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شهردار کرمانشاه :

کرمانشاه به واسطه ظرفیتهایش از شهرهای بینظیر کشور به حساب میآید
شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه
اینکــه تنــوع ظرفیــت هــا ویژگــی
برجســته شــهر کرمانشــاه اســت،
گفــت :کرمانشــاه بــه واســطه
ظرفیــت هــای متنــوع اش از
شــهرهای بــی نظیــر کشــور اســت.
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی
شــهرداری کرمانشــاه ،دکتــر نــادر
نــوروزی شــامگاه روز گذشــته در
جشــن شــب فرهنگــی کرمانشــاه

کــه در بــرج میــاد برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :کرمانشــاه
بــه واســطه ظرفیتهایــش از
شــهرهای بینظیــر کشــور اســت.
وی افــزود :تنــوع قومیتــی،
مذهبــی ،اقلیــم ،پیشــینه تمدنــی،
فرهنگــی و تاریخــی شــهر
کرمانشــاه ظرفیــت بینظیــر ایــن
شــهر محســوب میشــود.
شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه

تصریــح کــرد :ظرفیتهــای
طبیعــی و غیرطبیعــی کرمانشــاه
امــروز نیازمنــد ســرمایهگذاری
بــرای شــکوفایی اســت.
وی ادامــه داد :جنگ در کرمانشــاه
آغــاز و در  ۵مــرداد ســال ۱۳۶۷
بــا عملیــات مرصــاد در ایــن
اســتان پایــان یافــت.
نــوروزی خاطرنشــان کــرد:
مقاومــت و دالورمردیهــای

با همت معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در سیاه پوشان و نصب المان های مذهبی؛
شــهر کرمانشــاه ایــن روزهــا در ســوگ و عــزاداری
ســرور و ســاالر شــهیدان یکپارچه ســیاهپوش شــده
اســت.
کرمانشــاه بــه عنــوان قدیمیتریــن گــذرگاه عتبــات
عالیــات حــال و هــوای حســینی ویــژه ای بــه خــود
گرفتــه و در هــر کــوی و بــرزن ایــن شــهر علــم و
پرچــم عــزاداری امــام حســین (ع) برافراشــته شــده
اســت.
کوچههای شهر از عطر و بوی محرم معطر و
بــوی ایــن مــاه از همــه جــای شــهر بــه مشــام
میرســد.
مدیریــت شــهری کرمانشــاه نیــز همنــوا با نــدای عزا
 ،از چنــد روز پیــش از شــروع دهــه محــرم ،شــهر را
بــرای ورود بــه ایــن مــاه و برپایــی مراســمات حــزن
و انــدوه حســینی آمــاده کــرده اســت .شــهر رنــگ
و بــوی ســید الشــهدا بــه خــود گرفتــه و بــا اهتــزاز
پرچــم ســیاه و نصــب طرحهــای محرمــی متعــدد
در میادیــن و خیابــان هــای اصلــی شــهر را متفــاوت
تــر از ســالهای پیــش کــرده اســت.
اســتان کرمانشــاه کــه از گذشــته تاکنــون میزبــان
زائــران کربــا بــوده و پــس از ســالها قــرار اســت
امســال بــار دیگــر و بــرای دومیــن ســال آمــاده
پذیرایــی از زائــران اربعیــن شــود
در این راســتا شــهرداری کرمانشــاه اقدامــات ویژه ای
در فضاســازی و ســیاهپوش کــردن ســیمای شــهر بــا
نصــب پرچــم و المانهــای محرمــی انجــام داده که
بســیار مشــهود و مــورد توجــه مــردم قــرار گرفتــه
ا ست .
یکــی از کســبههای خیابــان مــدرس بــا قدردانــی
از اقدامــات شــهرداری کرمانشــاه در اجــرا و نصــب
طرحهــای محرمــی در ســطح شــهر  ،میگویــد:
کرمانشــاه حــال و هــوای ویــژه ای ایــن روزهــا بــه
خــود گرفتــه کــه شــاید ســالهای گذشــته چنیــن
نبــود.
« محســن احمــدی »کــه حــدود  ۴۰ســال ســن
دارد ،مــی افزایــد :پوشــیدن لبــاس ســیاه و آرایــش
مبلمــان شــهری بــا پرچــم ســیاه و نمادهــای
محرمــی از جلــوه هــای عــزاداری بــرای امــام
حســین (ع) اســت و در شــهر کرمانشــاه ایــن کار
بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده اســت بــه
طــوری کــه شــاید ســالهای گذشــته چنیــن طــرح
هایــی نبــود.
وی بــا بیــان اینکــه امســال فضــای شــهر یکپارچــه
ســیاه پــوش شــده ،اضافــه مــی کنــد :تــاش
شــهرداری کرمانشــاه امســال ســتودنی اســت.
کرمانشــاه از گذشــتههــای دور میزبــان زائــران ابــا
عبــداهلل الحســین علیــه الســام اســت و بایــد بــه
طــور ویــژه محرمــی شــود.
یکــی دیگــر از شــهروندان کرمانشــاهی بــا بیــان
اینکــه امــام حســین (ع) و اعتقــاد بــه راهــش

مــردم اســتان کرمانشــاه بــر ایــن
شــد کــه مقــام معظــم رهبــری
در ســفر بــه اســتان کرمانشــاه،
ایــن اســتان را ســینه ســتبر ایــران
اســامی خواندنــد.
وی ادامــه داد :اگــر اســتان
کرمانشــاه را ســینه ســتبر ایــران
اســامی بدانیــم ،شــهر کرمانشــاه
قلــب تپنــده ایــن ســینه خواهــد
بــود.

شهردار کرمانشاه:

شهرداری کرمانشاه برای رونق اقتصادی فرهنگی کرمانشاه برنامه دارد
شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه مدیریت
شــهری کرمانشــاه بــرای رونــق اقتصــادی شــهر کرمانشــاه برنامــه
دارد ،گفــت :در مجموعــه مدیریــت شــهری از ســرمایه گــذاری در
شــهر کرمانشــاه اســتقبال مــی کنیــم.
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی شــهرداری کرمانشــاه ،دکتــر
نــادر نــوروزی در نشســت صمیمانــه بــا ســرمایهگذاران کشــوری
و کرمانشــاهیان مقیــم تهــران در ســالن همایــش هــای بــرج میــاد
اظهــار داشــت :بــرای رونــق اقتصــادی کرمانشــاه در مجموعــه
مدیریــت شــهری کرمانشــاه برنامــه ریــزی کردهایــم.
وی ادامــه داد :پروژههــای جــذاب از نظــر ســرمایهگذاری امــروز
بــرای ســرمایه گــذاران معرفــی خواهــد شــد.
شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه تصریــح کــرد :مجموعــه مدیریــت
شــهری از هرگونــه ســرمایهگذاری در شــهر کرمانشــاه اســتقبال
خواهــد کــرد و قطعــا حامــی ســرمایهگذاران خواهیــم بــود.

نــوروزی شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد :همــه
زمینههــای ســرمایهگذاری ســرمایهگذاران را در شــهر کرمانشــاه
بــا همــکاری مجموعــه اســتانداری فراهــم خواهیــم کــرد و بــه
ســرمایهگذاران قــول میدهیــم تمــام تــاش را بــرای تســهیل
ســرمایهگذاری آنــان بــکار گیریــم.

به همت سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه ،ظرفیت های سرمایه گذاری کرمانشاه در برج میالد معرفی شد

هویــت ماســت ،میگویــد :همــه بــرای امــام حســین
(ع) بیچــون و چــرا پــای کار مــی آینــد.
وی کــه معلمــی جــوان اســت ،ادامــه میدهــد :شــهر
کرمانشــاه بواســطه تــاش شــهرداری از یکــی دو هفته
پیــش بــوی محــرم گرفته اســت.
«امیــن مــرادی» میافزایــد :اقدامــات امســال
شــهرداری در ایجــاد فضــای محرمــی در شــهر قابــل
قبــول اســت کــه در ســالهای پیــش چنیــن نبــوده
اســت .وی بــا اشــاره بــه اقدامات شــهرداری کرمانشــاه
در فضاســازی ویــژه مــاه محــرم در خیابانهــا و
میادیــن اصلــی شــهر  ،تصریــح میکنــد :اقدامــات
شــهرداری بــرای آمــاده کــردن کوچــه و خیابــان برای
اســتقبال از محــرم چنــد برابــر ســالهای گذشــته
اســت .معــاون محیــط زیســت و خدمــات شــهری
شــهرداری کرمانشــاه در ایــن رابطــه گفــت :بــا هــدف
گرامیداشــت مــاه محــرم و در راســتای تکریــم شــعائر
حســینی و ایجــاد فضــای معنــوی مناســب بــرای
عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان تمــام معابــر پــر
تــردد و میادیــن مناطــق هشــتگانه شــهر کرمانشــاه
بــا نصــب صدهــا بیــرق مشــکی ،پرچــم ریســه ای،
بنــر ،بیلبــورد و کتیبــه ســیاه پــوش شــده کــه بســیار
مشــهود اســت و مــورد توجــه و اســتقبال شــهروندان
کرمانشــاهی قــرار گرفتــه اســت .مهنــدس « برومنــد

نامــداری » افــزود :عــاوه بــر ســیاهپوش کــردن
ســیمای شــهر و فضاســازی متناســب بــا مــاه محــرم،
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کرمانشــاه تالش
کــرده بــرای نخســتین بــار بــا نــوآوری ویــژه و نصــب
طرحهــای محرمــی متناســب بــا ایــن ایــام در نقــاط
مختلــف شــهر جلــوه خاصــی بــه ایــن فضــا ببخشــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه اســتقبال
از محــرم در شــهرداری کرمانشــاه ،اضافــه کــرد :ایــن
کمیتــه در راســتای خدمتگــزاری مناســب به عاشــقان
اباعبــداهلل الحســین (ع) تشــکیل شــد کــه از نتایــج
آن مــی تــوان بــه نشســت هماندیشــی بــا هیئــات
مذهبــی شــهر اشــاره داشــت.
نامــداری بــا بیــان اینکــه پاسداشــت ایــام محــرم بــر
همــگان واجــب اســت  ،تصریــح کــرد :در ایــن ایــام
شــهرداری کرمانشــاه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هیــأت
هــای مذهبــی شــهر بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر
مراســمات و هماهنگــی در ایــن زمینــه ،برقــرار کــرده
اســت.
وی از رفــت و روب تکایــا و مســاجد و حســینیه هــا
ی شــهر توســط پاکبانــان خدوم شــهرداری کرمانشــاه
نیــز خبــر داد و گفــت :ایــن کار در ســه شــیفت
توســط ایــن پرســنل و بــا همــکاری مــردم عــزادار
انجــام میشــود.
مراســم زیــارت عاشــورا نیــز هــر روز صبــح در محــل
مــزار شــهید گمنــام و یادبــود ســردار شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی بــا حضــور عمــوم مــردم و پرســنل
شــهرداری برگــزار میشــود کــه بــا اســتقبال
شــیفتگان حســینی (ع) همــراه اســت .ایــن مراســم
هــر روز از ســاعت ۷تــا  ۸صبــح از ابتــدای شــروع
محــرم در شــهرداری در حــال برگــزاری اســت.
هیــات عــزاداری نیــز در شــهرداری کرمانشــاه
توســط ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و
بســیج تشــکیل شــده اســت کــه در تــاالر شــهرداری
کرمانشــاه مراســم عــزاداری هــر روز برگــزار می شــود.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرمانشــاه ،
برگــزاری مراســم تعزیــه خوانــی در شـبهای تاســوعا
و عاشــورا را یکــی دیگــر از از برنامــه هــای ایــن
معاونــت در شــهرداری عنــوان کــرد و گفــت :دیــدن از
مراســم تعزیــه خوانــی در ایــن ایــام نیــز بــرای عمــوم
مــردم کرمانشــاه آزاد اســت.

شهردار کرمانشاه خبر داد؛
نصب  17دوربین «ثبت تخلف» در بزرگراههای کرمانشــاه
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی شــهرداری کرمانشــاه نــادر
نــوروزی ،بــا اشــاره بــه خریــد  17دوربیــن ثبــت تخلــف،
گفــت :ایــن دوربیــن هــا در کمربنــدی غربــی و شــرقی نصــب
شــده اســت .وی افــزود :بــرای فعالســازی ایــن دوربیــن هــا بــه
زودی ُکــد تخلــف از ســوی پلیــس راهــور صــادر مــی شــود.
نــوروزی گفــت :بــا فعالســازی ایــن ُکــد ،اطــاع رســانی در
خصــوص ایــن دوربیــن هــا بــه راننــدگان صــورت خواهــد
گرفــت کــه در صــورت تخطــی از ســرعت مطمئنــه پیامــک
جریمــه بــرای آنهــا ارســال مــی شــود.
شــهردار کرمانشــاه گفــت :عــاوه بــر ایــن دوربیــن هــا ،دوربین
هــای ثبــت ســرعت و نیــز دوربیــن هــای کنتــرل ترافیــک در
نقــاط پرترافیــک شــهر فعــال هســتند و همــه اطالعــات آنهــا
در مرکــز مانیتورینــگ و کنتــرل ترافیــک شــهرداری ثبــت و
ضبــط مــی شــود.
نــوروزی بــا اشــاره بــه وســعت شــهر کرمانشــاه گفــت :قطعــا
بــرای کنتــرل بهتــر ترافیــک کالنشــهری ماننــد کرمانشــاه نیاز
اســت دوربیــن هــای بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در
ایــن زمینــه پیگیــر هســتیم.

بــه گــزارش مرک ـ ز اطــاع رســانی شــهرداری کرمانشــاه ۵( ،مــرداد)
همزمــان بــا روز ملــی کرمانشــاه نشســت صمیمانه شــهردار کرمانشــاه
بــا ســرمایه گــذاران کشــوری و کرمانشــاهیان مقیــم تهــران در ســالن
همایــش هــای بــرج میــاد تهــران برگــزار شــد .بــر اســاس ایــن

گــزارش ایــن برنامــه بــا حضــور هلدینــگ بانــک ملــت ،هلدینــگ بانک
شــهر ،ســرمایه گــذاران بــزرگ کشــوری ،شــهردار و اعضــای شــورای
اســامی شــهر کرمانشــاه ،معاونیــن شــهردار و مدیــران ســازمانهای
شــهرداری و مدیــرکل میراثفرهنگــی کرمانشــاه برگــزار شــد.
در ایــن برنامــه توســط ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای
مردمــی شــهرداری کرمانشــاه ،پکیــج هــای مختلــف ســرمایه گــذاری
از جملــه ،پــروژه چنــد منظــوره ارغــوان در بلــوار نوبهــار و پــروژه چنــد
منظــوره میــاد در ابتــدای بلــوار مصطفــی امامــی معرفــی شــد.
از دیگــر پــروژه هــای معرفــی شــده در ایــن نشســت پــروژه شــهربازی
بــازی لوتــوس (نیلوفــر آبــی) ،ترمینالهــای آزادی و شــهید کاویانــی،
پــروژه تلــه کابیــن طاقبســتان و مجموعــه گردشــگری ســراب قنبــر
کرمانشــاه بــود.
گفتنــی اســت کــه داریــوش ارجمنــد بازیگــر و هنرمنــد ســینما و
تلویزیــون مهمــان ویــژه ایــن برنامــه بــود.

 پیام تسلیت شهردار کرمانشاه در پی شهادت مامور نیروی انتظامی کرمانشاه
شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه طــی پیامــی شــهادت مامــور انتظامــی
اســتان کرمانشــاه بــه هنــگام انجــام وظیفــه را تســلیت گفــت.
گــزارش مرکــز اطــاع رســانی شــهرداری کرمانشــاه ،دکتــر نــادر
نــوروزی شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه ضمــن تبریــک و تســلیت بــه
مناســبت شــهادت مامــور انتظامــی اســتان کرمانشــاه در حیــن انجــام
وظیفــه پیــام تســلیتی بــه شــرح زیــر صــادر نمــود:
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شــهادت ،افتخــار عظیمــی اســت کــه تنهــا نصیــب بنــدگان خــاص
خــدا میشــود و افتخــار دفــاع از امنیــت وطــن ،توفیــق مضاعفــی
بــرای شــهیدان ایــن مــرز و بــوم اســت کــه گام در صیانــت از امنیــت
و آســایش میهــن عزیزمــان نهادهانــد و بــدون شــک ایــن راه ادامــه
خواهــد داشــت.
شــهادت مظلومانــه ســتوان یکــم مهــدی دامــن باغــی کــه بــا ایثــار
وفــداکاری ،جــان خــود را در دفــاع از حریــم امنیــت و برقــرای نظــم
جامعــه فــدا نمــود ،موجــب تاســف و تالــم فــراوان گردیــد.
اینجانــب وقــوع ایــن حادثــه غمبــار را بــه محضــر فرمانــده معظــم کل
قــوا امــام خامن ـهای (مدظلــه العالــی) ،فرماندهــان و کارکنــان غیــور

نیــروی انتظامــی و بازمانــدگان مکــرم ایــن شــهید عزیــز تبریــک و
تســلیت عــرض میکنــم.
در پایــان از درگاه خداونــد ســبحان بــرای ایــن شــهید واالمقــام،
رحمــت واســعه ،رضــوان الهــی و همنشــینی بــا ســرور و ســاالر
شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) و بــرای خانــواده مکــرم و
داغــدار ایشــان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانــم.

 معاون شهردار کرمانشاه خبرداد ؛ نوسازی معابر کرمانشاه با ۲۰۰هزار تن آسفالت
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری کرمانشــاه گفــت :بــرای آســفالت معابــر و
کوچههــای شــهر کرمانشــاه بــه  ۲۰۰هــزار تــن آســفالت بــه ارزش  ۲۴۰میلیارد
تومــان نیــاز اســت.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی شــهرداری کرمانشــاه «حمیــد اعتصــام فــر» بــا
بیــان اینکــه آســفالت و تقاطــع غیرهمســطح دو شــاخص مهــم فعالیــت هــای
حــوزه معاونــت عمرانــی شــهرداری طــی چنــد مــاه اخیــر اســت ،اظهــار داشــت:
پیــش بینــی میشــود در صــورت تامیــن اعتبــار نیــز پــروژه آســفالت شــهر
کرمانشــاه تــا پایــان ســال کاری در همیــن امســال بــه اتمــام برســد.
وی افــزود ۲۰۰ :هــزار تــن آســفالت بــرای معابــر ،خیابــان و کوچههــای شــهر
کرمانشــاه الزم اســت.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری کرمانشــاه تصریــح کــرد :هزینــه ایــن میــزان
آســفالت حــدود  ۲۴۰میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
اعتصــام فــر ادامــه داد :بخشــی از کار توســط پیمانــکار و بخــش دیگــر آن از
ســوی شــهرداری انجــام میگیــرد .وی افــزود :بــرای لکــه گیــری نیــز حــدود ۲۰
پیمانــکار مشــغول لکــه گیــری ســطح شــهر و کوچههــا هســتند.
اعتصــام فــر در ادامــه بــه  ۳پروژههــای عمرانــی ســطح شــهر کرمانشــاه اشــاره
کــرد و گفــت :شــاخصترین پــروژه در ایــن بخــش ،تقاطــع غیــر هــم ســطح
میــدان ســپاه در حــال انجــام اســت.
وی اضافــه کــرد :تقاطــع قــره ســو واقــع در کمربنــدی غربــی اســت قــرار اســت
کــه بــزودی آغــاز بــهکار کنــد .اعتصــام فــر افــزود :تقاطــع مــادر و تقاطــع
حافظیــه در کمربنــدی شــرقی در دســت مشــاور اســت و در حــال بررســی و
مطالعــه اســت تــا ببینــم پاســخگوی ترافیــک منطقــه هســت یــا خیــر و پــس از
مطالعــه و بررســی یکــی از ایــن دو تقاطــع وارد مرحلــه اجــرا میشــود .اعتصــام
فــر بــا بیــان اینکــه اجــرا و مــدت قــرارداد ایــن ســه پــروژه  ۱۸ماه اســت ،افــزود:

اگــر از در چنــد روز آینــده قــرارداد ایــن پروژههــا بســته شــود ،پایــان ســال
 ۱۴۰۲ایــن ســه پــروژه بــه مرحلــه بهرهبــرداری میرســد.
وی اضافــه کــرد :نیازســنجی تقاطــع از حــوزه معاونــت ترافیــک بررســی مــی
شــود ،در طرحهــا نیازســنجی و مطالعــه میشــود کــه در چــه جاهایــی نیــاز بــه
تقاطــع هــم ســطح یــا غیــر هــم ســطح دارد .مشــاور هــم تعییــن کننده مــکان و
 ...اســت و بعــد بــه مرحلــه پیمانــکار و اجــرا میرســد .معــاون عمرانــی شــهرداری
کرمانشــاه اعتبــار اولیــه ایــن تقاطعهــا را  ۷۰۰میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و
افــزود :ایــن میــزان اعتبــار بــرای ســه تقاطــع اســت و امــکان  ۵تــا  ۱۰درصــد
کمتــر یــا بیشــتر شــدن اعتبــار هســت .وی بــه انجــام برخــی کارهــای متفرقه در
حــوزه عمرانــی شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت :ایــن اقدامــات در حــد معامــات
متوســط در مناطــق شــهرداری انجــام میگیــرد کــه نظــارت آن بــا معاونــت
عمرانــی شــهرداری اســت .وی افــزود :پیــاده رو ســازیها ،جدولگذاریهــا،
هدایــت آبهــای ســطحی ،لکــه گیــری معابــر و  ...کــه در بودجــه ایــن معاونــت
پیــش بینــی شــده و در هــر منطقــه در حــال انجــام و بررســی اســت.

