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  شهردار کرمانشاه:

ورزش عاملی برای توسعه جوامع است
ورزش  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهردار 
مدال  کسب  گفت:  است  توسعه  عامل 
عرصه  در  ورزشکاران  توسط 
حیثیت  و  ملی  اعتبار  جهانی 

کشور است.
رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
شهرداری، دکتر نادر نوروزی 
مدال  از  تقدیر  مراسم  در 
ناشنوایان  المپیک  آوران 
حضور  با  که  برزیل   2021

هشت  مناطق  مدیران   ، شهردار معاونین 
برگزار شد  گانه شهرداری و مدیران ستادی 
با ابراز خرسندی از حضور در بین ورزشکاران 
ورزش  محترم  وزیر  بود  مقرر  داشت:  اظهار 
و  باشند  داشته  حضور  امروز  نیز  جوانان  و 
برنامه ریزی های آن انجام شده بود که بدلیل 
مشغله کاری ایشان محقق نشد. وی با بیان 
مسئله  توسعه  شاخص های  از  یکی  این که 
می گفتند  گذشته  در  افزود:  است  ورزش 
ورزش به سالمتی تن کمک می کند و تعاریف 

هرچه  اما  داشت  وجود  آن  برای  مختلفی 
زمان گذشت اهمیت آن بیشتر شد.

این که  بیان  با  کرمانشاه  کالن شهر  شهردار 
تصریح  است  جامعه  توسعه  ورزش  اکنون 
ساده  امری  ورزشکار  یک  آوردن  مدال  کرد: 
ریزی  برنامه  آن  کسب  برای  چراکه  نیست 

مفصلی انجام شده و یک کار تیمی است.
نوروزی با بیان این که رشد ورزش در جامعه 
جامعه ای  گفت:  است  ریزی  برنامه  نیازمند 
می تواند در ورزش موفق باشد که ساختاری 

را  ورزش  توسعه  وی  باشد.  داشته  قوی 
و...  بودجه   ، ساختار علم،  کسب  نیازمند 
دانست و با بیان این که ورزش باید شاخص 
توسعه را نیز داشته باشد تاکید کرد: کسب 
توسعه  معنای  به  قهرمان  توسط  مدال ها 
کسب  کرمانشاه،  شهردار  است.  یافتگی 
کشور  یک  ملی  حیثیت  را  جهانی  مدال 
دانست و با بیان این که رقابت در دنیا و در 
کرد:  خاطرنشان  دارد  وجود  زمینه ها  تمامی 

یکی از این رقابت ها عرصه ها ورزش است.

توسط  مدال  کسب  این که  بیان  با  نوروزی 
در  ملی  اعتبار  جهانی  عرصه  در  ورزشکاران 
پی خواهد داشت گفت: خیلی از جوامع ما را 

به نام همین قهرمانان می شناسند.
داخلی  دیدگاه  از  این که  بر  تاکید  با  وی 
هستند  جامعه  الگوی  ورزشکاران  نیز 
ترغیب  و  ورزشکاران  این  وجود  کرد:  بیان 
جوانان به امر ورزش باعث شور و شوق در 
بیان  با  کرمانشاه  شهردار  می شود.  جامعه 
مهم  بسیار  قهرمانی  ورزش  اهمیت  این که 

ناشنوایان  ورزش های  هیأت  افزود:  است 
کشیدند،  زحمت  برنامه ریزی،  با  کرمانشاه 
که  گرفتند  نتیجه  نیز  امروز  و  کردند  تالش 

جای تقدیر دارد.
بعنوان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نوروزی 
جامعه  از  نمایندگی  به  و  کرمانشاه  شهردار 
شهر از این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم و 
که  اند  خرسند  نیز  کرمانشاه  مردم  بی شک 
داشته  جهان  سطح  در  قهرمان  می توانیم 

باشیم.

شهردار منطقه پنج شهرداری کرمانشاه:

بیمارستان حضرت معصومه)س( کرمانشاه ایمنی ندارد
شهردار کرمانشاه:

 مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار اولویت 
آسفالت در مجموعه مدیریت شهری هستند

شهردار منطقه ۵ شهرداری کرمانشاه با اشاره به این که 
کرمانشاه  معصومه)س(  حضرت  بیمارستان  سازه 
تاییدیه استاندارد، آتشنشانی و آیین نامه 2۸00 ضدزلزله 
معصومه)س(  حضرت  بیمارستان  گفت:  ندارد، 
برای  باید  و  نیست  ایمنی  شهرداری  نظر  از  کرمانشاه 

پایان کار آن با وجود تخلفات متعدد اقدام شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی شهرداری 
کرمانشاه مهندس سجاد یزدانی شهردار منطقه پنج 
تامین  درمان  مدیر  گفته های  برخالف  داشت:  اظهار 
ساخت  در  شهرداری  که  کرمانشاه  استان  اجتماعی 
درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه)س( 
اجازه  قانون  که  جایی  تا  نداده،  انجام  را  الزم  همکاری 
همکاری  بیمارستان  درمانگاه  ساخت  در  می دهد 
کرده ایم. وی افزود: شهرداری کرمانشاه با وجود این که  
معصومه)س(  حضرت  بیمارستان  فعلی  ساختمان 
مدیریت درمان تامین اجتماعی که سال ها است مورد 
استفاده عمومی قرار گرفته برای پایان کار اقدام نکرده 
همکاری الزم را برای ساخت درمانگاه تخصصی انجام 

داده است.
شهردار منطقه پنج شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: با 
توجه به این که بنای این ساختمان پایان کار شهرداری 
تاییدیه  آتشنشانی، استاندارد و  ایمنی  از نظر  را ندارد 
تایید  مورد  زلزله  برابر  در  ساختمان  طراحی  آیین نامه 
شهرداری نیست و باید مدارک این حوزه ها به شهرداری 

تحویل شود. یزدانی با اشاره به چشم پوشی شهرداری 
بیمارستان   در  متعدد  تخلفات  به  نسبت  کرمانشاه 
حضرت معصومه)س( در خصوص جانمایی در ورودی 
بیمارستان و استفاده از فضای سبز به عنوان ورودی 
مجموعه  تخلفات  این  از  گفت:  بیمارستان،  اصلی 
حال  رفاه  راستای  در  معصومه)س(  حضرت  درمانی 

شهروندان چشم پوشی شده است.
مهندس یزدانی خاطرنشان کرد: با وجود این که از نظر 
قانونی نباید برای مجموعه ای که پایان کار بنای فعلی 
را نگرفته پروانه ساخت دیگری صادر کرد، اما با توجه 
برای ساخت درمانگاه شهرداری همکاری الزم  نیاز  به 

جهت صدور پروانه را انجام داده است.
تخفیف  و  شهرداری  همکاری  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
پروانه،  صدور  در  تومانی(  میلیارد  ۵0درصدی)1.۵ 
برای  همکاری  درمان  مدیریت  مجموعه  متاسفانه 

صدور پروانه انجام نداده است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به این که اکثر معابر مناطق 
دارد،  آسفالت  به  نیاز  کرمانشاه  شهر  در  حاشیه ای 
اولویت  کم برخوردار  و  حاشیه نشین  مناطق  گفت: 

آسفالت در مجموعه مدیریت شهری هستند.
دکتر  کرمانشاه  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش 
مناطق  از  بازدید  در  کرمانشاه  شهردار  نوروزی  نادر 
آنجا که اکثر  از  حاشیه شهر کرمانشاه اظهار داشت: 
به  نیاز  کرمانشاه  شهر  در  حاشیه ای  مناطق  معابر 
این مناطق به صورت  آسفالت معابر  آسفالت دارد، 
مدیریت  مجموعه  اولویت  و  کار  دستور  در  ویژه 
با  افزود:  وی  است.  گرفته  قرار  کرمانشاه  شهری 
شروع فصل آسفالت، مجموعه عمرانی شهرداری در 
کرده است. شهردار  کار  به  آغاز  آسفالت معابر  حوزه 
نیازمند  معابر  اولویت بندی  به  اشاره  با  کرمانشاه 
مجموعه  در  قبل  ماه  چند  از  کرد:  تصریح  آسفالت، 
معاونت عمران شهرداری کرمانشاه تیمی کارشناسی 
یک  درجه  اصلی  معابر  نیازسنجی  و  رصد  به  نسبت 
ادامه  است.وی  نموده  فرعی  معابر  همچنین  و   2 و 
داد: این تیم کارشناسی با در نظر گرفتن اولویت های 
اساس  بر  لیستی  شهر  سطح  در  ترددی  و  ترافیکی 
اولویت تهیه کرده و در آن به تفکیک معابری که نیاز 
به لکه گیری و یا روکش آسفالت نیاز دارند بر اساس 
اولویت ها مشخص شده است.وی خاطرنشان کرد: 

سعی داریم در مجموعه مدیریت شهری با بازدیدهای 
شبانه از معابری که در حال آسفالت هستند بازدید 
داشته باشیم تا بر کیفیت و کمیت فعالیت آسفالت 
نظارت دقیقی انجام شده باشد. شهردار کرمانشاه با 
تاکید بر این که کالنشهر کرمانشاه با توجه به بافت 
کوهستانی که دارد، گفت: با راه اندازی دوباره کارخانه 
شب  شیف  آسفالت  شهرداری،  مجموعه   آسفالت 
باقی  زمان  از  تا  کردیم  فعال  دوباره  کرمانشاه  در  را 
مانده در فصل آسفالت نهایت استفاده را ببریم زیرا 
معابر کرمانشاه نیازی فراتر از مشاهدات به آسفالت 
دارد. وی تاکید کرد: همه اقدامات مجموعه مدیریت 
طرح  شهروندان  آسایش  و  رفاه  راستای  در  شهری 
ریزی شده و باید برای این مهم همه پرسنل مجموعه 

بزرگ شهرداری هم پیمان باشند.

مـــــشـــــاور وزیــــــــر جـــهـــاد 
کـــــــــــشـــــــــــاورزی گــــفــــت: 
تـــــــولـــــــیـــــــدات شــــرکــــت 
پس  کرمانشاه  بازیافت 
از بــررســی، بــعــنــوان کــود 
کشاورزی  محصوالت  در 

استفاده می شود.
بـــه گـــــزارش مــرکــز اطـــالع 

بازیافت  کارخانه  از  بــازدیــد  در  زاده  توسلی  صــادق  کرمانشاه،  شــهــرداری  رسانی 
وضعیت  بررسی  برای  جهادکشاورزی  وزیر  دستور  بنابر  داشت:  اظهار  کرمانشاه 

کاری شرکت بازیافت کرمانشاه امروز بازدیدی از این مکان صورت گرفت.
وی ضمن ابراز خرسندی از وجود کارخانه بازیافت کرمانشاه افزود: تشکیل این 

مجموعه کار ارزشمندی است که نمونه آن در کشور وجود ندارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تشکیل این مکان یک کار علمی است 
تصریح کرد: بنا این است که کمپوست تولیدی کارخانه بازیافت بعنوان کود در 

تولید محصوالت کشاورزی استفاده شود.
توسلی زاده ادامه داد: اما این موضوع نیازمند زمان است چرا که باید این تولیدات 

در مؤسسه آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود.
و فلزات  نباید مشکل زیست محیطی، سالمت  تولیدات  این  این که  بیان  با  وی 
داشته باشند گفت: البته این مجموعه هر روز درحال پیشرفت و تکمیل شدن 
است. سرپرست دفتر توسعه پایدار امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی در پایان 
البته نیازمند است که  گفت: امیدواریم شاهد پیشرفت این مجموعه باشیم و 

چنین مجموعه ای در نقاط مختلف کشور برپا شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

تولیدات شرکت بازیافت کرمانشاه در 
محصوالت کشاورزی استفاده می شود
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تداومتداوم تالش ها برای جذب سرمایه  تالش ها برای جذب سرمایه های خارجی؛های خارجی؛

کرمانشاه میزبان سفیر کرمانشاه میزبان سفیر   استانداری استانداری 
رگانی سفارت اسپانیااسپانیا رگانی سفارت  و  مسئول باز  و  مسئول باز

کرد؛ ح  کرمانشاه مطر شهردار 

شورای شهر و شهرداری گروه ۱۲نفره خدمت به شهروندان

سود اصالح نظام یارانه ها به 
کم درآمد برمی گردد اقشار 

 معاون اقتصادی اداره کل 
اقتصاد و دارایی کرمانشاه:

بهداشت  کمیته  تشکیل 
هوا در معاونت بهداشتی 

دانشگاه

 جذب پلیس افتخاری
کرمانشاه   در 

گیالنغربی تجلیل از شیرزن 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
بر  و غبار  گرد  اثرات  کاهش  راستای  با هدف هماهنگی بیشتر در  کمیته  این 
آلودگی  بحران  و  اضطرار  شرایط  به  توجه  با  محوله،  وظایف  قالب  در  سالمت 
هوا که از شروع سال جدید، استان را متاثر نموده است در معاونت بهداشتی 

دانشگاه تشکیل شده است.
آموزشی مناسب،  تولید محتوای  بر  کمیته بهداشت هوا،  اولین نشست  در 

آموزش خود  راستای  آموزشی و رسانه های مختلف در  از روش های  استفاده 
زیرساختی  پیگیری های  حساس،  گروه های  خصوص  به  مردم  به  مراقبتی 
شد.  تاکید  بهداشت  خانه های  و  سالمت  جامع  مراکز  آموزشی،  فضاهای 
، به عنوان اولویت های مهم در راستای  همچنین تخمین اعتبارات مورد نیاز
در  هوا  آلودگی  موضوع  شد  مقرر  و  ح  مطر  ، گردوغبار پدیده  به  مواجهه 

برنامه های اولویت دار هر کدام از  گروه های کارشناسی قرار گیرد. در این جلسه 
 ، غیرواگیر بیماری های  خانواده،  سالمت  گروه  مدیر  فنی،  و  اجرایی  معاونین 
ح و گسترش، سالمت  سالمت جوانان و مدارس، تغذیه، کاهش خطر بالیا ،طر
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  محل  در  محیط  وسالمت  سالمت  آموزش   ، کار

حضور داشتند.

تشکیل کمیته بهداشت هوا در معاونت بهداشتی دانشگاه

روزافزون  رشد  به  خبرنگاران،  جمع  در  کرمانشاه  دادستان 
شهرنشینی و مهاجرت بی رویه مردم به شهر اشاره کرد و افزود: 
این مساله توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت مسکن و 
را به دنبال داشته  آن  از  زمین و بهره برداری بی رویه و غیراصولی 

است. 
اراضی  میان  این  در  داد:  ادامه  کرمی  شهرام  جام جم،  گزارش  به 
فرصت  و  سودجو  افراد  توجه  مورد  شهرها  حاشیه  در  کشاورزی 
طلب قرار گرفته، بنابراین براساس قانون شهرداری در کنار سایر 

وظایف خود، وظیفه حراست و حفاظت از اموال و امالک عمومی، 
فضای سبز و سایر حریم های شهر را دارد. 

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: در این راستا، شهرداری کرمانشاه 
نسبت به برخورد قانونی و قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز 
ویژه  به  شهر  مختلف  مناطق  مداوم  رصد  ضمن  و  اقدام  باید 
غیرمجاز  ساختمانی  عملیات  ادامه  از  تعرض  معرض  در  نواحی 

جلوگیری کند.
وی در ادامه با  تاکید براینکه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 

بسیار  حساسیت  به  توجه  با  افزود:  گیرد،  صورت  احتیاط  با  باید 
اجرائیات  عوامل  درگیری  و  برخورد  به  نسبت  اجتماعی  باالی 
و  کرمانشاه  شهرداری   ، غیرمجاز سازهای  و  ساخت  با  شهرداری 
سایر شهرستان های تابعه باید ضمن بکارگیری عوامل مجرب در 
اجرائیات، در خصوص چگونگی مواجهه با وضعیت های تنش زا 
و مدیریت بحران، توجیهات و آموزش های الزم را ارائه و در صورت 
مواجهه با موارد چالشی و تنش زا، ضمن هماهنگی با مسئوالن 
مسأله به تنش و منازعه پیشگیری الزم به عمل آورند.ذیربط و حضور در محل جهت مدیریت میدانی از گسترش دامنه 

یادداشت

مراقب موسسات غیر مجاز 
"پرستاری در منزل" باشید 

مــراقــبــت پـــرســـتـــاری در 
ــزل کـــه اصــطــالحــا به  ــن م
گفته    Home care آن 
مجموعه  بـــه  مـــی شـــود 
ــات پـــرســـتـــاری به  ــدمـ خـ
مــنــزل  در  ــان  ــویـ ــددجـ مـ
ــبـــت  ــراقـ مـ تــــــــــداوم  در 
نظر  زیــــر  ــیــمــارســتــانــی  ب
تــــوســــط  و  پـــــــزشـــــــک 

کارشناسان پرستاری است.
از  را  که مجوز الزم  شرکت های پرستاری در منزل 
معاونت درمان کسب کرده اند و از لحاظ قانونی 
مسئولیت حرفه ای و اخالقی تحت پایش و رصد 
معاونت درمان هستند می توانند کار پرستاری در 

منزل را انجام دهند.
هم استانی های عزیز جهت رفع نیازهای مراقبت 
از شــرکــت هــای مـــجـــوزدار  در مــنــزل خـــود فــقــط 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدمات بگیرند.
ــود جــو در  ــد فعالیت عـــده ای س پــایــش و رص در 
ــده شــده اســت کــه افـــراد فاقد  فضای مــجــازی دی
صالحیت علمی و قانونی اقدام به تبلیغ و انجام 
که  می نمایند  پزشکی  اســتــانــدارد  غیر  خــدمــات 
و  نــدارنــد  را  مرتبط  تحصیلی  مـــدرک  حتی  بعضا 
سالمتی  به  جبران ناپذیری  آسیب های  می توانند 
مجوز  امنیتی  و  قانونی  نظر  از  و  آورنــد  وارد  افــراد 

ورود به منزل را ندارند.
ــان  درمـ بــر  نــظــارت  اداره  و  پــرســتــاری  مــدیــریــت 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در این رابطه پایش های مستمری انجام می دهد 
و پس از معرفی افراد خاطی به دستگاه قضا با آنها 

برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
اطالعات  دریــافــت  جهت  عزیز  استانی های  هــم 
 ۴100 تــلــفــن  شـــمـــاره  از  دار  مــجــوز  ــای  ــت ه ــرک ش
معاونت درمان اطالعات دقیق را کسب نمایند و 
شکایات خود را از افراد سودجو و متخلف به این 

شماره اطالع رسانی نمایند.

دادستان کرمانشاه: 
شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز حومه شهر را بگیرد 

در  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی   
اطالعیه ای از جذب پلیس افتخاری میان 
ــرادران و خــواهــران عالقه مند در استان  بـ

خبر داد. 
به گزارش جام جم، جذب پلیس افتخاری با 
هدف مشارکت اقشار مختلف جامعه در 
توسعه و تحکیم نظم و امنیت اجتماعی 

انجام می شود.
ــرای کسب  ــ  عــالقــه مــنــدان مــی تــوانــنــد ب
انتظامی  بــه ســتــادهــای  اطــالعــات بیشتر 
شــهــرســتــان هــای خـــود یــا کــالنــتــری محل 

سکونت مراجعه کنند.
شرایط عمومی عضویت در پلیس افتخاری

- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
- اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران، 

والیت فقیه و قانون اساسی
- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

- داوطلب همکاری با فراجا
- دارا بــودن سالمت و توانایی جسمی و 

روانی وعدم اعتیاد به مواد مخدر
-عدم سابقه عضویت در احزاب و طرفداری 
ــا وجــریــانــات سیاسی مــعــارض با  ــروه ه ازگ

کشور
- عدم سوء پیشینه کیفری

- اشتهار به حسن خلق و رعایت احکام 
شرعی

کرمانشاه  جذب پلیس افتخاری در  گیالنغربی تجلیل از شیرزن 

صفر  شهید  ملی  کنگره  در  گیالنغرب  دیار  شیرزن  حیدرپور  فرنگیس 
خوشروان و ۷۵0 شهید گیالنغرب لوح و هدیه خود را از دستان بهمن امیری 

مقدم، استاندار کرمانشاه دریافت کرد.
شد،  برگزار  گیالنغرب  شهر  مقاوم  مردم  پرشور  حضور  با  که  مراسم  این  در 
، سردار عظیمی،  سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور
نبی  سپاه  فرمانده  ریحانی،  سردار  و  کشور  غرب  نجف  قرارگاه  فرمانده 

اکرم)ص( و جمعی از مدیران استان حضور داشتند.
« حماسه ای ماندگار را در تاریخ دفاع مقدس خلق کرد و  »فرنگیس حیدرپور

اکنون نماد بارزی از مقاومت زنان ایرانی در دفاع از کشور است.
بی  شجاعت  با  اسلحه  داشتن  بدون  و  سالگی   1۸ سن  در  حیدرپور  خانم 
اسیر  را  دیگر  بعثی  یک  و  درآورد  پای  از  را  عراقی  متجاوز  افسر  یک  نظیرش 
کرد تا برای همیشه در تاریخ مقاومت سرزمین اسالمی مان ماندگار شود و 

تصویری از شجاعت زن ایرانی را به جهانیان نشان دهد.

کرمانشاه دستگیر شد  گاهی   آ تل فراری توسط پلیس  قا

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری قاتل فراری 3۵ ساله در شهر کرمانشاه 
با تالش کارآگاهان خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی کرمی" اظهار داشت: پس از قتل 
جوان 32 ساله ای در روستاهای اطراف شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع 
قرار  استان  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  اداره  کاراگاهان  کار  دستور  در 

گرفت.
وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی قاتل 3۵ 
از  کرمانشاه شده و پس  از نقاط حاشیه ای شهر  ساله و مخفیگاه وی در یکی 

هماهنگی با مقام قضائی وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها ضمن اعتراف 

به ارتکاب قتل، انگیزه اش را از این جنایت اختالفات خانوادگی عنوان کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان در پایان از تشکیل پرونه ای در این خصوص و معرفی 

قاتل دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

دکتر پورمیرزا

مدیر پرستاری 
دانشگاه
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رئیس مرکز 137 شهرداری کرمانشاه:
بیش از 3 هزار درخواست مردمی 

در مرکز 137 ثبت شده است
رئیس سامانه 13۷ شهرداری کرمانشاه گفت: در 
طی دو ماه گذشته، بیش از 3 هزار تماس با سامانه 

13۷ شهرداری برقرار شده است.
کرمانشاه،  شهرداری  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
ابتدای  از  داشت:  اظهار  نسا هاشمی  مهندس 
و  هزار   3 تعداد  )دوماه(  خرداد  یکم  تا  فروردین 
 13۷ سامانه  با  شهروندان  سوی  از  تماس   ۷9
برقرار شده است. وی با بیان این که از این تعداد 
تماس، 2 هزار و 3۸۷ مورد منجر به پیگیری شده 
با  کرمانشاه  شهرداری  پنج  منطقه  افزود:  است 
با 1۷1 مورد به ترتیب  ۵6۸ مورد و منطقه هشت 
بیشترین و کمترین درخواست های ثبت شده را 
داشته اند. وی تصریح کرد: حوزه خدمات شهری 
با یک هزار و 1۵۷ مورد بیشترین و اتوبوسرانی با 
یک مورد کمترین درخواست های پیگیری را داشته 
اند.هاشمی با بیان این که حوزه های فنی و عمران 
و فضای سبز در جایگاه دوم و سوم پیگیری قرار 
دارند گفت: شن ریزی و ترمیم آسفالت، نظافت، 
آسفالت، جمع آوری زباله، رفع سد معبر اصناف و 
کاشت  ترمیم  و  آبیاری  پاشی،  سم  دستفروشان، 
زباله  سطل  استقرار  نخاله،  آوری  جمع  درختان، 
بیشترین  کوچه ها،  ورودی  پل  نصب  و  تعمیر  و 
درخواست های ثبت شده بوده است.وی با بیان 
این که منطقه پنج با ۴0۸ مورد بیشترین پیگیری 
افزود:  است  داشته  را  مردمی  درخواست های 
را  پیگیری  کمترین  مورد،   12۷ با  هشت  منطقه 

داشته است.
بیان  با  کرمانشاه  شهرداری   13۷ سامانه  رئیس   
این که در طی این مدت بیش از 300 تماس مربوط 
ارگان ها ثبت شده است گفت: پیگیری  به دیگر 
خدمات رسان  نهادهای  دیگر  با  درخواست  این 
حل  راستای  در  که  است  و...  برق  آبفا،  همچون 
مشکالت شهروندان، درخواست های آنان به این 
نهادها ارجاع شده است.هاشمی در پایان گفت: 
همکاران ما در مرکز 13۷ بصورت شبانه روز آماده 

پاسخگویی به شهروندان هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از کاهش مزاحمت های تلفنی سامانه 12۵ با راه اندازی 
سیستم هوشمند پاسخگویی خبر داد.

داشت:  اظهار  فرهودی  فرهاد  مهندس  کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
کرمانشاه،  آتشنشانی   12۵ تلفنی  سامانه  در  تلفنی  هوشمند  سامانه  راه اندازی  و  نصب  با 

مزاحمت های تلفنی این حوزه کاهش یافته است. وی با اشاره به مسدودسازی شماره هایی که 
به عنوان مزاحم سامانه شناخته می شوند، افزود: در صورت تماس چندباره و ایجاد مزاحمت 
مشهود، سامانه هوشمند شماره تماس گیرنده را مزاحم به کمک رسانی به شهروندان ثبت 

کرده و از تماس مجدد این شماره با سامانه 12۵ جلوگیری می کند..

رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه تصریح کرد: راه اندازی سیستم هوشمند در سامانه 12۵ 
کمک شایانی به خدمت رسانی دقیق تر و درست آتشنشانی به شهروندان کرده است.

تماس های  برقراری  از  تماس ها  ابتدای  در  آنالین  منشی  توسط  پاسخگویی  داد:  ادامه  وی 
اشتباه شهروندان با سامانه جلوگیری می کند.

 شهردار کرمانشاه اظهار داشت: امروز تعامل 
خوبی بین مجموعه شهرداری و نمایندگان 
ــورای اســالمــی شهر  ــردم کــرمــانــشــاه در شــ مـ

کرمانشاه برقرار است.
ــالع رســانــی شــهــرداری  ــ ــزارش مــرکــز اط ــ بــه گـ
کرمانشاه، نادر نوروزی اشاره به این که شورای 
تــیــم 12 نفره  کــرمــانــشــاه  شــهــر و شـــهـــرداری 
خدمت به شهروندان کرمانشاهی هستند، 
به  شهرداری  سمت  از  ارسالی  لوایح  ــزود:  اف
به  زمــان  کمترین  صحن شــورای اسالمی در 
تصریح  کرمانشاه  مــی رســد.شــهــردار  نتیجه 
و  مــدت  میان  مـــدت،  بلند  برنامه  ســه  کـــرد: 
کوتاه مدت برای پیشبرد اهداف شهرداری در 
خدمت به شهروندان تدوین شده است و 
فرقی ندارد شهردار چه کسی باشد زیرا نقشه 
ــرای حــرکــت قطار  بـ راه تــدویــن شـــده و ریـــل 
خدمت آماده است.وی ادامه داد: نکته قابل 
شهری  مدیریت  مجموعه  در  کــه  تــوجــه ای 

شهروندان  به  خدمت  است،  شده  نهادینه 
ــوروزی خاطر  ــت.ن آنــان اس و ایجاد رفــاه بــرای 
زیست  مهم  موضوعات  از  یکی  کــرد:  نشان 
محیطی در همه شهرها به ویژه کالنشهرها 
بحث پسماند است که دفن و یا تبدیل آن 
بر عهده شهرداری هاست.وی با اشاره به این 
که در خیلی از شهرهای کشور مشکل دفن و 
بازیافت پسماند وجود دارد، افزود: کرمانشاه 
در حوزه پسماند با توجه به فعالیت کارخانه 
وضعیت  و  است  پیشتاز  و  پیشرو  بازیافت 
محیطی  زیست  نظر  از  کرمانشاه  کالنشهر 
پسماندها مطلوب است. شهردار کرمانشاه 
با تاکید به این که جمع آوری زباله در گذشته 
ــورت  ص ــازل  ــن م درب  از  و  سنتی  شــکــل  ــه  ب
کمبود  و  شهرها  گسترش  گفت:  می گرفت، 
آوری از  نیرو برای جمع آوری زباله شیوه جمع 
طریق مخازن را  پیش آورد که این شیوه نیز 
مشکالت خاص خود را دارد.  وی ادامه داد: 

یکی از معضالت حوزه پسماند، زباله گردی و 
پخش زباله در اطراف مخازن است که زحمت 
از  نــوروزی  را چند برابر می کند. دکتر  پاکبانان 
آوری زباله از مبدا به شیوه  ح جمع  اجرای طر
از مناطق  آزمایشی در یکی  سنتی به صورت 
قطعا  گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه  شهرداری 
مشارکت مردمی در جمع آوری سنتی زباله از 

افزایش خدمات رسانی در منطقه و  به  مبدا 
پاکیزگی شهر کمک کرده و باعث صرفه جویی 
به  وی  می شود.  شهر  در  بسیاری  اقتصادی 
آسیب  یک  عنوان  به  ضایعاتی ها  معضالت 
و عنوان  اشــاره  کرمانشاه  اجتماعی در شهر 
کرد: هیچ یک از ضایعاتی های فعال در شهر 
این  در  که  ندارند  فعالیت  مجوز  کرمانشاه 

حوزه نیازمند یک ساماندهی که مقدمات آن 
تدارک دیده شده هستیم.

نوروزی با اشاره به نیاز شهر کرمانشاه به یک 
نظر  با  زمینی  کــرد:  تصریح  بازیافت،  شهرک 
این  انتقال  برای  محیطی  زیست  کارشناسی 
مشاغل در نظر گرفته شده است.وی ادامه 
که  شــهــرداری  عمومی  ــوال  ام از  سرقت  داد: 
ضرر  ماهیانه  است  همگانی  استفاده  مــورد 
می زند.  شهری  مدیریت  مجموعه  به  زیــادی 
نوروزی بر برخورد با خریداران اموال عمومی 
تاکید  تــوســط مــراجــع قضایی  ــده  ســرقــت ش
شهری  مــدیــریــت  مجموعه  کــرد.ســکــانــدار 
کرمانشاه از تدوین برنامه ای برای جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و گفت: 
حال  در  مــشــاوره ای  شرکت  از  بهره گیری  بــا 
کرمانشاه  شهر  تفصیلی  ح  طــر در  بــازنــگــری 
افزایش  حـــوزه  در  داد:  ــه  ادامـ وی  هستیم. 
برنامه های  شــهــری  سبز  فــضــای  مساحت 

در  کرمانشاه  شــهــرداری  مجموعه  در  خوبی 
دست اجراست. شهردار کرمانشاه از برنامه 
به  ــرای  بـ شــهــری  مــدیــریــت  مجموعه  منظم 
نیمه کاره  پروژه های  شدن  رسانده  سرانجام 
ــرداری مثل قــطــار سبک  ــه ــده ش ــا ش و یــا ره
شهری، تله کابین، شهربازی های کرمانشاه و 
... خبر داد.  نوروزی با اشاره به روند ساخت 
تقاطع میدان سپاه، اظهار داشــت: عملیات 
عمرانی تقاطع غیرهم سطح سپاه آغاز شده و 
اقدامات ترافیکی این منطقه برای تسریع در 
است .شهردار  محل  عمرانی  اقدامات  انجام 
تردد  مــورد  تقاطع   ۴9 به  ــاره  اش با  کرمانشاه 
برای  گفت:  کرمانشاه،  شهر  در  شهروندان 
روان سازی ترافیک و مدیریت این ۴9 تقاطع 
در شهر کرمانشاه برنامه ریزی های الزم انجام 
گــرفــتــه و اقـــدامـــات تــرافــیــکــی بـــرای افــزایــش 
سرعت تردد در شهر کرمانشاه در حال انجام 

است.

ح کرد؛ شهردار کرمانشاه مطر

شورای شهر و شهرداری گروه ۱2نفره خدمت به شهروندان
کرمانشاه پیشرو در حوزه بازیافت پسماند

تش نشانی کرمانشاه خبر داد؛   رئیس سازمان آ
کاهش مزاحمت های تلفنی سامانه 12۵ با راه اندازی سیستم هوشمند پاسخگویی

 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
از  از جایگزینی تله رنگی به جای استفاده  کرمانشاه 
دومین سال  برای  آفات  کنترل  در  شیمیایی  سموم 

پیاپی در کرمانشاه خبر داد.

و  منظر  سیما،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه؛ دکتر فرامرز 
رحمتی زاده اظهار داشت: برای دومین  سال در سطح 
علیه  غیرشیمیایی  کنترل  عملیات  کرمانشاه  شهر 
آفات با استفاده از تله های چسبنده زرد رنگ جاذب 

آفات اجرا شد.
در  موثر  مکانیکی  عوامل  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تلفیقی  مبارزه  چارچوب  در  آفات  جمعیت  کاهش 
آفات و بیماری ها، استفاده از تله های رنگی چسبنده 
است که کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهرداری کرمانشاه با استفاده از آنها 

اقدام به کنترل مکانیکی آفات کرده است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
از  استفاده  کلی  طور  به  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
از  یکی  رنگ  زرد  چسبناک  و  بیولوژیک  نوارهای 
ایمن ترین و کم هزینه ترین روش های مبارزه با آفات 
به شمار می رود به نحوی که این تله های چسبنده 
دارای طول موج خاصی بوده و جهت کاستن از آفات 
و حشراِت مضر استفاده می شود.  دکتر رحمتی زاده 
به  چسبدار  زرد  نوارهای  عمل  نحوه  کرد:  عنوان 
که  رنگی  موج  طول  با  تله ها  این  که  است  گونه ای 
ایجاد می کنند حشرات را به سمت خود جلب کرده و 

موجب چسبیده شدن آفت به سطح نوار می شوند 
چسبنده،  نوارهای  روی  به  آفات  جذب  از  پس  و 
امکان جدا شدن آنها وجود ندارد و به همین دلیل 

آفات از بین می روند.
کنترل  برای  زرد چسبنده  نوارهای  این  از  افزود:  وی 
سوسک  شته ها،  بالک ها،  سفید  نظیر  آفاتی 
این  در  که  می شود  استفاده   ... و  نارون  برگ خوار 
سموم  از  استفاده ای  کمترین  این که  بدون  روش 
با  برخورد  از  پس  حشره  بگیرد  صورت  شیمیایی 
از بین  و بدون تحرک  آن ها چسبیده  به  نوارها  این 
می رود و از سوی دیگر با بکارگیری تعداد محدودی 

از نوارهای زرد می توان بسیاری از آفات را نیز ردیابی 
کرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کنترل  عملیات  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کرمانشاه 
تله های  از  استفاده  با  آفات  علیه  غیرشیمیایی 
اقدامات  و  برنامه ها  سری  از  رنگ  زرد  چسبنده 
مجموعه کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری می باشد که با نظارت 
با  و  مربوطه  مهندسین  و  کارشناسان  مستقیم 
همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشت گانه 

شهرداری در دست اقدام است.

  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه خبرداد؛

استفاده از تله رنگی به جای سموم شیمیایی در کنترل آفات درختان
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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

 چهارشنبه      11 خرداد  1401   شماره 6226
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

یادداشت

با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، همزمان با گرم شدن بازار خبر 
و اطالع رسانی شاهد انتشار فزاینده اخبار کذب و شایعات هستیم.

شرایط بوجود آمده فوق به عنوان یک چالش جدی پیش روی روابط 
سرعت  که  بنحوی  شده  تبدیل  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 
باالی انتشار اخبار کذب در بستر شبکه های اجتماعی بعضا با عکس 
از  آنها  پذیرش  موجب  اجرایی  دستگاه های  هنگام  دیر  العمل های 

سوی جامعه می گردد.
با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، همزمان با گرم شدن بازار خبر 
انتشار فزاینده اخبار کذب و شایعات هستیم.  و اطالع رسانی شاهد 
شرایط بوجود آمده فوق به عنوان یک چالش جدی پیش روی روابط 
عمومی های دستگاه های اجرایی تبدیل شده بنحوی که سرعت باالی 
هنگام  دیر  العمل های  عکس  با  بعضا  اجتماعی  شبکه های  بستر  در  کذب  اخبار  انتشار 

دستگاه های اجرایی موجب پذیرش آنها از سوی جامعه می گردد.
از این رو پخش شایعه از یک طرف و جمع کردن آن از سوی دیگر به عنوان دغدغه ای بزرگ 

پیش روی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی که جایگاه روابط عمومی ها در حد ارسال پیام تبریک و تسلیت تنزل یافته 
و مسئوالن این واحدها به بازگو کننده اخباری که از زبان مدیر و به صالحدید او بیان می گردد 
تبدیل شده اند خالء نهادی منسجم، تصمیم گیر و تصمیم ساز که در مواقع بحرانی خط 
مشی مقابله ای مناسب را به روابط عمومی های ادارات استان و دستگاه های اجرایی تزریق 
هرچند  عمومی ها  روابط  شورای  عنوان  تحت  شده  اشاره  نهاد  می شود.  احساس  نماید 
مدت ها از تشکیل آن می گذرد اما در سال های اخیر دچار رکود بوده که انتظار می رود برای 
دستگاه های  عمومی های  روابط  کردن  عمل  جزیره ای  از  جلوگیری  و  حاکم  فضای  با  مقابله 

اجرایی مجدد احیا و فعال گردد.
آنچه  دلیل  به  حوزه  این  فعالین  که  کرد  اشاره  باید  متاسفانه  استان  رسانه های  بحث  در 
کمبود منابع مالی و فقدان حمایت های الزم گفته می شود از اوضاع مناسبی برخوردار نمی 
باشند که همین امر باعث رشد رسانه های زردی شده که برای دیده شدن و تامین منافع 

خود به شایعه سازی و پخش اخبار کذب در استان روی می آورند.
در چنین فضایی آنان که صادقانه و عاشقانه بر رسالت واقعی رسانه ای خود اصرار دارند روز 
به روز ضعیف تر شده و عرصه بر آنها تنگ تر می شود. این درحالی است که رسانه های اصیل 
شورای  احیای  با  لذا  نمایند  عمل  اجرایی  دستگاه های  قدرتمند  بازوی  عنوان  به  می توانند 

روابط عمومی ها می توان در راستای تقویت این دسته از رسانه ها نیز گام برداشت.

 فضای رسانه ای استان و 
مشکالت حوزه روابط عمومی ها

پیام رمضانی

 مسئول روابط 
عمومی اداره کل غله 

و خدمات بازرگانی 
استان کرمانشاه

یادداشت

مـــعـــاون اقــتــصــادی 
اقــتــصــاد  کـــل  اداره 
اســـتـــان  دارایــــــــی  و 
ــاه هـــدف  ــانـــشـ ــرمـ کـ
نظام  ــالح  اصـ اصــلــی 
بــرقــراری  را  یــارانــه هــا 
از قاچاق  رانت و جلوگیری  عدالت، حذف 
اظهارداشت:  و  دانست  اساسی  کاالهای 
بر  بــه مـــردم  ایــن اصـــالح در نهایت  ســود 
ــا قــبــل در ایــن  ــال ه ــه بــایــد س مـــی گـــردد ک
دولت  نیز  حاال  و  برمی داشتیم  گام  زمینه 
اجــرا  را  کــار  ایــن  و  ج داده  بــه خــر شجاعت 

کرد.
کــه  ــری  ــبـ ــت خـ ــد خــلــیــلــی در نــشــس ــریـ فـ
و  ــیـــحـــی  تـــرجـ ارز  "حـــــــذف  ــوع  ــ ــوضـ ــ مـ ــا  ــ بـ
ــرگــزار شــد با  هــوشــمــنــدســازی یــارانــه هــا" ب
اشاره به لزوم اصالح ساختار نظام یارانه ها 
در کشور گفت: قرار نیست دولت از محل 
ــد جدیدی  اصـــالح نــظــام یــارانــه هــا بــه درآمـ
بلکه  شــود،  نمی  حــذف  یارانه ها  و  برسد 

روند توزیع آن هوشمند خواهد شد.

خــلــیــلــی تـــصـــریـــح کــــــرد: تــقــریــبــا تــمــامــی 
ــرای  ــزوم اجـ ــ ــر ل کــارشــنــاســان اقــتــصــادی ب
باید  آن  اجــرای  و  داشتند  تاکید  ح  طر این 

سال ها قبل صورت می گرفت.
هوشمندسازی  لـــزوم  چــرایــی  ــاره  ــ درب وی 
ــزود: اصـــالح ساختار  یــارانــه هــا افــ ســاخــتــار 
بودجه  در  و  بــود  قانونی  تکلیف  یارانه ها 
که  بــود  شــده  تاکید   1۴01 و   1۴00 سال های 

دولت باید نظام یارانه ها را سامان دهد.
و  اقــتــصــاد  کــل  اداره  اقــتــصــادی  مــعــاون 
ساختار  افـــزود:  کرمانشاه  استان  دارایـــی 
بود  نادرستی  شیوه  یارانه ها  نظام  قدیمی 
می کردیم،  اصــالح  را  آن  دیرتر  هرچقدر  که 
و  شده  بیشتر  ساختار  این  به  وابستگی 

تبعات بدتری داشت.
ــالح  ــه اص ک ــری  ــگ عــامــل دی گــفــت:  خلیلی 
ساختار یارانه ها را ضروری می کرد تحوالت 
بازارهای  در  که  است  مشکالتی  و  جهانی 
اساسی  کــاالهــای  تامین  حــوزه  در  جهانی 
شــرایــط  از  نــاشــی  نــیــز  عــمــدتــا  و  داده  خ  ر
خشکسالی و همچنین جنگ بین روسیه 

و اکراین است.
پرداخت  دیگر  سوی  از  کرد:  تاکید  خلیلی 
ارز ترجیحی به کاالها باعث می شد بخش 
به  آنکه  جــای  به  یارانه ها  از  توجهی  قابل 
دست نیازمندان واقعی جامعه برسد، به 
صورت رسمی و غیررسمی از کشور قاچاق 

شده و عاید مردم دیگر کشورها شود.
وی با بیان این که در گذشته یارانه به تمام 
بـــازار تعلق  کــاالهــای اســاســی مــوجــود در 
که  متمکن  افـــراد  شــد:  ــادآور  یـ می گرفت، 
داشتند  کاال  خرید  بــرای  بیشتری  توانایی 
می بردند  بهره  یارانه  از  بیشتری  میزان  به 
هدفمندی  اهــداف  با  عدالتی  بی  ایــن  که 

یارانه ها مغایر بود.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی 
استان کرمانشاه با بیان این که در گذشته 
تومان  میلیارد  هزار   ۴2 به  نزدیک  ساالنه 
تومان  میلیارد  هـــزار   2۸0 و  نــقــدی  یــارانــه 
گندم،  جمله  از  اســاســی  کــاالهــای  ــه  ــاران ی
طیور  و  دام  ــوراک  خـ کنجاله،  ــن،  روغـ آرد، 
وجود  با  کــرد:  اظهار  می شد  پرداخت  و... 

مردم  تنها  نه  یارانه،  میزان  این  پرداخت 
تاثیر آن را در زندگی روزمره خود احساس 
نمی کردند، بلکه تزریق این میزان منابع با 
فزاینده  تورم  به  کشور  پولی  پایه  افزایش 
دامن می زد.خلیلی با بیان این که یارانه دو 
کاالی مهم )نان و دارو( حذف نخواهد شد 
محل  از  دولــت  نیست  قــرار  کــرد:  تصریح 
ــد جدیدی  اصـــالح نــظــام یــارانــه هــا بــه درآمـ
شود،  حذف  یارانه ها  نیست  قرار  و  برسد 
خــواهــد  هوشمند  آن  تــوزیــع  ــد  رونـ بلکه 
دهک های  بین  همچنان  آن  منابع  و  شد 

جامعه بازچرخانی می شود.
دارد  قصد  دولــت  این که  به  اشــاره  با  وی 
را حمایت  ح مــردم  ایــن طــر کنار اجــرای  در 
کاالبرگ  طریق  از  حمایت  این  افــزود:  کند 
که  زمانی  تا  البته  بود،  خواهد  الکترونیک 
معیشتی  یارانه  شود  فراهم  آن  مقدمات 

به مردم پرداخت می شود.
خلیلی با اشاره  به وضعیت پرداخت یارانه 
 ۴۵ یــارانــه  بــا  اظــهــارداشــت:  کرمانشاه  در 
 90 بــه  نــزدیــک  چیزی  مــاه  در  تومانی  ــزار  ه

میلیارد تومان در کرمانشاه پرداخت یارانه 
از 90  نــشــان مــی دهــد بیش  کــه  داشــتــیــم 
دریافت  مشمول  استان  جمعیت  درصد 

یارانه هستند.
افراد  بندی  تقسیم  در  این که  بیان  با  وی 
را  ــارانـــه  یـ ــک  ــک، 9 دهـ ــ بـــه 10 ده جــامــعــه 
افرادی  کرد:  خاطرنشان  می کنند  دریافت 
کــه بــه دهــک بــنــدی خـــود اعــتــراض دارنـــد 
رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  وزارت  سایت  بــه  باید 
اجتماعی مراجعه کنند، اما کسانی که اصال 
سایت  در  باید  نمی کنند  دریــافــت  یــارانــه 
اگر  و  کنند  نــام  ثبت  یارانه ها  هدفمندی 
پرداخت  آنها  به  یارانه  باشند  حائز شرایط 

خواهد شد.
بخش ها  همه  همراهی  پایان  در  خلیلی 
اجـــرای  در  را  رســانــه هــا  و  مـــردم  خــصــوصــا 
تاکید  و  دانست  ضــروری  ح  طر این  موفق 
ساختار  اصـــالح  ســود  بلندمدت  در  کـــرد: 
یارانه ها به همه مردم و خصوصا اقشار کم 
درآمد خواهد رسید و ظرف دو تا سه ماه 

آینده شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی کرمانشاه:

سود اصالح نظام یارانه ها به اقشار کم درآمد برمی گردد

الهه فرهادی 

خبرنگار

استاندار کرمانشاه در راستای جذب سرمایه گذارهای 
خارجی با سفیر پادشاهی اسپانیا و مسئول بازرگانی 

سفارت این کشور در ایران، دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش  جام جم، بهمن امیری مقدم در جلسه ای 
این  بازرگانی  مسئول  و  اسپانیا  پادشاهی  سفیر  با 
شد،  برگزار  کرمانشاه  استانداری  در  که  سفارتخانه 
در  متعددی  ظرفیت های  کرمانشاه  استان  گفت: 
و  دارد  گردشگری  و  فرهنگی  تاریخی،  های  بخش 
مزیت  که  است  چهارفصل  آب وهوای  یک  دارای 

ویژه ای برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

وی با بیان این که استانداری کرمانشاه برای میزبانی 
دارد،  کامل  آمادگی  اسپانیایی  سرمایه گذاران  از 
حضور  مسیر  در  مانعی  و  محدودیت  هیچ  گفت: 
استان  در  اسپانیا  از  به ویژه  خارجی  سرمایه گذاران 
در  بتوانیم  که  امیدواریم  و  ندارد  وجود  کرمانشاه 
ارتباط  یک  به  گردشگری  ازجمله  مختلف  حوزه های 

خوب و تفاهم نامه های مناسبی دست پیدا کنیم.
دولت  این که  بیان  با  نیز  ایران  در  اسپانیا  سفیر 
اسالمی  جمهوری  با  رابطه  بهبود  به دنبال  اسپانیا 
ایران است، گفت: ما اسپانیایی ها عالقه ویژه ای به 

در  را  خود  خدمت  از  دوره  دو  معمواًل  و  داریم  ایران 
این کشور سپری کرده ایم.

ظرفیت های  به  اشاره  با  فرناندس«  لوسادا  »آنخل 
عنوان  سرمایه گذاری  برای  کرمانشاه  استان  متعدد 
را  کرمانشاه  ظرفیت های  روی  بر  سرمایه گذاری  کرد: 

پیگیری خواهیم کرد.
سرپل  قصرشیرین،  نماینده  که  دیدار  این  در 
و  صحنه   ، کنگاور نماینده  گیالنغرب،  و  ذهاب 
و  کرمانشاه  استاندار  اقتصادی  معاون  هرسین، 
داشت،  حضور  هم  تاک  روژین  کارخانه  مدیرعامل 

موضوع  درباره  اسپانیا  سفیر  و  کرمانشاه  استاندار 
کالن شهرهای  از  یکی  با  کرمانشاه  »خواهرخواندگی 
اسپانیا« توافق کردند و مقرر شد که پیگیری نهایی 
اسپانیا،  در  ایران  سفارت  بین  زمینه  این  در  الزم  و 
کرمانشاه  استانداری  و  ایران  در  اسپانیا  سفارت 

صورت بگیرد.
سفیر اسپانیا در ایران حدود یک سال دیگر به عنوان 
خواهد  انتخاب  اروپا  اتحادیه  سفرای  ادواری  رئیس 
شد که فرصت مناسبی برای کرمانشاه و ایجاد زمینه 

حضور سرمایه گذاران اسپانیایی در آن خواهد بود.

تداوم تالش ها برای جذب سرمایه های خارجی؛

استانداری کرمانشاه میزبان سفیر و مسئول بازرگانی سفارت اسپانیا


