
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.irهـا ویــژه 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان :

با حضور در سامانه ۱۳۷ شهرداری؛

رئیس فضای سبز شهرداری:رئیس فضای سبز شهرداری:

کاشته می شود کرمانشاه  کاشته می شود« در پارک های  کرمانشاه  »درخت میوه»درخت میوه« در پارک های 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری :

نگاهی به بسته ۲۷۰ هزار میلیاردی اشتغال برای کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  خبرداد:

کرمانشاه آماده باش ۴۵۰ راهدار 
 برای فصل سرما

آموزشگاه رانندگی  تأسیس  فراخوان 
کرمانشاه ویژه بانوان در 

رو در رو با شهردار 
برای  کرمانشاه 

پاسخگویی به مردم
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نمی  ــاز  ب معابر  بــرخــی  در  ترافیک  گــره 
ــاهـــی اوقــــات  ــی هــــوا گـ ــ ــودگ ــ ل شـــــود، آ
است،  آورده  بند  را  شهروندان  نفس 
کــول  و  ســـر  از  تــبــلــیــغــاتــی  ــلــوهــای  ــاب ت
در  شهری  مبلمان  ــی رود،  مـ بــاال  شهر 
از محله ها فرسوده است، در  بسیاری 
تابلوهای   ، شهر چــهــارراه هــای  بیشتر 
راهنمایی نظم مناسبی ندارند و... این 
کرمانشاهی  کالنشهر  معابر  حکایت 
این  طبیعی  زیبایی های  روی  که  است 
، ســایــه انــداخــتــه اســـت. ایــن در  شــهــر
بین  مستقیمی  ارتباط  که  است  حالی 
روان  و  روح  ســالمــت  و  شهر  زیــبــایــی 
امــا شــهــرداری  انــســان هــا وجـــود دارد. 
کرمانشاه در دوره جدید، چقدر به این 

موضوع پرداخته است؟ این مهم را با 
معاون  و  مقام  قائم  نامداری  برومند 
کرمانشاه  شــهــرداری  شهری  خدمات 
است  معتقد  وی  گذاشتیم.  میان  در 
فضای  سرانه  افزایش  بــرای  گام هایی 
بوستان ها،  آبیاری  شیوه  تغییر   ، سبز
زیباسازی شهر و تفکیک زباله از مبدا 
آفرین است و  برداشته شده که امید 
با مشارکت مردم می تواند برای بیشتر 
آمــــدن زیــبــایــی هــای شهر  بـــه چــشــم 
موثر  پیش  از  بیش  کرمانشاه  تاریخی 

باشد.

کـــه هـــر چـــه یک  نــشــان داده  تــجــربــه 
مشاغل،  جذب  در  باشد،  زیباتر  شهر 
ساکنان و سرمایه گذاران جدید موفق 
تــر عــمــل مــی کــنــد؛ آنــقــدر کــه مــی تــوان 
گفت که بر خالف تصورعموم ، زیبایی 

ــق اقــتــصــادی نیز  ســهــم بــزرگــی در رونـ
تنها  اقــتــصــاد  الــبــتــه  دارد؛  عــهــده  بــه 
شهری  زیــبــاســازی  اثـــرات  از  جنبه  یــک 
اســت؛ اقــتــصــادی کــه ایــن روزهـــا بــرای 
اولویت  از  باالیی  درجه  به  آدم ها  همه 
رسیده و شهر کرمانشاه با برنامه های 
گرفته  پیش  در  که  مدارانه ای  توسعه 
ــی  ــرای آرامــــش روانـ ــ بــســتــر مــنــاســبــی ب
ســاکــنــانــش و جـــذب اقــتــصــاد فــراهــم 
جدید  بسترهای  ایــن کــه  اســت.  کــرده 
چگونه می تواند حال خوش ایجاد کند 
این سوالی بود که از برومند نامداری، 
شکل  اقدامات  او،  نظر  به  پرسیدیم. 

بــحــث  در  ــژه  ــ ــویـ ــ بـ ــه  ــتـ ــرفـ گـ
بوستان  ساخت 

و 

نظیر  کــم  خــود  نــوع  در  زبــالــه  تفکیک 
است: » طی ۴۵ روز در ورودی شهرک 
شد  ایــجــاد  بوستان  کیانشهر  زیــتــون 
رکــورد محسوب  نــوع خــود یک  در  که 
ــای ایــجــاد  ــردازی هــ ــ ــورپ ــ مـــی شـــود. بـــا ن
ایــم.  زنــده نگه داشــتــه  رو  شــده شهر 
نـــمـــره قــابــل  ــد،  ــی ــواه ــخ ب را  ــتـــش  راسـ
زیباسازی  بـــرای  شــهــرداری  بــه  قبولی 
موفقیت  کــه  چــرا  بدهیم؛  بــایــد  شهر 
ح جامع زیباسازی  را تابع طر زیباسازی 
مدد  بــه  کرمانشاه  امـــروز  و  می دانیم 
تدابیر شهردار محترم و شورای شهر و 

حمایت های بی دریغ استاندار محترم 
روند مناسبی در پیش گرفته است.

او معتقد است که شهرداری در مسیر 
آن  بتواند  باید  اما  کــرده  حرکت  خوبی 
برساند:  سرانجام  به  و  بدهد  ادامــه  را 
ــد کــه ســرانــه  ــده ایـ »حــتــمــا مــتــوجــه شـ
است؛  گسترش  حــال  در  سبز  فضای 
آقای استاندار چندی پیش از اقدامات 
ــراز رضــایــت داشتند  ــ اب گــرفــتــه  شــکــل 
ــرای مــجــمــوعــه شــهــری  ــ ــن مــهــم ب و ایـ

کرمانشاه قوت قلب است.« 
شهر  سیمای  در  گرفته  شکل  تغییر 

کرمانشاه محسوس است و تالشهای 
که  زبــالــه  تفکیک  ــرای  بـ گرفته  شکل 
بصورت پایلوت در شهرک حافظیه آغاز 
تــداوم  با  که  می دهد  را  آن  نوید  شــده 
می توان  فرهنگسازی  بعد  در  امر  این 
مدیریت  مــهــم  شــاخــص هــای  از  یــکــی 

شهری به سرانجام برسد.
بـــه گــفــتــه نـــامـــداری اقـــدامـــات شکل 
ــداوم  ت جــهــادی  همت  و  ــار  ک بــا  گرفته 
خواهد یافت تا شهروندان بیش از هر 
آرامش و رفاه شهری  زمانی نسبت به 

امیدوار شوند.

کار و همت جهادی شهـــــرداری برای کــرمانشاه
 خبرنگار

ی  مریم امیر

2 آذر                       ۱40۱
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اجتماعی ۲
شـهردار کرمانشـاه بـا حضـور در سـامانه سـامانه 
تلفنـی  صـورت  بـه  کرمانشـاه  شـهرداری   ۱۳۷
کرمانشـاهی  شـهروندان  مشـکالت  پاسـخگوی 

بـود. خواهـد 
به گزارش مرکز اطالع رسـانی شـهرداری کرمانشـاه، 

کرمانشـاه  کالنشـهر  شـهردار  نـوروزی  نـادر  دکتـر 
تلفنـی  صـورت  بـه   ،۱۳۷ مجموعـه  در  حضـور  بـا 
کرمانشـاهی  شـهروندان  مشـکالت  پاسـخگوی 

بـود. خواهـد 
روز  صبـح   ۱۰ سـاعت  از  کرمانشـاه  شـهردار 

شـهروندان  پاسـخگوی  مـاه  آذر  یکـم  سه شـنبه 
بـود. خواهـد 

و  مشـکالت  می تواننـد  کرمانشـاهی  شـهروندان 
درخواسـت های سـطح منطقه  ی خود را به صورت 
مسـتقیم بـا شـهردار کرمانشـاه درمیـان بگذارنـد.

با حضور در سامانه ۱۳۷ شهرداری؛
رو در رو با شهردار کرمانشاه 

برای پاسخگویی به مردم
وزنامه د  ر کرمانشــاه ضمیمــه رایگان ر

چهار شنبه        2 آذر     1401   شماره 6363

خبر

کرمانشاه  راهدار   4۵0 آماده باش 
برای فصل سرما

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در  راهداری  نیروی   ۴۵۰ آماده باش  از  کرمانشاه 

جاده های استان برای فصل سرما خبر داد.
و  نیروها  آمادگی  این که  به  اشاره  با  کرمی  فریبرز 
از ۱۵  سرما  و  بارندگی  فصل  برای  راهداری  تجهیزات 
آبان آغاز شده، گفت: اما شروع اصلی طرح زمستانی 
 ۴۵۰ بودن  کار  پای  از  وی   است.  ماه  دی  ابتدای  از 
نیروی راهدار برای فصل سرما خبر داد و عنوان کرد: 
این نیروها در قالب ۴۶ اکیپ راهداری فعالیت دارند.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کرمانشاه با اشاره به آمادگی و تجهیز ۳۵ راهدارخانه 
دستگاه   ۴۳۰ کرد:  خاطرنشان  استان،  سطح  در 
ماشین آالت سبک و سنگین نیز برای فصل سرما 
تدارک ۴۰  از  همچنین  کرمی  هستند.  آماده باش  در 
راه های  در  بارندگی  ایام  برای  نمک  و  شن  تن  هزار 
استان  خبر داد. وی سپس به بیان نکاتی درباره تردد 
در جاده ها در فصول سرد سال پرداخت و افزود: از 
رانندگان تقاضا داریم حتما از سالم بودن سیستم 
گرمایشی خودرو، برف پاک کن، چراغ های مه شکن 
داشته  همراه  به  زنجیرچرخ  و  باشند  مطمئن  و... 
سال  سرد  روزهای  در  است  بهتر  عالوه  به  باشند. 
هنگام تردد در جاده پتو و لباس گرم و مواد غذایی 
مناسب نیز همراه داشته باشند. مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از رانندگان 
تصمیم  از  پیش  سال  سرد  روزهای  در  خواست 
و  هوا  و  آب  وضعیت  از  حتما  محورها،  در  تردد  به 
جاده ها باخبر شوند و در صورت بارش برف و باران از 

ترددهای غیرضروری خودداری کنند./ایسنا

خبر

ــداری  ــان ــت ــادی اس ــص ــت ــور اق ــ مــعــاون هــمــاهــنــگــی ام
برای قرارگاه  که  آنچه  کرمانشاه  به تشریح جزئیات 

اشتغال کرمانشاه در نظر گرفته شده پرداخت.
ملی  قــرارگــاه  پیشنهاد  به  اشـــاره  با  باباخانی  بهزاد 
سفر  جریان  در  کرمانشاه  استاندار  توسط  اشتغال 
رئیس جمهور به استان، گفت: این پیشنهاد مورد 
توجه قرار گرفت و اکنون یک بسته شش وجهی به 
ارزش بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر 

گرفته شده است.
تاکنون  قرارگاهی  چنین  مشابه  این که  بیان  با  وی 
ــده و  ــور تــصــویــب نــش بــــرای هــیــچ اســتــانــی از کــش
کرمانشاه اولین استان است، گفت: این قرارگاه یک 
فرصت استثنایی برای کرمانشاه بود و تالش کردیم 
قابل  و  بــزرگ  پیشنهادات  دارد  امکان  که  جایی  تا 
ح کنیم تا حتی اگر بخشی از آن نیز  توجهی در آن مطر

اجرایی شود، باز کمک بزرگی برای کرمانشاه باشد.
بر  پیشنهادات  ایــن  ــرای  اجـ تاثیر  دربـــاره  باباخانی 
تمام  اگــر  گــفــت:  نیز  کــرمــانــشــاه  بــیــکــاری  وضعیت 
بخش هایی که پیشنهاد دادیم اجرایی شود بین ۷۰ 
تا ۷۵ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد 
و این در حالی است که مجموع بیکاران کرمانشاه 

حدود ۱۰۴ یا ۱۰۵ هزار نفر هستند.
ح  به گفته این مسئول، حتی اگر با همه موارد مطر
و  نــشــود  موافقت  اشتغال  ملی  قــرارگــاه  در  شــده 
آن اجرایی شود باز هم برای حداقل  تنها بخشی از 
نهایت  در  که  شد  خواهد  ایجاد  شغل  نفر  هــزار   ۲۰
بیکاری  خ  نر تا چهار درصــدی  کاهش سه  به  منجر 
کرمانشاه می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمانشاه در ادامه از تعریف شش وجه 
از مطالبات و  برای این بسته خبر داد که متشکل 
خ بیکاری است و  پیشنهادات استان برای کاهش نر
افزود: در مجموع اعتبارات این بسته شش وجهی 

نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
نیست  قــرار  که  کرد  تاکید  موضوع  این  بر  باباخانی 
تمام این مبلغ از سوی دولت تامین شود و یادآور 

چطور  که  کردند  ح  مطر را  موضوع  ایــن  برخی  شــد: 
داده  کرمانشاه  به  است  قرار  کشور  یکسال  اعتبار 
باید گفت اصال چنین چیزی مد  شود که در پاسخ 
منابع  این  از  توجهی  قابل  بخش  زیــرا  نیست،  نظر 
از طریق سرمایه گذاری و یا تسهیالت بانکی تامین 
و  بسته  این  اول  وجه  داد:  ادامــه  وی  شد.  خواهد 
آن از طریق دولت  تنها بخشی که قرار است منابع 
اقتصادی  زیــرســاخــت هــای  توسعه  ــود،  شـ تامین 
شهرک های  صنعتی،  شهرک های  جمله  از  استان 
کشاورزی، مناطق ویژه و آزاد و ... است که برای آن ۱۵ 
هزار و ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نیاز است 

با حمایت سازمان برنامه و بودجه تامین شود.
ــداری  ــان ــت ــادی اس ــص ــت ــور اق ــ مــعــاون هــمــاهــنــگــی ام
تامین  شامل  را  بسته  این  وجه  دومین  کرمانشاه 
از طریق شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی  مالی 
اعالم کرد که شامل دو بخش است و در خصوص 
میلیارد  هــزار   ۲۰ اول  بخش  داد:  توضیح  چنین  آن 
و ۵۰۰  تــولــیــدی  ح هــای  طــر ــرای  بـ تسهیالت  تــومــان 
ح های کوچک  میلیون یورو به صورت ارزی برای طر
و متوسط و بخش دوم ۳.۹ میلیارد یورو یعنی رقمی 
نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه عظیم 

پتروپاالیش آناهیتا است.
ــن بــســتــه را شــامــل  ــ ــه ای ــ بــابــاخــانــی ســومــیــن وج
سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ دولتی و یا وابسته 
در  که  کرد  اعــالم  کرمانشاه  در  انقالبی  نهادهای  به 
اســتــان هــا در  بــایــد مانند ســایــر  کــه  آنــطــور  گذشته 

کرمانشاه سرمایه گذاری نکرده اند.
به  سرمایه گذاری  پیشنهاد   ۵۴ این که  بیان  با  وی 
ارزش ۸۲ هزار میلیارد تومان در حوزه های مختلف 
اظهار  شــده،  مشخص  نیز  آن  هلدینگ  و  تعریف 
کرد: حتی اگر هلدینگ ها با این پیشنهاداتی که به 
آنها دادیم موافقت نکردند هم می توانند پروژه های 
مد نظر خود را متناسب با ظرفیت و استعدادهای 
ح کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی  استان مطر
استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در وجه چهارم 
یک خط اعتباری ویژه بانکی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای دو تا سه سال آینده کرمانشاه پیشنهاد 

شده است.
برای قرارگاه  باباخانی وجه پنجم بسته پیشنهادی 
ــع و مــشــکــالت اســتــان  ــوان مــلــی اشــتــغــال را رفـــع م
دانست و افزود: در این زمینه ۲۸ درخواست اصلی 
که  شــده  ح  مطر بــوده  استان  اختیارات  از  ج  خــار که 

عمدتا نیازمند اخذ مصوبه و مجوز از هیات دولت 
و وزاتخانه ها دارد.

گرفتن  نظر  در  را  مــوارد  ایــن  مهمترین  از  یکی  وی 
کــاال  واردات  ــازرگــانــی  ب ســـود  ــدی  ــ درص  ۲۵ تخفیف 
برخی  بــرای  اکنون  که  آنچه  مشابه  کرمانشاه  بــرای 
کــه به  کــرد  اســتــان هــای جنوبی وجــود دارد عــنــوان 
ــی در  ــ ــ کــاهــش قیمت تــمــام شـــده کـــاالهـــای واردات
مــرزهــای  از  کــاال  واردات  بــه  تــجــار  ترغیب  و  اســتــان 
امــور  هماهنگی  مــعــاون  می کند.  کمک  کرمانشاه 
ششم  وجه  گفت:  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی 
و  که شامل ۱۴ مورد  یافته  به مشوق ها اختصاص 
جمله  از  سرمایه گذاران  بــرای  مشوق هایی  عمدتا 
صنعتی،  شــهــرک هــای  در  زمــیــن  واگــــذاری  تخفیف 
مالیاتی  معفیت های  اجتماعی،  تامین  مشوق های 
مهمترین  از  یکی  کــرد:  اضافه  باباخانی  اســت.  و... 
این مشوق ها مشمول شدن سه شهرستان دیگر 
معافیت  از  داالهـــو(  و  صحنه  کرمانشاه،  اســتــان) 
مالیاتی ۲۰ ساله ای است که اکنون یازده شهرستان 
محروم  توسعه  شاخص های  اســاس  بر  که  استان 

شناخته شده اند از آن بهره مند هستند.
بــرگــزاری اولــیــن جلسه قــرارگــاه ملی  بــه  وی سپس 
ــزود: در ایــن جلسه  ــ اشــتــغــال هــم اشـــاره کــرد و اف
همه  که  نشد  و  رفتیم  پیش  دستگاه  به  دستگاه 
ح کنیم،  مباحث خصوصا در زمینه تامین مالی را مطر

اما مصوبات خوبی داشتیم.
ــداری  ــان ــت ــادی اس ــص ــت ــور اق ــ مــعــاون هــمــاهــنــگــی ام
برای  تومان  میلیارد   ۲۰۰ تصویب  گفت:  کرمانشاه 
تکلیف  تعیین  استان،  گردشگری  زیرساخت های 
واحدهای مهم شستا شامل اسیدسیتریک، کاغذ 
از  استان  سهم  افزایش  و  تامین  بیستون  و  غــرب 

تسهیالت تبصره ۱۸ از مهمترین این موارد بود.
جلسه  دومین  اســت  قــرار  این که  بیان  با  باباخانی 
قرارگاه ملی اشتغال نیز در آینده نزدیک برگزار شود، 
در  توجهی  قابل  تاثیر  اقــدامــات  ایــن  قطعا  گفت: 

خ بیکاری استان خواهد داشت./ ایسنا کاهش نر

نگاهی به بسته ۲۷۰ هزار میلیاردی اشتغال برای کرمانشاه دومین  و  ــود  ن تولیدی  ــزاری  ــرگ ب
رفع  و  تسهیل  ــروه  ــارگ ک جلسه 

کرمانشاه  موانع تولید استان 
دکتـر بهـزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اسـتانداری کرمانشـاه در ایـن نشسـت کمـک بـه رفـع 
مشکالت و چالش های پیش روی واحدهای تولیدی 
را از اولویت هـای مدیـران اقتصـادی اسـتان برشـمرد و 
عنوان کرد: در همین راسـتا تالش کردیم در جلسـات 
کارگروه تسهیل به صورت مورد به مورد به مشکالت 
گردشـگری  کشـاورزی،  خدماتـی،  تولیـدی،  واحدهـای 
پرداختـه  مربوطـه  دسـتگاه های  حضـور  بـا   ...  و 

شود.
بنگاه هـای  کـه  اهمیتـی  بـه دلیـل  باباخانـی،  گفتـه  بـه 
کارگـروه  جلسـات  مـوارد  برخـی  در  دارنـد  اقتصـادی 

می شـود. برگـزار  واحدهـا  خـود  داخـل  در  تسـهیل 
تمـام  بـرای  تسـهیل  سـتاد  مصوبـات  داد:  ادامـه  وی 
همـه  داریـم  تقاضـا  و  اسـت  الزم االجـرا  دسـتگاه ها 
بـا  را  الزم  همراهـی  بانک هـا  خصوصـا  و  دسـتگاه ها 

باشـند. داشـته  تولیـدی  واحدهـای 
اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
دهیـم  اجـازه  نبایـد  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  کرمانشـاه 
واحدهـای تولیـدی بـه دلیـل مشـکالت دچـار رکـود و 
حتـی کاهـش ظرفیـت تولیـد شـوند، خاطرنشـان کـرد: 
بـه عـالوه احیـا واحدهـای راکـد کـه در گذشـته بـه دلیـل 
مسـائل مختلـف فعالیـت آنهـا متوقـف شـده نیـز در 
اسـتفاده   ، اسـت  معتقـد  وی  دارد.  قـرار  کار  دسـتور 
در  گذشـته  از  کـه  واحدهایـی  ظرفیـت  از  حداکثـری 
راه انـدازی  توجـه  قابـل  سـرمایه گذاری  بـا  اسـتان 
و  اقتصـادی  رونـق  بـه  کمـک  بـرای  می توانـد  شـدند 
ایجـاد اشـتغال در اسـتان بسـیار موثـر باشـد. در ایـن 
نشسـت بـه مشـکالت واحدهـای تولیـدی و خدماتـی 
از جملـه  شـرکت تعاونـی فرآورده های لبنـی حاجی بابا، 
شـرکت فنـاوران توسـعه صنعـت غـرب، تعاونـی امیـد 

... رسـیدگی شـد. کیـا و  غـرب 
مالیاتـی،  مسـائل  تسـهیالت،  دریافـت  مشـکالت 
بخشودگی جرائم و امهال تسهیالت و ... از مهمترین 

مسـائل ایـن واحدهـا بـود.
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براساس  و  برنامه  طبق  اگر  گفت:  کرمانشاه  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
شناسنامه تعریف شده پیش برویم تمام مشکالت آسفالت شهر تا دو تا سه 

سال آینده برطرف می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه حمید اعتصام فر اظهار داشت: 
در برنامه ۱۴۰۱ میزان ۲۰۰ هزار تن آسفالت برای معابر، خیابان و کوچه های شهر 
بیان  با  کرمانشاه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  شد.معاون  گرفته  نظر  در  کرمانشاه 
این که امسال میزان آسفالت دو برابر افزایش پیدا کرده، گفت: طبق این برنامه 
و شناسنامه تعریف شده پیش برویم ظرف دو سه سال آینده تمام مشکالت 
آسفالت شهر کرمانشاه حل می شود.وی با بیان این که برنامه آسفالت ۵ ساله 
است، افزود: آسفالت معابر و خیابانها در سه بخش اساسی شامل روکش کلی 

معابر، تراش مکانیزه و لکه بری دستی انجام می شود.
* تاکنون معابر کرمانشاه با ۱۳0 تن آسفالت بهسازی شده است

اعتصام فر تصریح کرد: طی ۱۰ سال گذشته بطور میانگین ساالنه ۸۰ تا ۹۰ هزار تن 
آسفالت در سطح شهر کرمانشاه انجام می شد که امسال تا این مقطع از سال ۱۳۰ 

هزار تن آسفالت انجام شده است.
وی اولویت آسفالت را نیز با معابر شهرک های حاشیه ای و محالت کمتر برخوردار 
آسفالت  این  از  پیش  تا  که  شدند  آسفالت  محالتی  امسال  گفت:  و  دانست 

نشده بودند.
* اولویت آسفالت در کرمانشاه با شهرک های حاشیه ای است

اعتصام فر تصریح کرد: در مجموع تعداد ۴۳ خیابان و ۷۰ کوچه توسط ۲۰ اکیپ 
پایان سال در حال فعالیت خواهند  تا  و  انجام شده  گیری در سطح شهر  لکه 

بود که بخشی از کار توسط پیمانکار و بخش دیگر آن از سوی شهرداری انجام 
می گیرد.

و  کرد  اشاره  پروژه های عمرانی شاخص سطح شهر  از  به تعدادی  ادامه  در  وی 
گفت: شاخص ترین آنها پروژه  در این بخش، تقاطع غیر هم سطح میدان سپاه، 
تعریض تقاطع قره سو واقع در کمربندی غربی جانبازان و پل زیرگذر امام)ره( در 

تقاطع شهید سلیمانی و تقاطع مادر و  تقاطع حافظیه در کمربندی شرقی است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمانشاه همچنین به افتتاح پروژه بلوار شهیدان 
دایی پور و سرابیان اشاره کرد و گفت: این بلوار به طول ۶ کیلومتر و اعتبار ۳۹ 

میلیارد تومان در مهر ماه امسال افتتاح شد.
یک  از  بیش  منطقه  هشت  به  تقسیم  با  کرمانشاه  شهر  کالن  است  گفتنی 

میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیون استان را در خود جای داده است./مرصاد

 معاون شهردار کرمانشاه عنوان کرد؛

رفع مشکالت آسفالت کرمانشاه تا 2 سال آینده

 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از برنامه ریزی برای 
توسعه کاشت درختان میوه در سطح شهر خبر داد.

فرامرز رحمتی زاده ،با تاکید بر پیگیری کاشت درختان میوه در سطح شهر کرمانشاه 
گفت: درختان میوه به نسبت سایر درختان جثه کوچکتری دارند و آسیب پذیرترند، 
با این حال توسعه این درختان در فضای سبز شهری به دلیل ثمراتی که دارند در 

دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر 
در بحث کاشت این درختان در فضای پارک ها و در سطح منازل کار در حال پیگیری 
است و حدود دو هزار نهال از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال تحویل منازل 
کرمانشاهیان شده است. وی افزود: در سطح پارک ها هم درختان میوه کاشت 
می شود و اگر درختی هم از درختان غیرمثمر از بین برود به جای آن درخت میوه 
کاشته می شود. وی در خصوص نوع درختان میوه کاشته شده در کرمانشاه گفت: 
کاشت درختانی در دستور کار قرار دارد که با آب و هوای کرمانشاه سازگار باشد که از 

جمله آن می توان به سیب، گردو و گیالس اشاره کرد.
رحمتی زاده گفت: همچنین کاشت خرمالو و آلوسبز هم خیلی خوب در کرمانشاه 

جواب داده و این دو درخت هم جزو درختان های کاشت شده در سطح پارک ها 
هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ اصله درخت میوه در سطح پارک های 
شهر کرمانشاه کاشته شده است.

رئیس فضای سبز شهرداری:

»درخت میوه« در پارک های کرمانشاه کاشته می شود
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اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

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

چهار شنبه        ۲ آذر     ۱4۰۱   شماره 6۳6۳
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

انتصاب یک کرمانشاهی به سمت
  مدیر عامل توسعه مجتمع های 

ایستگاهی متروی تهران
ــوی شـــهـــردار تـــهـــران، پــیــمــان قــربــانــی  ــی حــکــمــی از سـ ط
هــای  مجتمع  تــوســعــه  ــت  ــرک ش مــدیــرعــامــل  ســمــت  ــه  ب
ــه )مــتــرو( مــنــصــوب  شـــد.  با  ــوم ــران و ح ــه ایــســتــگــاهــی ت
کرمانشاهی  یک  تهران«  »شهردار  سوی  از  حکمی  صدور 
هــای  مجتمع  تــوســعــه  ــت  ــرک ش مــدیــرعــامــل  ســمــت  ــه  ب
قربانی  شد.   منصوب   )مترو(  حومه  و  تهران  ایستگاهی 
 1392 سال  در  بود.  19تهران  منطقه  شهردار  این  از  پیش 
عنوان  بــه  وی  از  ــود  ب کرمانشاه  شــهــردار  کــه  زمــانــی  در  و 

یست تجلیل شد. شهردار دوستدار محیط ز

اسـتان  فرهنگـی  میـراث  معـاون  گفتـه  بـه 

ثـار  آ شـامل  اثـر   ۲۴ ملـی  ثبـت  پرونـده  کرمانشـاه 
میـراث  و  طبیعـی  غیرمنقـول،  و  منقـول  تاریخـی 

اسـت. شـده  تهیـه  اسـتان  ناملمـوس 
بـرای  ریـزی  برنامـه  بـه  بااشـاره  فرمانـی،  داریـوش 
کـرد:  اظهـار  اسـتان،  در  ثـار  آ تعـدادی  ملـی  ثبـت 
در  گرفتـن  قـرار  بـرای  پرونـده   ۲۴ حاضـر  حـال  در 
ثـار ملـی کشـور تهیـه شـده تـا در اولیـن  فهرسـت آ
ثـار از ایـن پرونده هـا  نشسـت شـورای ملـی ثبـت آ
ایـن پرونده هـا،  از  کـرد:  کنیـم.  وی تصریـح  دفـاع 
هشـت مـورد مربـوط بـه میـراث ناملمـوس، چهـار 
و  منقـول  میـراث  مـورد  چهـار  طبیعـی،  ثـار  آ مـورد 

اسـت. غیرمنقـول  میـراث  هـم  مـورد  هشـت 
این کـه  بیـان  بـا  اسـتان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
غیرمنقـول  میـراث  حـوزه  پرونده هـای  بیشـتر 
تپه هـای  و  بافـت  داخـل  تاریخـی  بناهـای  شـامل 
باسـتانی اسـت، گفت: در حوزه میراث ناملموس 

هـم آداب و رسـوم و مهـارت پخـت غـذا و شـیرینی 
را داریـم. چنـد منطقـه اسـتان 

وی در ادامـه بـا بیـان این کـه تاکنـون ۲۲۵۳ اثـر در 
ایـن  از  کـرد:  اعـالم  بـه ثبـت ملـی رسـیده،  اسـتان 
ثـار غیرمنقـول هسـتند  آ تعـداد ۲۱۰۶ اثـر در حـوزه 
کـه شـامل بناهـا و محوطه هـا تاریخـی و باسـتانی 

هسـتند.
بـه گفتـه ایـن مسـئول، همچنیـن تاکنـون  ۳۵ اثـر 
اثـر طبیعـی و ۷۷ میـراث ناملمـوس  منقـول، ۳۵ 

اسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت.
فرمانـی در ادامـه بـا پراهمیـت خوانـدن ثبـت ملـی 
 ، اثـر ، اظهـار کـرد: بـا ثبـت ملـی شـدن هـر  اثـر یـک 
ثـار و میـراث  زمینـه حفـظ، نگهـداری و احیـاء ایـن آ

فراهـم می شـود. بهتـر 
به گفته فرمانی کرمانشـاه یکی از اسـتان های اول 

کشـور بلحاظ تعدد آثار ثبت ملی شـده اسـت.

معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه؛

پرونده ثبت ملی 24 اثر برای  کرمانشاه تهیه شد
 بـه گفتـه مدیـر امـور عشـایری اسـتان کرمانشـاه، 
مناطـق  مراتـع  برخـی  در  علوفـه  کمبـود  دلیـل  بـه 
انجـام  بـرای  اسـتان  عشـایر  از  بخشـی  قشـالقی، 

هسـتند. مـردد  پاییـزه  کـوچ 
اسـاس  بـر  این کـه  بیـان  بـا   ، رضایـی  علی جعفـر 
آذر    ۱۵ از  کرمانشـاه  اسـتان  عشـایر  کـوچ  تقویـم 
مسـتقر  قشـالقی  مناطـق  مراتـع  در  می تواننـد 
علوفـه  کمبـود  دلیـل  بـه  امسـال  گفـت:  شـوند، 
ناشـی از خشکسالی، عشـایر استان میل چندانی 

ندارنـد.  پاییـزه  کـوچ  بـه 
بیـان  بـا  کرمانشـاه  اسـتان  عشـایری  امـور  مدیـر 
این کـه عشـایر کـوچ رو درون اسـتانی کـه قشـالق 
 ، خـود را در مناطـق گرمسـیر سـرپلذهاب، سـومار
در  می کننـد  سـپری  گیالنغـرب  و  قصرشـیرین 
حـال کـوچ هسـتند، گفـت: عشـایر  کـوچ رو بـرون 
اسـتانی کـه  زمسـتان خـود را در مناطـق قشـالقی 
سـپری  خوزسـتان  و  لرسـتان  ایـالم،  اسـتان های 

مرددنـد. کـردن  کـوچ  بـرای  هنـوز  می کننـد 
قشـالق  کـه  عشـایری  اگرچـه  کـرد:  اضافـه  وی   
ایـالم سـپری می کننـد در  را در مراتـع اسـتان  خـود 
اسـتان  بـه  کـه  عشـایری  امـا  هسـتند،  کـوچ  حـال 
علوفـه  کمبـود  بدلیـل  می کننـد  کـوچ  خوزسـتان 
ناشـی از خشکسـالی هنـوز بـرای کـوچ خـود مـردد 
هسـتند. وی در ادامـه اشـاره ای هـم بـه اقدامـات 

عشـایر  بیـن  علوفـه  توزیـع  بـرای  شـده  انجـام 
اسـتان در موسـم کوچ داشـت و گفت: از شـهریور 
عشـایر  بیـن  بلغـور  تـن  هـزار  چهـار  تاکنـون  مـاه 
اسـتان توزیـع شـده و یـک سـهمیه ۲۴۰۰ تنـی نیـز 
امـروز  از  کـه  گرفتـه  قـرار  اسـتان  اختیـار  در  جدیـدا 
( بیـن عشـایر اسـتان توزیـع خواهـد شـد. )اول آذر
رضایـی بـا بیـان این کـه تمهیـدات الزم بـرای تامیـن 
امنیـت عشـایر در موسـم کـوچ اندیشـیده شـده، 
ابـراز امیـدواری کرد: عشـایر اسـتان بدون مشـکل 
کـوچ پاییـزه خـود را بـه پایـان رسـانده و در مناطـق 

قشـالقی مسـتقر شـوند.
رضایـی بـا بیـان این کـه اسـتان کرمانشـاه ۱۴ هـزار 
اسـتان  عشـایر  افـزود:  دارد،  عشـایری  خانـوار 
یـک  بیـن  مسـافتی  کـوچ  موسـم  در  کرمانشـاه 

می پیماینـد. را  کیلومتـر   ۱۳۰۰ تـا  کیلومتـر 
سـه  حـدود  کرمانشـاه  اسـتان  شـد:  یـادآور  وی   
هـزار خانـوار عشـایری کـوچ رو و هفـت هـزار خانـوار 
سـاکن  مابقـی  و  داشـته  رو  کـوچ  نیمـه  عشـایر 
بـه  اشـاره  بـا  سـپس  رضایـی  هسـتند.   روسـتاها 
اسـتان،  پروتئینـی  تولیـدات  در  عشـایر  نقـش 
داشـتن  اختیـار  در  بـا  اسـتان  ایـن  عشـایر  گفـت: 
 ۲۰ حـدود  سـاالنه  سـبک،  دام  راس  میلیـون   ۱.۵
۱۰ هـزار تـن گوشـت قرمـز تولیـد  هـزار تـن شـیر و 

. می کننـد

بی میلی عشایر کرمانشاه به کوچ پاییزه

اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
کرمانشــاه: بــا مصوبــه کمیســیون خدمــات ترافیکی 
آموزشــگاه  انتظامــی اســتان کرمانشــاه، تأســیس 
رانندگــی ویــژه بانــوان در شــهر کرمانشــاه در دســتو 

کار قــرار گرفــت.
ســرهنگ محمــد حیــدری اظهــار داشــت: بــه منظــور 
فراهــم نمــودن فضایــی امــن بــا شــرایط خــاص بــرای 
گواهینامــه  دریافــت  قصــد  کــه  محترمــی  بانــوان 
رانندگــی پایــه ســوم دارنــد، آموزشــگاه رانندگــی ویــژه 

ــود. ــیس می ش ــاه تأس ــهر کرمانش ــوان در ش بان
آموزشــگاه  تأســیس  شــرایط  حیــدری  ســرهنگ 
ایــن  در  کــرد:  و تصریــح  ح ذیــل عنــوان  بــه شــر را 
آموزشــگاه صرفــا کارکنــان و مربیــان خانــم فعالیــت 
بــودن  بــه اختصاصــی  باتوجــه  خواهنــد داشــت و 
ــی،  ــوان گرام ــه بان ــی ب ــات ده ــت خدم ــیس جه تاس

باشــد. بایــد زن  متقاضــی 
۱. تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

۲. دارابودن سن حداقل ۲۵سال تمام.
۳. ارائــه گواهــی عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و روان 

گــردان.
۴. متاهل بودن.

۵. دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
۶. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری.

آموزشــگاه  جهــت  اداری  مــکان  معرفــی   .۷
آموزشــگاه های  اجرایــی  نامــه  آییــن  بــا  متناســب 
 ۱۳۹۷ ســال  در  وزیــران  هیــات  مصــوب  رانندگــی 
متــراژ  بــه  متمرکــز  حیــاط  دارای  زیربنــا  )۱۳۰متــر 
متــر   ۱۲ از  باالتــر  خیابــان  بــه  دسترســی  بــا  ۱۰۰متــر 
بــا  اصلــی-  خیابــان  از  ۱۰۰متــر  فاصلــه  بــا  عــرض- 
در  انتظامــی  و  نظامــی  مراکــز  از  ۱۵۰متــری  فاصلــه 
پایــان گفــت:  ( ســرهنگ حیــدری در  داخــل شــهر
اداری  ســاعات  در  می تواننــد  واجدالشــرایط  افــراد 
بــه دایــره امــور آموزشــگاه های رانندگــی در ســتاد 
مراجعــه ســیلو(  )روبــروی  اســتان  راهــور   پلیــس 

 نمایند.

فراخوان تأسیس 
آموزشگاه رانندگی ویژه 

بانوان در کرمانشاه


