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کاهش12درصدیمراجعات
سقطدرمانی

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان کرمانشاه در نشستی مطبوعاتی با 
اصحاب رسانه در خصوص دعوت از مردم 
بــرای مصرف بهینه بــرق و کاهش مصرف 
پیــک تابســتان اظهارداشــت: اســتان 
کرمانشــاه بــا مجمــوع 747هــزارو 866 
مشــترک شامل: 624 هزارو 14 مشترک 
خانگی، 25 هزارو 300 مشترک عمومی، 7 
هزارو 345 مشــترک کشاورزی، 2 هزارو 
740 مشــترک صنعتــی، 83 هزارو 577 
مشــترک تجاری و 4 هزارو 890 روشنایی 
معابر، ســه هزارو 20 میلیــون کیلو وات 

ساعت انرژی مصرف می کند.
الهــه فرهــادی - خبرنــگار جــام جــم: 
علیمــراد مــرادی مجد ســرانه مصرف هر 
مشــترک در اســتان کرمانشــاه را چهــار 
هــزارو 38 کیلو وات ســاعت و در کشــور 
هفــت هزارو 20 کیلو وات ســاعت عنوان 
کرد و افزود: استان کرمانشاه دارای 167 
هــزارو 77 ترانس نصب شــده با ظرفیت 
2هزارو 41 میلیون وات ساعت می باشد.

مــرادی مجــد بــا بیــان اینکه اســتان 
کرمانشــاه دارای  33 فیدر عمومی و 249 
فیدر اختصاصی اســت بیان داشت: پیک 
بــار اســتان در ســال 96، 722 مــگاوات 
بوده اســت.وی در خصوص مقایسه سهم 
مصــرف مشــترکین مختلــف در کشــور و 
استان اظهار داشت: مشترکین خانگی در 
کشور با 4/40 درصد و در استان با 9/45 
درصــد، مشــترکین صنعتی در کشــور با 
19 درصد و در اســتان بــا 8/10 درصد، 
مشــترکین تجاری در کشور با 9/8 درصد 
و در اســتان بــا 3/7 درصد، مشــترکین 
کشاورزی در کشــور با 3/18 درصد و در 
استان با 9/13 درصد و مشترکین عمومی 
کشور با 2/11 درصد و در استان با 2/18 
درصد بر اســاس آمار راهبردی سال 96 
بیشــترین ســهم مصرف انرژی را داشته 
اند.مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان میزان تلفات انرژی در ســال 96 
را 88/15 درصــد، میزان انــرژی توزیع 
نشــده)در هر هزار کیلو وات ســاعت( را 
0/48 درصــد، مدت زمان خاموشــی)به 
ازای هر مشترک در روز بر حسب دقیقه( 
را 69/0 درصد و وصول به فروش انرژی 

را 2/95 درصد عنوان کرد.

مــرادی مجد بــا بیان اینکــه 99 درصد 
روســتاهای اســتان بــرق دارنــد افزود: 
تعداد کل روســتاهای دارای سکنه استان 
2 هزارو 523 روســتا با 151 هزارو 733 
خانوار هســتند که از ایــن تعداد 2 هزارو 
523 روســتا با 151 هزارو 325 خانوار با 
73/99 درصد از نعمت برق برخوردارند.

وی همچنیــن از آغــاز خاموشــی های 
برنامه ریزی شــده در اســتان خبــر داد و 
گفت: متاسفانه چند روزی است که مجبور 
به اعمال خاموشــی شده و این خاموشی ها 
احتماال تا پایان مرداد ماه که به دلیل گرمای 
هوا مصرف انرژی باالســت ادامه داشــته  
باشــد.مرادی مجــد بــا بیان اینکه ســعی 
می شود این خاموشی ها پراکنش مناسبی 
در استان داشته باشد عنوان کرد: میزان 
خاموشی در داخل شهر، یک ساعت و برای 
خارج از شهر، دو ساعت در نظر گرفته شده 
و در تمــام  شــهرها و روســتاها نیز اعمال 
می گردد.وی مدیریــت مصرف و افزایش 
تولیــد بــر اســاس میــزان مصــرف را دو 
راهبرد مهــم در زمینه مصرف انرژی برق 
عنوان کرد و افزود: خاموشی مشترکین در 
روز بر حســب دقیقه در ســال 96،  69/0 
درصد بوده است.مرادی مجد با بیان اینکه 
بیشترین میزان بدهی مشترکین در سال 
96 مربوط به بخش عمومی با 2/57 درصد 
اســت گفت: کمتریــن بدهی نیــز با 9/1 
درصد مربوط به بخش کشــاورزی اســت.

وی با اشــاره به خسارات سرقت سیم های 
برق در ســال 96 بیان داشــت: بیشترین 
میــزان مصرف بــرق در ادارات به ترتیب 
مربوط به سرمایش با 65 درصد، روشنایی 
با 22 درصد، ملزومات اداری با 7 درصد و 

مصارف عمومی با 6 درصد می باشد.
مــرادی مجد دلیــل خاموشــی روزهای 
اخیــر را کمبــود برق عنوان کــرد و افزود: 

برق مانند آب کــه بتوان آن را ذخیره کرد 
نیســت و به هرمیزان که مصرف داشــته 
باشــیم باید تولیــد کنیم.وی بیــان کرد: 
شــبکه برق در سراسر کشــور یک شبکه 
به هم پیوســته اســت که اگر کمبودی در 
نقطه ای وجود داشــته باشد باید از طریق 
سراســر کشــور تامین گردد.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان هدف از 
خاموشی های اعمال شده را ایجاد تعادل در 
میــزان تولید و مصرف عنوان کرد و گفت: 
افزایــش بهره وری در تولید، اســتفاده از 
روش هــای تولید پاک و انرژی های تجدید 
پذیر و افزایش بهره وری در بخش مصرف 
از جملــه راهکارهای مفید در بخش انرژی 
می باشــد.مرادی مجد با اشــاره به اینکه 
هر کیلو وات ســاعت تولید برق با سوخت 
فســیلی، 700 گرم گازهــای آالینده وارد 
محیط زیست می کند گفت: سرانه مصرف 
ســاالنه انــرژی در جهــان 800 کیلو وات 
ساعت و در ایران دو هزارو 500 کیلو وات 
ساعت است که سه برابر جهان است.وی با 
اشاره به اینکه انرژی خورشیدی در واحد 
ســطح در ایران دو برابــر و تعداد روزهای 
آفتابــی در ایــران 3/1 برابر اروپاســت 
تصریح کــرد: تاکنون پنج روســتا با بیش 
از 50 خانوار ســکنه در اســتان کرمانشاه 
بــا اســتفاده از نیروگاه هــای خورشــیدی 

برقرار گردیده است.
مرادی مجــد هدفمند کردن یارانه های 
انــرژی، ارتقــاء فناوری، اصالح ســاختار و 
قوانیــن و اصالح رفتار مصرف کنندگان را 
از جملــه ضرورت های اقتصادی انرژی در 

راستای کاهش مصرف برق عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان در خاتمه با اشاره به مصوبه هیات 
دولت به تمامی اســتانداری های کشور در 
خصوص الزام رعایت مدیریت مصرف در 
تابستان 97 اظهارداشــت: تغییر ساعات 
کاری ادارات در شــهرهای با دمای بیش از 
45 درجــه، کاهش مصرف برق ادارات در 
تابستان امسال نسبت به سال گذشته به 
میزان 10درصد، اســتفاده از دیزل های 
اضطراری ادارات در ســاعات 12 الی 18 
و تنظیم دمای سیستم های خنک کننده بر 
روی حداقل 25 درجه سانتیگراد از جمله 

مفاد این مصوبه می باشد. 

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقکرمانشاهتاکیدکرد؛

ضرورت همکاری مردم برای کاهش مصرف برق در تابستان 
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در بخش کشاورزی؛ 
12 درصد آب مصرفی صرف تولید گندم می شود

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی با دفــاع از پایداری در تولید گندم، گفت: گنــدم 40 درصد انرژی مورد 
نیــاز ما را تامین می کند، در حالیکه 12 درصد آب مصرفی در بخش کشــاورزی را 

مصرف می کند.
به گزارش ایســنا، اســکندر زند در گردهمایی محققین معین منطقه 4 کشور به 
میزبانی کرمانشــاه  با بیان اینکه برای سومین سال متوالی شاهد پایداری در تولید 
گندم کشــور هستیم، اظهار کرد: این امر نشان می دهد در این سالها دانش در تولید 

گندم بیشتر از سالهای گذشته وارد مزارع شده است.
وی از پایداری در تولید گندم به عنوان دستاورد بزرگ وزارت جهادکشاورزی یاد 
کرد و افزود: اگر چه برخی این دســتاورد بزرگ را زیر ســوال می برند، اما باید به خود 
ببالیم و از آن دفاع کنیم.زند، پایداری در تولید گندم را نتیجه ورود دانش به مزارع در 
قالب استفاده از بذر بهتر، ارقام جدیدتر، کشت بموقع، استفاده از کود بهتر و بموقع و 
مراقبت بهتر دانست و  افزود: تمام تکنولوژیهای به کار گرفته شده جهت رسیدن به 

پایداری در تولید گندم بومی کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با این موفقیت اثبات کردیم دانش کافی را 
داریم و اگر این دانش را به همه عرصه های کشاورزی ببریم می تواند این اتفاق برای 
همه محصوالت بیفتد.وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته در بخش کشاورزی تنها 
به افزایش درآمد بهره برداران و افزایش تولید توجه می شــد، گفت: امروزه افزایش 

کیفیت تولیدات و پایداری اکوسیستم نیز مد نظر قرار گرفته است.
زند با بیان اینکه باید کشــاورزی کشور را دانش بنیان کنیم، گفت: برای توسعه 
کشاورزی به نیروی ماهر، ورود فناوری، سرمایه گذاری مناسب در این بخش و رفع 
مشــکالت فراروی فروش تولیدات نیاز داریم.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تحقیقات کشاورزی مشکل چندانی 
نداریم، گفت: یافته های تحقیقاتی را یا خلق یا کسب می کنیم  و در این حوزه مشکلی 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه به نظام دانش و اطالعات و نظام نوآوری قوی تری نیاز 
داریم، اظهار کرد: محقق ما باید خودش مروج باشد و مروج نیز خودش محقق باشد. 

محققی که نتواند یافته هایش را به مزرعه ببرد موفق نخواهد بود.

انتصاب مدیرکل جدید تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی کرمانشاه 

حسن عزیزی طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه 

منصوب شد.
به گزارش مهرحسن عزیزی ریاســت روابط عمومی استانداری 
کرمانشــاه، مدیرکلی آموزش فنی و حرفه ای استانهای البرز، اردبیل، 
کرمانشاه و... را در کارنامه دارد. گفتنی است، پیش از این داوود یاوری 
از خردادماه سال ۹۳ تاکنون مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانشاه را عهده دار بوده است. مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بزودی برگزار می شود.

خدمات مبادالت موقت مرزی در گمرک 
بازارچه  مرزی شوشمی 

مدیرکل گمرکات اســتان ازآغاز به کار 
خدمات مبــادالت موقت مرزی درگمرک 
بازارچه  مرزی شوشــمی خبر داد و اظهار 
داشــت: گمرک بازارچه مرزی شوشمی به 
عنوان اولین مرز در ســطح کشور ، با ورود 
دو کانتینر کاال به صورت رســمی خدمات 

مبادالت موقت مرزی را آغاز به کار نمود.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: خلیل حیدری در ادامه 
بیان داشــت: مستند به دستورالعمل ابالغی دو کانتینرکاال وارد شده 
با معافیت 15۹ میلیون تومانی و تنها با پرداخت عوارض، جهت 22۸ 
نفــر از دارندگان کارت پیله وری از طریق بازارچه مرزی شوشــمی 

وارد گردید.
مدیرکل گمرکات اســتان افزود: برابر ضوابط و مقررات ، دارنده 
کارت پیله وری به تناســب تعداد افــراد تحت تکفل به ازای هر نفر 
۷00 هزار تومان مشــمول معافیت سود )خانوار یک نفره:  ۷00هزار 
تومــان، خانوار 2 نفره: یک میلیون وچهارصدهــزار تومان ، خانوار 
ســه نفره: 2میلیون ویکصدهزار تومان ، خانوار چهار نفره: دومیلیون 

وهشتصدهزار تومان و…( می گردد .
وی در ادامه به  یکی از حســنات حائز اهمیت اجرای طرح اشاره 
نمود وگفت: دولت برای ایجاد رونق اقتصادی در شهرهای مرزنشین 
مقرر نمود ، اجناس ورودی تنها باید در داخل شهرهای مرزنشین به 
فروش رسد یا به عبارتی خروج از مرکز شهرستان به صورت تجمعی  
یا جنبه تجاری ممنوع ومجوزی نــدارد، بنابراین انتظار داریم تجار 
محلی نگاه خویش را معطوف به تزریق کاال در ســطح شهر نمایند 

که این امر قطعًا منجر به رونق اقتصادی کسبه محل می گردد.

پایداری طرح های اشتغالزایی 
شــهرام خانی علــی اکبری یکی 
از مدیــران خالق و کارآفرین اســتان 
کرمانشاه است که در خصوص پایداری 
طرح های اشتغالزایی موفقیت هایی را 
داشته، بر آن شــدیم که در ابتدای این 
مصاحبه رزومــه ای از فعالیتهای این 

مدیر خالق و کارآفرین ارائه کنیم.
فعالیتهای وی از سال 1۳۷۸ تا کنون 
بدین شرح است : مدیر مجتمع آموزشی 
و پژوهشی علوم کرمانشاه، رئیس هیات 
مدیره شــرکت راه گستر عمران غرب، 
مدیر عامل شــرکت مشاوره مهندسی 
اســاطیر، عضو هیأت موسس و مدیر 
موسسه آموزش عالی فناور، عضو هیات 
موسس و معاون دانشگاه غیر انتفاعی 
زاگرس، دارنده تندیس نام آوران دانش 
و فنــاوری، دریافــت نشــان مدیران 
خــالق، دارنده گواهینامه اســتاندارد 
کیفیــت  مدیریــت    ISO  ۹001
،دریافت گواهینامــه اجالس جهانی 
نشــان منتخب EFQM دانشــگاه 
تهران، دارنــده تندیس اولین همایش 
بین المللــی تجاری ســازی فناوری، 
 ICTC 2014 دریافت گواهینامــه
 دانشــگاه تهــران، دریافــت مدرک

دانشــگاه   MINI MBA    
GOLDEN STATE، دریافت 
نشــان نوابــغ مدیریت ایــران ، عضو 

بنیاد توســعه مدیریــت اروپا، دریافت 
گواهینامــه عضویــت در ســازمان 
جهانی کار ILO، چــاپ مقاله )مدل 
مرجــع مدیریت اقتصاد کســب و کار 
انفورماتیــک (در کتاب مدیریت ایران 
در حوزه اقتصــاد ، عضو مولفین چاپ 
کتاب تحت عنوان )شکستن مرزهای 
موفقیــت  (، دریافت نشــان و تندیس 
چهره ماندگار صنعت معدن و تجارت، 
دریافــت لوح زریــن کارآفرین برتر در 
ســال.در ادامه پای صحبت های این 
مدیــر موفق می نشــینیم. وی در این 

گفت وگو توضیح دادند که:
 تسهیالت اشــتغالزایی می بایست 
در راستای اعتبار ســنجی متقاضیان 
طرح هــای بنگاههــای زودبــازده و 

اشتغالزایی به اجراء برسد.

شــهرام خانی با اشاره به اینکه: فرد 
متقاضی تمام مراحل دستگاه اجرایی را 
دارا باشد و به تخصص ، تجربه و فرایند 
اقتصادی طرح واقف باشد نه اینکه پس 
از چند سال به عنوان یکی از طرح های 
راکت تبدیل و با اعالم ورشکســتگی 
قصد فرار از مشــکالت مالی را داشته 
باشــد و جامعه را به ســمت اقتصادی 

بیمارگونه هدایت کند.
وی افزود: طرح های اشــتغالزایی 
باید به شغلی پایدار منجر گردد و نحوه 
پرداخت تسهیالت به اینگونه طرح ها 
با نظارت دقیق دســتگاه صورت گیرد 
هرچند بخش عمده ای از تســهیالت 
اشــتغالزایی در قالب رفع موانع تولید و 
.... به عنوان ســرمایه در گردش اعطا 
می گردد که متاسفانه نظارت دقیقی بر 

عملکرد آنها وجود ندارد ودر این بخش 
بدون اشــتغالزایی جدید سرمایه دولت 
بیشتر در راســتای  ماندگاری برخی از 
شــرکتها  و واحد های تولیدی شده که 
در اجرا وبویژه  پایداری بنگاه اقتصادی 

خود ضعیف عمل کرده اند.
خانــی گفت: در برخــی از طرح ها 
مشارکت مردم به پایداری طرح کمک 
می کند اعم از طرح های منابع طبیعی ، 
فرهنگی و اجتماعی مردم، پایه و اساس 
پایداری اینگونه از طرح ها می باشــند و 
می توان با فرهنگ سازی خوبی از آنها 

استفاده کرد.
این مدیرخالق و کار آفرین اســتان 
در پایــان بــه برخــی از عوامل مهم 
و تاثیرگــذار در پایــداری طرح هــای 

اشتغالزایی اشاره کرد:
- اعتبــار ســنجی متقاضیــان 

طرح های اشتغالزایی
- ارزیابی نوع طرح و بررسی سوابق 

طرح های مشابه در منطقه
- نظارت بر اجرای طرح و پرداخت 

تسهیالت 
- مشــاوره ،هدایــت ،آمــوزش و 
حمایــت متقاضیان در زمــان اجرای 
طرح اعم از توسعه و پایداری یک طرح 

اشتغالزایی
گفت وگو :شیرین رضایی

خبرخبر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه، 
از تامیــن اعتبار ارزی 6 واحد تولیدی اســتان از محل 
صندوق ذخیره ارزی توسعه ملی به میزان 14۳ میلیون 

یورو خبر داد.
به گزارش ایرنا،محســن رســتمی اظهــار کرد: 
شــرکت زمزم 5۹ میلیون، شرکت ذوب آهن بیستون 
52 میلیون، شــرکت کاغذ معدنی خســروی هشت 

میلیون، زرین کود 14 میلیون، ســرم ســازی صحنه 
2 میلیــون و ایلیا ذرت هشــت میلیــون یورو از محل 
صندوق توســعه ملی تامین ارز و اعتبار شــده اند. وی 
همچنیــن از تصویب 2۷۸ میلیون یــورو برای طرح 
پتروشــیمی کرمانشــاه از محل صندوق توسعه ملی 
خبــر داد و گفت: این میزان اعتبــار برای تایید نهایی 
به صندوق توســعه ملی ارسال شده و در حال بررسی 

اســت. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ بهره برداری 
از این شــرکت های تولیدی باعــث رونق اقتصادی و 

اشتغالزایی در استان شود.
اســتان کرمانشــاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 
یــک هزار واحــد تولیدی با ۳0 هزار نفر اشــتغالزایی 
اســت. مرکز آمار ایران، آخرین میزان بیکاری استان 

کرمانشاه را 6/21 درصد اعالم کرده است.

اعتبارارزی6واحدتولیدیکرمانشاهتامینشد
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شهردار کرمانشاه استعفا کرد
آرش رضایی شهردار کرمانشاه استعفا کرد.

به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری ،طیب حیدری عضو 
شــورای شهر کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگاران، با تایید خبر استعفای شهردار 
کرمانشــاه، گفت: آقای رضایی اســتعفای خود را تقدیم هیات رئیسه شورا کرده 

است.
وی افزود: اســتعفای شــهردار احتماال آخر همین هفته یا اوایل هفته آینده در 
جلسه رســمی شورا بررسی می شــود.وی گفت: تا زمانی که این استعفا در شورا 
مورد موافقت قرار نگیرد، آقای رضایی شهردار قانونی کرمانشاه است. حیدری در 
خصوص علت اســتعفای شهردار نیز گفت: نمی توانم در این خصوص پیشداوری 
کنم و باید در جلســه شورا دلیل استعفا توسط خودشان عنوان شود.عضو شورای 
شهر کرمانشاه در خصوص عملکرد شهردار کرمانشاه نیز گفت: هر چند انتقاداتی 
به عملکرد آقای رضایی وارد اســت، اما معتقدم عملکرد بدی نداشته و نمره قابل 
قبولی می گیرد. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که گاهی بستر کار فراهم نیست.

 انجام 364 عملیات اطفاء حریق و امداد  و  نجات 
در خرداد ماه

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کرمانشــاه 
ضمن تشــریح فعالیتهای این سازمان در 
خردادماه امســال گفت :در خرداد ماه ۹۷ 
تعداد ۳64 مــورد عملیات اطفاء حریق و 
امداد و نجات توســط نیروهای عملیاتی 
این سازمان انجام گردیده که 242 مورد 
آن مربوط به اطفاء حریق های سطح شهر 
و 122 مــورد نیز مربوط به حوادث و امداد 

و نجات بوده است .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  شــهرداری کرمانشــاه ؛ غالمرضا 
رضایی ادامه داد: از لحاظ تعداد افراد آســیب دیده ناشــی از آتش سوزی و حوادث 

مختلف ۷ فوتی ، 64 مجروح و 54 نفر نجات یافته داشته ایم .
 بیشترین آمار مجروحین مربوط به تصادفات و واژگونی وسایل نقلیه و بیشترین 
تعداد افراد نجات یافته مربوط به محبوس شدن در آسانسور و اماکن مختلف بوده 
اســت . رضایی افزود: به علت تقارن این ماه با ایام مبارک رمضان و شبهای قدر و 
مراسمات مختلف، ۸۷ مورد استقرار حفاظتی نسبت به برقراری ایمنی این برنامه 

و مراسمات ملی و مذهبی داشته ایم .
در پایان مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی درخصوص شــروع فصل گرما و 
خشک شدن علفها و گیاهان سطح شهر ، مراتع ، پارکها و زمین های خالی توصیه 
نمــود در صورت حضــور در این اماکن ، از آتــش زدن و برپایی حریق خودداری 
نمایند تا نیروهای این ســازمان در مواقع لزوم خدمات بیشتری به شهروندان در 

کمترین زمان ارائه دهند . 

توسعه کرمانشاه با مطالعه و اجرای برندینگ 
شهری

آرش رضایی ، شــهردار کرمانشــاه در گفت وگو با خبرنگار مدرســه مجازی 
سرمایه گذاری ومشارکت شــهری گفت:مطالعات چشم انداز 12 ساله ) 20۳0( 
کرمانشاه در حوزه اقتصاد شهری و نیز مطالعات برندینگ شهری به پایان رسیده 

و یکصد فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده اند .
وی ادامه داد: تهیه بســته های مشارکتی برای تعدادی از این فرصت ها انجام 
شــده و مراحل قانونی و تشــریفات اداری واگذاری را طــی می نمایند ،در ضمن 
تعدادی از بســته ها به قرارداد تبدیل شــده و مراحل اجرایــی را طی می نمایند و 
تعدادی نیز در مرحله فراخوان هستند .گرچه زلزله سال گذشته ، وقفه ای در امور 

ایجاد نمود اما مجددا شروع خوبی داشتیم .
شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در اواخر سال گذشته سه طرح مهم شهر را با 
سه شرکت اروپایی به تفاهم اولیه رسیدیم و پیگیری برای تحقق عملی آنها ادامه 
دارد و اواســط تیر ماه امسال، کرمانشاه میزبان اولین تور سرمایه گذاری خارجی 
خواهد بود و ده ها فرصت سرمایه گذاری این شهر را به شرکت های اروپایی حاضر 
در این تور ارائه خواهد نمود .وی افزود:زیر ســاخت های سیســتم سرمایه گذاری 
در بدنه شــهرداری ایجاد وچیده شده است و استارت جذب سرمایه گذار داخلی و 
خارجی زده شــده و در آینده ای نزدیک ، شــاهد شروع طرح های متعدد به روش 
ســرمایه گذاری در این شهر خواهیم بود .شهردار کرمانشاه درخاتمه سخنان خود 
تاکید کرد:برنامه هایی در دست اقدام داریم تا بتوانیم کرمانشاه ، این ” نیلوفر زیبای 
ایرانی ” را به جایگاه ملی وبین المللی خود برسانیم قسمتی از این برنامه ها در حال 
اجرا می باشــند که ثبت جهانی کرمانشاه به عنوان شهر خالق در زمینه موسیقی 
در یونســکو از این اقدامات است .استاد علی کرباســی، مشاوربرندینگ شهری 
کشــور نیز با اشــاره به اینکه کرمانشاه اولین شهر کشــورمان است که مطالعات 
برندینگ شهری آن در سال گذشته باتمام رسیده گفت: امسال تجاری سازی آن 
شــروع خواهد شد . امید است با روند اجرایی مطلوب آن بتوانیم منبع درآمد پایدار 
مهمی را برای این شــهر ایجاد نماییم . برند ، تنها منبع و معدنی است که هرچقدر 
برداشت شود ، خالص تر و ناب تر و ارزشمند تر می شود .وی ادامه داد:امروزه تمام 
شهرداریهای کشور از نبود درآمدهای پایدار در رنج و مشقت هستند اما کرمانشاه 
توانسته است در گام اول با انجام مطالعات برندینگ شهری و در گام دوم با اجرایی 
نمودن آن ، برای ســالهای بعــد، منبع بزرگ درآمد پایــدار را ایجاد نماید .وحید 
شامبیاتی ، مدیرعامل ســازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه نیز عملکرد 
ســه ماهه اول ســال ۹۷ حوزه سرمایه گذاری را فهرست وار به شرح زیر بیان کرد 
:طرح سرمایه گذاری بازارچه مشاغل عقد قرارداد شده و عملیات آن آغاز شده است 
.وی با اشاره به اینکه برخی از طرح ها نیز مراحل بازاریابی و فراخوان را گذرانده اند 
و در مرحله عقد قرارداد هستند ،خاطرنشان کرد: مدیریت بهره برداری نگهداری 
پارک شبدیز به روش O&M،مدیریت بهره برداری نگهداری پارک آزادگان به 
روش O&M،سالن ورزشی به روش BOLTوبهسازی و نوسازی زمین چمن 

فوتبال پارکهای آزادگان و شاهد به روش BOLT از جمله این طرح هاست.
مدیرعامل ســازمان سرمایه گذاری شــهرداری کرمانشاه در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اعــالم اینکه برخی از طرح ها نیز در مرحله فراخوان هســتند 
گفت:احداث پارک جنگلی تفریحی رضوان به روش BOLT،احداث مجموعه 
بازیهای هیجانی در ســراب قنبر به روش BOLT،مدیریت بهره برداری سالنها 
و زمین های ورزشــی به روش O&M،احداث جایگاه های سوخت تک سکو در 
هشت مکان از سطح شــهر به روش BOLT،مدیریت بهره برداری تعدادی از 
پارکها ی سطح شــهر،مدیریت بهره برداری فرهنگســرای کارمندان به روش 
O&M، احــداث پــارک فرهنگ و هنر با مشــارکت بخش خصوصی به روش 

BOLT از جمله طرح های در مرحله فراخوان هستند .

 طرح قطار شــهری کرمانشــاه 
در مصوبات سفر رئیس جمهور 

مدیرعامــل ســازمان قطــار 
شهری کرمانشاه گفت: با پیگیری 
اســتاندار و نمایندگان استان طرح 
مهم قطار شــهری کرمانشــاه در 
مصوبات سفر سال گذشته رئیس 
جمهور و هیات دولت به کرمانشاه 
قرار گرفت و برای آن اعتبار ساالنه 
از محل اعتبارات ســفرعالوه بر 

موارد مندرج در قانون بودجه مد نظر قرار گرفت.  
سعید سلیم ساسانی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات این 
مصوبه اظهار داشــت: بر این اساس اتمام فاز اول طرح حد فاصل 
میدان معلم تا میدان آزادی تا پایان دولت دوازدهم در ردیف بودجه 
قرار گرفت و طبق ابالغ رئیس سازمان برنامه بودجه کشور امسال 
و سال آینده برای هر سال 120میلیارد تومان و در سال 1۳۹۹ نیز 

110میلیارد تومان اعتبار برای این طرح پیش بینی گردید.  
وی افزود: ســهم پیش بینی شده برای شهرداری کرمانشاه به 
عنوان دستگاه اجرایی نیز معادل۳50میلیارد تومان از محل منابع 
داخلی اســت که از طرق مختلف مانند فروش اوراق مشــارکت، 
واگذاری امالک، تهاتر و ...قابل وصول است و با توجه به اعتبارات 
اختصاص یافته و نیز در صورت تامین اعتبار از ســوی شهرداری 
کرمانشاه شاهد تحولی عظیم در روند پیشرفت این طرح خواهیم 
بود.  مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه در ادامه با اشاره به 
اعتبارات ضعیف طرح در سنوات گذشته، گفت: از ابتدای عملیات 
اجرای این طرح تا کنون اعتبارات ســاالنه تخصیص یافته به این 
طرح رقم های بســیاری پایینی بود امــا باوجود این کمبود، طرح 
پیشــرفت قابل توجهی داشته اســت، بر این اساس پیرو اقدامات 
قابل مالحظه و اثر بخش و پیگیری های مدیران ارشــد استان در 

سال گذشته این تحول قابل مالحظه می باشد.  
ساســانی در پایان خاطر نشــان کــرد: پیرو ایــن مصوبه و 
پیگیری هــای بعدی ۳0 میلیارد تومــان تخصیص مرحله اول از 
طرف ســازمان برنامه و بودجه کشــور به خزانه جهت این طرح 

اعالم گردید.

معــاون ترافیک و حمل و نقل شــهرداری 
کرمانشاه خبر داد؛

 احداث 4 پل عابر پیاده در کرمانشاه
معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمانشاه گفت: احداث 

چهار پل عابر پیاده در نقاط مختلف شهر در دستور کار است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ؛ همایون 
نــوری  در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشــت: ترویج فرهنگ 
ترافیک و آموزش شهروندی با اســتفاده از هنر نمایش خیابانی، 

فرهنگ عمومی در حوزه ترافیک را بهبود می بخشد.
معاون ترافیک و حمل و نقل شــهرداری کرمانشــاه به نقش 
اثرگذار هنر در تمامی عرصه ها اشاره و بیان کرد: آموزش مقررات 
راهنمایی و رانندگی در قالب نمایش خیابانی برای شهروندان جنبه 
آموزشی دارد و حتما مورد اســتقبال قرار می گیرد.وی گله مندی 
شــهروندان در راستای نبود پل عابر پیاده در برخی از شهرک  های 
کرمانشاه را بحق دانست و گفت: احداث چهار پل عابر پیاده در نقاط 
مختلف شــهر در دستور کار است.به گفته نوری، با توجه به برآورد 
و آنالیز قیمت، از محل اعتبارات جاری احداث این پل ها در دستور 
کار اســت.این مســؤول با بیان اینکه دستور کار احداث این چهار 
پل به شــورای اسالمی شــهر تقدیم شده است، افزود: در صورت 
تصویب شــورا، بالفاصله پیمانکار مشخص و تا یک ماه آینده در 

راستای احداث این پل ها شروع به کار می کند.

عضــو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس 
شورای اسالمی؛

بانــک شــهر، مطمئن ترین بانک 
تخصصی شهرداری ها

 عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اقدامات بانک شــهر در حمایت از مدیریت شــهری گفت: این 

بانک مطمئن ترین بانک تخصصی برای شهرداری هاست
بــه گــزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی بانک شــهر، 
عبدالرضا مصری با اشــاره به نیازهای کالنشهرها برای توسعه و 
پیشبرد، گفت: به دلیل این که شهرداریها منابع مورد نیاز خود را به 
صورت تدریجی دریافت می کنند و نمی توانند به صورت یکجا به 
اجرای طرح های بزرگ و سرمایه گذاری بپردازند، این بانک منابع 
مورد نیاز برای این اقدامات را که از سرمایه مردم است به مدیریت 
شــهری در شــهرهای مختلف پرداخت و برای خود آنها هزینه 
می کند.عضو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی 
افزود: بانک شــهر بهترین بانکی اســت که شهرداریها می توانند 
فعالیت ها و ســرمایه گذاریهای عمده و گسترده خود را در تمامی 
حوزه ها از طریق آن انجام دهند.وی با اشــاره به تعامل تنگاتنگ 
بین شهرداریها و بانک شهر، تصریح کرد: اتفاق خوشایندی است 
که شــهرداریها با توجه به مأموریتها و مسئولیت هایی که از یکسو 
بــر عهده دارند و همچنین منابعــی که اصطالحًا به صورت قطره 
چکانی به دســت آنها می رسد، بانکی تخصصی برای خود داشته 
باشــند تا بتوانند با اطمینان به منابع آن بانک، به اجرای طرح های 

بزرگ دست بزنند.
مصری در ادامه خاطر نشــان کرد: همچنیــن نباید از یاد برد 
درقانون به شــهرداریها برای اجرای طرح های بزرگ اجازه انتشار 
اوراق مشــارکت داده شده است اما انتشــار این اوراق نیاز به یک 
بانک عامل دارد و بدون شــک بهترین و مطمئن ترین بانک برای 
انتشــار این اوراق و راه اندازی طرح های بزرگ که مردم نیز به آن 
اطمینان دارند بانک تخصصی همانند بانک شــهر است که منابع 

قابل اطمینان نیز در دست دارد.

سرپرستسازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمی:

نگهداری و بهره برداری از 16 پارک به بخش 
خصوصی واگذار می شود

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمــی با بیان واگذاری 16 پــارک در آینده نزدیک 
بــه بخش خصوصی در راســتای کاهش هزینه های 
شــهرداری ، توســعه مشــارکت و ارتقاء خدمات به 
شــهروندان گفت: در راســتای کاهش هزینه های 
شــهرداری بزودی تعدادی از پارکهای سطح شهر و 
سالنها وزمینهای شهرداری با هدف بهبود خدمات به 

بخش خصوصی واگذار خواهد گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشــاه وحید شامبیاتی افزود: برنامه های سازمان 
سرمایه گذاری امسال در دو حوزه متمرکز گردیده است 
که یکــی از آنها کاهش هزینه در مراکز و کانون های 
مرتبط با شهرداری است به عنوان مثال اینکه با توجه 
به کاهش درآمد های شــهرداری و ضرورت کاهش 
هزینه ها تصمیم گرفته شــد مدیریت و بهره برداری 
از مکانهایی که مراکز عمده هزینه هســتند به بخش 
خصوصی واگذار گردد تا عــالوه بر کاهش هزینه ها 
خدمات بهتر و به روز تری را به شهروندان ارائه داد که 
در این راســتا و با توجه به هزینه بر بودن پارکها برای 
شــهرداری و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی در 
قالب ضوابط طرح تفصیلی دو پارک شبدیز و آزادگان 
به بخش خصوصی واگذار شــود کــه در مرحله عقد 
قــرارداد هســتند وطی آینده ای نزدیــک 16 پارک 
دیگر نیز با هماهنگی شــهرداری های مناطق و پس 
از انجام کارهای مطالعاتی طی فراخوانهایی به بخش 

خصوصی واگذار خواهد گردید.
وی ادامه داد: با انجام این کار شــهرداری مناطق 
دیگر هزینــه ای بابت نگهداری و بهــره برداری به 
پیمانکاران پرداخت نخواهند کرد و بخش خصوصی 
ضمن نگهــداری و تجهیز پارکها اقــدام به نصب و 
راه انــدازی مجموعه های تفریحی و کافی شــاپ یا 
فســت فود بود مطابق با ضوابط طرح تفصیلی خواهد 

نمود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمــی افزود:با واگذاری 16 پــارک دیگر به بخش 
خصوصــی مبلغی حــدود ســه میلیــارد تومان در 
هزینه های شــهرداری صرفه جویی خواهد شــد و 
خوشــبختانه بخش خصوصی هم از این مساله خوب 
اســتقبال نموده البته ذکر این نکته ضروری است که 
رویکرد شــهرداری با این واگذاری ها ساخت وساز در 
پارکها نیســت بلکه رویکردشان گسترش فضاهای 
تفریحی و افزایش خدمات به مردم است، ضمن اینکه 
پس از واگذاری این پارکها زیر نظر مناطق و ســازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شــهرداری به روال سابق 

پذیرای شهروندان خواهند بود.
شــامبیاتی گفت: مطابق ضوابــط طرح تفصیلی 
در هر پارک ســه درصد به فضای مسقف و 20درصد 
فضــای تفریحی و بازی می تواند اختصاص یابد و این 

مســاله در پارکها با توجه به امکان ســنجی آن لحاظ 
خواهد گردید، هدف ما ایجاد و توسعه شهربازی های 
محلی اســت تا شــاهد ارتقاء خدمات به مردم باشیم 
البته واگذاری پارک ها به بخش خصوصی هیچگونه 
مشــکلی برای کارکنان فعلی پارکها به وجود نخواهد 

آورد و تمهیدات الزم در این زمینه دیده شده است.
وی ادامــه داد: در مرحلــه دوم و با توجه به کاهش 
درآمد های شهرداری و نداشتن توان مالی برای تجهیز 
سالنهای ورزشی مربوط به شهرداری با مصوبه ای که 
از شــورای اسالمی شهر اخذ گردید جهت ساماندهی 
سالنها و زمین های ورزشی و استاندارد شدن خدمات 
آنها ۹ ســالن و زمین ورزشی نیز به بخش خصوصی 
واگــذار خواهد گردید تا بخــش خصوصی نیز در این 
قسمت زیر نظر ســازمان فرهنگی، هنری و ورزشی 
شــهرداری به ارائه خدمــات بهتر و مناســب تر به 
شــهروندان اقدام نماید با ایــن کار ضمن واگذاری 
مدیریــت نگهداری و بهره برداری ســالنها به بخش 
خصوصی تجهیز و به روز رســانی امکانات ورزشــی 
این سالنها نیز مطابق با اســتانداردهای الزم خواهد 
بود و بــزودی نیز فراخوان این ســالنها و زمین های 
ورزشــی اعالم خواهد گردید.این مدیر شهرداری در 
خصوص ســایر برنامه های سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی گفت: طرح بهسازی و نوسازی 
و میزان ســرمایه گذاری شــهربازی فانفار به همراه 
طول دوران مشــارکت که ۹ ماهه است آماده شده و 
بزودی تجدید فراخوان آن اعالم می گردد، در رابطه با 
شهربازی جنب پل والیت نیز با دستور شهردار محترم 
و تاکیدات شورای اسالمی شهر در حال انتخاب مشاور 
آن و تدارک بسته سرمایه گذاری جهت این شهربازی 
هستیم که پس از شهربازی فانفار کارهای آن اجرائی 
خواهد شد.وی افزود: از دیگر برنامه های این سازمان 
احداث جایگاه های تک سکوی بنزین در شهر خواهد 
بود که در هشــت نقطه شهر این جایگاهها دیده شده 
که بزودی فراخوان آن نیز اعالم می گردد ضمن اینکه 
طرح مجموعه تفریحات هیجانی ســراب قنبر با سه 

میلیــارد و 2۷0 میلیون تومان در حال اعالم فراخوان 
سرمایه گذاری است و همچنین احداث پارک جنگلی 
ســالمت جنب فروشــگاه رفاه با یک میلیارد و ۷00 

میلیون تومان آماده سرمایه گذاری است .
شامبیاتی گفت: شهرداری کرمانشاه باید به سمت 
ایجــاد درآمد های پایدار بــرود و جز این هم چاره ای 
ندارد و نباید خیلی به ســاخت و ســازها دلخوش بود 
بلکه با اســتفاده از برند شهرداری باید به سمت خلق 
درآمد های پایدار رفت، در این راستا شهردار محترم و 
شــورای اسالمی شهر نهایت همکاری و حمایت را از 
طرح های مشــارکتی و سرمایه گذاری داشته اند البته 
جهت تحقق سیاســت های این حــوزه نیاز به اطالع 
رسانی مناســب و حمایت رســانه ها داریم تا ضمن 
فرهنگســازی در این خصوص به ترغیب ســرمایه 
گــذاران بخش خصوصی جهت ورود به این دســت 

طرح ها اقدام کنیم.
سرپرست سازمان ســرمایه گذاری شهرداری در 
پایان گزارش کارهای در دســت اقدام این ســازمان 

را چنین برشمرد:
* طرح هــای در مرحله انعقاد قرارداد : 1. مدیریت 
بهره برداری و نگهداری پارک های شــبدیز و پارک 
آزادگان به روش O&M 2. تکمیل ســوله ورزشی 
بــه روش BOLT ۳. بهســازی و نوســازی زمین 
چمــن فوتبال پارک آزادگان و پارک شــاهد به روش 

ROLT
* طرح های در مرحله فراخوان عمومی : 1. احداث 
 .2 BOLT پارک جنگلی تفریحی رضوان به روش
احــداث مجموعه تفریحات هیجانی ســراب قنبر به 
روش BOLT ۳.واگــذاری بهره برداری و مدیریت 
ســالن ها و زمین های ورزشی به بخش خصوصی به 
روش O&M 4. احداث جایگاههای ســوخت تک 
 BOLT ســکو در ۸ مکان در سطح شــهر به روش
5. مدیریــت نگهداری و بهره بــرداری از پارک ها با 
مشــارکت بخش خصوصــی 6. مدیریت نگهداری 
و بهــره برداری فرهنگســرای کارمنــدان به روش 
O&M ۷. احداث پارک فرهنگ و هنر با مشــارکت 
بخــش خصوصی به روش BOLT ۸. بهســازی و 

نوسازی شهر بازی فانفار
*طرح های در دســت مطالعه : 1.احداث مجموعه 
شهربازی سرپوشیده سراب قنبر 2. احداث ساختمان 
نماد شــهر ۳. احــداث مجموعه تجــارت بازرگانی 
غرب کشــور 4. احداث شــهربازی مدرن پل والیت 
5. احداث مســیر تفریحی گردشــگری جم بشیر 6. 
مجموعه تفریحی رودخانه قره ســو ۷. ســاماندهی 
مجموعه تفریحی پارک غربی و شــرقی طاقبستان 
۸. ســاماندهی و بهسازی باغ گلها با مشارکت بخش 
خصوصی ۹. ســاماندهی گلخانه با مشارکت بخش 

خصوصی.

اخباراخبار

مدیرعامل شــرکت نوسازان شهر با 
اشاره به روند احداث طرح سالن ورزشی 
در سر پل ذهاب گفت: هم اکنون عملیات 
اسکلت بندی این طرح به اتمام رسیده و 
ســایر مراحل اجرایی کار با جدیت دنبال 

می شود.
مدیرعامل شــرکت نوسازان شهر با 
اشاره به روند احداث طرح سالن ورزشی 
در سر پل ذهاب گفت: هم اکنون عملیات 
اسکلت بندی این طرح به اتمام رسیده و 
ســایر مراحل اجرایی کار با جدیت دنبال 

می شود.

به گزارش مرکــز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شــهر، محسن نیکخواه با 
بیان این مطلب گفت: از زمان کلنگ زنی 
طرح ورزشی سرپل ذهاب که اسفندماه 
سال گذشته با سرمایه گذاری این بانک 
آغاز شــد، مراحل احداث آن با ســرعت 
تداوم دارد و هــم اکنون، عملیات نصب 

اسکلت این طرح نیز پایان یافته است.
وی بــا اشــاره بــه پیگیری هــای 
مدیرعامل بانک شهر جهت تسریع در به 
ســرانجام رساندن این طرح خاطر نشان 
کرد: توجه به مســئولیت اجتماعی یکی 

از اولویت های این بانک اســت و در این 
راستا کمک به بازســازی مناطق زلزله 
زده و ساخت یک باب مجموعه ورزشی 
در شهرســتان زلزله زده سرپل ذهاب در 
دســتورکار قرار گرفت که با جدیت نیز 

پیگیری می شود.
مدیرعامل شــرکت نوســازان شهر 
در ادامه در خصــوص ویژگی های این 
مجموعه گفت: این سالن ورزشی برای 
بهره مندی جوانــان این منطقه در حال 
احداث اســت که امیدواریم با افتتاح آن 

شاهد رضایتمندی آنان باشیم.
نیکخواه با تاکیــد بر این که عملیات 
اجرایی این طرح طبق زمانبندی در حال 
اجراســت، تصریح کرد: با تــداوم روند 
اجرایی، این طرح تا انتهای شــهریور ماه 

به اتمام خواهد رسید.

اتمامنصباسکلتطرحسالنورزشیسرپلذهاب

ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
کرمانشــاه تفاهم نامــه همکاری مشــترکی با معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان 

امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی کرمانشاه، 
این سازمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری استان به منظور همکاری در جهت کنترل و 
پیشــگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی 
و توانمندســازی تاکســیرانان از لحاظ قــدرت تعامل با 
شــهروندان، به عنوان قشری که بیشــترین ارتباط را با 
الیه های مختلف جامعه دارند، تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه، با تأکید بر 
اینکه عوامل وقوع جرم و آسیب های اجتماعی چند وجهی 
اســت و مؤلفه های مختلفی در وقوع آن مؤثر است، گفت: 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی نیازمند همکاری 
تمام دســتگاهها و سازمانهای کشــور است و هم افزایی 

توان و امکانات همه دستگاهها را می طلبد.به گفته سجاد 
ســلیمانی این تفاهم نامه در 6 ماده و دو نسخه با موضوع 
توســعه همکاری های مشترک و بهره مندی از ظرفیت، 
توانمندی و تجارب طرفین به منظور پیشــگیری از وقوع 
جرم و آسیب های اجتماعی تنظیم و منعقد شده است.وی 
گفت: تدارک همفکری ها و همکاری الزم در زمینه های 
اطالع رسانی، تبلیغاتی و سایر مواردی که در تحقق بند 5 
از اصل 156 قانون اساسی و تبصره های ذیل قانون پنجم 
توســعه جمهوری اسالمی ایران لحاظ گردیده، تعامل به 
منظور مشارکت در پیشــگیری وقوع جرم و آسیب های 
اجتماعی و گسترش فرهنگ و مسئولیت اجتماعی جامعه، 
همکاری و به اشتراک گذاری مناسب ظرفیت های موجود 
طرفین تفاهم نامه و ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء سطح 
دانش تاکســیرانان در زمینه های پیشــگیری از جرائم و 
آســیب های اجتماعی، از اهداف این تفاهم نامه اســت.

سلیمانی در ادامه برگزاری دوره های آموزشی مهارت های 

زندگی)کنترل خشــم و تاب آوری و ارتباط کالمی مؤثر با 
رویکرد دینی و مذهبی، مهارت حل مساله و...(، مشارکت 
و همکاری در برگزاری همایش ها و کارگاههای مرتبط با 
آســیب های اجتماعی برای رانندگان حمل و نقل درون 
شــهری و خانواده های آنان را از موارد همکاری طرفین 
تفاهم نامه برشــمرد.وی با بیان اینکه نهاد شــهرداری و 
حمل ونقل درون شهری)تاکســی( ارتباط مســتقیمی با 
مردم دارد و شهروندان در طول روز چند بار از تاکسی های 
درون شهری استفاده می کنند که قرار است از این موضوع 
اســتفاده کنیم، یادآور شــد: در فاز اول تاکســیرانان در 
مسیرهای مختلف شامل تاکسی فرودگاه، تاکسی بی سیم 
و تاکسی گردشی تحت پوشــش آموزش و مفاد اجرایی 
مورد امضای تفاهم نامه قرار می گیرند.مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی کرمانشاه، مدت زمان این تفاهم نامه همکاری 
را از تاریخ انعقاد آن به مدت دو ســال اعالم و تصریح کرد: 

در صورت توافق طرفین به مدت مشابه تمدید می شود.

 تفاهم نامه همکاری تاکسیرانی با معاونت پیشگیری
 از وقوع جرم دادگستری
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ساماندهی2هزارانشعابغیرمجازآبفا
درکرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه، از ســاماندهی 2 هزار انشعاب 
غیرمجاز آب و فاضالب در شهرهای استان 

در 15 ماه گذشته خبر داد.
علیرضا تخت شــاهی در گفــت و گو با 
ایرنا گفت: اکنون بیش از 20 هزار انشــعاب 
غیرمجاز در اســتان کرمانشاه وجود دارد که 
باید ساماندهی شوند و این در حالی است که 
در سال ۹6 و سه ماه نخست امسال در حدود 
2 هزار انشــعاب، ساماندهی و به مجاز تبدیل 

شده است.
وی افزود: کرمانشــاه یکی از استان هایی 
است که در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز 
در نواحی منفصل شــهری و حاشــیه ای با 

مشکالتی مواجه است.
وی افــزود: وضعیت نواحی منفصل برای 
الحاق به محدوده شــهری نامشخص و ارائه 
خدمات به این شهروندان دارای منع قانونی 

است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه آب جزو 
ملزومات و ضروریات زندگی است، بسیاری 
از این افراد که در این مناطق ســاکن هستند، 
اقدام به ســاخت و سازهای غیرمجاز کرده و 
به سمت استفاده از انشعابات غیرمجاز رفتند.

وی گفت: شــهرهای کرمانشاه، اسالم 

آبادغــرب، گیالنغــرب و کنــگاور دارای 
بیشترین آمار انشعابات غیرمجاز هستند.

تخت شــاهی ادامه داد: در سال ۹6 قانون 
مجازات اســتفاده کنندگان غیرمجاز از آب و 
برق در مجلس شــورای اسالمی به تصویب 
نمایندگان رســید تا در راســتای این قانون 
نحوه ارائه خدمت به مناطقی که الحاق شده 
یا در شــرف الحاق شدن به محدوده شهری 
هســتند، تعیین تکلیف و انشعابات غیردائم و 
دائم برقرار شود.وی اضافه کرد: اکنون طرح 
ساماندهی انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب 

در استان کرمانشاه در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه تصریح کرد: براساس ماده چهار 
قانون مجازات اســتفاده کنندگان غیرمجاز 
از آب و بــرق، امکان واگذاری انشــعاب به 
دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد، 
اما کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و 
بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته 
باشند، براساس ماده 2 همان قانون به جبران 
خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب محکوم 
می شــوند.وی به نبود تأسیسات زیربنایی در 
سکونتگاه های غیررســمی اشاره و تصریح 
کــرد: این مناطق نیازمند ایجاد تأسیســات 
زیرساختی است که ما بتوانیم به آنها خدمات 

ارائه کنیم.
وی اظهار داشــت: در مرحلــه اول باید 
تأسیســات تأمین آب و جمع آوری فاضالب 
آنها را ایجاد کنیم که بار مالی که از این محل 
بر شــرکت آبفا تحمیل می شود، مبلغی بیش 

از 500 میلیارد ریال است.
وی با اشــاره به دالیل اصلی روی آوردن 
برخی از شــهروندان به انشعابات غیرمجاز 
عنوان کرد: بیشتر این قضیه به دلیل ساخت 
و سازهای غیرمجاز بوده است، زیرا اکثر این 

مشترکان در مناطق حاشیه ای هستند.
وی گفت: برآورد می شــود که 10 درصد 
از هدررفت آب مربوط به انشعابات غیرمجاز 
باشد که شــرکت آبفای اســتان کرمانشاه 
ســاالنه در حدود 100 میلیــارد ریال در این 

حوزه زیاندهی دارد.
وی یادآور شد: سال گذشته، با اقدام های 
انجام شــده در قالب ۹1 آیتم، قریب به ســه 
درصد از آب های به حســاب نیامده شرکت 
کاهــش یافت کــه باعث صرفــه جویی در 
هزینه های شرکت به میزان 50 میلیارد ریال 
شد.استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت 
۳6۹ هزار مشــترک آب دارد که از این تعداد 
220 هزار مشترک مربوط به شهر کرمانشاه 

است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اداره ورزش 
و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

امیر رضا خادم به عنوان یک چهره نام آشنا در 
حوزه ورزش گفت : از زحمات بی دریغ حسینی 
تجلیل و قدر دانی می کنیم چرا که کرمانشــاه 
همیشــه و در همه زمینه ها خوش درخشیده و 
شــاید بتوان گفت مدیریت های مختلف در این 

موفقیت بی تاثیر نبودند.
وی گفت :  با وجود مشــکالت اقتصادی که 
در کشــور وجود دارد نباید این موضوع خللی در 
پیشرفت ورزش استان به وجود آورد چرا که مردم 
کشــورمان در میان تمام مشکالت در دو حوزه 
ورزش و هنر همیشــه خوشــحال و خرسندند.

خادم گفت : باید دست در دست هم دهیم و این 

تزریق نشــاط عمومی،سالمت عمومی و غرور 
ملی در دامنه ای گســترده تر حفظ کنیم. در این 
مراســم صابررحیمی به عنوان مدیرکل جدید 
ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه منصوب شد. 
این مراسم با حضور معاونین و مسئوالن ورزش 
اســتان انجام شد. پیش از این ارسالن حسینی 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان منصوب شد

مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمانشاه 
گفت: ســال گذشــته تعداد مراجعات ســقط 
درمانی در کرمانشــاه 12 درصد کاهش داشته 

است.
به گزارش ایســنا، آرتین کمالی در نشستی 
خبــری که به مناســبت هفته قــوه قضائیه 
برگزارشد، به تشریح عملکرد یکساله پزشکی 
قانونی کرمانشــاه پرداخت و بابیان اینکه طی 
یکسال گذشــته جمعا دو هزار و 42۹ جسد در 
پزشکی قانونی استان معاینه شده، اظهارکرد: 
این تعداد اجســاد با احتساب 620 فوتی حادثه 

زلزله سرپلذهاب است. 
وی در ادامه بااشــاره به نهادینه شدن طرح 
دادپزشــک در کرمانشــاه از اواخر سال ۹5، 
افزود: در این طرح که طرح ســاماندهی اجساد 
نام گرفته و دربرنامه ششــم توســعه نیز آمده، 
اجســادی که در منازل و کلینیک ها فوت شده 
اند، توسط دادپزشک معاینه و گواهی فوت آنان 
صادر می شود.مدیرکل پزشکی قانونی استان 
بــا تاکید براینکــه با اجرای ایــن طرح دیگر 
پزشــک های عمومی نمی توانند گواهی فوت 
صادر کنند مگر با هماهنگی با پزشکی قانونی، 
عنوان کرد: همچنین در آرامســتان کرمانشاه 
دفتر دادپزشــک را راه انــدازی کرده ایم.وی 
با بیــان اینکه بیمارانی که دربیمارســتان ها 
فوت می کنند توســط پزشــکان متخصص 
بیمارستان ها معاینه خواهند شد، گفت: ماهانه 
حدود 1۸0 تا 200 جسد توسط دادپزشک های 
کرمانشاه معاینه شده و گواهی فوت آنها صادر 
می شود.کمالی تعرفه دادپزشک را درکل کشور 
ثابــت اعالم کرد و گفت: خوشــبختانه مردم 
کرمانشــاه از اجرای این طرح رضایت دارند.به 
گفته این مســئول همچنین طرح دادپزشک 
معاینــات بالینی نیز از خرداد امســال در مرکز 
ترومای کرمانشاه)بیمارســتان طالقانی( راه 
اندازی شده که بنا به درخواست بیماران شرایط 
فیزیکی بیمار را در زمان انتقال به بیمارســتان 

بررســی و ثبت کرده تا بیمار پــس از بهبود و 
ترخیص از بیمارستان طبق مستندات بتواند به 

پزشکی قانونی مراجعه کند.
وی در ادامــه تعداد معاینــات بالینی انجام 
گرفته در پزشــکی قانونی کرمانشاه را در سال 
گذشــته 4۳ هــزار و 160 معاینه عنوان کرد و 
افــزود: از این تعداد 2۹ هزار و ۷02 مورد مرد و 

1۳ هزار و 45۸ مورد زن بوده اند.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمانشاه 
بااشــاره به تشــکیل 15 هزار و ۷۹5 پرونده 
ادعــای نزاع در این مرکز طی مدت یادشــده، 
گفــت: از این تعداد 15 هزار و 25۹ نزاع حقیقی 
و بقیه نزاع غیرحقیقی و ســاختگی است.وی 
تعداد پرونده های ادعــای جرح در تصادف را 
در یک ســال گذشــته 10 هزار و 5۷2 پرونده 
اعــالم کرد و یادآورشــد: از این تعداد 10 هزار 
و 1۷2 پرونده حقیقی بوده اســت.به گفته این 
مسئول همچنین در این مدت 651 مورد پرونده 
مجروحیت ناشــی از حوادث کار در پزشــکی 
قانونی کرمانشــاه تشکیل شده که 6۳۳ مورد 
آن مربوط به مردان و 1۸ مورد مربوط به بانوان 
اســت.وی با بیان اینکه در یک ســال گذشته 
۳4۹ مورد مراجعه مربوط به ســقط درمانی به 
پزشکی قانونی کرمانشاه انجام گرفته، افزود: از 
این تعداد با 21۹ مورد که جنین زیر 1۹ هفتگی 

نیز قرار داشته، موافقت شد.
کمالی از کاهــش 12 درصدی مراجعات 

سقط درمانی در استان خبرداد.
وی عنــوان کرد: دربحث مســمومیت با 
قرص برنــج نیز 22مورد فوتی ناشــی از این 
موضوع داشــته ایم.وی همچنین بااشاره به 
مــرگ 142 نفر در اســتان براثر مصرف مواد 
مخــدر و محرک ها، گفــت: در این زمینه نیز 
شــاهد کاهش 2۳ درصدی آمــار مرگ و میر 
ناشی از مصرف مواد مخدر و محرک در استان 

بوده ایم.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمانشاه 
تصریح کرد: دربحث قتل ناشــی از استفاده از 
ســالح سرد نیز در سال گذشته 1۸ مورد فوتی 
در استان داشــته ایم.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود از راه اندازی مرکز پزشکی قانونی 
پاوه تا شهریور امســال خبرداد و گفت: عالوه 
براین افزایش مساحت سالن تشریح اسالم آباد 

غرب را تا مهر امسال خواهیم داشت.
کمالــی اضافه کرد: باتوجــه به آمار باالی 
جمعیت مرکز اســتان ضروری است که مرکز 
شــماره دو پزشکی قانونی این شهر راه اندازی 
شــود که در حال حاضر زمین آن آماده است. 
حدود یک میلیــارد و 200 میلیون تومان هم 
برای ساخت آن مصوب شده اما هنوز تخصیص 

نیافته که به محض تخصیص عملیات اجرایی 
ساخت این مرکز را اجرایی خواهیم کرد.

وی در ادامــه از راه انــدازی بانک ژنتیک 
مجرمین استان از سال گذشته خبرداد و گفت: 
تاکنون اطالعات 600 نفر از مجرمین اســتان 
را در ایــن بانک ثبت کــرده ایم که مجرمین 
خطرناکی هســتند.مدیرکل پزشکی قانونی 
استان کرمانشاه همچنین بااشاره به وقوع زلزله 
بزرگ سال گذشــته در استان، عنوان کرد: در 
تمام دنیا درهنگام وقوع حوادث بزرگی همچون 
زلزله تیم های پزشکی قانونی به سرعت در این 
مناطق مستقر شــده و کار تشخیص هویت و 
صدور گواهی فوت را انجام می دهند که در زلزله 
بزرگ ســال ۹6 نیز پزشکی قانونی کرمانشاه 
بامداد روز بعد از وقوع این حادثه در مناطق زلزله 
زده مستقر شدند.وی با بیان اینکه فاصله کوتاه 
زلزله با اربعین ســبب شد تا بسیاری از امکانات 
مستقر در اســتان که برای خدمات رسانی به 
زوار اربعین ارسال شده بود استفاده شود، گفت: 
دو دســتگاه کانتینر حمل جسد که در پزشکی 
قانونی کرمانشــاه بود، صبح روز بعد از زلزله به 

ثالث باباجانی و سرپلذهاب اعزام شدند.
کمالی با تاکید براینکه کل فوتی های زلزله 
ســرپلذهاب 620 نفر بودند، افزود: ۸0 درصد 
از این تعداد یعنی 4۹5 نفر را پزشــکی قانونی 

معاینه و برای آنان گواهی فوت صادر کرد.
وی بــه برخی از حواشــی بــه وجود آمده 
همچــون باال بودن آمــار فوتی ها یا گورهای 
دســته جمعی اشاره کرد و افزود: تمام روستاها 
را به صورت جداگانه مورد بررسی و بازدید قرار 

دادیم، اما این ادعاها کامال رد شدند.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمانشاه 
بااشاره به انتشار برخی از اخبار مبنی بر افزایش 
تعداد و آمار خودکشی در شهرستان های زلزله 
زده پس از وقــوع زلزله، تاکید کرد: هیچگونه 
افزایش آمار خودکشــی در این شهرستان ها 

پس از وقوع زلزله نداشته ایم.

مدیرکلپزشکیقانونیکرمانشاهعنوانکرد؛

کاهش 12 درصدی مراجعات سقط درمانی


