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 رشد 76 درصدی صادرات 
لوازم خانه داری

مراجعه روزانه 17 هزار نفر به مراکز 
درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت

اعتبارسنجی جایگزین 
وثیقه های بانکی شد

فعالیت ۸1 شرکت حمل بار 
در کرمانشاه

وحدت ملت، بزرگترین سد مقابل 
زیاده خواهی آمریکاست

ارسال اقالم ضروری 
به مناطق زلزله زده 

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه اظهار کرد: وحدت ملت ایران بزرگترین سد 
مقابل زیاده خواهی آمریکاست.

ســردار بهمن ریحانی در همایش روحانیون و نخبگان شهرســتان های ســرپل ذهاب، قصرشیرین و داالهو 
اظهارداشت: امنیتی که در استان ما ایجاد شده درسایه وحدت و همبستگی بین اهل تسنن و تشیع است و به برکت 

همین وحدت امروز به امنیت پایدار در استان دست پیدا کردیم.
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درصــدی   76 رشــد 
صادرات لوازم خانه داری 

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: 
در 8 ماهه سال جاری 85 میلیون و 95 هزار و 413 
دالر  لوازم خانه داری و پاکیزگی ازمواد پالستیکی 
بــه وزن 27 هزارو 332 تن از گمرکات اســتان 
کرمانشــاه اظهار و صادر شد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر ارزش 76 درصد  و از حیث 

وزن 68  درصد افزایش داشته است .
حســین محمدی - خبرنــگار جام 
جم کرمانشــاه: خلیل حیدری افزود: در این 
مدت نیــز  70 میلیون و 973 هــزارو 910 دالر 
نایلون پالســتیکی رولی به وزن 23 هزارو 842 
تن از گمرکات اســتان کرمانشــاه اظهار و صادر 
شــده است که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
از نظــر ارزش 109 درصد و از حیث وزن نیز 122  
درصد رشد داشته است.مدیرکل گمرکات استان 
کرمانشــاه همچنین از افزایش 1568 درصدی 
صادرات اظهار شــده انواع کاشی وسرامیک در 8 
ماهه سالجاری از طریق گمرکات استان خبر داد.

وی میزان صادرات انواع کاشی وسرامیک در 
این مدت را 26 میلیــون و 335 هزارو 496 دالر 
کاال به وزن 148 هــزارو 799 تن عنوان نمود و 
اظهار داشــت: این مقدار نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته از حیث وزن 1844 درصد و از لحاظ 

ارزش 1568 درصد رشد داشته است.
حیدری صادرات اظهار شده پیاز و موسیر را 24 
میلیون و 603 هــزارو 125 دالر کاال به وزن 53 
هزارو 596 تن عنوان نمود و افزود: این میزان در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 
222 درصــد و از لحاظ ارزش 317 درصد رشــد 

داشته است . 

وحدت ملــت، بزرگترین 
ســد مقابــل زیاده خواهی 

آمریکاست

 فرمانده ســپاه حضرت نبــی اکرم)ص( 
استان کرمانشــاه اظهار کرد: وحدت ملت ایران 

بزرگترین سد مقابل زیاده خواهی آمریکاست.
ســردار بهمن ریحانی در همایش روحانیون 
و نخبــگان شهرســتان های ســرپل ذهاب، 
قصرشیرین و داالهو اظهارداشت: امنیتی که در 
استان ما ایجاد شده درسایه وحدت و همبستگی 
بین اهل تسنن و تشــیع است و به برکت همین 
وحدت امروز به امنیت پایدار در استان دست پیدا 

کردیم.
وی با اشــاره به وحدت در زلزله سال گذشته 
ســرپل ذهاب افزود: در زلزلــه چند روز پیش هم 
که در سرپلذهاب، قصرشیرن و گیالنغرب رخ داد 
همبســتگی و وحدتی بین مردم ایجاد شد که به 

نوبه خود بی نظیر بود.
فرمانده ســپاه حضرت نبی اکرم)ص( استان 
کرمانشــاه با بیان اینکه ما در سایه وحدت است 
که قدرتمندیم و عدم وحدت بدون شک ضعف و 
شکست درپی خواهد داشت، گفت: این ارتفاعات 
زمانی در دست دشمنان ما بود و با وحدت گسترده 
ای که بین نیروهای ســپاه و ارتش در ســال 60 
به وجود آمد توانســتیم آن را از تصرف دشــمن 

در آوریم.
وی تصریح کرد: در ســند امنیت ملی آمریکا 
نوشــته شــده که اگر بــه مســلمانان فرصت 
همبســتگی و وحدت داده شــود بزرگترین سد 

مقابل تمام منافع آمریکا رقم خواهد خورد.
ســردار ریحانی گفت: امروز به لطف خدا 40 
ســال است که این کشور در سایه وحدت عزتمند 

و با قدرت در همه عرصه ها ظاهر شده است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه از فعالیت 81 شرکت 
حمل بار در استان خبر داد.

فریبرز کرمی با بیان اینکه بر فعالیت این شرکت ها نظارت جدی می شود، افزود: 
در این راستا 19 شرکت حمل بار طی این مدت تذکر شفاهی و کتبی دریافت کردند 

وهمچنین فعالیت 8 شــرکت برای مدت یک ماه لغو و نیز فعالیت 2 شرکت حمل بار 
هم برای مدت دو ماه ممنوع شــد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه با اعالم اینکه بیشترین بارنامه در شهرستان کرمانشاه صادر شده گفت: 
میزان بارنامه های صادر شــده از ابتدای ســال تاکنون بیش از 378 هزار مورد بوده 

است.وی تصریح کرد: بیشترین بارنامه های صادر شده شامل سیمان، سیمان کیسه 
ای، سیمان فله ای، اوره، چغندرقند، گندم انسانی، کنجاله، پلی اتیلن و گازوئیل بوده 
است.به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه، تعداد رانندگان بخش 

حمل بار در استان کرمانشاه 18 هزار نفر است.

فعالیت 81 شرکت حمل بار در کرمانشاه

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از ارسال 
محمولــه کمکــی ایــن اداره کل بهزیســتی به 
شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب، قصرشیرین، 
گیالنغرب، داالهو و ثالث باباجانی شامل پتو، اقالم 
خوراکی، اقالم گرمایشــی و وســایل ضروری به 

ارزش یک میلیارد و 270 میلیون ریال خبر داد.

امید قادری گفت: عالوه بر ارسال محموله کمکی 
به این مناطق، بهزیستی محوریت انجام مداخالت 
روانی-اجتماعی آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده 
را با اســتفاده از پرفیــت نیروهای محب و اورژانس 

اجتماعی بر عهده دارد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه 

اســترس های پس از حادثه و اضطراب های ناشی 
از آن مقولــه ای جدی اســت، افزود: در این راســتا 
اداره کل بهزیســتی استان 9 تیم اورژانس اجتماعی 
و 28 تیــم محــب را به منظور انجــام مداخالت و 
حمایت های روانی به این مناطق اعزام کرده است.

قادری خاطرنشــان کــرد: دو مرکز تخصصی 
روانشناسی ویژه مناطق زلزله زده توسط بهزیستی 
در شهرستان های سرپل ذهاب و ثالث باباجانی راه 
اندازی شــده که در این مراکز خدمات روانشناسی 
و درمانی به آســیب دیدگان به صورت رایگان ارائه 

می شود.
وی از مــردم مناطق زلزله زده خواســت که در 
صورت مشاهده هرگونه عالئم افسردگی، اضطراب، 
استرس های پس از حادثه و افکار خودکشی در بین 
خــود و اطرافیان برای دریافــت خدمات تخصصی 

روانی-اجتماعی به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.

مدیرکل بهزیستی اســتان کرمانشاه همچنین 
از رایگان کردن شــهریه مهدهای کودک برای 10 
شهرســتان زلزله زده استان خبر داد و گفت: بیش از 
2 هــزار کودک در این مناطــق در مهدهای تحت 
نظارت بهزیستی خدمات رایگان دریافت می کنند.

این مســئول به اعزام تیم های ارزیاب از ســوی 
بهزیســتی برای بررسی موضوع مسکن مددجویان 
تحت پوشــش اشاره کرد و گفت: چنانچه در زلزله 5 
آذر منازل مســکونی مددجویان دچار آسیب شده و 
نیازمند تعمیر و بازســازی باشد بهزیستی به کمک 

مددجویان خواهد آمد.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون یک هزار و 175 
واحــد مســکونی تخریب شــده مددجویان تحت 
پوشش بازسازی و به آنها تحویل شده و تاکنون 50 
 درصــد مددجویــان خانه هــای خــود را تحویل

 گرفته اند. 

ارسال اقالم ضروری به مناطق 
زلزله زده 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

خبر

 اعتبارســنجی جایگزین وثیقه های بانکی 
در اعطای تسهیالت بانک قرض الحسنه رسالت 

شده است.
شــیرین رضایی -خبرنگار جام جم 
کرمانشــاه: مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
رســالت با بیان خبر فوق گفت: در اعتبارسنجی، 
اعتبارمشــتری مالک پرداخت تسهیالت شده و 
از مشــکالت وثیقه های بانکی کاسته خواهد شد. 
محمدحســین حســین زاده بــا بیــان اینکه 
خدمات بانک قرض الحســنه رســالت شــرعی، 

آســان و ارزان در بســتری مدرن است، افزود: از 
سال 96 سامانه اعتبارسنجی مرآت برای بررسی 
ســوابق عملکرد بانکی به منظور ضمانت پرداخت 
ماهاانه تســهیالت توســط مشــتریان و با هدف 
تسهیل در پرداخت تســهیالت به کار گرفته شد، 
چرا که درصورت تاییــد اعتبار وام گیرنده، برای 
دریافت تســهیالت قرض الحسنه دیگر نیازی به 

ضامن نیست.
وی با بیان اینکه کرامت اشــخاص ســرلوحه 
مرآت اســت، اظهارداشــت: اعتبارسنجی وظیفه 

دارد از جاهــای مختلــف اطالعــات را تجمیع، 
تحلیل و پــردازش کند و بر اســاس آن ظرفیت 

بدهی افراد مشخص شود.
 وی شــغل، درآمــد )توانایــی بازپرداخت(، 
عملکرد مالــی و رفتاری مشــتری را متغیرهای 

مبنایی در این سامانه  اعالم کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رسالت صرفه 
جویی در وقت و هزینه را از جمله مزایای اســتفاده 
از ســامانه اعتبارسنجی مرآت عنوان کرد وگفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون حدود 700هزار نفر 

 بــه عضویــت ســامانه اعتبارســنجی مــرآت 
درآمده اند. 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت:

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه های بانکی شد
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امکانــات خــود را برای 
 کاهش مشــکالت بارندگی 

به کار بستیم 
 مدیرامور شــهر 

طی گفتگویی خدمات و 
فعالیتهای شهرداری را 
در بارندگی هــای اخیر 

تشریح نمود.  
روابط  گــزارش  به 
عمومی و امور بین الملل 

شهرداری کرمانشاه، مهندس عارف کیا گفت : طبیعتًا 
نزول بارش و رحمت الهی  سبب خیر و برکت خواهد 
بود و امیدواریم این نعمت واسعه الهی همیشه در این 
سرزمین تداوم داشته باشد، خوشبختانه طی چند روز 
اخیر بارش های خوبی را در ســطح استان  داشتیم و 

در شهر کرمانشاه نیز بارش خوبی را شاهد بودیم. 
وی افزود: این بارندگی ها طبیعتاً در شــهر سبب 
آب گرفتگی هایی نیز خواهد گردید و موجب ایجاد 
مشــکالتی در عبور و مرور شهروندان می شود که 
در این راســتا طی فراخوانی که از مناطق داشتیم و 
از هر منطقه 50 نیروی کمکی درخواســت نمودیم 
توانستیم با 400 نیروی امدادی و خدماتی و استفاده از 
ماشین آالت مختلف مثل بیل مکانیکی و... مناطقی 
را که شاهد آبگرفتگی شــدید و تحت پوشش قرار 
دهیم.  وی افزود : خوشبختانه مشکل خیلی  حادی 
در ســطح شهر به دلیل بارندگی نداشتیم و در برخی 
مناطق مثل بلوار ظفــر ، جانبازان ، 56 متری علوم 
پزشکی و ورودی شــهرک معلم و چند نقطه دیگر 
این مســئله بیشتر به چشــم آمد اما با تمام توان و 
امکانات سعی نمودیم این مشکالت و آبگرفتگی ها 
را مرتفــع نماییم اما دربرخی مناطق نیازمند احداث 
کانال و لوله های دفع آبهای ســطحی هستیم و این 
مشــکلی است که در کل شهر با آن مواجه هستیم و 
دفع کامل آبهای سطحی نیازمند بودجه و اعتبارات 
زیادی می باشــد که تامین آن بــه تنهایی از عهده 
شهرداری خارج اســت.مدیر امور شهر ادامه داد : با 
وجود مشــکالت الیروبی و لوله گذاری جهت دفع 
آبهای سطحی با نظارت بازرسان خدمات شهری در 
حال انجام است و در این راستا تا کنون نقاط زیادی از 
سطح شهر با احداث کانال دفع آبهای سطحی جهت 

مقابله با آبگرفتگی ها تجهیز شده اند.  
عــارف کیا افزود : در طول بارندگی های چند روز 
اخیر تمام تالش خود را جهت خدمت رسانی مناسب 
به شــهروندان انجــام دادیم و فرمانــدار محترم، 
سرپرست شهرداری و معاون خدمات شهری در چند 
مرحله بازدید و نظارت از روند این خدمات رســانی 

داشته اند.  

ساختار بودجه شهرداری 
نیاز به تجدیدنظر دارد

 سرپرســت شــهرداری  کرمانشاه درجلسه 

مدیران مالی و شــهرداران مناطق با تأکید بر اینکه 
بودجه شهرداری ها باید براساس نیازها و واقعیت ها 
و شرایط موجود و وصول درآمدها پیش بینی و تنظیم 
شود گفت: ساختار بودجه شهرداری کرمانشاه نیاز 
بــه تجدیدنظر اساســی دارد و باید تمامی کدهای 
درآمدی و مطالبات وصولی با دقت مورد بررسی قرار 

گیرد.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شــهرداری کرمانشــاه، مهندس حامد لعل بخش 
افزود: ســاختار و نظام بودجه بندی و کنترل بودجه 
ای عــالوه بر اینکه یک ابزار مدیریتی محســوب 
می شــود یکــی از ارکان اصلی و اساســی برای 
پاسخگویی مدیریت شهری به جامعه شهروندی و 
برآوردن توقعات و ارائه خدمات می باشد.وی تأکید 
کرد: بودجه باید با دیدی منطقی، علمی و بر اساس 
واقعیتهای موجود بســته شود، نه بر پایه روندهای 
غیرمنطقی و حدسیات.به گفته مهندس لعل بخش 
اصل وحدت  بودجه، اصل تعادل در بودجه، جامعیت 
بودجه، اصل تقدم درآمــد بر هزینه، اصل انعطاف 
پذیری و شفافیت بودجه برای شهروندان و آگاهی 
از درآمدها و هزینه های شــهرداری از اصولی است 
که باید در بودجه لحاظ گردد.سرپرست شهرداری 
کرمانشاه تصریح کرد: مدیران مناطق باید با توجه به 
محدودیتهای درآمدی، برنامه های جاری و عمرانی 
خود را بر اســاس اولویت بندی وحداکثر استفاده از 
منابع محدود برای خدمات دهی به شــهروندان در 

نظر بگیرند. 
وی گفت: قطعاً بودجه ریزی مناسب می تواند با 
توجه به شــرایط موجود امروز مدیریت شهری، در 
تصمیم گیری منطقی و مناســب، بهبود عملکرد 
مدیریت شــهری و نیز تخصیص مطلوب منابع و 
کنترل و نظارت بر عملکرد شــهرداری بسیار مؤثر 

باشد. 

مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه: 

شــهرداری  ها به درآمد 
پایدار نیاز دارند 

 شــهرداریهای کشــور در فرایند توسعه 

شــهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با 
چالش مالی متعدد در زمینه های مختلف روبرو 
هســتند ، یکی از مهمتریــن چالش های پیش 
روی مدیران شــهری ، کمبــود منابع درآمدی 
مــورد نیــاز بــرای ارائــه خدمــات و ایجاد 

زیرساخت های شهری است.  
یارتبــار افــزود: یکــی از معضالتــی که 
شــهرداریها با آن گریبانگیر هستند وابستگی 
مالی شــهرداریها به شــرایط جامعه است علی 
رغم اینکه شــهرداریها دارای سیســتم بودجه 
بندی و برنامه ریزی هســتند ولی از آنجاییکه 
بیشترین ســهم درآمد شــهرداریها مربوط به 
عوارض ســاختمانی اســت در نتیجــه درآمد 
آنها تحت تاثیر تغییــرات اجتماعی ، اقتصادی 
، طبیعی و سیاســی روز می باشد که موجب عدم 
اجرای برنامه های از پیش تعیین شده در توسعه 
شــهری می گردد، لذا باید راهکارهای جدیدی 
را بررســی نمود تا از وابســتگی شهرداریها به 

درآمدی ناپایدارکاسته شود.  
در خصوص درآمدهای پایدار شــهرداریها، 
کسب درآمد شهرداریها از اموری است که تاثیر 
عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان 
دارد، اگر شهرداریها نتوانند درآمد کافی و پایدار 
به دســت آورند ، نخواهند توانســت  تاسیسات 
ضــروری را در شــهر ایجــاد و اداره کنــد ، از 
مهمترین مسائل شهرداریها در سرتاسر جهان 
، ایجاد منابع کافی درآمــد جهت تامین هزینه  

خدمات ارائه شده  می باشد.  
به طورکلــی درآمد شــهرداریها از دو منبع 
تامین می گــردد : 1- منابع داخلــی 2- منابع 

خارجی 
منابــع داخلــی: آن دســته از درآمدهایی 
هستند که مســتقیمًا توسط شــهرداریها و به 
صورت عوارض و بهــای خدمات گوناگون که 
بیشــتر مربوط به اراضی و امالک هستند وصل 

می گردند.  
درآمدهای خارجی شامل درآمدهایی است 
که حاصل ســرمایه گذاری بخش خصوصی و 
مشــارکت با شــهرداری در اجرای پروژه های 
مختلف: فروش اوراق مشــارکت و کمک های 

دولتی و. .. می باشد. 
در این راســتا پیشــنهاداتی جهت دستیابی 
به توســعه شهر پایدار به شــرح ذیل به اطالع 

می رساند: 
1-     اداره و کنتــرل شــهرهای بــزرگ به 
خصوص کالنشــهرها که بایــد از منابع مالی 
قابــل توجهی برخوردار باشــد کــه همانطور 
که گفته شــد انواع مختلفــی دارد و یکی از آن 
موارد منابع خارجی اســت کــه این قبیل منابع 
حتمــی می توانند تا ســرمایه های خارجی نیز 
گســترش یابند که برای جذب این ســرمایه ها 
نیاز به همکاری قانون گذاران در حمایت دولت 

می باشد.  
2-     شــفاف ســازی اموری بــرای عامه 
مــردم یکی دیگــر از اقداماتی اســت که باید 
توســط شهرداریها انجام شــود، برای مثال در 
جذب ســرمایه گذار باید سود ،زیان ، طرحها و 
نحوه مشارکت زمان و میزان بازگشت سرمایه 
به صورت کاماًل شــفاف مشــخص باشــد و با 
هزینه های مختلف شــهر با توجه به عوارضی 
که شــهروندان پرداخــت می نمایند واضح و 

روشن ارائه شود. 
3-     فروش اوراق مشــارکت و ســلوک از 
راههایی اســت که هم موجب جریان نقدینگی 
درفعالیتهــای شــهری می گــردد و هم باعث 
مشــارکت مردم و توسعه شــهرها می شود، در 
این طرح مردم به نوعی جزء ســهامداران شهر 

محسوب می شوند.  
4-     ایجاد بانک شــهرداریها نیز می تواند به 
عنوان تعیین اخذ وام های داخلی و خارجی باشد 
همچنین با جمع آوری وجه نقد مردم را شریک 

در توسعه و عمران شهر نمود. 
5-     تخصیص بخشی از مالیات های محلی 

به شهرداریها 
6-      درنهایــت اســتفاده از تجارب ســایر 
کالنشــهرهای جهان کــه می تواند به صورت 
ملــی و محلی درآمده و راهگشــای فعالیتهای 

مختلف شهری باشد.  

شهردار منطقه 3با تشریح فعالیتهای انجام شده در منطقه بر خدمات رسانی مناسب و 
با کیفیت تر به شهروندان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشاه ؛ مهندس رسول حیدری گفت : فعالیت هایی همچون اجرای کانال دفع آبهای 
سطح در سطح منطقه، اجرای کانیوا وسط کوچه های شاطرآباد جهت دفع آبهای سطحی، 

خاکبرداری و شن ریزی و زیرسازی کوچه های شهرک کهریز، زدن سد جهت  جلوگیری 
از آبهای ســطحی، ســیالب  و بارندگی در انتها  شهرک فدک و جنب مسکن بهزیستی 
از مهمترین فعالیتهای این منطقه  جهت مقابله با ســیالب و آبگرفتگی است . وی ادامه 
داد: از دیگر فعالیتهای انجام گرفته در منطقه می توان به پاکســازی زمین های خالی در 

سطح منطقه، پلمب ضایعات فروشان  غیرمجاز در محله شاطرآباد، پله گذاری و موزاییک 
فرش  ورودی کوچه های خیابان رشید یاسمی، ترمیم و بازسازی چمنها، هرس درختان و 
خاکبرداری بزرگراه امام )ره( و گلکاری وسط باکسهای منطقه، خاکبرداری و بیس ریزی 

و زیرسازی بلوار انتهای کیهانشهر جهت وصل به بزرگراه امام )ره(، اشاره کرد.

شرح فعالیت های شهرداری منطقه 3

 مهندس حامد لعل بخش، سرپرست شهرداری 
کرمانشاه درنشست با حوزه معاونت فنی وشهرسازی 
بر برنامه ریزی برای رعایت تناســب همه جانبه فضا، 
کارکرد، نیاز و همجواری کاربریها در شهر تأکید کرد.

بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
شهرداری کرمانشاه، وی گفت: با رشد شهرنشینی در 
ســالهای اخیر و سیر افزایش جمعیت شاهد دگرگونی 
در ســاختار شهرهستیم که در رشد و کالبد شهر اثرات 

خود را نشان داده است.
مهندس لعل بخش با بیان اینکه شــهرهای امروز 
حالتی دینامیک دارند که ترکیبی از ســنت و مدرنیزم 
را در خــود جــای داده اند، افزود: امــروز به علت بی 
برنامگی های گذشــته در بعضی از نقاط شهر با رشد 
ناموزون مواجه هســتیم و شهروندان دیگر احساس 

تعلق خاطر به شهر ندارند.

وی گفــت: توســعه کالبــد شــهری درتعامل 
و تاثیرپذیــری از تغییــر و تحــول در عرصه هــا و 
زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و سیاستهای حاکم 

بر شهر شکل می گیرد.
سرپرســت شهرداری کرمانشاه تأکید کرد: توسعه 
فیزیکی یک شــهر به خودی خود نه می تواند بد باشد 
و نه می تواند خوب باشــد از طرفی از توســعه شهرها 
نمی توان جلوگیری کرد چراکه شــهر به عنوان یک 
محیط پویا همچون موجود زنده به وجود می آید، رشد 
می کند و بزرگ می شود و در کنار آن عوامل عدیده ای 

همچون رشد جمعیت و مهاجرت در آن دخیل است.
وی تصریح کرد: انواع آالینده های صوتی و بصری، 
بی توجهی به بافت فرســوده وهویت ملی و تاریخی 
باعث شــده که هویت شهری ما آســیب پذیر باشد.

مهندس لعل بخش با تأکید بر اینکه در شهرسازی باید 

مبانی و ارزشهای فرهنگی، شکل کالبد و عملکرد، در 
شکل دادن به فضاها و ساختمانها تناسب داشته باشد 
تا کل شهر پدیده ای منظم و متعادل را به منصه ظهور 
برساند ادامه داد:هماهنگی عملکردهای شهری با نیاز 
انسان، هماهنگی ابعاد و تناسبات فضاها و ساختمانها 
با توان روانی انسان و ایجاد تعادل و هماهنگی طرحها 
و برنامه ها با شــرایط محیطــی و اقلیمی و همچنین 

هماهنگی طرحها و برنامه ها بایکدیگر، باید در دستور 
کار حوزه فنی و شهرسازی قرارگیرد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه در پایان تاکید کرد: 
باید با بســیج بالقوه اجتماعــی، اقتصادی و کالبدی، 
برای باالبردن کیفیت محیط زیســت شهر و برقراری 
تــوازن درکمیت وکیفیــت زندگی شــهری، برای 

شهروندان شرایط مناسبی را به وجود آوریم. 

سرپرست شهرداری کرمانشاه:

هماهنگی ساختمان ها با توان 
روانی انسان در دستور کار باشد

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

خبر

 مهندس ســجاد یزدانی، شــهردار منطقه هفت طــی گفتگویی 
مهمترین فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در ســطح این منطقه را تشریح 

نمود.  
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه؛ یزدانی 
گفت : تمام امکانات خود را در ســطح منطقه بــه کار گرفته ایم تا بتوانیم 
خدماتی با کیفیت و درســت را به شــهروندان ارائه نماییم و رضایت مردم 
عزیز را کســب نماییم.  در این راستا نیز انصافًا همشهریان عزیز همکاری 

خوبی با پرسنل شهرداری داشته اند که جای تقدیر و تشکر دارد.  
شــهردار منطقه 7 با اشاره به فعالیتهای واحد خدمات این منطقه افزود 
: واحــد خدمات شــهرداری منطقه 7  فعالیتهای خوبــی را انجام داده که 
عبارتند از :  لکه گیری آســفالت دستی به مساحت14000 مترمربع ،جمع 
آوری 500 ســرویس نخاله سطح منطقه ،نصب 30مخزن زباله جدید در 

سطح منطقه،بازســازی 200 مخزن زباله سطح منطقه،خرید800 چرخ 
مخزن،جمع آوری 200 شاخه بریده درختان،شستشوی 4000 مترکانال 
دفع آبهای ســطحی ، 2200 مترنرده گذاری فاز 4 چم بشیر  ،زیبا سازی و 
رنگ آمیزی دیوارهای ســطح منطقه به مساحت 7000 مترمربع،امحاء 
1000 متر مربع  دیوارنویسی غیرمجاز،الیروبی کانال دفع آبهای سطحی  
به متراژ4000 متر.  مهندس یزدانی فعالیتهای واحد فضای سبز شهرداری 
منطقه 7 را چنین برشمرد : تجهیز و راه اندازی سرویس بهداشتی 6 چشمه 
در بوستان دانشجو و 4 چشمه در بوستان عطار ،رفع خاموشی بوستان های 
منطقــه ،جمع آوری علف های هرز در منطقه ،کاشــت گلهای فصلی در 
میادین منطقه ، کاشــت درختچه در بوســتان ها و میادین منطقه، ایجاد 
تشــتکی درختان در بلوارهای منطقه ،الیروبی چم بشیر فازهای 1 و2 و 3 
،ایجاد چاله جهت کاشــت درخت، جمع آوری وسایل بازی غیراستاندارد و 

استاندارد ســازی ،راه اندازی انشــعاب برق میدان رازی ،نصب صندلی 
پارکی در پارک چم بشــیر فاز 5 ،نصب کف پوش جهت اســتاندارد سازی 
محل بازی کودکان ، نصب 2 عدد میز پینگ پنگ در بوســتان امام علی 
)ع( ،تعمیر و رفع مشکل صندلی های پارک های سطح منطقه ،چمن کاری 
پارکهای پروین اعتصامی2 ، مالورد و شــهید عظیــم نیکخواه و نصب 
چراغهای پارکی در میدان حافظ.وی در پایان  با اشاره به فعالیتهای واحد 
عمران شــهرداری منطقه هفت افزود : آســفالت مکانیزه به مســاحت   
120/000 مترمربع ، لکه گیری آســفالت توســط پیمانکار به مســاحت 
35000 مترمربع ، جدول گذاری به متراژ 3500 متر طول ، موزائیک کاری 
بــه مســاحت 3000 مترمربع ، احــداث کانال دفع آبهای ســطحی به 
متراژ1200 مترمربع ، 110000 مترمربع زیرسازی،  جدول پارکی 3500 

متر طول از مهمترین اقدامات شهرداری در منطقه بوده است.  

اقدامات منطقه 7 شهرداری کرمانشاه

 مهندس خسرو عیسیائیان شهردار منطقه 6 با 
تبریک ایام هفته وحدت بر خدمت رسانی مناسب و با 

کیفیت به شهروندان تاکید نمود.  
بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
شهرداری کرمانشاه، شهردار منطقه 6 شهر کرمانشاه 
گفت : با توجه به فرا رســیدن ایام پرخیر و برکت هفته 
وحدت تالش نمودیم ســطح منطقه را به مناســبت 
والدت پیامبــر مهر و دوســتی حضرت محمد )ص( 

آذین بندی مناسبی نماییم.
وی افزود : عالوه بر فعالیتهای مناســبتی  در ایام 
مذهبــی و ملی ســعی گردیده خدمات مناســب و با 
کیفیت را در سطح منطقه با تالش پرسنل سختکوش 
و زحمتکــش انجام دهیم و در همین راســتا نیز طی 
چند روزاخیر هرس درختان متداخل با سیم های برق 
درکوچه های خیابانهای کاشــانی و طالقانی ، الهیه ، 
معابر شهرک نجفی و دادگستری و کود ریزی میدان 
شــاهد ، اســپار رفیوژ وسط بلوار شــهیدان رضایی و 
گلکاری گلدانهای پارک شــبدیز توسط فضای سبز 

شهرداری منطقه انجام گرفته اســت.  
مهندس عیسائیان ادامه داد : همزمان با هفته بسیج 
با نصب بنر در معابر اصلی منطقه  یاد جان فشــانیها و 
ازخود گذشتگی بسیجیان گرامی داشته شد.  همچنین 
حاشــیه زنی و اصالح چمن  پارک کله قندی شهرک 
بهداری ، حاشیه زنی و اصالح چمن  رفیوژ وسط بلوار 
کمربندی غربی ، ساماندهی میدان استقالل شهرک 
والیت ، ایجاد کانال در رفیوژ وســط بلوار ارم شهرک 
والیــت جهت آبخوری مطلوب تــر درختان ،هرس 
کردن و ایجاد تشــتکی پای درختان رفیوژ وسط بلوار 
شهید بهرام آبادی شهرک والیت و کنده کاری جهت 
ایجاد کانیوا در بلوار شــهید بهرام آبادی تقاطع خیابان 

پاکدشــت شهرک والیت از دیگر اقدامات مهم انجام 
گرفته در منطقه می باشد. 

وی ادامــه داد : تعویــض موزاییک فرش و ترمیم 
پیاده رو پارک جهان نما بلوار کمربندی غربی و پارک 
انتهــای بلوار شــهید بهرام آبادی ، ایجــاد کانیوا در 
کوچه های 38 خیابان بهداری و ششم خیابان نسترن 
بلوار بنشــن جهت دفــع آبهای ســطحی ، اصالح 

آبخــوری درختان بلوار های ســطح منطقه ، اصالح 
چمن و ایجاد تشــتکی پای درختــان بلوار گلها و 56 
متری جهت اصــالح آبخوری ، ســاماندهی میدان 
استقالل شــهرک والیت ، اسپار )شخم زدن ( میدان 
شــاهد الهیه بــرای گلکاری ، عملیات زیرســازی و 
تسطیح در شهرک اتوبوسرانی و سطح منطقه از دیگر 
فعالیتهای خدماتی اســت که در منطقه انجام شده و 

می توان به آن اشــاره کرد.  شــهردار منطقه شش در 
پایان گفت : با توجه کمبودها و تنگناها تمام ســعی و 
تــالش خــود را جهت خدمت رســانی مناســب به 
شــهروندان به کار بســته ایم و تکریــم ارباب رجوع 
ومــردم را در اولویت کارهای خود قــرار داده ایم که 
امیدوارم همشهریان و اهالی سطح منطقه 6 رضایت 

از این فعالیتها و اقدامات داشته باشند.  

تشریح فعالیت های شهرداری منطقه 6



 مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمانشاه در 
گفتگو با خبرنگار روزنامه جام جم از مراجعه روزانه 17 
هزار مورد به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت 

خبر داد.
الهــه فرهــادی - خبرنــگار جام جم 
کرمانشاه: کیومرث مظفری از پرداخت 70 درصدی 
صورتحساب مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی تا پایان 
مهر در روزهای آینده خبر داد و اظهار داشت: مطالبات 
مراکز درمانی دانشگاهی تا پایان شهریور به طورکامل 

پرداخت شده است.
وی افزود: مطالبات داروخانه های شهرســتانهای 
زلزله زده تا پایان مرداد پرداخت شــده و طی روزهای 

آینده سایر مراکز نیز پرداخت می شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه از پرداخت 
مطالبات مراکز بهداشــتی درمانی روستائی تا مهرماه 
سخن گفت و افزود: مطالبات بیمارستانهای خصوصی 

و غیردانشگاهی نیز تا پایان تیر پرداخت شده است.
وی توجه به بیماران خاص را جزو اولویت ها دانست 
و بیــان کرد: در 6 ماهه اول ســال جــاری بیش از 22 
میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.مظفری ادامه 
داد: در مجموع در حال حاضر 1040 موسســه درمانی 
شامل پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و ... طرف قرارداد 
بیمه سالمت و مشــغول ارائه خدمت به بیمه شدگان 
هســتند.وی تصریح کرد: بیمه شــدگان در صورت 
هرگونه شــکایت می توانند با سامانه 1666 یا با شماره 
372241849 واحد رســیدگی به شــکایات اداره کل 
بیمه ســالمت تماس بگیرند یا بــه صورت حضوری 
بــه اداره کل مراجعه نمایند.مدیرکل بیمه ســالمت 
اســتان کرمانشاه گفت: طی 6 ماهه اول امسال، بیش 
از 6 میلیــون بار مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد 
صورت گرفته اســت و می توان گفت حدوداً روزانه 17 
هزار بار مراجعه داشــته ایم.مظفری با اشاره به 1700 
بیمار خاص تاالســمی، دیالیــزی، هموفیلی و ام اس 
تحت پوشش بیمه سالمت عنوان کرد: سال گذشته 25 
میلیارد تومان بابت درمان این بیماران هزینه شــده که 
بیشترین هزینه در این بین مربوط به بیماران هموفیلی 

اســت.مظفری اظهار کرد: هم اکنون 95 درصد هزینه 
درمان بیماران خاص و بیش از 95 درصد هزینه بیماران 

صعب العالج توسط بیمه سالمت تامین می شود.
وی افزود: هم اکنون 90 درصد هزینه های بستری 
بیمه شــدگان در مراکز دولتی و 70 درصد هزینه های 

سرپایی تحت پوشش بیمه است.
مظفری در ادامه با بیان اینکه بیمه سالمت در طول 
سالهای فعالیت خود پروژه های بزرگی را در استان اجرا 
نموده،تصریــح کرد: در ســال 75 طرح بیمه همگانی 
روســتاییان و عشایر برای 700 هزار نفر در استان اجرا 
شد واین طرح در سال 84 از کارت بیمه به دفترچه بیمه 

ارتقا پیدا کرد.
* فرد بدون پوشش بیمه نداریم

مدیرکل بیمه ســالمت استان با بیان اینکه در سال 
81 برای 240 هزار نفر در اســتان طرح ملی کارت بیمه 
بســتری صادر شــد مهمترین پروژه اجرا شده را طرح 
بیمه  همگانی سالمت رایگان دانست که در اردیبهشت 
سال93  برای 370 هزار نفر از افراد فاقد پوشش بیمه ای 
در اســتان انجام شد و اضافه کرد: ادعا می کنیم اکنون 

هیچ فرد فاقد پوشش بیمه در استان نداریم.
مظفری در پایان اظهار داشت: در کرمانشاه بیش از 
60 درصــد از مردم تحت پوشــش 5 صندوق بیمه ای 
سازمان بیمه سالمت هســتند که ماهاانه 35 میلیارد 

تومان برای آنها هزینه می شود. 

مراجعه روزانه 17 هزار نفر به مراکز درمانی 
طرف قرارداد بیمه سالمت
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

حافظبا یار آشنا سخن آشنا بگو

 طرح حمایتی ســبد کاال برای 

خانوارهــای مددجــو و کــم درآمد از 
چندی قبل آغاز شــده و آنها می توانند 
بســته به تعداد افراد خانوار و مبلغی که 
کارت آنها شــارژ شــده اقالم اساسی 

خوراکی خریداری کنند.
خبرنگار   - بی نظیرحشمتی 
جام جم کرمانشــاه: در شــرایط 
اقتصادی چند ماه اخیر، اقشــار مددجو 
از جملــه اولین گروه هایــی بودند که 
ســفره آنها کوچک شــد و آب رفت و 
حاال قرار اســت با ایــن طرح حمایتی 

بخشی از این سفره تامین شود.
تعداد خانوارهای این قشر در استانی 
مانند کرمانشــاه بســیار زیاد است، به 
عالوه از آنجاییکــه خانواده های کم 
درآمد همیشه نگران وضعیت معیشت 
خود هستند می ترسند اقالم اساسی که 
در فروشگاه ها برای آنها در نظر گرفته 
شــده زود تمام شــود و از همین رو از 
ساعات اولیه روز در صف های طوالنی 

مقابل فروشگاه ها می ایستند.
دیدن منظره این فروشگاه ها دل هر 
کسی را به درد می آورد، افراد عمدتا پیر، 
ضعیف یا ناتوانند که ساعت هاست در 
صف ایستاده اند، گاهی از ترس اینکه 
این همه انتظار به نتیجه نرسد و برخی 
اقالم در آن روز تمام شــود حتی با هم 
مجادلــه می کنند، گاهی در این هوای 

ســرد روی زمین می نشینند و گاهی از 
سرما مثل بید به خود می لرزند.

این افراد آنقدر همیشــه با کاستی و 
کمبود برای تامین معیشت خود مواجه 
بودنــد که اکنون تــالش می کنند در 
کوتــاه ترین زمان اقــالم غذایی خود 
را دریافت کنند، در بســیاری از موارد 
شــدیدا هم به این اقــالم نیاز دارند و 
احتماال مدت ها منتظر اعالم این سبد 

حمایتی از سوی دولت بوده اند.
» شــهناز باوندپور« یکی از زنانی 
است که در صف سبد کاال مقابل یکی 
از فروشگاه های کرمانشاه ایستاده و با 
اشاره به شــلوغی و ازدحام جمعیت در 
این صف، گفت: از ســاعت هفت صبح 
اینجا منتظرم تا فروشــگاه باز شــود و 
چند قلم کاال تهیه کنم، راهم دور است 
و با اتوبوس خط واحد نیم ســاعت در 

مسیر بودم.
وی ادامــه داد: یک ســاعت باید 
منتظر بمانم تا در فروشــگاه باز شود و 
بعد کم کم شــروع به دادن اقالم کنند، 
در برخی مــوارد آنقدر ازدحام جمعیت 
و تعداد متقاضیان زیاد اســت که مثال 
مرغ تمام می شــود و بــه انتهای صف 

نمی رسد.
این شهروند کرمانشــاهی افزود: 
این در حالی اســت که رقم این ســبد 
حمایتی خیلی هم چشــمگیر نیســت 

و شــاید برای یک خانواده پر جمعیت 
حتی برای یک ماه هم کافی نباشد.

باوندپــور با انتقــاد از اینکه محل 
مناسبی برای به انتظار ایستادن مردم 
وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: باید در 
ســرما و گاهی جلوی باران بایستیم تا 
اقالم خود را دریافــت کنیم و بعد این 

راه دور را دوباره برگردیم.
» رضا محمدی« یکی دیگر از این 
افراد است و از تعداد کم فروشگاه های 

عرضه سبد حمایتی گالیه دارد.
وی اظهــار کــرد: چنــد ده هزار 
خانوار در کرمانشــاه باید این سبد کاال 
را دریافــت کنند و 10، 12 فروشــگاه 

جوابگوی این همه جمعیت نیست.
این شــهروند با بیــان اینکه مردم 
بــرای دریافت چنــد قلــم کاال باید 
ســاعت ها در صف بمانند و گاهی هم 
با یکدیگــر درگیر می شــوند، عنوان 
کــرد: پراکندگی فروشــگاه هایی که 
انتخاب شــده نیز مناسب نیست، اکثر 
افراد نیازمند کاال در حاشــیه شــهر و 
در شــهرک ها زندگی می کنند و باید 
مســافت طوالنی را برای گرفتن سبد 

کاال طی کنند.
محمدی اضافه کرد: گاهی برخورد 
صاحبان و کارکنان فروشگاه نیز چون 
سرشــان زیاد شلوغ است و مردم داد و 
بیداد و دعوا می کنند اصال خوب نیست 

و بــرای گرفتن چند کیلو برنج و یا مرغ 
باید رفتار آنها را نیز بپذیریم.

به گفته مدیرکل بهزیســتی استان 
کرمانشــاه در این باره گفت: 31 هزار 
نفر در اســتان که مددجوی بهزیستی 
هســتند مشمول طرح ســبد حمایتی 
کاالی دولت هســتند و توزیع ســبد 

برای آنها از 20 آبان آغاز شد.
امیــد قــادری با بیــان اینکه فعال 
محدودیــت زمانی بــرای دریافت آن 
سبد حمایتی وجود ندارد، افزود: توزیع 
ســبد حمایتی دولتی محدود به همین 

یک مرحله نیست.
وی بــا اشــاره به چند فروشــگاه 
مشخص که از قبل برای این منظور در 
کرمانشاه تعیین شده، خاطرنشان کرد: 
هیچ فروشــگاهی حق گرفتن کارمزد 

برای ارائه سبد کاال را به مردم ندارد.
به گفته این مســئول، رقم این سبد 
برای خانوار یک نفره 100 هزار تومان، 
دونفره 150 هزار تومان، سه نفره 200 
هزار تومــان، چهار نفــره 250 هزار 
تومــان و پنج نفره به بــاال 300 هزار 

تومان است.
قادری با اشاره به اینکه توزیع سبد 
حمایتی بــه همین یک مرحله محدود 
نیســت، عنوان کرد: فعال محدودیت 
زمانــی برای دریافت این ســبد وجود 

ندارد و مردم نگران نباشند. 

 ازدحام برای یک لقمه نان

 مدیرکل ثبت احوال اســتان کرمانشــاه گفت: 
زلزله زدگان با گذشت یک سال از زلزله 21 آبان سال 
گذشته هیچ مشکلی برای شناسنامه و کارت ملی خود 

ندارند.
پــگاه محمــدی - خبرنــگار جام جم 
کرمانشاه: علیرضا قبادی با اشاره به زلزله 21 آبان 
سال گذشته، افزود: خوشبختانه در این زلزله کمترین 

میزان زیر آوار ماندن شناسنامه های مردم را داشتیم.
وی اظهارداشت: در سه شهرستان اصلی زلزله زده 
حدود 130 هزار نفر جمعیت داریم اما طی یک ســال 
اخیر فقط دو هزار مورد درخواســت صدور شناسنامه 
المثنی داشــتیم که در برابر جمعیت این شهرستان ها 

رقم بسیار ناچیزی است.
وی با بیان اینکه صدور شناسنامه المثنی برای این 

افراد در کمترین زمان ممکن انجام شــد، خاطرنشان 
کرد: مــردم برای انجام کارهــای بانکی و امور خود 

هیچگونه مشکلی نداشتند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان کرمانشــاه یادآوری 
کــرد: در بحــث کارت ملی نیز در شهرســتان های 
زلزله زده نیز مانند دیگر نقاط استان صدور کارت ملی 

هوشمند برای مردم انجام شده است. 

 مهندس مرادی مجد، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیــروی برق کرمانشــاه اعالم کرد: پــس از زلزله 6/4 
ریشــتری در کمترین زمان ممکن برق تمامی روستاها 
وصل شــد و در هیچ کدام از مناطق زلزله زده خاموشی 

وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان کرمانشاه، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این 

شرکت با بیان اینکه در پی وقوع زلزله 4 آذر 97 شهرستان 
سرپل ذهاب، بالفاصله در ستاد شرکت توزیع نیروی برق 
جلســه کمیته بحران تشکیل دادیم، گفت: بعد از وقوع 
زلزلــه گروه های مختلف نیروهای کمکی و عملیاتی را 
همراه تجهیزات و ماشین آالت به مناطق زلزله زده اعزام 
کردیم.وی با اشاره به اینکه برق شهرستان های سرپل 
ذهاب، قصرشیرین و گیالنغرب به طور کامل قطع شده 

بود، اظهار داشت: در کمترین زمان ممکن )10 دقیقه پس 
از وقوع زلزله( توانستیم اکثر مناطق این شهرستان ها را 
برقدار کنیم.وی درخصوص خاموشی مناطق دیگر نیز 
اضافه کرد: 50 روســتا در ســرپل ذهاب، 20 روستا در 
گیالنغرب، 6 روستا در اسالم آباد و 2 روستا در داالهو نیز 
بی برق بودند که این روستاها نیز تا ساعت 2 بامداد برقدار 

شده و به این ترتیب تمامی روستاها برقدار شدند. 

زلزله زدگان مشکل شناسنامه و کارت ملی ندارند 
مدیرعامل توزیع برق کرمانشاه:

برق مناطق زلزله زده وصل است


