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انعقاد قرارداد 7 هزار 
 میلیارد ریالی تسهیالت 

با زلزله زدگان 

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی با  بیان اینکه 
حدود 7هزار دستگاه تاکسی با ...

توزیع الستیک ویژه 
 ناوگان تاکسیرانی 

با قیمت مصوب
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کرما نشاه

 صادرات کرمانشاه 
3 میلیارد دالری می شود

کاهش حریق در عرصه های منابع طبیعی 
استان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمانشــاه از کاهش 81 درصدی وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی استان 
در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایســنا ســرهنگ عباس بهاری اظهار کرد: امســال در مقایسه با سال گذشــته میزان وقوع حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی استان 
کرمانشاه با کاهش 81 درصدی از نظر مساحت و کاهش 53 درصدی از نظر تعداد...

 صفحه2

 صفحه2

 صفحه4

شبی که کرمانشاه لرزید

برداشت 13 کیلو زعفران  از مزارع کرمانشاه
صفحه2

مراســم انعقاد قرارداد طرح توســعه حمل ونقل ریلی 
تهران و هشــت کالنشهر با حضور وزیر نفت، شهرداران و 

روسای شورای شهر این کالنشهرها برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری 
کرمانشــاه مهندس حامد لعل بخش، سرپرست شهرداری 
کرمانشــاه ، غالمرضا امیری، رئیس شورای شهر و سعید 
ســلیم ساسانی مدیر عامل سازمان قطار شهری در مراسم  

انعقاد این قرارداد حضور داشتند.
مهندس لعــل بخش در خصوص این جلســه و موارد 

مطرح شده در آن گفت:سیاست سازمان...

بعد از چند سال کاهش؛ 
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه
بعد از چند سال کاهش؛ 

صادرات کرمانشاه 3 میلیارد دالری می شود
کیوان کاشــفی اظهار کرد: اگرچه طی چند ســال اخیر 
روند صادرات اســتان به دلیل مشکالتی که در کشور عراق 
وجود داشــت کاهش یافت، اما امسال شاهد افزایش مجدد 

صادرات استان هستیم.
وی درباره دالیل رونق صادرات در ســال جاری، افزود: 
یکی از مهمترین این دالیل افزایش قیمت دالر اســت که 

صادرات را برای تجار شیرین کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، برقراری آرامش 
نســبی در عراق را از دیگر دالیل رونق صادرات کرمانشاه 

دانست.
کاشــفی خاطرنشــان کرد: این افزایش صــادرات در 
شــرایطی صورت گرفته که امسال با دســتورالعمل های 
خلق الســاعه متعددی مواجه بودیم و حتی صادرات برخی 
از اقالم مهم مانند ســیب زمینی، گوجه فرنگی و رب گوجه 

نیز ممنوع شد.
وی معتقد است، با مجموع این شرایط، صادرات امسال 
اســتان کرمانشاه می تواند دوباره به رکورد سه میلیارد دالر 

سال های قبل برسد.
*امکانات مرزها شایســته تــردد 1000 

کامیون در روز نیست
رئیس اتاق بازرگانی اســتان کرمانشــاه بــا بیان اینکه 
اکنــون در اســتان از تمام ظرفیت تولید و تجارت اســتان 
برای صادرات استفاده می شود، افزود: برای افزایش بیشتر 

صادرات استان نیازمند ایجاد ظرفیت های جدید هستیم.
کاشفی با بیان اینکه این ظرفیت  سازی باید در دو بخش 
زیرســاخت های مرزی و توسعه سرمایه گذاری انجام شود، 
یادآوری کرد: علی رغم شعارهایی که داده می شود، بسیاری 

از زیرساخت های مرزی استان اصال مناسب نیست.
وی از وضعیــت فعلــی زیرســاخت های دو مرز مهم 
پرویزخان و ســومار یاد کرد که هر ســال وعده هایی برای 
تامین اعتبار و بهبود زیرســاخت های آن داده می شود، اما 
هنوز امکاناتی که دارد شایســته تــردد روزانه حدود هزار 

کامیون نیست.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه عالوه 
بر همت اســتان باید اعتبارات ملی را نیز به سمت مرزهای 
اســتان جذب کنیم، تصریح کرد: مرزهای کرمانشــاه هم 
اکنون مختص اســتان نیست و به بســیاری از استان های 

دیگر کشور هم خدمات ارائه داد.

* باید ظرفیت های صادراتــی جدید ایجاد 
کنیم

کاشــفی بر لزوم ایجــاد ســرمایه گذاری های جدید با 
رویکرد صادراتی در اســتان هم تاکید کرد و یادآور شد: باید 
به دنبال تولید کاالهایی باشیم که در کشور عراق بازارهای 

صادراتی خوبی دارد.
وی افزود: البته برخی از این محصوالت که در سال های 
اخیر میزان صادرات قابل توجهی داشــته نیازمند راه اندازی 
یک زنجیره تولید است، اما سایر کاالها مانند انواع کنسرو و 
کمپوت، شیرینی و شکالت و ... می توانیم بخوبی کار کنیم.

به گفته عضو هیات رئیســه اتــاق بازرگانی ایران، تمام 
این ظرفیت ها احصا شــده و در اولویــت ارائه مجوز برای 

سرمایه گذاری قرار دارد.
کاشفی عنوان کرد: این موضوع را هم نباید فراموش کرد 
که فعال با شــرایط کنونی کشور و تحریم ورود ماشین آالت 

مقداری شرایط سرمایه گذاری سخت شده است.
رئیــس اتاق بازرگانی اســتان کرمانشــاه با اشــاره به 
ظرفیت هــای خوبی هــم که در حوزه ســرمایه گذاری به 
صورت مســتقل و مشــترک با طرف عراقی شکل گرفته، 
خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه گذاری مزیت های زیادی 
دارد که هم بعد مســافت را کاهش می دهــد و هم هزینه  
تعرفه های وارداتی قابــل توجهی که عراق وضع کرده نیز 

حذف می شود.
*شیوه های سنتی تجارت را کنار بگذاریم

وی به موضوع دیگری که می تواند به توســعه صادرات 
اســتان کمک کند هم اشاره داشــت و افزود: باید به سمت 

شیوه های مدرن تجارت برویم.
وی با بیان اینکه اکنون بخشــی از مبادالت تجاری ما با 
عراق به صورت ســنتی است، یادآوری کرد: این امر ناشی 
 L.C از وضعیت کشــور عراق اســت که سیستم بانکی و
مناســب ندارد و بســیاری از مبادالت به صــورت پایاپای 

صورت می گیرد.
کاشفی گفت: نمونه دیگر مشــکالتی که در تجارت با 
عراق داریم در شــیوه حمل و نقل اســت که اکنون عراق از 

روش حمل یکسره تبعیت نمی کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ابرازامیدواری کرد 
با پیوســتن عراق به کنوانســیون های بین المللی وضعیت 

تجارت با این کشور به سمت مدرن شدن برود.
وی از برنامه های اتاق بازرگانی برای آموزش شیوه های 
نوین تجارت به بازرگانان نیز یاد کرد که طی چند سال اخیر 

اجباری شده است.
کاشفی در ادامه بر لزوم توجه تجار داخل استان به مسائل 
بازاریابی، برندینگ، بسته بندی و ... هم اشاره داشت و تاکید 
کرد: اقدامات خوبی طی دو، ســه ســال اخیر در این زمینه 
انجام شــده و حتی الزاماتی نیز برای بســته بندی کاالها 

تعریف شده است
* بازارهای جدید صادراتی را دریابیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه موضوع دیگری را 
کــه باید مد نظر قرار گیرد توجه به بازارهای صادراتی دیگر 
اعالم کرد و افزود: اگرچه اکنون بیش از 20 کشــور هدف 
صادرات کرمانشاه هستند، اما عمده صادرات ما و حتی بیش 

از 60 درصد صادرات کل کشور با عراق است.
وی تجارت بیشــتر با کشورهای همســایه را به لحاظ 
صرفه اقتصادی که از نظر بعد مسافت دارد منطقی دانست 
و یــادآوری کرد: در کنار این موضوع نباید از بازارهای جدید 

صادراتی هم غافل شویم.
کاشفی معتقد اســت، کرمانشاه پتانسیل های خوبی در 
زمینه صادرات دام زنده به کشــورهای حوزه خلیج فارس 
و همچنین صادرات مواد معدنی و قیر حتی به کشــورهای 

آفریقایی دارد.
رئیس اتــاق بازرگانی اســتان کرمانشــاه در پایان از 
برگزاری مراســم روز ملی صادرات در استان کرمانشاه هم 
یاد کرد و ادامه داد: این مراســم با قدری تاخیر و در روز 23 

آبان برگزار خواهد شد.

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمانشاه از کاهش 
81 درصدی وقوع حریــق در عرصه های منابع 

طبیعی استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا سرهنگ عباس بهاری اظهار 
کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته میزان وقوع 
حریــق در عرصه های جنگلی و مرتعی اســتان 
کرمانشــاه با کاهش 81 درصدی از نظر مساحت 

و کاهش 53 درصدی از نظر تعداد همراه بود.
بهاری اضافه کرد: امســال 14 فقره حریق در 
عرصه های منابع طبیعی استان کرمانشاه رخ داد 
و در مجمــوع 42 هکتار از ســطح منابع طبیعی 
استان طعمه حریق شد، این در حالیست که سال 
گذشته شاهد وقوع 30 فقره حریق در عرصه های 
جنگلی و مرتعی اســتان بودیــم و 228 هکتار از 

مساحت استان گرفتار حریق شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمانشاه ادامه داد: امسال 
بیشترین وقوع حریق در منابع طبیعی استان را در 
شهرستان های پاوه، جوانرود، روانسر، اسالم آباد 

غرب، گیالنغرب و هرسین شاهد بودیم.

بهاری گفت: اکثر آتش ســوزی های رخ داده 
در عرصه های منابع طبیعی استان در سال جاری 

در مراتع مشجر اتفاق افتاد.
وی در ادامه با بیان اینکه احتمال وقوع حریق 
در ادامه سال با آغاز بارند  گی ها از بین رفته، گفت: 
با وقوع اولیــن بارندگی های پاییزه در اســتان 

احتمال بروز حریق از بین رفته است.
بهاری اشاره ای هم به اقدامات خوب صورت 
گرفته در اســتان بــرای کاهش میــزان وقوع 
حریق در منابع طبیعی داشــت و گفت: امســال 
73 نقطه بحرانی حریق در اســتان شناســایی 
شــد که با بهره گیری از مشــارکت های مردمی 
و توان نیروهای بومی شــاهد کاهش چشمگیر 
میزان وقوع حریق در منابع طبیعی استان بودیم.

فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان کرمانشاه اضافه کرد: امسال 
95 نفر از مردم بومی اســتان را در مناطق جنگلی 
و مرتعــی به عنوان دیده بان به کارگیری کرده و 
با آنها برای اطفای حریق قرارداد پنج ماهه منعقد 
کردیــم که این اقدام نقــش مهمی را در کاهش 
وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی استان از 

نظر مساحت و تعداد ایفا کرد.
بهاری ادامه داد: استفاده از ظرفیت نیروهای 
بومی به لحاظ دسترســی ســریع آنها به منطقه 
در زمــان وقوع حریق اهمیــت زیادی دارد، زیرا 
حریق در لحظات نخســت وقوع خیلی ســریع 
اطفا می شــود.برگزاری جلسه شورای مدیریت 
بحران با حضور استاندار و تاکید بر اهمیت مقابله 
با حریق، ورود جدی فرمانداران به موضوع مقابله 
با حریق در عرصه های منابع طبیعی،  مشــارکت 
مرزبانــی در مقابلــه با حریق در نقــاط مرزی، 
برنامه ریزی برای مقابلــه با حریق در پادگان ها 
و مناطــق نظامی و... از جملــه اقدامات صورت 
گرفته در اســتان کرمانشــاه در راستای کاهش 
میزان وقــوع حریق در عرصه های منابع طبیعی  
در ســال جــاری بود که بهــاری از آنها یاد کرد.

وی در پایــان با بیان اینکه ســامانه 1504 اداره 
کل منایع طبیعی و آبخیزداری آماده دریافت هر 
گونه اخبار مبنی بــر تخریب، تصرف وحریق در 
عرصه های منابع طبیعی اســت، از مردم استان 
خواست تا با اســتفاده از این پل ارتباطی با منابع 

طبیعی همکاری کنند.

کاهش حریق در عرصه های منابع طبیعی استان

شــرکت های تعاونــی زنان  
روســتایی کامبادن و دیار غرب 
کرمانشاه در ســال زراعی جاری 
موفق به برداشــت 13 کیلوگرم 

زعفران از مزارع خود گردیدند.
الهه فرهادی - خبرنگار 
جام جم کرمانشــاه: مدیر 
تعاون روســتایی استان در گفتگو 
با خبرنگار جام جــم با اعالم این 
خبر اظهار داشت : شرکت تعاونی 
زنان  روســتایی کامبــادن با زیر 
کشــت بردن 6 هکتــار از اراضی 
منطقه روســتای شــاهینی واقع 
در شهرســتان کرمانشاه موفق به 
برداشت حدود 9 کیلو گرم زعفران 
افزود:  گردیــده اســت.صفایی 

شرکت موصوف ضمن ثبت برند " 
گراناز" برای محصول خود موفق 
به دریافت نشان سیب سالمت و 
پروانه ســاخت جهت بسته بندی 
گردیده و در این راســتا موجبات 
اشــتغال 2 نفر را به طور مستقیم 
و 50 نفــر را به طور فصلی فراهم 
نمــوده اســت. وی تصریح کرد: 
شرکت تعاونی روستایی زنان دیار 
غرب واقع در شهرســتان روانسر 
نیز در این راســتا آغــاز به فعالیت 
نمــوده که موفق به برداشــت 4 
کیلوگرم زعفران گردیده اســت و 
موجب اشتغالزایی 4 نفر به صورت 
مستقیم و 50 نفر به صورت فصلی 

گردیده است.

 صفایی افزود: با توسعه کشت 
این محصول در منطقه به ازای هر 
هکتار  حدود 10 نفر اشــتغالزایی 

ایجاد می شود.

وی گفــت: یکی از برنامه های 
اصلی این شرکت ها توسعه کشت 
این محصول در منطقه به منظور 

صادرات زعفران می باشد.

برداشت 13 کیلو زعفران  از مزارع کرمانشاه
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه 3 دو شنبه 21 آبان 1397 
  شماره 5247

توزیع الستیک ویژه ناوگان تاکسیرانی 
با قیمت مصوب 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با  بیان اینکه حدود 7هزار دستگاه تاکسی با 
پالک »ت «در سطح شهر کرمانشاه فعالیت دارند، گفت:   این طرح به منظور 
حمایت از  رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده که در این ایام اجرایی می شود.

  به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه، سجاد 
سلیمانی به برنامه ریزی برای توزیع بیش از 1هزار و 700 حلقه انواع الستیک 
خودروهای تاکسی ،  پژو و سمند اشاره کرد و افزود: توزیع این الستیک ها  با 

قیمت مصوب  از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی آغاز شده است. 
ســلیمانی ادامه داد: در طرح خودروهای زیر مدل سال 96 می توانند با در 
درست داشتن کارت شهری و کارت خودرو الستیک مورد نظر خود رابا قیمت 

مناسب از طریق شرکت تعاونی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه مالکان خودروهای تاکســی پژو و سمند می توانند برای 
ثبت نام و اخذ حواله الســتیک تعاونی در اســرع وقت  به شــرکت تعاونی 
تاکسیرانان ، واقع در دیزل آباد خیابان 102، جنب منابع طبیعی مراجعه کنند، 
افزود: تاکســیرانان توجه داشته باشــند بعد از اخذ حواله الستیک، به عامل 
های از قبل مشخص شده از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت مراجعه 

و الستیک خود را تحویل خواهند گرفت.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه 
با اشــاره به اینکه از شــهروندان درخواست داریم انتقاد و پیشنهادات خود را 
با ما در میان بگذارند، افزود: شــماره تلفن 8338246565و شــماره پیامک 
30001815 سامانه هایی هستند که شهروندان کرمانشاهی می توانند برای 

انتقال مطالب خود با تاکسیرانی از آن استفاده کنند.

انجام یک میلیون ســفر زائران اربعین 
توسط اتوبوسرانی کرمانشاه 

مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی کرمانشــاه و حومه گفت: 110 دستگاه 
اتوبوس این ســازمان تا روز اربعین یک میلیون ســفر زائران امام حسین)ع( 

را انجام دادند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه، افشین 
لرزنگنــه افزود: بر اســاس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شــده این 
اتوبوس ها با راننده و نیروی خدمات، گروه فنی به همراه اتوبوس امداد سیار 
با تمامی امکانات در قالب ستاد اربعین حسینی برای جابه جایی زائران ساالر 
شــهیدان)ع( از نقطه صفری مرزی تا ترمینال برکت مرز مهران  از 27 مهر 
در حالت آماده باش کامل بوده و ســرویس دهی و انتقال و جابه جایی زائران 

را آغاز کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت روزانه بین 70 تا 100 هزار نفر به وسیله 
اتوبوس های ســازمان اتوبوسرانی کرمانشاه شده اند، گفت: این اتوبوس ها 

از 27 مهر تا روز اربعین بیش از یک میلیون سفر-زائر را پوشش داده اند.
مهندس لرزنگنه با بیان اینکه امســال تمــام تالش مجموعه مدیریت 
و پرســنل سازمان اتوبوسرانی کرمانشــاه این بوده است که سرویس  دهی 
مطلوب و مناســبی به زائران امام حسین)ع( ارایه شود، اظهار داشت: در این 
راستا امســال کاروان اتوبوس های سازمان اتوبوســرانی شهرداری برای 
رفاه و تســهیل در تردد زائران اربعین حســینی با برنامه ریزی منســجم تر 
و کنترل و نظارت بیشــتر سازماندهی شــدند و خوشبختانه تاکنون خدمات 
رضایت بخشــی ارائه داده اند که از سوی هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه 

اتوبوسرانی کشور و مدیر محورمورد تقدیر قرار گرفتند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه با تأکید بر اینکه خدمت 
رســانی به زائران حسینی اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی بوده و خدمت  
رســانی به زائران پیاده امام حسین)ع( کمتر از زیارت نیست، ادامه داد: مانند 
ســال های گذشته خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرمانشاه با شروع 

پیاده روی اربعین حسینی و تا بازگشت آخرین زوار ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: عالوه بر اتوبوســرانان تمام نیروهای نظارتی، امدادی 
و فنی اتوبوســرانی نیز در این روز آماده باش هستند، همچنین برنامه ریزی 
خطوط اتوبوســرانی به گونه ای صورت گرفته اســت که فشاری به خطوط 
شهر وارد نشــود. لرزنگنه عنوان کرد: پیش بیني مي شود تا بازگشت آخرین 
کاروان زائران در حدود یک میلیون و 200 هزار زائر-ســفر ســهم خدمات 
اتوبوس هاي ســازمان اتوبوسراني  کرمانشــاه در انتقال و جابه جایی زائران 

باشد.
گفتنی اســت به منظور ارائه خدمات مناســب و شایسته به زائران اربعین 
حســینی گشت های مستمری توسط اکیپ های گشت سازمان اتوبوسرانی 
و با بازدیدها و نظارت و کنترل مستقیم مدیرعامل این سازمان درطول مدت 
ســرویس دهی اتوبوسها صورت گرفت که نتیجه آن رضایت عمومی زائران 

اباعبداهلل)ع( بوده است.

برگزاری جلسه تســهیل در پروژه 
بیمارستان »ویانا«

جلســه تســهیل در انجام پروژه بزرگ بیمارســتان ویانا اولین 
بیمارســتان ســبز کشــور با حضور مهندس لعل بخش سرپرست 
شــهرداری، مدیــر کل امور اقتصادی و دارایــی و مدیران مربوطه 
در دســتگاههای مختلف اجرایی در محل سالن جلسات  شهرداری 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه، 
مهنــدس حامد لعل بخش در این جلســه گفت : جهت پیشــرفت و 
توسعه باید از سرمایه گذاران حمایت کنیم و آنها را درگیر بروکراسی 

اداری و مانع تراشی نکنیم .
وی افزود : انجام پروژه هایی مثل بیمارســتان ویانا سبب معرفی 
بیشــتر کرمانشــاه می گردد و حتی در چرخه درآمدزایی و اقتصادی  
اســتان هم موثرخواهد بود و می تواند اســتان را به قطب توریست 

درمانی کشور مبدل کند .
محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلســه گفت 
: اگــر بتوانیم همین یک پروژه را در اســتان به نتیجه برســانیم کار 
بزرگی اســت چرا کــه در این پروژه بزرگ بیــش از 2700 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری خواهد شــد و برای بیــش از دوهزار نفر نیز 

اشتغالزایی خواهد داشت .
وی افزود : کل اعتبارات این پروژه از کل اعتبارات و بودجه های 
عمرانی ، جاری و ... اســتان بیشتر است وهمه مدیران باید جهت به 
نتیجه رســیدن  این پروژه کمک کنند و آقای لعل بخش سرپرست 
شــهرداری هم انصافًا  از روز اول پــای کار بودند و از پروژه حمایت 

کردند .
دکتــر وثوقی فر  مدیر اجرایی پروژه و نماینده ســرمایه گذار نیز 
گفت : عالوه بر ایجاد بیمارستان در زمینه ایجاد هتل 5 ستاره ، پارک 
بازی و ... نیز در جنب پروژه درمانی فعالیت خواهیم داشــت و در این 

بخش سرمایه گذاری می گردد.
وی افزود: در اجرای پروژه بیمارســتان سبز )ویانا ( موارد علمی 
چون توریســت درمانی ، محیط زیســت و حفظ آن با ایجاد سیستم 
هــای ویژه دفــع فاضالب و ایجاد نیــروگاه برق دیده شــده و در 
 مجموع برای کل پروژه 280 هزار مترمربع ســاخت وســاز خواهیم

 داشت .
دکتــر وثوقی فر در پایان گفت : تمام تجهیزات الزم برای اجرای 
پروژه بدون محدودیت وارد کشور خواهد شد و اگر موانع و مشکالت 
پیش رو حل گردد ظرف ســه ســال و نیم این پروژه به بهره برداری 

می رسد .
شایان ذکر اســت ایجاد بیمارستان سبز برای اولین بار در کشور 
توســط ســرمایه گذاران خارجی در منطقه سراب قنبر ایجاد خواهد 

شد .

خدمت رســانی شــهرداری با تمام 
توان به شهروندان 

رحیمــی،  مهنــدس 
معاون خدمات شــهری 
از آمادگــی شــهرداری 
بــرای مقابله بــا حوادث 
احتمالی ناشی از بارندگی 
شــدید چند روز اخیر خبر 
دادو گفت:      پیرو بارندگی 
هایی که از دیروز تاکنون 
هــوای اســتان را تحت 
تأثیر قــرار داده و با توجه 
به حجم شــدید برکت بارندگی که شــاهد آبگرفتگی شدید خیابان 
ها بودیم، با هماهنگی مدیریت امور شــهر ،خدمات شهری سازمان 
آتش نشانی وحضور مســئولین فرمانداری و استانداری وحضور در 
محل و همکاری وتالش نیروهای خدمات شهری و9ایستگاه فعال 
آتشنشــانی مشکل آبگرفتگی و ســیالب برطرف گردیده و با پای 
کاربودن خودروهای لودر،بیل بکهو.کف کش ، لجن کش  و تسطیح 
والیروبی مســیرها و گرفتگی هامدیریت و خیابان ها و معابر برای 

شهروندان عزیز براحتی مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه 
وی افزود: قسمت عمده این آبگرفتگی ها از قلیان فاضالب شهری 
در منازل و به اداره آب وفاضالب شهری وزیرساخت شهری مربوط 
می باشــد اما شــهرداری باتمام توان ومدیــران ونفرات خدماتی و 
تجهیزات درکنار همشهریان حضور داشته و درصدد رفع آبگرفتگی 

ها تاحدامکان برآمده است.
مهنــدس رحیمی ادامه داد:در خصوص پیش بینی های صورت 
گرفته و ســرعت عکس العمل در مقابل ســیالب با توجه به برنامه 
ریزی مدون و تاکید سرپرســت محترم شهرداری ،برای انجام پیش 
بینی هــای الزم، مانورهایی را برای مقابله بــا حوادث این چنینی 
انجــام داده بودیم که باعث تســریع در کمک رســانی و مقابله با 
ســیالب شد و توانستیم مشکل به وجود آمده راتاحدامکان مدیریت 

کنیم .
امیــدوارم که بــا مدیریت صحیح و اقدامات مســئوالنه بموقع 
بتوانیم زمینه سالمتی، آرامش و آسایش شهروندان رافراهم کنیم.

انعقاد قرارداد طرح توسعه  حمل ونقل ریلی 
تهران و 8 کالنشهر

ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های 
شهری مشخص شد

حضور سرپرست شهرداری در باجه بانک شهر 
نمایشگاه کتاب

مراســم انعقاد قرارداد طرح توســعه حمل ونقل 
ریلی تهران و هشت کالنشــهر با حضور وزیر نفت، 
شهرداران و روسای شورای شــهر این کالنشهرها 

برگزار گردید.
به گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملل 
شــهرداری کرمانشــاه مهندس حامد لعل بخش، 
سرپرست شهرداری کرمانشــاه ، غالمرضا امیری، 
رئیس شورای شهر و سعید سلیم ساسانی مدیر عامل 
ســازمان قطار شهری در مراســم  انعقاد این قرارداد 

حضور داشتند.
مهندس لعل بخش در خصوص این جلسه و موارد 
مطرح شده در آن گفت:سیاست سازمان بهینه سازی 
مصرف ســوخت حمایت از کاهش یا صرفه جویی در 
مصرف ســوخت اســت و در این جلسه نیز بر رعایت 

این مهم در ناوگان حمل ونقل ریلی تاکید گردید.
وی افــزود: طی این جلســه و قراردادی که در آن 
منعقد گردید مقرر شــدبابت صرفــه جویی مصرف 
سوخت سازمان بهینه سازی به ازاء هر نفر 8/9 سنت 

به سازمان قطار شهری پرداخت کند.
سرپرست شــهرداری کرمانشــاه ادامه داد: این  
قــرارداد به عنوان نقطه عطفی در مصرف ســوخت 

کشور و کمک به تامین هوای پاک است .

مهنس لعل بخش گفت:معاون آقای نوبخت،وزیر 
نفت،شــهردار تهران و شــهرداران هشت کالنشهر 
،رئیس شورای شهر تهران و روسای هشت کالنشهر 
در این مراسم حضور داشتند و این قرارداد بین تهران و 
هشت کالنشهر امضاء شد و کاهش  مصرف سوخت 
یکی از مواردی بود که در قرارداد به آن اشــاره شــده 

است.
وی در پایان گفت:به کرمانشاه که هنوز جابه جایی 
مســافر ریلی را شروع نکرده به ازاء صرفه جویی قرار 
شــده طی بررســی که وزارت نفت انجــام می دهد 
فایناس تامین واگنهای قطــار را تامین کند که البته 

این مورد بستگی به تصویب در وزارت نفت است.

دکتــر افشــین لرزنگنــه، مدیرعامل ســازمان 
اتوبوســرانی کرمانشــاه و حومه، عضوهیئت مدیره 

اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور شد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
شهرداری کرمانشاه، کاوه مردافکن، معاون سازمان 
اتوبوســرانی شهرداری کرمانشــاه با اعالم این خبر 
گفــت: انتخابات هیئت مدیره اتحادیه اتوبوســرانی 
های شــهری کشــور هر چهارســال یک بار برای 
انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار می شــود که در 
نتیجه سی و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه این 
اتحادیه مدیرعامل اتوبوســرانی کرمانشاه به عنوان 

یکی از اعضای اصلی شناخته شد.   
بــه گفتــه مردافکــن هیئــت مدیــره اتحادیه 

اتوبوســرانی های شــهری کشــور 5 عضو دارد که 
آقایان: هوشــنگ لطف اله پور، رئیس سازمان حمل 
و نقل بار و مســافر شهرداری نســیم شهر، سیامک 
میرانی، مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری 
مــالرد،  یداله غالمپور، رئیس ســازمان حمل و نقل 
بار و مســافر شهرداری بیرجند، سیدکوروش حسینی 
زاده، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز 
و افشــین لرزنگنه، مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی 
کرمانشــاه و حومــه ترکیب هیئت مدیــره جدید را 

تشکیل می دهند.
وی یادآور شــد: برای اولین بار اســت که شــهر 
کرمانشاه موفق شده اســت در ترکیب هیئت مدیره 

این اتحادیه حضور داشته باشد.

سرپرست شــهرداری کرمانشــاه با حضور در 
باجه بانک شــهر نمایشــگاه کتاب از خدمات این 

بانک تقدیر و تشکر نمود.
به گــزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی 

بانک شــهر مهندس حامد لعل بخش پیشرو بودن 
این بانــک را در امور فرهنگی نیز قابل ســتایش 
دانســت و برای این مجموعه تاثیــر گذار بانکی 
آرزوی توفیق نمود. شــایان ذکر است هجدهمین 

نمایشــگاه کتاب کرمانشــاه با حمایت بانک شهر 
از 20  لغایت  25 آبان در محل شــرکت نمایشگاه 
 های بیــن المللی اســتان کرمانشــاه در جریان

 است.

خبرخبر
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سرپرست استان کرمانشاه: کاوه رستمی
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به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
بیا بگو که زعشقت چه طرف بر بستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
حافظبه خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه دو شنبه 21 آبان 1397   شماره 5247

شبی که کرمانشاه لرزید

21 آبان 96 بود. هوا تاریک شده بود. تقریبا ساعت 
21:15بود من و مادرم و برادرم در خانه بودیم و پدرم در 
دکان زیر خانه بود.من داشتم به درون اتاقم می رفتم 
کــه مادر و برادرم گفتنــد: زلزله. من گفتم زلزله کجا 
بــود و به درون اتاقم رفتم کمی بعد بیرون آمدم. من و 
مادرم شــام خوردیم.مادرم آن روز خیلی خسته بود.او 
می خواســت بخوابد ولی وقتی پیش لرزه را احساس 
کرد و دیگر نخوابید.مادرم غذا را برای برادرم روی میز 
گذاشت. تقریبا ساعت 21:45بود که احساس کردیم 
می لرزیم. لرزش هرچه می رفت بیشتر می شد. برادرم 
از ما جلوتر رفت و من هم که خشــکم زده بود مادرم 

دستم را کشید،برق رفت و همه جا تاریک شد.
 من که تعادلم را از دست داده بودم مادرم را گرفته 
بــودم، ما به در و دیوار می خوردیم من باور نمی کردم 
که واقعی است. احساس می کردم دارم فیلم می بینم. 
شــدت زلزله آنقدر زیاد شد که من از دست مادرم جدا 
شدم ولی مادرم دوباره دست من را گرفت من و مادرم 
دوپله پایین رفتیم که آن لحظه شدت زلزله خیلی زیاد 
شــد و من و مادرم را بر زمیــن کوبید. صدای ریزش 
دیوار، صدای شکستن شیشه و صدا های وحشتناک 
دیگر به گوشم می رسید. ما هرچه سعی می کردیم که 
بلند شویم نمی توانستیم برادرم هم که کمی جلوتر زیر 
راه پله بود،آن لحظه هم که از پدرم خبر نداشــتم،بعد 
از اینکه شــدت کمی کمتر شد مادرم دوباره بلند شد و 
دســت من را کشید تا فرار کنیم من دست خودم نبود 
نمی توانســتم سر پا بایستم. مادرم دستم را می کشید 
و من نشســته از آن پله ها پایین می رفتم وقتی که به 
پایین رســیده بودیم زلزله تمام شده بود دِر بعضی از 
خانه ها قفل شده بود ولی برعکس در خانه ما از شدت 
زلزله باز شــده بود ما به بیرون رفتیم،  پاهایم میلرزید 

و همچنان بدنم هــم می لرزید و دندان هایم بر روی 
هم کوبیده می شــدند،  وقتی ما به بیرون آمدیم پدرم 
را دیدم که با سرعت به سمت خانه می آمد و می گفت 
بچه هایــم، بچه هایم پدرم ما را دید کمی حالش بهتر 
شد ما به وسط کوچه رفتیم چون می ترسیدیم خانه ها 
ریــزش کنند، لوله های گاز ترکیــده بودند و صدای 
لوله های ترکیده می آمد و خطر اتش ســوزی خیلی 
زیاد بود. حال همسایه های دیگر هم از ما بدتر بود آنها 
هم به وسط کوچه پیش ما آمدند،  خدا را شکر ما ضرر 
جانی ندادیم.پدرم سریع گاز را قطع کرد و با ماشین به 
خانه پدربزرگم رفت و همان موقع دایی هایم آمدند و 
وقتی دیدند ما ســالم هستیم خوشحال شدند و پیش 
اقــوام دیگر رفتند.یک زن فریاد کنــان با بچه تمام 
خونینش داد می زد که یکی بچه ام را به بیمارســتان 
برســاند. و وضع خود زن از بچــه اش بد تر بود،دختر 
دیگری آن طرف ایســتاده بود کــه پایش بریده بود.

مادرش به مادرم گفت:لباســم را پاره کن و با آن پای 
دختــرم را ببند و مادرم هم همین کار را کرد  که پدرم 
برگشــت و گفت پدربزرگ و مادربزرگم سالم هستند 
و پــدرم به طبقه دو رفت و چند تکه لباس و چند پتو و 
چند کفش آورد،  من و برادرم به داخل ماشــین رفتیم 
که خانه خاله ام رســیدند و وقتی دیدند سالم هستیم 
خوشحال شدند و رفتند،  وقتی من و برادرم در ماشین 
بودیــم به اقوام زنگ زدیم مــا که خیالمان از خانواده 
مادرم راحت بود به عمه و عمویم که در کرمانشاه بودند 
زنگ زدیم صدا قطع و وصل می شــد آنجا همه خوب 
بودند که من به برادرم گفتم:وای خانه عمه . خانه یکی 
دیگر از عمه هایم سرپل ذهاب بود ما به آنها هم زنگ 
زدیم ولی آنها جواب نمی دادند، خانه آنها هم2طبقه 
بود. ما مــدام زنگ می زدیم و آنها جواب نمی دادند و 
دلواپسی من هرچه می رفت بیشتر می شد. وقتی که 
پدر و مادرم به درون ماشــین آمدند خیلی ســریع به 
سمت خانه عمه ام رفتیم. وقتی به آنجا رسیدیم دیدیم 
وضع آنها خیلی از ما بدتر است. خانه آنها کال به زمین 
آمده بود و عمه و بچه هایش هم در بلوار وسط خیابان 
روی علف های سرد و خیس نشسته بودند. وضع آنها 
آنقدر بد بود که پتو نداشتند و یکی از همسایه هایشان 
بــه آنها پتو داده بود تا یخ نکنند،ما هم با ماشــین به 
خانه مادربزرگم رفتیم آنها را هم سوار ماشین کردیم 

و چند پتو هم برای خانه عمه ام بردیم و خودمان هم با 
مادربزرگ و پدربزرگم به خانه مان رفتیم جلوی خانه 
ما یک کتابخانه است و جلوی کتابخانه زمینی خالی 

و خاکی است.
 ما همان جا ماندیم و بعضی از همسایه هایمان هم 
به آنجا آمدند.ما یک زیرانداز را که داخل ماشین پدرم 
بود پهن کردیم و روی آن نشســتیم من، مادر و پدرم 
در ماشین بودیم ولی مادربزرگ و پدربزرگم و برادرم 
بیرون بودند ولی کمی بعد پدربزرگم هم توی ماشین 
آمد چون بیرون آن شــب خیلی سرد بود.من فقط به 
آسمان زل زده بودم آسمان آن شب خیلی قشنگ بود 
آسمان پر از ســتاره های نورانی بود،من خوابم نمی 
بــرد البته نه من بلکه هیچ کس خوابش نمی برد،من 
تــا صبح بیدار بودم و به آســمان زل زده بودم روز بعد 
آب ها همه آلوده بود ما تشنه بودیم مادر و پدر و برادرم 
رفتند آب بخرند و من و مادربزرگ و پدربزرگم همان 
جا ماندیم که یک ماشــین آمد و چند بسته آب پرت 
کرد ولی متاســفانه آبی به دست مانرسید و کمی بعد 
مادر، پدر و برادرم به همراه دو عدد بطری آب برگشتند 
کمی آب خوردیم.هلیکوپتر ها تند تند از روی سر ما رد 

می شدند صدای آنها خیلی بد بود .
مدتی گذشــت کــم کم داشــت وقــت ناهار 
می شد،ناهار خوردیم.4روز به همین ترتیب در همان 
خاک ها بدون چادر بودیم.مردم از شــهر های دیگر 
کمک های زیادی آوردند اگر کمک های آنها نبود این 
روز ها خیلی سخت تر سپری می شد اما از یک کار آنها 
راضی نبودم آن هم این بود که کمک هایشان را خوب 
تقسیم نکردند و فقط عده ای کمک ها را بردند و بقیه 
اگر هم بردند خیلــی کم بردند.من آن لحظه فقط به 
یک چادر مســافرتی کوچک فکر می کردم خالصه 
بعد از 4 روز یک چادر مســافرتی کوچک برای ما آمد 
آن چادر مال عمویم بود که آن را از کرمانشــاه برای 
ما آورده بود،وقتی چادر به دســت ما رسید من خیلی 
خوشــحال شــدم اما دوباره از یک چیز ناراحت شدم 
چون بعضی ها دو چادر داشتند و بعضی ها نداشتند چند 
روز گذشت ما در آن چادر مسافرتی بودیم من دوست 
داشتم یک چادر سفید و بزرگ داشته باشیم کمک ها 
همین طور ادامه داشــت ولی من از رفتار مردم شهرم 
بســیار ناراحتم آنها وقتی ماشینی رد می شد و وسایل 

بــرای کمک در آن بود به ماشــین حمله می کردند و 
همه وسایل  او را می بردند و به دست بعضی ها هم نمی 
رسید. چند روزی گذشت. اما چادر مسافرتی،کوچک 

بود. 
باالخره ما یک چادر بزرگ و سفید پیدا کردیم البته 
پیدا نکردیم دایی ام برایمان آورد.من خیلی ذوق زده 
شده بودم به مادرم کمک کردم که هرچه زود تر وسایل 
را در چادر جدید بیاوریم و دوباره چند روزی گذشــت 
پدرم رفت و تعدادی نی آورد و با آن ســایه بان درست 
کردیم.تقریبا 40 روز بود که می گذشت و ما بعد از 40 
روز به مدرسه رفتیم وقتی دیدم همه دوستانم و معلمم 
ســالم هستند خوشحال شدم ولی فقط پای صمیمی 
ترین دوستم شکسته بود و من گاهی به او سر می زدم.

خیرین کانکس می فرستادند ولی متاسفانه کانکس 
مثل چیز های دیگر خوب پخش نمی شد،صدای باد 
ما را کــه در چادر بودیم اذیت می کرد بعضی ها آنقدر 
کانکس داشتند که آنها را می فروختند،ولی متاسفانه 
کانکســی به دست ما نرسید تا اینکه پدرم مجبور شد 
یک کانکس بخرد،کانکس خیلی با چادر فرق داشت 
در کانکس اصال صدای باد نمی آمد و می شد در آن را 
قفل کرد و... وبعد از چند روز که در کانکس بودیم پدرم 
در جلوی کانکس حالت ســایه بان درست کرد و دور 
آن را گرفت تا کفش هایمان خیس نشوند.پس لرزه ها 
از همان روز اول ادامه داشــت و به کمک مردم ایران 
وضع مردم از روز اول خیلی بهتر اســت امیدوارم که 
هیچ کس این حادثه تلخ را دیگر تجربه نکند،مادر این 
شهر خرابی ها و کشته های زیادی داده ایم مخصوصا 
از محله فوالدی من باز هم خدا راشــکر می کنم که 
همه سالم هســتیم. پدر و مادر های مان قبال برای ما 
تعریف می کردند که آوارگی در دوران 8 ســال جنگ 
تحمیلی ایران و عراق چگونه بوده اســت ولی االن ما 
خودمــان هم آوارگی را تجربــه کردیم.من وقتی در 
کوچه های شــهرم راه می روم هیچ جا را نمی شناسم 
چــون هیچ جا مثل قبال نیســت و من هیچ وقت آن 
صحنه ها و صداها و جیغ هایی که آن شــب کشیده ام 
را فراموش نمی کنم. ای کاش فقط این یک بار باشد 

و دیگر این اتفاق نیفتد.
کیمیا حواسی، ششم ابتدایی مدرسه 
حضرت رقیه سرپل ذهاب 

مدیر شــعب بانک مسکن استان 
کرمانشــاه در نشست خبری با رسانه 
های اســتان گزارشی از عملکرد این 
بانک در پرداخت تسهیالت به زلزله 
زدگان مناطق آســیب دیده اســتان 

ارائه کرد.
شیرین رضایی - خبرنگار 
جام جم کرمانشــاه: حســن 
ریحانی پــور گفــت : از زمان وقوع 
زلزله مجموعــا 46 هزار و 643 فقره 
پرونده تسهیالت زلزله در بخش های 
مشــارکت شهری و روستایی ، جعاله 
تعمیرات ،مقاوم ســازی و معیشــت 
معادل7هزار ریال تشــکیل و انعقاد 
قرارداد شــده. تســهیالت معیشت 
با 17هزار و 729 فقره و تســهیالت 
جعالــه تعمیرات با 16 هــزار و 528 
فقره بیشــترین تعــداد پرونده های 
تسهیالتی برای زلزله زدگان استان 

را شامل می شود.
وی افزود : تســهیالت روستایی 
بــه 9 هــزار و 81 خانــوار مناطــق 
آســیب دیده پرداخت  شــده است ، 
بیش از 3 هزار و 67 خانوار شــهری 
از تسهیالت مشارکت بهره مند شده 

اند و تســهیالت مقاوم سازی نیز در 
مجمــوع به 202 خانــوار اختصاص 

یافته است.
 مدیر شــعب بانک مسکن استان 
کرمانشــاه در خصــوص اقدامات 
این بانک برای تســریع در پرداخت 
تســهیالت تصریح کرد: راه اندازی 
دو ســتاد معین در شهرستان سرپل 
ذهاب و یک ستاد معین در شهرستان 
گیالنغــرب برای تشــکیل پرونده 
تسهیالتی و دو ستاد معین مستقر در 
ساختمان مدیریت جهت ثبت پرونده 
در سیســتم و صــدور کارت از جمله 
اقدامات مهم مدیریت کرمانشــاه در 
پرداخت تســهیالت به زلزله زدگان 
بوده است و در هفته به طور میانگین 
35 نفر نیروی کمکی از استان و سایر 
مدیریت های کشور به این 10 شعبه 
اعزام شــده اند.ریحانی پور گفت : در 
جریان وقوع زلزله 10 شــعبه استان 
در شهرستانهای سرپل ذهاب،قصر
شیرین،گیالنغرب،جوانرود،پاوه،روان

ســر،کرندغرب و اسالم آباد غرب به 
لحاظ آسیب  بیشتر از زلزله ، بیشترین 
پرداخت تسهیالت را داشته اند ، شعبه 

ســرپل ذهاب با 21 هزار و 919 فقره 
تسهیالت، بیشــترین سهم استان را 
داشته است که در راستای تسریع در 
امر ، شــعب بلوار وحدت،الهیه،شهید

جعفری،17شهریور،کارگر و آبادانی 
ومسکن کرمانشــاه وظیفه پرداخت 
تسهیالت معیشــت مشتریان شعبه 

سرپل ذهاب را به عهده داشته اند.
وی بهره برداری از مدرسه آموزشی 
در شهرستان سرپل ذهاب را از دیگر 
اقدامات بانک مســکن توصیف کرد 
و اظهار داشــت : آموزشگاه شهدای 
بانک مســکن در8کالس با اعتباری 
بالغ بر6میلیــارد و 200میلیون ریال 
در مرحله بهره برداری و استفاده قرار 
دارد .در این مدرسه 193 دانش آموز 
پســر در مقطع ابتدایی و 220 دانش 
آموز دختر در مقطع دبیرستان مشغول 
تحصیل هستند.این مدرسه با آخرین 
استانداردهای نظام مهندسی ساخته 
شده است به طوری که در زلزله سال 
گذشــته ، آسیب بســیار جزئی به آن 
وارد شد و بنای اصلی ساختمان بدون 

صدمه، سالم مانده است.
مدیر شــعب اســتان کرمانشاه، 
در خصوص برنامــه های این بانک 
در ایام ســالروز زلزلــه گفت : افتتاح 
مدرســه شــهیدان قربانی و یزدانفر 
در شهرســتان سرپل ذهاب ، تقدیر از 
کارکنان بانک مسکن شعب مناطق 
زلزله زده به واســطه تالش های بی 
نظیر در طول یک سال گذشته،بازدید 
از مناطق زلزلــه زده،دیدار با مردم و 
توزیع کمک بین افراد آســیب دیده و 
کم بضاعت از جمله برنامه های بانک 

مسکن  در سالروز زلزله است.

انعقاد قرارداد 7 هزار میلیارد 
ریالی تسهیالت با زلزله زدگان 

یادداشت

سرپرستی شعب استان کرمانشاه


