
www.daneshpayam.ir

www.jamejamdaily.irwww.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

کارشناس صنایع دستی:
صنایع دستی می تواند پای گردشگران 

را به کرمانشاه باز کند

رئیس انجمن معادن قیرطبیعی گیالنغرب:
کانون قیرطبیعی ایران عمال 

بلوکه است

معاون امور اقتصادی  استانداری:
رونق صنعت ساختمان نرخ بیکاری

 کرمانشاه را کاهش می دهد

کشاورزان کرمانشاه حق اجاره زمین کشاورزان کرمانشاه حق اجاره زمین 
خود به دیگر استانها را ندارندخود به دیگر استانها را ندارند
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شهردار کرمانشاه:

تصویب قانون جامع مدیریت به شهرداری ها کمک خواهد کرد
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طی احکامی جداگانه از سوی مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه؛

مدیر بازرسی شهرداری مناطق
 7 و 2 منصوب شد

ح کرد؛ تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه مطر رئیس سازمان آ

چند راهکار ساده برای جلوگیری از بروز حوادث تلخ در فصل سرما

شهردار کرمانشاه خبرداد؛

ساخت تقاطع سپاه سرعت گرفت

شهرداری  بازرسی  مدیر  کرمانشاه  شهرداری  بازرسی  مدیرکل  سوی  از  جداگانه  احکامی  طی 
مناطق 7 و ۲ منصوب شد.

شرفی،  مجتبی  دکتر  سوی  از  حکمی  طی  کرمانشاه،  شهرداری  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
سید محمد حسین اعتضادی به عنوان مدیر بازرسی شهرداری منطقه ۲ و نماینده اداره کل 

بازرسی شهرداری کرمانشاه در آن منطقه منصوب شد.
عنوان  به  شمشادیان  رضا  کرمانشاه،  شهرداری  بازرسی  مدیرکل  سوی  از  دیگر  حکمی  در 
مدیر بازرسی شهرداری منطقه هفت و نماینده اداره کل بازرسی شهرداری کرمانشاه در آن 

منطقه منصوب شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صفر تا 
سرما  فصل  در  »دودکــش«  حادثه  از  جلوگیری  راهکار های  صد 

را تشریح کرد.
مهندس  کرمانشاه،  شــهــرداری  رسانی  اطــالع  مرکز  ــزارش  گ به 

بی رنگ،  کربن  مونوکسید  گــاز  این که  بیان  با  فرهودی  فرهاد 
بی بو، بسیار سمی و کشنده است، اظهار داشت: با انجام چند 
گاز  بروز حادثه های دلخراش  از  اما مهم می توان  راهکار ساده، 

گرفتگی مخصوصا در فصل سرما جلوگیری کرد.
دودکــش  مسیر  بــخــاری  نصب  هنگام  شــهــرونــدان  افـــزود:  وی 
از  باید  همچنین  و  نباشد  مسدود  که  کنند  چک  باید  حتما  را 

کالهک های به شکل H استفاده شود.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
بالفاصله  است،  گاز  خروج  عدم  نشانه  بخاری  لوله  بودن  سرد 
باید مسیر لوله بخاری، زانوها و دریچه بررسی و در عدم صورت 
گرم بودن لوله، باید بخاری را خاموش و تا زمان رفع عیب، از آن 

استفاده نشود.
وسایل  بــا  نــزدیــک  فاصله  در  خــوابــیــدن  داد:  ادامـــه  فــرهــودی 
امکان جدا شدن  و  را بیشتر می کند  گرفتگی  گاز  ، خطر  گازسوز
اتصاالت لوله بخاری نیز به هنگام جابه جایی افراد و برخورد با 

وسیله گازسوز وجود دارد.

گرم کردن  برای  گاز  از اجاق  نباید  کرد: به هیچ عنوان  تاکید  وی 
ج  خار و  شیشه ای  حفاظ  نداشتن  که  چــرا  کــرد  استفاده  منزل 
تهدید  را  افـــراد  جــان  محیط،  از  کربن  مونواکسید  گــاز  نشدن 
گفت:  کرمانشاه  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  می کند.رئیس 
محافظ  شیشه  نــداشــتــن  دلــیــل  بــه  نیز  شومینه  از  اســتــفــاده 

توصیه نمی شود و خطر گاز گرفتگی را بیشتر می کند.
فرهودی در پایان با بیان این که تنگی نفس، تهوع، سرگیجه و 
درد در قفسه سینه از مهم ترین عالئم گازگرفتگی است، گفت: 
باز  فضای  در  را  او  باید  مسمومیت  دچار  فرد  با  مواجه  هنگام 
انتقال  امکان  اگــر  و  برسد  ریه ها  به  کافی  اکسیژن  تا  داد  قــرار 
آب  بــا  را  باید حــولــه ای  نــداشــت  از منزل وجــود  بــیــرون  بــه  فــرد 
سرد مرطوب کرده و روی دهان و بینی فرد قرار داد تا نیرو های 

امدادی برسند.
در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹ مورد حوادث گازگرفتگی و نشت گاز به 
سازمان آتش نشانی اعالم شده که در این حوادث ۴ نفر فوت 

و ۸ نفر دچار مصدومیت و مسمومیت شدند.

شهردار کرمانشاه از سرعت بخشی تکمیل پروژه تقاطع سپاه با انجام 
کار در ۳ جبهه مختلف به صورت همزمان خبرداد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر تادر نوروزی در 
کرمانشاه  شهر  ترافیکی  گره های  از  یکی  داشت:  اظهار  خصوص  این 

میدان سپاه بود که شاه راه مرکزی شهر کرمانشاه تلقی می شد.
در  هم سطح  غیر  تقاطع  یــک  ترافیکی  گــره  ایــن  رفــع  ــرای  ب ــزود:  افـ وی 
است. اجرا  حال  در  تومان  میلیارد   ۱۲۳ اعتبار  با  و  طراحی  منطقه  این 

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون ۳۰ 
درصد بوده است که در حال حاضر در ۳ جبهه کاری حفاری شمع ها و 
و  جنوب  و  شمال  قسمت های  در  پل  گذاری  پایه  فونداسیون،  اجرای 
زود  که  است  فعال  )سگمنت(  پل  عرشه  پیش ساخته  قطعات  تولید 

تر از برنامه زمانبندی شده به بهره برداری می رسد.
ــوروزی بــیــان کـــرد: ایــن تــقــاطــع شــمــال ۲ رو گــذر مـــوازی مــنــوریــل در  ــ ن

و بلعکس است  به جنوب  جهت های شمال 
با اصالحاتی حفظ می  نیز  و خود میدان سپاه 

شود.
چهار  در  ــردان  ــرگ ب دور  چــهــار  داد:  ــه  ادامـ وی 

جهت اصلی و چهار راست گرد جانبی از دیگر 
گــره هــای  کــه  اســت  تقاطع  ایــن  مسیرهای 

می  مرتفع  شهر  از  منطقه  ایــن  ترافیکی 
شود.

ح اجــرایــی ایــن  نــــوروزی گــفــت: در طـــر
ــرب و  ــ ــه غ ــرق بـ ــ ــرگــــذر ش ــ ــروژه ۲ زی ــ ــ پ

که  اســت  شــده  دیــده  نیز  بلعکس 
با تامین  در صورت لزوم 

اعتبار اجرایی می شود.
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ک

اخبار شهرداری
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اجتماعی 2
طی مراسمی بیش از 6۰۰ کیلو مواد مخدر مکشوفه 

غیردارویی در کرمانشاه امحاء شد.
آوری ســرپــرســت دبــیــرخــانــه شـــورای  ــل  گ ــوان  ــی ک
کرمانشاه  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
ــن مـــراســـم، بــا بــیــان ایــن کــه مــواد  در حــاشــیــه ایـ
و  استحصال(  دارویــی)قــابــل  دسته  دو  به  مخدر 
ــرد: مــواد  ک ــود، اظــهــار  ــی تقسیم مــی ش غیر دارویـ

هرویین  تریاک،  شامل  مکشوفه  دارویــی  مخدر 
اختیار  در  مجاز  داروهــای  تولید  جهت  مورفین  و 
گیرد و سایر مواد مخدر  قرار می  وزارت بهداشت 

کشف شده امحاء می شود.
مخدر  مــواد  کیلو   6۰۰ از  بیش  این که  بیان  با  وی 
نظیر  کاشف  ســازمــان هــای  توسط  که  غــیــردارویــی 
شده  کشف  و...  بسیج  اطالعات،  انتظامی،  نیروی 

امحاء شده  افــزود: عمده مواد مخدر  امحاء شد، 
در  امسال  گفت:  آوری  بود.گل  "گــل"  مخدر  مــاده 
از یک تن مواد مخدر  یک مرحله دیگر هم بیش 
گفته  بــود.بــه  شــده  امحاء  استان  در  دارویـــی  غیر 
از  پس  و  دارد  ادامــه  مخدر  مــواد  امحای  گــل آوری 
مــواد  توجهی  قــابــل  مقادیر  آوری  جمع  و  کشف 

مخدر غیردارویی، آنها هم امحاء خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

امحای بیش از 600 کیلو مواد 
مخدر در کرمانشاه

وزنامه د  ر کرمانشــاه ضمیمــه رایگان ر

چهار شنبه        4  آبان     1401   شماره 6339

نماینده مجلس:
ــوار شرق  ــان روســتــاهــای بـــاالی 2۰ خ
پرسرعت  ایــنــتــرنــت  ــه  ب کــرمــانــشــاه 

متصل شدند
کنگاور، صحنه و هرسین  نماینده شهرستان های 
در مجلس شورای اسالمی گفت: بیشتر روستاهای 
از  برخی  و  کرمانشاه  استان  شــرق  خــانــوار   ۲۰ بــاالی 
کامل  پــوشــش  خـــانـــوار، تحت  زیـــر ۲۰  روســتــاهــای 

اینترنت پرسرعت خانگی قرار گرفتند.
به گــزارش جــام جــم، »علی رضــایــی«  اظهار داشــت: 
به  انتخابیه  ــوزه  مــانــده ح باقی  اتــصــال روســتــاهــای 
کــاهــش شکاف  ایــنــتــرنــت پــرســرعــت در راســـتـــای 
جدیت  بــا  ــرزی  مـ و  مــحــروم  مــنــاطــق  در  دیجیتالی 

پیگیری می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ارتباطات،  وزارت  گــزارش مکتوب  بر اساس  افــزود: 
از  سرمست  روســتــای  تنها  کنگاور  شهرستان  در 
در  آنتن دهی  کــار  که  مانده  باقی  قزوینه  دهستان 
شهرستان  در  این که  بیان  با  وی  اجــراســت.  حــال 
هرسین تنها 6 روستا باقی مانده که این روستاها 
نیز در حال تجهیز به اینترنت پر سرعت می باشند، 
روستای   ۱۵۰ از  صحنه  شهرستان  در  داد:  توضیح 
این  که  مانده  باقی  روستا   ۱۱ تنها  خــانــوار   ۲۰ بــاالی 
دهی  پوشش  جهت  اپراتورها  به  نیز  روستا  تعداد 

ابالغ شده است.
 ۲۰ زیر  روستای  پنج  همچنین  کــرد:  تصریح  رضایی 
خانوار   ۲۰ زیر  روستای   6  ، کنگاور شهرستان  خانوار 
خانوار   ۲۰ زیر  روستای  هفت  و  هرسین  شهرستان 
سیار  و  ثابت  اینترنت  به  مجهز  صحنه  شهرستان 
صحنه  کنگاور،  شهرستان های  اند.نماینده  شده 
خاطرنشان  اسالمی  شــورای  مجلس  در  هرسین  و 
کرد: امیدواریم اتصال همه روستاهای باقی مانده 
هیچ  دیگر  تا  شــود  محقق  امسال  در  اینترنت  به 
روستای باالی ۲۰ خانوار و زیر خانوار بدون پوشش 

اینترنت پرسرعت نباشد.
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کارشناس صنایع دستی:

صنایع دستی می تواند پای گردشگران را به کرمانشاه باز کند

استاندار کرمانشاه:

کشاورزان کرمانشاه حق اجاره زمین خود به دیگر استانها را ندارند

یک کارشناس صنایع دستی معتقد است، صنایع دستی می تواند به 
رونق گردشگری و باز شدن پای گردشگران به کرمانشاه کمک کند.

سراسری  نمایشگاه  سیزدهمین  افتتاح  مراسم  در  ثمری  محمد 
صنایع دستی کرمانشاه، به نمایندگی از هنرمندان صنعتگر استان 
به بیان مشکالت این قشر پرداخت و اظهار کرد: بسیاری از افرادی 
که تا چندسال پیش از هنرمندان صنعتگر استان بودند، دیگر به 
این شغل نمی پردازند، چرا که کرونا و نامالیمات روزگار باعث شده تا 

این شغل را کنار بگذارند.
وی با بیان این که هنرمندان صنعتگر نیازمند توجه بیشتر مسئوالن 
هستند، گفت: شاید اگر این افراد نباشند، فرهنگ کشور ما لنگ 
دکترای  گیرند.این  قرار  بیشتری  توجه  مورد  باید  همین  برای  بزند، 
ــان آوران  ــ ن دســتــی  صنایع  هنرمندان  کـــرد:  تصریح  هنر  پــژوهــش 
خانواده هایشان هستند که کرونا سفره های آنها را  کوچک کرد و حاال 

که این بیماری فروکش کرده، مسئوالن باید از آنها حمایت کنند.
وی در ادامه یکی از اصلی ترین مشکالت هنرمندان صنایع  دستی 
و  کــرد  عنوان  تولیدی  محصوالت  فــروش  مشکل  را  کرمانشاه  در 
گفت: زمانی در بازار سنتی کرمانشاه راسته بازارهای مختلفی وجود 
آنها   در  گوناگون  رشته های  دستی  صنایع  هنرمندان  که  داشــت 
مشغول بودند و در همین بازار عالوه بر تولید محصول، آنها را هم 
برای فروش به مردم عرضه می کردند، اما اکنون فقط بقایایی از آنها 
باقی مانده است.این هنرمند رشته گره چینی گفت: چرا باید در شهر 
کرمانشاه، حتی بــازاری برای پرنده فروش ها هم داشته باشیم، اما 
بازاری برای صنایع دستی وجود ندارد.ثمری با تاکید براینکه صنایع 
دستی می تواند به رونق گردشگری کرمانشاه هم کمک کند، گفت: 
در برخی از شهرهای مرکزی ایران که هرساله میزان گردشگران داخلی 
و خارجی زیادی هستند، آثار تاریخی چندانی با قدمت طوالنی وجود 

ندارد، با این حال موضوعی که باعث شده تا گردشگران بسیاری به 
سمت این استان ها کشیده شوند، رونق صنایع دستی آنها است، 
این درحالیست که ما در کرمانشاه آثار باستانی بسیار کهنی داریم 
قرار  کمتری  توجه  مــورد  دستی،  صنایع  بــودن  کمرنگ  دلیل  به  که 
گرفته اند. وی یادآورشد: اگر امروز اثری به نام تاق بستان، بیستون 
و سایر میراث فرهنگی در استان داریم، حاصل دسترنج هنرمندان 
صنعتگر ادوار گذشته بوده است.این هنرمند صنعتگر کرمانشاه با 
بیان این که هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه داعیه داران و متولی 
فرهنگ استان هستند، گفت: به واسطه صنایع دستی می توان پای 
گردشگران را به کرمانشاه باز کرد.وی در ادامه به تغییرات مدیریتی و 
تغییر رویکردها نسبت به صنایع دستی در کرمانشاه اشاره و اظهار 
کرد: خوشبختانه اخیرا نوع نگاه مسئوالن میراث فرهنگی به صنایع 

دستی در استان مثبت شده که جای قدردانی دارد.

دادن  اجاره  حق  استان  کشاورزان  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
ندارند  را  استان ها  سایر  کشاورزان  به  خود  کشاورزی  زمین 
آنها سلب خواهد  از  ارائه شده  کلیه خدمات  اینصورت  در  و 

شد.
جلسه  در  مــقــدم  امــیــری  بهمن  جــام جــم،  ــزارش  گـ بــه 
کرد:  اظهار  انقالب،  دوم  گــام  بیانیه  جهادی  قــرارگــاه 

دارای  ــاه  ــشـ ــانـ ــرمـ کـ ــان  ــ ــت ــ اس
پتانسیل های  و  ظــرفــیــت هــا 
ــن  ای از  ــه  کـ ــت  ــ اس بـــســـیـــاری 
مطلوب  بــصــورت  ظرفیت ها 

استفاده نشده است.
ــزود: پیش  ــ افـ امــیــری مــقــدم   
عنوان  به  را  کرمانشاه  ایــن  از 
دامپروری،  گردشگری،  قطب 

فرهنگ  ورزش،  عــلــم، 

از  مـــردم  مــطــالــبــه گــری  عــدم  دلــیــل  بــه  امــا  می شناختند،  و... 
سلب  استان  از  موقعیت  این  استانی  مسئولین  و  مدیران 
این  توانست  خواهیم  مطالبه گری  و  تــالش  بــا  کــه  شــده 

جایگاه را به کرمانشاه برگردانیم.
کرمانشاه  در  کار  فرهنگ  این که  به  اشــاره  با  وی 
لطمه دیده است، گفت: مهمترین دغدغه ما در 
با  که  است  پایدار  اشتغال  ایجاد  استان 

فرهنگ سازی باید احیا و ترمیم گردد.
ادامــــه  در  اســـتـــان  ارشـــــد  ــر  مـــدیـ
بــا اشــــاره بــه ایــن کــه در اســتــان 
کــشــاورزی  اراضــی  از  کرمانشاه 
نمی شود،  بهینه  استفاده 
گــفــت: بــه مــنــظــور ایــجــاد 
کــســب  و  اشــــتــــغــــال 
در  درآمـــــــــــد 

را  کــشــاورزی خــود  اراضــی  کــشــاورزان حق اجــاره دادن  استان، 
کلیه  تخلف  صورت  در  و  ندارند  استان ها  سایر  کشاورزان  به 

خدمات ارائه شده از آنها سلب خواهد شد.
مهم  راهکار  یک  را  گردشگری  حوزه  ساماندهی  ادامه  در  وی 

برای  ایجاد اشتغال دانست.
اشاره  ها  پنجشنبه  تعطیلی  پیشنهاد  بررسی  به  امیری مقدم 
در  و  است  بررسی  حال  در  پنجشنبه ها  تعطیلی  گفت:  و  کرد 
خانواده ها  گردشگری  به  روز  این  باید  شدن  اجرایی  صــورت 

اختصاص یابد.
در  درصــد   ۱۴ از  استان  بیکاری  خ  نــر کاهش  به  امیری مقدم   
اشاره  امسال  تابستان  در  درصد   ۱۳.6 به   ۱۴۰۰ سال  تابستان 
کرد و گفت: بازگشت واحدهای نیمه تعطیل و راکد به چرخه 
خ بیکاری  از عوامل کاهش نر کارخانجات  اقتصادی و توسعه 

استان بوده است.
گام دوم  بیانیه  قرارگاه جهادی  ایجاد  از  تقدیر  با  پایان  در  وی 

پیشنهادات  و  نظرات  ارائــه  منتظر  گفت:   استان  در  انقالب 
در  استان  مشکالت  رفع  جهت  در  قرارگاه  این  اعضای  تمامی 
استقبال  پیشنهادات  ایــن  از  و  هستیم  مختلف  حــوزه هــای 

خواهیم کرد.
اعضای  شد،  برگزار  گردشگری  محوریت  با  که  جلسه  این  در 
ایجاد  جهت  در  خارجی  گردشگری  به  توجه  جلسه  در  حاضر 
 ، محور مـــردم  گــردشــگــری  توسعه  درآمــــد،  کسب  و  اشــتــغــال 
راه انــدازی  رازی،  دانشگاه  در  گردشگری  فعالین  کرسی  ایجاد 
مسیح،  بیمارستان  تکلیف  تعیین  کرمانشاه،  شهربازی  پروژه 
ــدازی مــجــدد هــتــل بــیــســتــون، ایــجــاد پــســت مــعــاونــت  ــ ــ راه انـ
به  توجه  و  توسعه  استانداری،  اداری  ساختار  در  گردشگری 
به  بالتکلیف  پاساژهای  تبدیل  زودبــازده،  خانگی  کارگاه های 
مذهبی،  ملی،  همایش های  میزبانی  و  جدید  خرید  بــازارهــای 
اســتــان  مــعــرفــی  و  گــردشــگــر  جـــذب  جــهــت  در  و...  ــی  ــ ورزشـ

کرمانشاه را از استاندار خواستار شدند.



شــهــردار کــرمــانــشــاه در اجـــالس شــهــرداران 
ــزوم  ــه لـ ــاره بـ ــ ــ ــا اش کــالنــشــهــرهــای کـــشـــور بـ
صــد،  ــاده  مـ کمیسیون های  قــانــون  ــالح  اصـ
قانون  بــازنــگــری  و  اصــالح  در  تسریع  گفت: 
شــهــرداری هــا  بــه  صــد  مــاده  کمیسیون های 

کمک بزرگی می شود.
ــز اطـــالع رســـانـــی شـــهـــرداری  ــرک ــزارش م ــ بـــه گـ
کـــرمـــانـــشـــاه، دکـــتـــر نــــادر نــــــوروزی شـــهـــردار 
مجمع  نــشــســت  در  کــرمــانــشــاه  کــالنــشــهــر 
شهرداران کالنشهرهای کشور که در مشهد 
قالیباف  بــاقــر  محمد  حــضــور  بــا  و  مــقــدس 
برگزار  کشور  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

جامع  قــانــون  تصویب  داشـــت:  اظــهــار  شــد، 
رسانی  خدمات  به  شهری  یکپارچه  مدیریت 
کالنشهرها  در  ویـــژه  بــه  شــهــرداری هــا  بهتر 

کمک خواهد کرد.
شــهــرداری هــا  مطالبات  بـــاالی  حجم  بــه  وی 
کرد  اشــاره  دولــت  از  کالنشهرها  در  ویــژه  به 
ــه وضــعــیــت اقــتــصــادی  ــا تــوجــه ب و افــــزود: ب
ــرای وصــول  ــ شـــهـــرداری هـــا ضــــروری اســـت ب
از  شهری  مدیریت  مجموعه های  مطالبات 

دولت فکری شود.
بر  همچنین  کــرمــانــشــاه  کالنشهر  شــهــردار 
اســتــخــدام  قــانــون  تکلیف  تعیین  ضـــرورت 

شهرداری ها تاکید کرد.
مــواردی  دیگر  از  کــرد:  تصریح  همچنین  وی 
که الزم است تعیین تکلیف شود، وضعیت 
شهرداری  ماده صد  کمیسیون های  قوانین 
شـــدن  مـــشـــخـــص  در  ــریـــع  تـــسـ کــــه  اســـــت 
وضعیت آن و اصالح قوانین آن به مجموعه 

مدیریت شهری کمک خواهد کرد.
بر  اجــالســیــه،  ایـــن  پــایــان  در  ــت،  اسـ گفتنی 
شــهــرداران  مجمع  پــیــش  از  بــیــش  تــعــامــل 
ــورای  کــالنــشــهــرهــای کــشــور و مــجــلــس شــ
قوانین  اصـــالح  یــا  و  تصویب  بـــرای  اســالمــی 

مورد نیاز تاکید شد.

ــرای  ب از مــذاکــره  کــرمــانــشــاه  شــهــردار 
ــرداری  ــهــ شــ و  مـــخـــابـــرات  ــاري  ــکـ ــمـ هـ
ــاه بـــــــرای اجــــــــرای شــبــکــه  ــــشــ ــان ــرمــ کــ

داد. خبر  فیبرنوری 
ــی  ــانـ ــالع رسـ ــ ــ ــز اطـ ــ ــرک  بــــه گــــــــزارش مــ
شــــهــــرداری کـــرمـــانـــشـــاه، دکـــتـــر نـــادر 
کرمانشاه  کالنشهر  شــهــردار  ــوروزی  ن
همکاری  مــذاکــره   انــجــام  خــصــوص  در 
اظهار  مــخــابــرات  و  شــهــرداری  بین  مــا 
ــن مـــذاکـــره  ــ ــر اســــــاس ایـ ــ داشـــــــت: ب
در  سهولت  سبب  برنامه  ایــن  انجام 

ــرقــراری ارتــبــاطــات فــیــبــر نــوري در  امــر ب
تاسیسات شهرداری می شود.

در  کـــه  خــدمــاتــی  از  یــکــی  افـــــزود:  وی 
مجموعه  ــرای  ــ ب بــرنــامــه  ــن  ایـ نــتــیــجــه 
ــری بـــه ثـــمـــر خـــواهـــد  ــهـ مـــدیـــریـــت شـ
پرسرعت  اینترنت  تحقق  نشست، 
راستای  در  فیبرنوری  شبکه  طریق  از 
هوشمند  شهر  انــدازی  راه  در  تسریع 

است.
تصریح  کرمانشاه  کالنشهر  شــهــردار 
ــوالن  ــئ ــر اســـــاس اعـــــالم مــس ــ کـــــرد: ب

با  تفاهم نامه  ایــن  انعقاد  مــخــابــرات 
ح  طر توسعه  در  کرمانشاه  شهرداری 
تحقق  و  فیبرنوری  بستر  بر  اینترنت 
کرمانشاه  شهر  در  الکترونیک  دولت 

نقش موثری خواهد داشت.
ایـــن اســاس  بــر  نــــوروزی  ادامـــه داد: 
مــجــمــوعــه  اقـــــدامـــــات  از  بـــســـیـــاری 
کــنــتــرل  از  اعـــــم  شـــهـــری  مـــدیـــریـــت 
تصویری  نــظــارت  سیستم  تــرافــیــک، 
ــت ــ ــرع ــ ــرس ــ پ و  ــد  ــ ــن ــ ــم ــ ــوش ــ ه  ...  و 

 خواهد شد.

وزنامه د  ر کرمانشــاه ضمیمــه رایگان ر

3شهری

خبر

۱۰7 دستگاه اتوبوس با امکانات امکانات مناسب 
پرداخت  سیستم  به  مجهز  و  معلوالن  برای 
شهری  درون  نقل  و  حمل  ناوگان  وارد  هوشمند 

می شوند. کرمانشاه 
مدیریت  سازمان  رئیس  جام جم،  گزارش  به 
 7 تاکنون  گفت:  کرمانشاه  مسافر  و  نقل  و  حمل 

دولتی  مالکیت  با  اتوبوس   تعداد  این  از  دستگاه 
اضافه  کرمانشاه  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  به 
از پالک گذاری وارد ناوگان حمل  شده اند که بعد 

و نقل خواهند شد.
باقی  دستگاه   ۱۰۰ افزود:   احمدی  مهدی  محمد 
مانده نیز  بتدریج تا پایان سال به ناوگان حمل و 

نقل شهر کرمانشاه افزوده می شوند.
بیشتر  جدید  اتوبوس های  این که  به  اشاره  با  وی 
در مسیر شهرک های حاشیه ای و کم برخوردار به 
مسافر  هزار   ۴۰ روزانه  گفت:  شد  خواهند  کارگیری 
در  اتوبوس بخش خصوصی  ۱۲۰ دستگاه  از طریق 

شهر کرمانشاه  جابجا می شوند.
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رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل کرمانشاه
خرید ۱۰7 دستگاه 

اتوبوس برای ناوگان 
درون شهری کرمانشاه

شهردار کرمانشاه:

تصویب قانون جامع مدیریت 
به شهرداری ها کمک خواهد کرد

شهردار کرمانشاه:

مذاکره برای همکاری مخابرات
 و شهرداری کرمانشاه برای اجرای شبکه فیبر نوری 
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 صفحه  آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

خ یار دیده ایم ما در پیاله عکس ر
حافظای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

بیان  با  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
مستقیمی  ارتباط  ساختمان  صنعت  رونــق  این که 
کــرمــانــشــاه دارد، گــفــت: در  خ بــیــکــاری  ــر بــا کــاهــش ن
گرفته،  رونــق  استان  در  ساز  و  ساخت  که  مقاطعی 

خ بیکاری ما کاهش یافته است.  نر
اشتغال  کــارگــروه  نشست  در  در  بــابــاخــانــی  بــهــزاد 
ــرد: صنعت  ــ ک عـــنـــوان  ــان،  ــتـ اسـ ــذاری  ــ گـ و ســرمــایــه 
بسیار  پــتــانــســیــل هــای  و  ظــرفــیــت هــا  از  ســاخــتــمــان 
ــق تــولــیــد در  ــرای اشــتــغــال زایــی و رونـ گــســتــرده ای بـ

بخش های مختلف برخوردار است.
بر  ســاز  و  ساخت  رونــق  تاثیر  بــه  اشـــاره  بــا  باباخانی 
خ بــیــکــاری اســتــان، اظــهــار کـــرد: بــررســی  کــاهــش نـــر

دهه  دو  آمارهای  ای  مقایسه 
ــان مـــی دهـــد  ــ ــش ــ ــر ن ــ ــی ــ اخ

خ بـــیـــکـــاری اســتــان  نــــر
با  مستقیمی  نسبت 
صنعت  ــق  رونـ مــیــزان 
ــه  ــتـ ــان داشـ ــمـ ــتـ ــاخـ سـ

است.

ح مسکن مهر در  افزود: در دو مقطع اجرای طر وی 
ح مسکن ملی در ســال جــاری،  اواخــر دهــه ۸0 و طــر
خ بیکاری  خ بیکاری استان به میانگین کشوری نر نر
 1۲ بــازار  به  ادامــه  در  باباخانی  اســت.  شــده  نزدیک 
کرد  اشــاره  ساختمان  صنعت  تومانی  میلیارد  هــزار 
از  بیشتر  بسیار  مالی  گــردش  از  حجم  این  گفت:  و 

تسهیالت مرتبط با این حوزه است.
مناسب  ریـــزی  بــرنــامــه  یــک  صـــورت  در  گــفــت:  وی 
ح ســاخــت مــســکــن مــلــی در اســتــان،  پــیــرامــون طـــر
کــالن می تواند یک رونــق ویــژه در حوزه  پــروژه  ایــن 
اشتغال و تولید صنایع وابسته به این بخش ایجاد 

کند.
به  متاسفانه  افـــزود:  اســتــانــدار  اقــتــصــادی  مــعــاون 
، بخش مهمی از  نیاز این  دلیل کمبود نیروی ماهر
می شود  تامین  دیگر  استان های  طریق  از  پروژه ها 
این  تداوم  استان،  بیکاری  باالی  خ  نر به  توجه  با  که 

وضعیت قابل قبول نیست.
سامانه  یک  طراحی  با  باید  کار  اداره  کرد:  تاکید  وی 
زمینه  مـــهـــارت،   دارای  افـــراد  از  متشکل  کــاریــابــی 
مــعــرفــی کـــارگـــران فــنــی اســـتـــان بـــه پــیــمــانــکــاران و 

واحدهای صنعتی را فراهم کند.
یک  ایــجــاد  بــر  تاکید  بــا  همچنین  وی 
تــمــامــی صــنــایــع  از  اطـــالعـــاتـــی  بــانــک 
ــوزه ســـاخـــتـــمـــان و  ــ ــ ــه ح ــ ــه ب ــتـ وابـــسـ
عنوان  پیمانکاران،  به  آن  معرفی 
در  ای  مفقوده  حلقه های  کــرد: 
در  ساختمان  صنعت  زنجیره 
باید  کــه  دارد  ــود  وجـ اســتــان 
برای سرمایه گذاری در این 
ــوزه بــرنــامــه ریــزی  حــ

شود.

پهنه های  اکتشاف  و  مطالعات  عملیات   ۱۳۹۴ سال  حدود  از 
طول  به  سال  چند  مطالعات  این  شد.  آغاز  کرمانشاه  معدنی 

انجامید، به گونه ای که این پهنه ها برای چند سال بلوکه بود.
 با آزادسازی این پهنه ها در سال ۱۳۹۸، مقرر شد در کوتاه ترین 
زمان این پهنه ها به مزایده برود تا شاهد سرمایه گذاری و رونق 
هنوز  سال  چند  گذشت  با  اما  باشیم،  استان  معادن  حوزه  در 
در برخی از پهنه ها از جمله پهنه گیالنغرب که دارای بیشترین 
ذخایر قیرطبیعی ایران است، اقدامی انجام نشده و این پهنه 
عمال بلوکه است. دلیل این امر نیز مسائلی است که با سازمان 
آمده و هنوز حل نشده  هوانوردی در این پهنه معدنی پیش 

است.
گیالنغرب،  طبیعی  قیر  معادن  صنفی  انجمن  رئیس  گفته  به 
امکان  و  است  بلوکه  عمل  در  هنوز  گیالنغرب  معدنی  پهنه 
سرمایه گذاران  حالیکه  در  ندارد،  وجود  آن  در  سرمایه گذاری 
مرجانی،  هستند.جهانبخش  منطقه  این  به  ورود  متقاضی 
پهنه  شدن  مسدود  از  سال  شش  از  بیش  این که  بیان  با 
کرد:  تاکید  می گذرد،  اکتشافی  فعالیت های  بواسطه  گیالنغرب 
سازمان  آنکه  دلیل  به  اما  شده،  آزادسازی  پهنه  این  اگرچه 
این  و  است  گیالنغرب  معدنی  پهنه  اصلی  معارض  هوانوردی 

موضوع تاکنون حل نشده، این پهنه همچنان بالتکلیف است.
از حل نشدن این مشکالت طی چند سال اخیر،  انتقاد  با  وی 
محدودیت  با  شرایطی  در  گیالنغرب  معدنی  پهنه  شد:  یادآور 
مواجه شده که به نوعی کانون قیرطبیعی ایران به شمار می رود.

رئیس انجمن صنفی معادن قیر طبیعی گیالنغرب اضافه کرد: بر 
اساس آخرین برآوردها، در مجموع در پهنه معدنی گیالنغرب و 
ایالم حدود یک میلیارد تن ذخیره قیرطبیعی برآورد شده که رقم 

عظیمی است.
اصلی  مانع  را  معدنی  پهنه  این  تکلیف  تعیین  عدم  مرجانی 
تنها  نه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  سرمایه گذاران  ورود  برای 
معدنی  مواد  فراوری  حتی  بلکه  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
زیرا  است،  مانده  بالتکلیف  گیالنغرب  معدنی  پهنه  در  هم 
سرمایه گذاری در حوزه فرآوری مواد معدنی از جمله قیرطبیعی 
نیازمند منابع مالی قابل توجه است و تا سرمایه گذار از این که به 
میزان کافی ذخیره معدنی در اختیار داشته باشد مطمئن نشود، 

ورود نخواهد کرد.
وی معتقد است، چنانچه پهنه معدنی گیالنغرب در عمل آزاد 
شود امکان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی معادن قیرطبیعی در این 
توجه  قابل  ذخیره  با  معادنی  نیز  عمدتا  که  دارد  وجود  منطقه 

خواهند بود.
خواستار  گیالنغرب  طبیعی  قیر  معادن  صنفی  انجمن  رئیس 
تعیین تکلیف هرچه زودتر پهنه معدنی گیالنغرب شد تا بتوان 
با سرمایه گذاری در این منطقه، رونق معدن و صنایع معدنی و 
را در منطقه شاهد باشیم.پهنه معدنی  آن اشتغالزایی  به تبع 
ذخیره  و  داشته  وسعت  کیلومترمربع   ۱۲۵۰ حدود  گیالنغرب 

اصلی آن بیتومین یا قیرطبیعی است.

هزار   ۲۵ از  بیش  اخیر  ماه  یک  در 
به  کرمانشاه  استان  از  زنده  دام  راس 
صادر  فارس  خلیج  حوزه  کشور های 

شده است.
دامپزشکی  جام جم،مدیرکل  گزارش  به 
این که  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
در  پیشرو  استانهای  جزء  کرمانشاه 

گفت:  است  زنده  دام  صادرات  زمینه 
برای  را  آوری  ارز  و  اشتغالزایی  امر  این 
حیدری  دارد.حسین  همراه  به  کشور 
با  زنده  دام  صادرات  این که  بیان  با 
بهداشتی  نامه های  شیوه  کامل  رعایت 
افزود:  گیرد  می  صورت  ای  قرنطینه  و 
جنوبی  مرزهای  طریق  از  زنده  دامهای 

به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر 
می شوند.

موظف  دامپزشکی  کل  اداره  افزود:  وی 
از صادرکنندگانی که  آن دسته  است  با 
بر  آنها  کاری  سالمت  صحت  و  اهلیت 
اساس دستگاههای نظارتی مورد تایید 

باشد نهایت همکاری را داشته باشد.

معاون امور اقتصادی  استانداری:

خ بیکاری رونق صنعت ساختمان نر
 کرمانشاه را کاهش می دهد

رئیس انجمن معادن قیرطبیعی گیالنغرب:

کانون قیرطبیعی ایران عمال بلوکه است

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

صادرات ۲۵ هزار راس دام زنده از استان کرمانشاه


