانشاه مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق و اینکه قصد انتقال یک محموله
روغن خوراکی به خارج کشور را دارند ،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد :ماموران با انجام کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی تریلی مذکور در نزدیکی
شهرک صنعتی کرمانشاه شده و پس از مدتی تعقیب نامحسوس نسبت به توقیف آن اقدام
کردند .سردار جاویدان افزود :در بازرسیهای انجام گرفته  26تن و  254کیلوگرم روغن منجمد
خوراکی که در داخل کارتنهای مربا جاساز و طبق نظر کارشناسان ارزش آن به  18میلیارد ریال
میرسید ،کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این راستا  2نفر دستگیر و برای صدور
احکام الزم تحویل مراجع قضائی شده اند ،افــزود :تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای
مرتبط با باند و دستگیری آنها ادامه دارد .وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق را از مهمترین
برنامههای پلیس کرمانشاه اعالم کرد و افزود :کشفیات قاچاق در فروردین امسال نسبت به
سال قبل بیش از  23درصد رشد داشته است.

برقراری عدالت سازمانی در دستور کار شهرداری کرمانشاه

چینش نیروها و طبقهبندی مشاغل مواجه هستیم.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین اهدافی که در شهرداری به دنبال

آن هستیم تحقق عدالت سازمانی در مجموعه مدیریت شهری
است .نوروزی خاطر نشان کرد :ساختار شهرداری نیازمند
تجدید نظر است و باید در ساختار جدید به دنبال رفاه پرسنل،
امنیت شغلی و عدالت سازمانی باشیم.
مهندس امید کریمی معاون سابق برنامهریزی و سرمایه
انسانی در این مراسم اظهار کرد :با توجه به اینکه معاونت
برنامهریزی و سرمایه انسانی تازه راه اندازی شده بود تمام سعی
خود را در این مجموعه برای معرفی درست و شناخت عمیق به
این معاونت نوپا انجام داده ایم.
وی خاطرنشان کرد :در مدتی که در این معاونت مشغول به
خدمت بودم سعی داشتیم اتفاقات خوبی در برقراری نظم و
انضباط پرسنل در شهرداری کرمانشاه اجرا کنیم.
دکتر کاوه مرد افکن معاون جدید برنامه ریزی و سرمایه انسانی

در این مراسم اظهار کرد :برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی و
طرح جامع رفاهیات را در راستای باالبردن انگیزش شغلی و ارتقا
سطح راندمان خدمت را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد :در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان،
سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل را راهاندازی میکنیم.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح
کرد :در حوزه بودجه شهرداری برنامههای خوبی در سه مدل
بلند مدت ،کوتاهمدت و میان مدت داریم.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از از زحمات مهندس امید
کریمی معاون سابق برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری
کرمانشاه تقدیر و تشکر شد و دکتر کاوه مرد افکن به عنوان
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه معرفی
شد.

انتصاب

 ۲انتصاب جدید در شهرداری
کرمانشاه صورت گرفت
در ادامه انتصابات مجموعه مدیریت شهری و طی احکامی جداگانه۲ ،
انتصاب جدید در شهرداری کرمانشاه صورت گرفت.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،رئیس
سازمان حمل و نقل مسافر و مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات
شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شدند .بر اســاس این گــزارش،
دکــتــر ن ــادر ن ــوروزی شــهــردار کرمانشاه طــی حکمی مهندس مهدی
احمدی را به عنوان رئیس ســازمــان حمل و نقل مسافر کرمانشاه
منصوب کرد که پیش از این غالمرضا شهبازی این سمت را بر عهده
داشت.
بر همین اساس شهردار کرمانشاه طی حکم دیگری مهندس محمد
پ ــورداد را به عنوان مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
منصوب کــرد که پیش از ایــن احسان احمدی نصر ایــن سمت را بر
عهده داشــت .گفتنی است مراسم معارفه انتصابات صــورت گرفته
فردا صبح برگزار خواهد شد.

طی حکمی از سوی شهردار کرمانشاه
و در ادامه انتصابات مجموعه مدیریت شهری؛

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه
انسانی شهرداری کرمانشاه منصوب شد
طـی حکمـی از سـوی شـهردار کرمانشـاه و در ادامـه انتصابـات مجموعـه
مدیریـت شـهری سرپرسـت معاونـت برنامـه ریـزی و سـرمایه انسـانی
شـهرداری کرمانشـاه منصـوب شـد.
بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی شـهرداری کرمانشـاه
طـی حکمـی ازسـوی دکتـر نـادر نـوروزی ،دکتـر کاوه مردافکـن بـه عنـوان
سرپرسـت معاونـت برنامهریـزی و سـرمایه انسـانی شـهرداری کرمانشـاه
منصـوب شـد .دکتـر کاوه مردافکـن پیـش از ایـن مدیـرکل سـرمایه
انسـانی شـهرداری کرمانشـاه را بـر عهـده داشـت.
گفتنـی اسـت ،پیـش از ایـن مهنـدس امیـد کریمـی عهـده دار معاونـت
برنامـه ریـزی و سـرمایه انسـانی شـهرداری کرمانشـاه بـود.

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

شهردار کرمانشاه:

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه به دنبال برقراری عدالت
سازمانی در شهرداری کرمانشاه هستیم ،گفت :ساختار اداری
شهرداری کرمانشاه نیازمند تجدیدنظر است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه
نادر نوروزی در مراسم تودیع و معارفه معاون برنامهریزی و
سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه اظهار داشت :در سازمان
نیاز به منابع انسانی بودجه برنامه و ساختار داریم ،که عمده
این نیازها در معاونت برنامهریزی و سرمایه انسانی تعریف
شده است.
وی افزود :معاونت برنامهریزی و سرمایه انسانی باید پویا و با
برنامه باشد.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد :با مشکالت زیادی در شهرداری
کرمانشاه در حوزه سرمایه انسانی از رابطه استخدامی پرسنل تا

شهری

طی احکام جداگانهای از سوی شهردار کرمانشاه؛

معاون خدمات شهری و مدیرکل بازرسی
شهرداری کرمانشاه منصوب شدند
طی احکام جداگانهای ازسوی شهردار کالنشهر کرمانشاه ،قائم
مقام و معاون خدمات شهری و همچنین مدیرکل بازرسی
شهرداری کرمانشاه منصوب شدند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ،طی حکمی از
سوی دکتر نادر نوروزی ،مهندس برومند نامداری بعنوان قائم
مقام و معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شد.
پیش از این مهندس امیر رحیمی معاونت خدمات شهری
شهرداری کرمانشاه را عهده دار بود .شهردار کرمانشاه در حکم
دیگری ،دکتر مجتبی شرفی را به عنوان مدیرکل بازرسی شهرداری
کرمانشاه منصوب کرد.
پیش از این مهندس علیرضا وزیری عهده دار مدیرکلی بازرسی
شهرداری کرمانشاه بود.

معاون شهردار کرمانشاه:

مراکز معاینه فنی خودروی
سبک تا ساعت  18خدمات
رسانی میکنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه
گفت :مراکز معاینه فنی خودرو در ماه مبارک
رمضان تا ساعت  19به شهروندان خدماترسانی
میکنند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه،
دکتر افشین لرزنگنه اظهار داشت :هفت مرکز
معاینه فنی خودروی سبک در شهر کرمانشاه
فعالیت دارند .وی افزود :این مراکز در ماه مبارک
رمضان از ساعت  8صبح الی  12/30ظهر و از ساعت
 15الی  18فعالیت میکنند .وی با بیان اینکه برخی
مراکز از ساعت  8صبح الی  19بدون وقفه فعالیت
میکنند تصریح کرد :بر اساس قانون ،خودروهای
شخصی با قدمت ساخت بیش از  4سال و
خودروهای عمومی با قدمت بیش از یک سال،
باید گواهی معاینه فنی داشته باشند.
لرزنگنهدر پایانآدرسمراکز معاینهفنیخودروهای
سبک را بدین شرح اعالم کرد :مرکز شماره یک:
روبروی ترمینال راه کربال جبن ایرانخودرو ،مرکز
شماره دو :دیزل آباد خیابان  102جنب موسسه
حمل و نقل توحید ،مرکز شماره سه :کیلومتر 2
جاده سنندج شهرک آزمایش شهید کرانی ،مرکز
شماره چهار :کیلومتر  7جاده بیستون داخل پایانه
باربری بزرگ خصوصی کرمانشاه ،مرکز شماره پنج:
حدفاصل پل والیت و میدان امام حسین (ع)،
مرکز شماره شش :بلوار دولت آباد سی متری دوم
پایین تر از کارخانه آرد خوشه گندم و مرکز شماره
هفت :خیابان سیلو روبروی میدان میوه و تره بار.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمانشاه
خبر

محمد هادی صحرایی در اولین جلسه دیدار
اصحاب رسانه با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان ،که «  6اردیبهشت  »۱۴۰۱در سالن جلسات
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه برگزار
شد ،با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد حضور
بیش از ۲۸هزار نفر در یادمان بازی دراز بودیم،
امسال در سالروز آزاد سازی یادمان شهدای بازی
دراز با دعوت از عموم مردم و استقبال خوبی که
شده ،میزبان بیش از ۳۰هزار نفر در این مکان
مقدس خواهیم بود .رزمایش کمک مومنانه با
همکاری بسیج سازندگی استان :صحرایی در ادامه
سخنانش از رزمایش کمک مومنانه از طرف بسیج
سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان و
رزمایش جهادگران فاطمی خبر داد ،که طی هفته
آینده با هدف کمک به نیازمندان واقعی برگزار
میشود .این مسئول از اهالی رسانه خواست
افرادی را که نیازمند واقعی هستند و توانایی خرید
اقالم ضروری زندگی را ندارند معرفی کنند تا در
لیست کمکهایمومنانهقرار بگیرند.
رونمایی از پوستر ششمین جشنواره رسانهای
فرهنگیابوذر:
صحرایی با اشاره به اینکه قصد داریم ششمین
جشنواره رسانهای فرهنگی ابوذر را امسال برگزار
کنیم ،از رونمایی پوستر ششمین جشنواره
رسانهای ابوذر خبر داد که در هفته آینده پوستر
فوق رونمایی و معرفی میشود /.مهین رحمانی

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

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

پریا امیری پریان
نویسنده

کرمانشاه را همه به سرزمین چهار فصل
میشناسند ،سرزمینی که همزمان سرمای
زمستان و برف را در اورامانات وسنقر
و کنگاور دارد و گرمای تابستان را در
قصرشیرین و سومار و بهار را در داالهو و

بیستون.
این استان هیچ چیز برای گردشگری کم ندارد ،از گردشگری طبیعی
گرفته که شامل انواع سرابها ،جنگلها و تاالبها است ،عجیب
ترین تاالب ایران را کرمانشاه در خود جای داده و مانند "هشیالن"
با  110جزیره کوچک و بزرگ در هیچ کجا نیست ،بزرگترین غار آبی
خاورمیانه که در روانسر واقع شده و آوازه قوری قلعه را کمتر کسی
نشنیده است ،از جنگلهای بلوط عثمانوند تا ریجاب و آبشار
طبقاتی پیران وپاوه هزار ماسوله.
در گردشگری مذهبی کرمانشاه از دیرباز در مسیر سفر به عتبات
عالیات قرار داشته و امروز هم خسروی یکی از بزرگترین و با امکانات
ترین پایانههای مرزی کشور برای سفر به عراق است ،آن هم با کوتاه
ترین مسیر دسترسی.
در دل استان نیز جاذبههای گردشگری مذهبی فراوانی وجود دارد ،از
کوسه هجیج تا امام زادگان متعدد در اقصی نقاط استان.
جاذبههای تاریخی کرمانشاه گفتن ندارد ،آثاری دارد که با اصفهان
و شیراز هم تراز است ،از بیستون و اورامانات ثبت جهانی شده تا
طاقبستان و یکی از قدیمی ترین کتیبهها که آنوبانی نی باشد.
وجود بیش از چهار هزار اثر تاریخی ،تکایا ،مساجد ،حمامهای
تاریخی ،طاق گرا ،معبد آناهیتا و  ...همگی جاذبههای مهمی برای
جذب عالقمندان به تاریخ است.
کرمانشاه در زمینه گردشگری ورزشی ،گردشگری درمانی و  ...هم
جاذبههای فراوانی دارد.
از ظرفیتهای گردشگری کرمانشاه همین بس که این استان
در کریدور اصلی گردشگری غرب کشور واقع شده است و راههای
دسترسی مناسبی از هوایی و ریلی گرفته تا بزرگراهها را دارد.
کرمانشاه در زمینه گردشگری تجاری هم چیزی کم ندارد ،بازارچههای
مرزی کرمانشاه در جوانرود ،نوسود و پاوه میتواند یکی از مراکز اصلی
جذب گردشگر برای خرید کاال باشد.
با وجود اینهمه ظرفیت که شاید کمتر استانی در کشور مجموع آنها
را داشته باشد اما پذیرش گردشگر در کرمانشاه چندان همسو با
این ظرفیتها نیست ،کرمانشاه از جایی مانند اصفهان ،شیراز ،یزد،
شمال و  ...چیزی کم ندارد اما فراهم نبودن بسیاری از زیرساختها
فرزاد توحیدی یک راهنمای گردشگری در بخش خصوصی است

که گاهی در تورهای گردشگری به عنوان لیدر حضور دارد و یکی
از مهمترین مشکالت گردشگری کرمانشاه را فراهم نبودن
زیرساختهای کافی میداند.
وی با بیان اینکه بخشی از مراکز گردشگری در کرمانشاه عمدتا
در مناطق روستایی هستند ،افزود :در بسیاری از این روستاها
حتی جاده دسترسی مناسبی فراهم نشده است.
وی ادامه داد :نبود پارکینگ ،نبود خدمات رفاهی و  ...همه باعث
میشود گردشگران سراغ مناطقی بروند که رفاه بیشتری برای آنها
فراهم است.
این راهنمای گردشگری از روستاهایی مانند هجیج ،نودشه و
یا روستاهای منطقه سنقر و هرسین یاد کرد که بسیار گردشگر
پذیر هستند اما ورودی انها در روزهای تعطیل به دلیل نبود راه
دسترسی و پارکینگ مناسب قفل میشود و این امر باعث شده
خیلیها از رفتن به این نقاط پشیمان شوند.
توحیدی خاطرنشان کرد :حتی در زیرساختهای اولیه هم که
شاید کمتر مورد توجه قرار بگیرد دچار مشکل هستیم ،شاید
کسی به مساله سرویسهای بهداشتی فرنگی خصوصا برای
افراد دارای مشکل ،افراد مسن و بازنشستگان و حتی گردشگران
خارجی توجه نکند اما این یکی از اولین و اصلی ترین فاکتورهای
مورد نیاز برای رفاه یک گردشگر است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از این نقاط هدف گردشگری حتی

یک رستوران و یا محل اسکان مناسب نداریم ،عنوان کرد:
اقامتگاههای بوم گردی خوبی در نقاط روستایی راه اندازی شده
اما کافی نیست.
وی معتقد است ،ایجاد زیرساختهای گردشگری باید همسان
با بافت منطقه باشد تا جذابیتهای گردشگری آنجا را تحت تاثیر
قرار ندهد و از حالت بومی و سنتی خارج نکند.
عدم معرفی کامل کرمانشاه
" فاطمه رجبی" یک فعال عرصه گردشگری است و عقیده دارد
برای کرمانشاه متناسب با ظرفیتهایی که دارد تبلیغ نشده
است.
وی با بیان اینکه برخی از استانهای موفق در عرصه گردشگری
حتی در دیگر استانهای کشور نیز به هر نوعی که شده تبلیغات
انجام میدهند ،یادآور شد :متاسفانه عملکرد کرمانشاه در
تبلیغات و معرفی ظرفیتها چندان خوب نیست.
رجبی اضافه کرد :استانهایی داریم که حتی یک سوم کرمانشاه
هم ظرفیت گردشگری ندارند اما به قدری روی همان داشتهها
خود متمرکز شدند که با همان چند جاذبه گردشگری در ایران
شناخته شدند اما در کرمانشاه حتی برخی از مردم خود استان
نیزاز جاذبههایی که داریم به طور کامل اگاه نیستند.
این فعال گردشگری معتقد است اگرچه تبلیغات و شناسایی
کرمانشاه تا حدودی به اعتبار نیاز دارد اما با برخی اقدامات

حافظ
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دستان خالی کرمانشاه از گنج عظیم گردشگری

رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه
گفت:

پذیرای ۳۰هــزار نفر در یادمان
بـ ــازی دراز از س ــراس ــر کشور
هستیم

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

سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی
دفتر سرپرستی کرمانشاه083-3725168-37251267:
صفحه آرایی :فرحناز بنده خدایزدی

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نهای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست

یادداشت

خالقانه و کم هزینه خصوصا در بستر فضای مجازی میتوان
کرمانشاه را معرفی کرد.
رجبی با بیان اینکه در شرایط کرونا بسیاری از استانهای دیگر
تورهای گردشگری مجازی برگزار کردند و مردم میتوانستند
رایگان جاذبههای آن استان را ببینند ،تاکید کرد :این کار هزینه
چندانی ندارد اما ما در این باره کوتاهی کردیم.
جای خالی استفاده از نمادها و رویدادها
میثاق محمدی یکی دیگر از فعاالن عرصه گردشکری است و از
جای خالی نمادسازی در جذب گردشگر به کرمانشاه میگوید.
وی با بیان اینکه برپایی رویدادها تاثیر بسزایی در جذب گردشگر
دارد ،افزود :مثال منطقه کردستان در زمینه مراسمهای نوروز
بسیار خوب کار کرده و هر سال گردشگران زیادی را جذب میکند
و ما در این بخش ظرفیت داریم اما از آن بهره نبردیم.
این فعال گردشگری از اینکه کرمانشاه برخی از رویدادهای
گذشته را هم از دست داده ،یادآور شد :در گذشته هر سال شاهد
برپایی جشن انار بودیم که یک رویداد مهم برای جذب گردشگر
به کرمانشاه بود اماچند سال است که دیگر این مراسم هم برگزار
نمیشود و مراسم نوروزی که در روستای زردویی داشتیم.
محمدی ادامه داد :این مراسمهای سنتی هم در معرفی و
برندسازی برای کرمانشاه اهمیت دارد و هم عالقمندان به
رویدادهای بومی و سنتی و خصوصا گردشگران خارجی را به خوبی
جذب میکند.به عالوه برای مردم بومی منطقه نیز اشتغالزایی و
درآمدزایی قابل توجهی دارد.
با وجود همه این کاستیها باز هم افراد فراوانی هستند که
کرمانشاه را بری گردشگری دوست دارند و این امر نشان میدهد
اگر بر فراهم کردن زیرساختها تمرکز شود میتوان در زمان
کوتاهی کرمانشاه را به یکی از گردشگر پذیرترین استانهای
کشور تبدیل کرد.اینکه به گفته سرپرست اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه در نوروز امسال
بیش از  2.5میلیون نفر از جاذبههای گردشگری کرمانشاه بازدید
کردند گواهی بر این مدعاست که با وجود کمبودهایی که وجود
دارد کرمانشاه برای گردشگران بسیر جذاب است.
جبار گوهی از رشد قابل توجه گردشگران نوروزی کرمانشاه در
نوروز  1401نسبت به سالهای قبل خبر داده که ناشی از بهبود
شرایط بیماری کرونا است و افزود :حتی نسبت به سال  1398که
سال قبل از شیوع کرونا بود هم رشد داشتیم.
وی این تعداد بازدید را مربوط به جاذبههای تاریخی ،تفریحی،
فرهنگی ،مذهبی و  ...اعالم کرد.

