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 الیروبی رودخانه ها 
و مسیل ها، تحت نظارت 
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سرپرست شهرداري کرمانشاه ضمن 
تبريک آغاز ســال تحصيلي و فرارسيدن 
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کرما نشاه

آمار معلولیت شنوایی 
در کرمانشاه باالست

اقدامات مطلوب شهرداری درایام محرم
  معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از اقدامات فرهنگی متناسب باايام محرم ،تهيه و توزيع ريسه و پرچم های سياه وبنرهای عاشورايی 
شــهر، جمالت تاکيدی محيط زيســتی در کمپين نه به ظروف يکبار مصرف ، پاکسازی نظافت ورفت وروب وجمع آوری زباله های روزانه اطراف 

هيئت ها و تکايا ومساجد به صورت مستمر، آماده باش سازمان آتش نشانی و بررسی ايمنی هيئت ها خبرداد.
به گزارش روابط عمومی خدمات شهری امير رحيمی ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام سوگواری امام حسين )ع( به تشريح اقدامات اين معاونت درايام محرم 
 پرداخت وگفت :فضاسازی واکران طرحهای فرهنگی و تبليغات محيطی وسياه پوش نمودن شهر با نظارت امورشهر وهمکاری مناطق هشت گانه صورت 

پذيرفت.
رحيمی خاطر نشــان کرد: رســيدگی ويژه به تمام اقدامات نظافتی با تاکيد برنظافت مخازن و شستشو با محلول های ضد بو وحضور خودروهای 

جمع آوری پسماند در محل هيئت ها وتکايا به صورت ويژه در روز عاشورا و تاسوعا صورت گرفت...
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کرمانشاه با کمبود آتش نشان مواجه است
بی توجهی رانندگان به جلو؛ علت 
عمده تصادفات استان

صفحه4

مهندس حامد لعل بخش بــه همراه معاون عمرانی 
شــهرداری و شهردار منطقه دو با حضور در محله دولت 
آباد از نزديک در جريان مشکالت و اقدامات انجام شده 

در اين محله قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری 
کرمانشاه مهندس لعل بخش با تاکيد بر رسيدگی بيشتر 
نسبت به محالت حاشــيه ای و پرجمعيت گفت:  دولت 
آباد از پرجمعيت ترين محالت شــهر محسوب می گردد 
که مردمان خونگــرم و با صفايی را در خود جای داده و 

نبايد نسبت ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

کرمانشاه با کمبود آتش نشان مواجه است
مديرعامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه با اشاره به جمعيت يک ميليون نفری 
شهر کرمانشاه گفت: برای پوشش مناسب جمعيت شهری حداقل به 100 نيروی 

آتش نشان ديگر نياز داريم. 
آتشپاد غالمرضا رضايی به مناســبت روز "آتش نشان" با اشاره به وجود 180 
نيروی عملياتی و ســتادی در آتش نشانی کرمانشاه گفت: در حال حاضر نيروهای 
ســازمان جوان سازی شده اند، اما کمبود نيرو در آتش نشانی کرمانشاه محسوس 

است.
وی افزود: با توجه به جمعيت شــهری کرمانشــاه حداقل به 100 آتش نشان 

ديگر نياز داريم.
رضايی با اشــاره به وجود 11 ايســتگاه در شهر کرمانشــاه، گفت: يکی از اين 
ايســتگاه ها غيرفعال است و اين درحالی اســت که برای پوشش مناسب جمعيت 

شهری کرمانشاه به حداقل 10 ايستگاه ديگر نياز داريم.
مديرعامل ســازمان آتش نشانی کرمانشاه با اشاره به وجود 70 دستگاه ماشين 
آالت ســبک و سنگين اطفاء حريق در اين سازمان گفت: از اين تعداد 13 دستگاه 
 به تازگی خريداری شــده و به مجموعه آتش نشــانی کرمانشــاه تحويل شــده 

است.
وی افزود: در حال حاضر دو پله 52 و 32 متری نيز داريم که با توجه به افزايش 
برج سازی و آپارتمان سازی در کرمانشاه به حداقل دو پله ديگر برای اطفاء حريق 

در ارتفاع نياز داريم.

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
علمی - کاربردی و پارک علم و فناوری 
تفاهــم نامــه همــکاری ميــان دانشــگاه جامــع علمــی 
 کاربــردی و پــارک علــم و فناوری اســتان کرمانشــاه به امضا 

رسيد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
اســتان مهــر1397 آييــن انعقاد تفاهــم نامه همــکاری ميان 
دانشــگاه جامع علمی کاربــردی و پارک علم و فناوری اســتان 
کرمانشــاه در محل واحد اســتانی برگزار گرديد و اين تفاهم نامه 
به امضای رادملکشــاهی رئيس دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
 کرمانشــاه و خانم خان احمدی رئيس پارک علم و فناوری اســتان 

رسيد.
در اين آيين دکتر رادملکشــاهی ضمن خيرمقدم به مســئولين 
پارک علم و فناوری اســتان، از انعقاد اين تفاهم نامه ابراز خرسندی 
کــرد و گفت: نظر بــه همجواری مرکز آمــوزش علمی کاربردی 
جهاد دانشــگاهی با پارک علم و فناوری اســتان، شايســته است 
 که دانشــجويان دانشــگاه از امکانات و تجهيزات پارک برخوردار

 باشند.
رئيس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه افزود: ارتباط 
ميان دانشــگاه علمی کاربــردی و پارک علم و فنــاوری در واقع 
 کمک به دانشــجويان و دانش آموختگان با هدف ارتباط با صنعت

 است.
رادملکشــاهی اولين گام در اجرايی شدن تفاهم نامه همکاری 
را بازديد مدرســان دانشگاه علمی کاربردی از امکانات و تجهيزات 

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه دانست.
در ادامــه خان احمــدی ضمن اعــالم آمادگــی کامل پارک 
علــم و فنــاوری اســتان در جهت همــکاری با دانشــگاه جامع 
علمــی کاربــردی گفــت: اميدواريم پــس از يک بــازه زمانی 
 کوتــاه به اهــداف مورد انتظــار دانشــگاه و پارک دســت پيدا 

کنيم.
رئيس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه امتيازات پارک علم 
و فناوری را که مدرســان و دانشــجويان دانشگاه می توانند از آنها 
برخوردار شــوند برشمرد و خواستار تقدير از مدرسان و دانشجويان 

فعال در حوزه کارآفرينی شد.
خانم خان احمدی افزود: دانشــجويان دانشگاه علمی کاربردی 
می تواننــد دوره های کارورزی خود را در واحدهای فناور پارک علم 

و فناوری استان کرمانشاه بگذرانند.
در پايــان تفاهم نامه همــکاری ميان دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی و پارک علم و فناوری اســتان کرمانشاه به امضای رئيس 
دانشــگاه جامع علمــی کاربردی کرمانشــاه و رئيس پارک علم و 

فناوری استان رسيد .

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

آمار معلولیت شنوایی در استان باالست
مديرکل بهزيستی اســتان کرمانشاه در گفت و 
گــو با خبرنگار جام جم اظهارداشــت: 6هزارو 727 
معلول ناشــنوا و کم شــنوا تحت پوشش بهزيستی 
استان کرمانشــاه هستند که بيشترين آمار معلوليت 
در ايــن زمينه مربــوط به اختالالت مــادرزادی و 

ژنتيکی است.
حســین محمدی - خبرنگار جام جم: 
دکتــر اميد قادری افزود: آمار معلوليت شــنوايی در 
اســتان باالست که در اين راستا بهزيستی با داشتن 
16 مرکز شــنوايی ســنجی کار غربالگری شنوايی 
نوزادان در بدو تولد را انجام می دهد که سال گذشته 
بــا غربالگری 29 هــزار و 730 نوزاد، تعداد 2 هزار و 
11۴ مورد مشــکوک به اختالل شنوايی شناسايی و 

از معلوليت 630 نفر نيز جلوگيری شد.
قــادری به اعطای لــوازم توانبخشــی از جمله 
ســمعک و خدمــات درمانی کاشــت حلزون برای 
ناشنوايان توسط بهزيستی اشاره کرد و بيان داشت: 

تهيه سمعک معمولی برای معلوالن ناشنوا از سوی 
بهزيســتی رايگان و برای ســمعک های خاص که 
هزينه ای نزديک به 16 ميليون تومان است با اهدای 

کمک هزينه از سوی بهزيستی همراه خواهد بود.
وی از غربالگری شــنوايی کودکان 3 تا 5 ســال 
در مهدهای کودک تحت نظارت بهزيســتی استان 

خبر داد و گفت: با اين اقدام کودکانی که در بدو تولد 
غربالگری شنوايی نشده نيز غربالگری و در صورت 
شناسايی اختالالت شنوايی به مراکز درمانی ارجاع 

داده می شوند.
قادری با بيان اينکه کاشــت حلزون نيز در آينده 
برای معلوالن ناشــنوا انجام می شــود، خاطرنشان 
کرد: در حــال حاضر چنانچه نوزادان دارای اختالل 
شــنوايی شناسايی شــوند، بهزيستی هزينه کاشت 
حلزون برای آنها را تا 3 ميليون تومان بالعوض برای 
مددجويان و افــراد نيازمند مناطق محروم پرداخت 
خواهد کرد.اين مســئول با اشــاره به اينکه اشتغال 
مهمترين دغدغه معلوالن اســت، گفت: سهميه سه 
درصدی استخدام دستگاه های دولتی فرصتی برای 
ايجاد اشــتغال اين قشر مهم اســت و اين در حالی 
است که بهزيســتی از طريق توانمندسازی شغلی و 
پرداخت تســهيالت اشتغالزايی به معلوالن فرصت 

برابری برای آنها را در جامعه ايجاد کرده است.

خبرخبر

مدير بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه از ارائه تسهيالت 
قرض الحسنه رسالت با دو درصد کارمزد ساالنه خبر داد.

شهريار سعيدپور با بيان اينکه ارائه خدمات در اين بانک محدود 
به زمان و مکان خاصی نيست، گفت: بانک قرض الحسنه رسالت 
در قالب بانکداری اجتماعی، قادر به ارائه خدمات در دورترين نقاط 

استان و حتی شهرهای فاقد شعبه خواهد بود.
وی با اشـــاره به سـه بُعد هويتی)قرض الحسنه، اجتماعی و 
خرد بودن( اين بانک افزود: بانک قرض الحســـنه رســـالت به 
صورت تخصصی فقـط روی قرض الحسـنه کار می کند و تمام 
ســـپرده ها و تسـهيالت بانـک مبتنـی بـر عقـد قرض الحسنه 
است. عالوه بر اين تالش می شود تـــا در بُعد شـــرعی، فتاوای 

علمای جهان اسالم رعايت شود. 
سعيدپور يادآورشـد: بـا توجـه به ايـن ابعاد، هدف غايی بانک 
قرض الحسنه رسالت اين است کـــه خدمـات خود را به صورت 

آسـان و ارزان در بستری شرعی ارائه کند.
 مدير بانک قرض الحســنه رســالت کرمانشاه گفت: بانک 

برای دسـتيابی بـــه هدف غايی راهـی جز مدرن شـدن نـدارد 
تا هـــم هزينه ها را کم و هم خدمات را به صورت آســـان ارائه 
کند. بر همين اسـاس زيربنا و زير سـاخت بانک قرض الحسـنه 
رســالت، بانکداری مدرن است. وی در ادامه برای روشن تر شدن 
مفهوم بانکداری اجتماعـــی بـه تفاوت های بانکـداری سـنتی 
بـــا بانکداری اجتماعی اشـــاره کرد و افزود: بانکداری سـنتی، 
فيزيکـــی و حضـوری و ارائـــه خدمـات در قالب آن به  صورت 
فردی و جغرافيا محور است اما در بانکداری اجتماعی بدون نياز به 
حضور افراد در شعبه تمام خدمـات بـه صـورت غيرحضـوری  و 
بـا اسـتفاده از ابزارهای الکترونيک و مجازی در بستری مدرن به 
مشـتريان ارائه می شود. همچنين در بانکداری اجتماعی به جای 
ارائه خدمات شـعبه محـور و در نتيجه جغرافيا محـور )خدمـات 
هر شـــعبه محـدود بـــه منطقه جغرافيايـی آن شـعبه اسـت ( 
خدمات با نـگاه تخصصی به گروه مشـتريان ارائه می شود. برای 
مثال اگر در يک شـــعبه به دليل منطقـــه جغرافيايی ترکيبی از 
هنرمنـــدان، معلمـــان، پزشـکان و... باشـــند در بانکـداری 

اجتماعـــی بـه هر يـــک از اين گروه مشـــتريان به صورت 
اختصاصی در گروه مربوط خدمات ارائه می شـــود. مدير بانک 
قرض الحسنه رسالت کرمانشاه گفت: هدف نهايی ما در بانکداری 
اجتماعی اين اســت که برای همه اعضای غيرحضوری  حساب 
افتتاح شود و در صورتی که نياز به دريافت وام داشـتند، فرد بدون 
امضای کاغذی و با درخواست اينترنتی، تسهيالت را دريافت کند.

وی همچنين از راه انـــدازی سـامانه نمره دهـی اعتباری مرات 
جهت بررسی سوابق عملکرد بانکی برای ضمانت پرداخت ماهانه 
تسهيالت توسط مشتريان در بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد 
و افزود: در سامانه مرآت که برای اعتبارســـنجی ايجاد شـده، به 
مشـتريان يک نمره اعتباری اعطا و براساس آن ميزان پرداخت 
تسهيالت را مشخص می کند.سعيدپور يادآورشد: اين سامانه در 
بانک قرض الحسنه رسالت برای آسان کردن دريافت تسهيالت 
و تسهيل مسير وام گيرنده است، زيرا درصورت تاييد اعتبـــار وام 
گيرنده، برای دريافت تسـهيالت قرض الحسـنه ديگـر نيازی به 
ضامن نيست.مدير بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه 

با بيان اينکه بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه با 10شعبه در 
استان به مشتريان خدمات می دهد، گفت: نوع فعاليت بانک قرض 
الحسنه رسالت در ارائه خدمات  بيرون از محيط شعبه )بانکداری 
اجتماعی( به مشــتريان و پرداخت تسهيالت قرض الحسنه تنها 
با 2درصد کارمزد، باعث شــده هر روز بر تعداد مشــتريان بانک 
افزوده شود.اين مسئول با اشاره به همکاری سازمان های دولتی 
و خصوصی با اين بانک، اداره کل آموزش و پرورش استان، سپاه 
و ارتش، حوزه های علميه، گمرک، اوقاف و امور خيريه، جمعيت 
هالل احمر، مخابرات، بهزيستی، کميته امداد، تبليغات اسالمی 

استان و... را از جمله اين سازمان ها برشمرد.

ارائه تسهیالت قرض الحسنه با 2 درصد کارمزد
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شنبه ها، جلســه هماهنگی امور اجرایی 
شهرداری

روزهای شنبه هر هفته جلسه هماهنگی امور اجرايی شهرداری با حضور 
مديران مناطق و سازمانها برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری کرمانشاه با دستور و 
پيگيری مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه در روزهای 
شــنبه هر هفته جلسه هماهنگی امور اجرايی شــهرداری با حضور مديران 

مناطق و سازمانها برگزار خواهد شد.
اولين جلســه که بــا حضور مهنــدس لعل بخش و مديــران مناطق و 
ســازمانهای شهرداری برگزار گرديد در خصوص مسائل و مشکالتی مانند 
آسفالت،جمع آوری زباله،آمادگی جهت فصل بارندگی،درختکاری و فضای 
ســبز در مناطق،وضعيت اداری پرســنل،حقوق و اضافــه کار و پروژه های 

عمرانی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
مهنــدس لعل بخش در رابطه با برگزاری چنين جلســه ای گفت: هدف 
از برگــزاری اين جلســات ارائه گزارش عملکرد به صــورت هفتگی و بيان 
مشــکالت و ارائه برنامه و راهکارهاســت و طی اين جلسات نسبت به رفع 
مشکالت و مسائل مربوط به شهرداری و شهر به بحث و تبادل نظر خواهيم 

پرداخت.
وی افزود: قطعا همکاری و همفکری همه مديران شــهرداری می تواند 

سبب بهبود کيفيت خدمات به شهروندان و رفع سريع تر مشکالت گردد.

 اقدامــات مطلوب شــهرداری درایام 
محرم

  معاون خدمات شــهری شــهرداری کرمانشــاه از اقدامات فرهنگی 
متناســب باايام محرم ،تهيه و توزيع ريســه و پرچم های ســياه وبنرهای 
عاشورايی شــهر، جمالت تاکيدی محيط زيستی در کمپين نه به ظروف 
يکبار مصرف ، پاکســازی نظافت ورفــت وروب وجمع آوری زباله های 
روزانه اطراف هيئت ها و تکايا ومســاجد به صورت مســتمر، آماده باش 

سازمان آتش نشانی و بررسی ايمنی هيئت ها خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومــی خدمات شــهری اميــر رحيمی ضمن 
عرض تســليت به مناســبت ايام سوگواری امام حســين )ع( به تشريح 
اقدامــات ايــن معاونت درايــام محــرم پرداخت وگفت :فضاســازی 
واکــران طرحهــای فرهنگــی و تبليغات محيطی وســياه پوش نمودن 
 شــهر با نظــارت امورشــهر وهمکاری مناطق هشــت گانــه صورت 

پذيرفت.
رحيمی خاطر نشــان کرد: رســيدگی ويژه به تمــام اقدامات نظافتی 
بــا تاکيــد برنظافت مخازن و شستشــو با محلول های ضــد بو وحضور 
خودروهای جمع آوری پســماند در محل هيئت ها وتکايا به صورت ويژه 
در روز عاشــورا و تاســوعا صورت گرفت، همچنين نظافت وپاکســازی 
محيــط اطراف هيئت ها و تکايا از ظروف يکبار مصرف باتوجه به بيشــتر 
شــدن حجم زباله های توليدی دراين ايام با اقدامات فرهنگی و انتشــار 
طرحهای آموزشــی در هيئت ها وتکايا در محيط پيرامونشــان به شکل 

ويژه ای پرداخته شد.
معاون خدمات شــهری ادامه داد:اســتفاده از خودروهای جمع آوری 
زباله خشــک و اســتقرارنيروهای خدماتی در مجاورت مساجد و هيئت ها 
وجلب مشــارکت هيئت ها و عــزاداران در حفظ بهداشــت وجمع آوری 
ظروف يکبار مصــرف ازجمله اقدامات اين معاونــت باهمکاری مناطق 

هشت گانه بود که انجام شد.
وی افزود: تمام ايســتگاه های آتشنشــانی در ايــن ايام ودر روزهای 
تاسوعا وعاشورای حسينی در آماده باش کامل بودند واکيپ های عملياتی 
در ايام عاشــورا وتاسوعا ومراسم خيمه ســوزی وهيئت ها وتکايا جهت 
خدمت رسانی حضور داشتند،همچنين با توجه به افزايش چند تنی زباله ها 
و افزايش حجــم زباله های توليدی روزانه در چند نوبت خودروهای جمع 

آوری زباله به فعاليت پرداختند.
 مهندس رحيمی گفت: حجم زباله در روزهای عاشورا و تاسوعا حدودا 
100تن افزايش داشــت که بارســيدگی های بموقع جمع آوری گرديدو 
حضور حدود 650نفر از نيروی خدماتی در مســيرهای منتهی به مســاجد 
هيئت ها وجايگاه پخش نذورات وانتشــار تراکت های ارتقای سطح دانش 

زيست محيطی از ديگر اقدامات اين معاونت بود.

الیروبی رودخانه ها و مسیل ها، تحت 
نظارت شهرداری 

معاون خدمات شــهری شهرداری کرمانشــاه گفت: عمليات 
اليروبی رودخانه ها، مســيل ها و کانالهای درون شــهری تحت 
نظارت شــهرداری در جهــت آمادگی در برابــر تغييرات جوی در 

دستور کار است.
به گزارش روابــط عمومی معاونت خدمات شــهری   معاونت 
خدمات شهری شــهرداری کرمانشاه مهندس امير رحيمی با بيان 
اينکه مسير۴ونيم کيلومتر از کانال آبشوران محدوده خيابان دلگشا 
و پل چوبی اليروبی و لجن کشــی شده گفت: 1۴کيلومتر ديگر از 
مســير رودخانه قره سو تا مسير تنگ کنشــت و کانال چم بشير و 

کيهانشهر در حال انجام می باشد.
وی تصريح کرد:يکی از مشکالت در فصل بارندگی آب گرفتگی 
معابر است که گاهی موجب اختالل در رفت وآمد ومعضالت شهری 

و شهروندی شده و منجر به راه افتادن سيالب می گردد.
مهنــدس رحيمــی افزود:طبــق تبصره6مــاده96 قانــون 
شــهرداری ها، نگهداری اراضی کوچه های عمومــی پياده روها 
وبســتر رودخانه های در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است 

بر عهده مديريت شهرداری هاست.
معاون خدمات شــهری شــهرداری کرمانشاه با اشاره به قانون 
توزيع عادالنه آب مصوب ســال1361 و آيين نامه مربوط به بستر 
وحريم رودخانه ها ياد آور شــد: آبهای جاری در رودها وکانال های 
عمومی و رودخانه ها در اختيار وزارت نيرو می باشــد و مســئوليت 
کنترل نظارت ونگهداری آنها برای جلوگيری از ســيالب و ايجاد 

خسارت برعهده وزارت نيروست.
وی بخشــی از ايــن مشــکالت را برگرفتــه از مشــکالت 
زيرســاخت های شهری عنوان و خاطر نشان ساخت: فاز دوم طرح 

بلند مدت ساماندهی آب های سطحی در دست مطالعه می باشد.
رحيمی افزود: نيروهای خدمات شهرداری درتمام مناطق 8 گانه 
در حال فعاليت هســتند از شهروندان می خواهيم در حفظ بهداشت 
محيطــی و جلوگيری ازريختن زباله در مســير کانال ها، جوی ها و 

رودخانه خودداری فرمايند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تاکید کرد؛

مــدارس  ســرویس   انتخــاب 
از خودروهاي مورد تأیید تاکسیراني 

سرپرست شهرداري کرمانشاه ضمن تبريک آغاز سال تحصيلي 
و فرارســيدن بهار دانــش، از والدين دانش آموزان کرمانشــاهي 
خواســت تا به منظور تأمين و تضميــن امنيت فرزندان دانش آموز 
خود، خودروهاي ســرويس مدارس را از بين خودروهاي مورد تأييد 

سازمان تاکسيراني انتخاب کنند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري کرمانشاه، 
مهندس حامد لعل بخش با تأکيد بر اينکه شــهرداري با محوريت 
سازمان تاکســيراني، رانندگان داراي صالحيت را براي سرويس 
مدارس انتخاب کرده و برچســبي بر روي خودروي آنها نصب شده 
است، بر ضرورت برخورداري خودروهاي سرويس مدارس از معاينه 
فنــي نيز تأکيد کرد و گفت: رانندگان اين خودروها هم بايد ظاهري 

مرتب داشته باشند.
وي افزود: برخي رانندگان ســرويس هاي مــدارس، تجربه و 
صالحيــت فني الزم را ندارند و والدين بايــد در انتخاب آنها براي 

رفت و آمد فرزندان خود به مدرسه توجه کنند.
مهندس لعــل بخش ادامــه داد: اگرچه خانواده هــا در تعيين 
سرويس مدارس فرزندان خود مختارهســتند اما متأسفانه گاهي 
با ســهل انگاري در انتخاب رانندگان سرويس مدارس، از بررسي 
صالحيــت حرفه اي و نوع گواهينامه آنها ســر باز مي زنند و زمينه 

خطر و خسارت هاي غيرقابل جبران به وجود مي آيد.
وي بــا بيان اينکه نقش خانواده و مــدارس در نظارت و تأمين 
امنيت رواني و جسمي دانش آموزان در سرويس مدارس مهم تر از 
قانون است، گفت: خانواده ها براي امنيت فرزندانشان بايد مراقبت 
بيشــتري داشته باشند و تا جايي که امکان دارد براي فرزندان خود 

سرويس خصوصي نگيرند تا ضامن امنيت فرزندانشان شوند.
سرپرســت شهرداري کرمانشاه به والدين توصيه کرد با انتخاب 
ســرويس مدارس فرزندان خود از ميــان خودروهاي مورد تأييد و 
داراي برچسب سازمان تاکسيراني شهرداري، از بروز حوادث ناگوار 

جلوگيري کنند.
وي با بيان اينکه در ســرويس مدارس دخترانه ســعي شده تا از 
رانندگان زن استفاده شود،گفت: چون ممکن است تعداد رانندگان 

زن کم باشد، الزامي در اين خصوص وجود ندارد.

پرداخت معوقات پرسنل شهرداری
با مساعدت و پيگيری های مهندس حامد لعل بخش، سرپرست 
شهرداری کرمانشــاه و تالش مديران مناطق و سازمان ها پاداش 
معوقه ســال 97 پرسنل شــهرداری و حقوق مرداد پرسنل شرکت 

خدمات نوين پرداخت گرديد.

برگزاری مراسم روز آتش نشانی در کرمانشاه
همزمــان با هفتم مهر روزآتش نشــانی ، مراســم 
رونمايی از خودروهای جديد ســازمان آتش نشــانی  و 
خدمات  ايمنی کرمانشــاه و رژه نيروها و ماشين آالت  

اين سازمان در شهر برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی و اموربين الملل شهرداری 
کرمانشــاه سرپرست شــهرداری کرمانشاه در حاشيه 
بازديدی که از امکانات و تجهيزات سازمان آتش نشانی 
داشت  گفت : آتش نشانان  جزء پرسنل  خدوم و فداکار 
شهرداری کرمانشاه می باشند که همواره با تمام وجود 

در راه  خدمت رسانی به شهروندان تالش می کنند. 
مهندس حامــد لعل بخش افزود : خوشــبختانه با 
اضافه  شــدن 13 دســتگاه خودروی سبک و سنگين 
آتش نشانی و ايمنی به ناوگان امداد و نجات  شهرداری 
، ســازمان آتش نشانی کرمانشــاه از حيث امکانات در 
وضعيت بهتری نســبت به گذشــته قرار گرفته است و 
اميدواريم اين افزايش امکانــات و تجهيزات به بهبود 

کيفيت خدمات و امداد منجر گردد. 
رئيس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنی 
شــهرداری کرمانشاه هم گفت :پرسنل و نيروهای اين 
ســازمان هميشــه  و در همه حال آماده  خدمت  رسانی 
هســتند و جهت کســب رضايت شــهروندان و انجام 
خدمــات  ايمنی و امداد و نجات از هيچ تالشــی دريغ 

نخواهند کرد . 

غالمرضا رضايی افزود : طی روزهای گذشــته 13 
دســتگاه  خودروی سنگين و سبک آتش نشانی و امداد 
و نجات به ناوگان ســازمان آتش نشانی اضافه گرديده  
که اين تعداد خودرو در ايســتگاههای ســازمان توزيع 
خواهند شــد تا در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به 

شهروندان اقدام نمايند .

شــايان ذکر است مديريت و پرســنل اين سازمان 
روز پنج شنبه گذشــته با حضور در مزار شهدا و تجديد 
ميثاق با آرمانهای شهدا ديداری نيز با حضرت آيت اهلل 
علما نماينده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه کرمانشاه 

داشتند . 

خبرخبر

مهنــدس حامد لعل بخش به همراه 
معاون عمرانی شــهرداری و شــهردار 
منطقــه دو بــا حضــور در محله دولت 
آبــاد از نزديک در جريان مشــکالت و 
اقدامات انجام شــده در اين محله قرار 

گرفت.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بين الملل شهرداری کرمانشاه مهندس 
لعل بخش با تاکيد بر رســيدگی بيشتر 
نسبت به محالت حاشيه ای و پرجمعيت 
گفــت:  دولت آبــاد از پرجمعيت ترين 
محالت شهر محســوب می گردد که 
مردمــان خونگرم و با صفايی را در خود 
جای داده و نبايد نســبت به مشکالت 

اهالی اين منطقه بی تفاوت باشيم.
سرپرســت شــهرداری کرمانشاه 
ادامه داد: طی ســاليان گذشته اقدامات 
بسيار خوبی در منطقه دولت آباد انجام 
شده اما به دليل بافت سنتی آن نيازمند 

توجه بيشتر است.
مهنــدس لعل بخش بــا حضور در 
مسجد محمد رســول اهلل دولت آباد از 
نزديک در جريان عمليات ساخت و ساز 
ساختمان جديد اين مسجد قرار گرفت 
، ســپس طی بازديــد ميدانی در دولت 
آباد دســتورات الزم جهت آســفالت و 
 دفع آبهای ســطحی دولــت آباد صادر 

نمود.

مديــر بحــران و پدافنــد غيرعامل 
شهرداری کرمانشاه در شهر بندری کوبه 
پايتخت استان هيوگو کشور ژاپن دردوره 
ظرفيت سازی مقابله باحوادث ومديريت 

شهری حضور يافتند.
به گــزارش روابــط عمومی خدمات 
شهری شــهرداری کرمانشاه، غالمرضا 
شــهبازی عضو تيــم 8 نفــره مديران 
بحران کشــور اعزام شده به دوره ظرفيت 
ســازی مقابله با حوادث کشور ژاپن بود 

 Action Plaan که با تهيــه و ارائه
از زلزلــه کرمانشــاه راهکارهايی رابرای 
مقابله بازلزله در شهر کرمانشاه، به عنوان 
دستاورد حضور در اين ماموريت به همراه 

آوردند. 
درايــن دوره کــه باحضور شــهردار 
کوبه وپروفسور هونجو،نفراتی از آژانس 
همکاريهای ژاپن صورت گرفت مديران 
شهرهای تهران ،زنجان، سمنان ،اراک، 
بندرعباس و بوشــهر حضور داشــتند که 

زمانی را برای بررســی گســلهای زلزله 
و بازديدهای مديريت شــهری و زيست 

محيطی در دستور کار قرار دادند.
شــهبازی با بيان مزايای شــرکت در 
اين دوره گفت: درســی را که از ژاپنی ها 
گرفتيم اين بود که ژاپنی ها با روشــهای 
علمــی، زلزله و ديگر باليــای طبيعی را 
طوری مهــار می کنند که ايــن باليا به 
بخشی از زندگيشــان تبديل شده ورفتار 
شــهروندان و ساخت وســازها همگی 

برپايه وقــوع اينگونه حــوادث طراحی 
شــده وتجربه های به دســت آمده شان 
ضرورت افزايش اســتانداردهای ايمنی 
در ســاختمانها و زيرســاختهای شهری 
وتقويت وايمن سازی شبکه های حياتی 
مانند خطوط ارتباطی شــبکه های برق و 
آب و گاز می باشــد و همينطور ضرورت 
افزايش سطح هماهنگی ميان نيروهای 
امــدادی و مديريت بحران و دســتگاه 

شهری است.

 رسیدگی به مشکالت دولت آباد با حضور 
سرپرست شهرداری 

 حضور مسئوالن در دوره ظرفیت سازی مقابله 
با حوادث و مدیریت شهری



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمانشاه: کاوه رستمی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کرمانشاه:  

083-37236156-7

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
حافظکاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه چهارشنبه 11 مهر 1397   شماره 5216

بی توجهی رانندگان به جلو؛ علت عمده تصادفات استان
الهه فرهــادی - خبرنگار جام جم: 
رئيــس پليــس راهنمايی و رانندگی اســتان 
کرمانشــاه در آســتانه هفته نيروی انتظامی در 
نشســتی خبری با اصحاب رسانه با بيان اينکه 
3۴5 هزارو 853 دســتگاه وسيله نقليه در استان 
دارای پالک کرمانشــاه اســت اظهارداشت: از 
اين تعداد 261 هزارو1۴7 دســتگاه سواری، 32 
هزارو 97۴ دســتگاه موتورسيکلت و 51 هزارو 
732 دستگاه ساير وسايط نقليه عمومی است که 
عالوه بر اين تعداد زيادی از وسايط نقليه استان 
دارای پالک هايی غير از پالک کرمانشاه است 

که به همه آنها خدمات می دهيم.
ســرهنگ فضل اهلل شــيری با اشاره به آمار 
تصادفات درون شــهری، گفــت: بی توجهی 
رانندگان به جلو علت عمده تصادف در اســتان 

طی 6 ماهه ابتدای سال جاری بوده است.
وی ادامــه داد: رعايت نکــردن حق تقدم و 
عــدم رعايت فاصله طولی توســط رانندگان از 
ساير علل تصادفات درون شهری کرمانشاه در 

6 ماهه امسال است.
شــيری تصريح کرد: طبق آمار بيشــترين 
تصادفات در ســاعت 18تــا 20 و در رتبه های 
بعدی ســاعت 16 تــا 18 بــا 1۴ درصد از کل 
تصادفات اســتان و ساعت 20 تا 22 با 12 درصد 
از کل تصادفات استان است که بيشترين ميزان 

تصادفات در اين ساعات رخ داده  است.
رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
کرمانشــاه افزود: در 6 ماهه امسال خودروهای 
سواری، پرتصادف ترين وســيله نقليه در ميان 

وسايط نقليه بوده اند.
وی با اشــاره به اين که در 6 ماهه امســال 
1۴3 جلد گواهينامه رانندگان بخاطر داشــتن 
نمره منفی يا عدم احراز تســت سالمت روحی 
و روانی ضبط شــده، گفت: در اين مدت ۴5۴3 
موتورســيکلت و 8 هــزارو ۴36 خودرو توقيف 

شده است.
شيری تصريح کرد: شهرســتان کرمانشاه 
با 73 درصد از کل تصادفات اســتان بيشترين 

حجم از تصادفات رانندگی را داراســت و پس از 
آن شهرســتان های اسالم آبادغرب با 6 درصد 
و هرســين با ۴ درصد از کل تصادفات اســتان 
بيشــترين حجم تصادفــات رانندگی را در بين 

شهرستان های استان دارند.
شــيری با بيــان اينکه بيشــترين قربانيان 
تصادفات، عابران پياده هستند گفت: در 5 ماهه 
ابتدای امسال بر اساس آمار پزشکی قانونی 131 

نفر در معابر استان کشته شده اند.
وی با اشاره به اينکه در 6 ماهه ابتدای امسال 
بيش از 28 هزار فقره تخلف در معابر شهری رخ 
داده است افزود: تاکنون برای اين ميزان تخلف 
بيــش از 17 ميليارد تومــان برگ جريمه صادر 
گرديــده و بيش از 5 هزارو 358 وســايط نقليه 
اعم از خودرو و موتورســيکلت به دليل تخلفات 

مختلف به پارکينگ ها هدايت شده است. 
وی بيشــترين ميزان تصادفات را در 3 نقطه 
از شهر کرمانشاه عنوان کرد و افزود: کمربندی 
غربی، کمربندی شــرقی و محور ميدان امام به 
ســمت هوانيروز حادثه خيز ترين نقاط اســتان 

هستند.
شــيری با بيان اينکه در حوزه تصادفات در 
مدت 6 ماهه ابتدای سالجاری 3 هزارو 33 فقره 
تصادف جرحی و فوتی در معابر شــهری استان 
رخ داده تصريح کرد: اين آمار نســبت به مدت 

مشــابه سال گذشــته 12 درصد کاهش داشته 
است. 

رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
افزود: در 6 ماه اول امسال 65 خودروی وارداتی، 
72 خودروی مزايده ای و 1۴23 موتورسيکلت 

شماره گذاری و تعويض پالک شده است.
شيری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 1063 دســتگاه سواری شخصی و 51 
دســتگاه تاکسی اسقاط شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش چشمگيری را نشان 

می دهد.
وی افزود: ســامانه ای را طراحی کرديم که 
بالفاصله بعد از انتقال وسيله نقليه به پارکينگ 
بر اســاس شــماره تلفنی که در ابتــدا هنگام 
شــماره گــذاری و اخذ پالک به ما ارائه شــده 
اســت همکاران ما به آن شماره پيامک خواهند 
فرســتاد و اعالم خواهند کرد که آن وسيله نقليه 
به کدام پارکينگ منتقل و برای ترخيص به چه 

مدارکی نياز دارد.

* قطع بــرق چراغ های راهنمایی و 
رانندگی 

رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
کرمانشــاه بــا بيــان اينکه خاموش شــدن 
چراغ هــای راهنمايی و رانندگی باعث ترافيک 

در چهارراه ها و قفل خيابان های متصل به آنها و 
همچنين افزايش بار ترافيک سنگين می گردد 
اظهارداشــت: چراغ های راهنمايی و رانندگی 

مجهز به سيستم ذخيره برق می شوند.
شيری با بيان اينکه در صورت خاموش بودن 
چراغ هــای راهنمايی، حداقــل 6 مامور راهور 
برای کنترل ترافيک بايد در چهار راه ها مســتقر 
شــوند، اظهارکرد: 180 ميدان و تقاطع در شهر 
کرمانشــاه وجود دارد که در صورت خاموشــی 
چراغ های راهنمايی و رانندگی برای کنترل آنها 
بيش از 500 پليس نياز است که تامين اين تعداد 

نيرو برای ما امکان پذير نيست.

* اجرای طرح تــردد زوج و فرد در 
کرمانشاه از ابتدای مهر 

رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
کرمانشــاه گفت: طرح زوج و فرد از ابتدای مهر 

در کرمانشاه در حال اجراست.
شــيری افزود: طبق مصوبه شورای ترافيک 
شهرداری مکلف است تا بستر اجرای طرح زوج 
و فرد را با اقداماتی نظير خط کشی و نصب تابلو 
در محدوده طــرح فراهم کند که تاکنون انجام 

نشده است.
شيری با اشاره به کمبود نيروی انسانی پليس 
راهــور تاکيد کرد: شــهرداری بايد در محدوده 
طرح دوربين نصب کند تا نيازی به اســتفاده از 

نيروی انسانی در محدوده نباشد.
رئيس پليــس راهور کرمانشــاه، محدوده 
طرح زوج و فرد را طبق روال ســال های گذشته 
خيابان های مدرس، جليلی و گمرک تا چهار راه 

مطهری عنوان کرد.
وی افــزود: در صورت نياز، شــورای عالی 
ترافيــک محدوده جديدی را به اين طرح اضافه 

خواهد کرد.
شــيری اضافــه کــرد: فقــط اعضــای 
مديريــت بحران شــامل خودروهــای آتش 
نشــانی، شــهرداری، اورژانس و وسايل نقيله 
 عمومــی حق تــردد در خط ويــژه را خواهند 

داشت.

کامیــون  تــردد  ممنوعیــت   * 
در شهرهای استان 

رئيس پليس راهور کرمانشــاه با اشــاره به 
ممنوعيت تردد کاميون در شــهرهای استان، از 

برخورد جدی با افراد متخلف خبر داد.
 شــيری اظهار کرد: با توجــه به مزاحمت و 
ســلب آسايش شــهروندان توســط اين گروه 
از وســايط نقليه بدون اغماض بــا آنها برخورد 

می شود.
وی افــزود: عالوه بر ســلب آرامش مردم و 
تصادفات شــهری، تردد اين دســته از وسايل 
نقليه به زيرســاخت های شهری نيز آسيب وارد 

می کند. 
شــيری در ادامه از راننــدگان خودروهای 
سنگين خواست به خاطر آسايش شهروندان از 
تردد در سطح معابر شهری خودداری کرده و به 

قانون و اصول شهری پايبند باشند.

* اعمــال بخشــودگی دو برابری 
جرایم رانندگی

رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
کرمانشــاه اظهارکرد: اعمال بخشــودگی دو 
برابری جرايم رانندگی ســال گذشــته و قبل از 
آن در دفاتر پليس +10 سراســر اســتان انجام 

می شود. 
شــيری عنوان کرد: بر اساس اعالم پليس 
راهــور ناجا دو برابری جرايــم رانندگی تا پايان 
سال 96 مورد بخشودگی قرار گرفته و رانندگان 
تا پايان آذر فرصت دارند که برای تســويه اصل 
جرايم رانندگی خود به دفاتر پليس+10 مراجعه 
کنند.وی افزود: چنانچه اشخاصی که خودروی 
آنها دارای صورت وضعيت خالفی باشــد و در 
مدت زمان معين شــده نســبت به تسويه اصل 
جرايم خود اقدام نکنند، پس از پايان آذر مجدداً 
جرايــم الصاقی و تســليمی آنان مشــمول دو 

برابری خواهد شد.

مديرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه 
از جريمه 31 شــرکت متخلف 
حمــل و نقلی و لغــو پروانه 5 

شرکت در استان خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی 
اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه، 
فريبــرز کرمــی با اشــاره به 
برگزاری جلســات کميسيون 
ماده 11 و 12  از ابتدای ســال 
تاکنون اظهار داشــت: در قالب کميســيون ماده 12 درشش ماهه  سال 
جاری، 15 جلسه رسيدگی به تخلفات هشتاد و يک  شرکت مؤسسه حمل 

و نقل کاال و مسافر تشکيل و تصميماتی اتخاذ شد.
وی افزود: از مجموع تصميمات اتخاذ شده 81 رأی شامل: سی و يک  
مورد جريمه، 35 مورد تبرئه ، پنج مورد لغو پروانه، تعطيلی يک شرکت و 

لغو پروانه تعليقی آن و نيز صدور 9 مورد تذکر بوده است.
مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با بيان اينکه 
در مدت مشــابه سال قبل نيز هفت جلســه کميسيون ماده 12 تشکيل 
و به 61 مورد تخلف شــرکت ها و مؤسســات حمل و نقلی) کاال و مسافر 
(رســيدگی و تصريح کرد: از مجمــوع تصميمات صادره 28 مورد تذکر، 

هفده  مورد تبرئه و 16 مورد جريمه اجرايی شد.
وی همچنين از برگزاری جلســه کميسيون ماده 11 به منظور صدور، 
تمديــد، تعويــض و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل بار و مســافر 
برون شهری و روستايی و رسيدگی به تخلفات حرفه ای رانندگان بخش 

عمومی حمل و نقل جاده ای کاال و مسافر خبر داد.
به گفته کرمی در نيمه نخســت امســال، دوازده جلســه کميسيون 
ماده 11 تشــکيل و به تخلفات 123 راننده رسيدگی و تصميماتی گرفته 
شــده که از مجموع تصميمــات صادره: 75 مورد تذکر، هشــت مورد 
 برائت و ۴0 مورد منجر به غير فعال کردن کارت هوشــمند راننده شــده

 است.
وی بيــان کرد: در مقايســه با شــش ماهه ســال قبل با تشــکيل 
جلســات اين کميسيون، 9 جلســه تشــکيل و به تخلفات 113 راننده 
رســيدگی و تصميم گيری شــد که از مجموع آرای صــادره 29 مورد 
تذکر، شــانزده  مــورد تبرئه، 60 مورد منجر بــه غيرفعال کردن کارت 
 هوشــمند رانندگان متخلف شــد ونيز  همچنين دو مورد در حال بررسی 

می باشد.

جریمه ۳۱ شرکت متخلف 
حمل و نقلی در کرمانشاه 


