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گزارش
شهردار کرمانشاه:

اجازه حیف و میل بیتالمال را به هیچ کس نمیدهم
س��عید طلوعی در نشست خبری که با حضور معاونین و مدیران
مجموعه شهری کرمانشاه برای تشریح عملکرد  ۲ساله این مجموعه
ش��هری برگزار ش��د ،اظه��ار کرد :این ش��هر با وج��ود ظرفیتها و
پتانسیلهای باال ،به دالیل متعددی در بن بست قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه از خارج شدن شهر کرمانشاه جذب
سرمایهگذار برای پروژههای عمرانی است ،افزود :نباید اجازه بدهیم
کوتهفکری بعضی افراد موجب فرار سرمایهگذاران شود.
ش��هردار کرمانش��اه با گالیهمندی از رویه نا مبارک در کرمانشاه،
تصری��ح کرد :متاس��فانه در این ش��هر برای انج��ام پروژههای مورد
بازخواس��ت قرار میگیریم و از مسئولین و مدیرانی که کاری انجام

نمیدهد هیچ بازخواستی نمیشوند.
طلوعی ادامه داد :اجرای پروژه تلهکابین کرمانشاه آرزوی  ۲۰ساله
مردم این ش��هر ب��ود ،اما با اجرای آن هجمههای مختلف از س��وی
برخی افراد به دلیل منافع شخصی به شهرداری صورت گرفت.

 دوران مدیریت ش�هری حال حاضر س�المترین دوران
تاریخ شهرداری است

وی با بیان اینکه امالی نانوشته غلط امالئی ندارد ،گفت :با رصد
دقیق��ی که ب��ر روی تمام پروژهها و اقدامات وج��ود دارد ،به جرأت
میگویم این دوره سالمترین دوران تاریخ شهرداری بوده است.
به گفته وی ،تنها راه آبادانی و پیشرفت کرمانشاه اتحاد و همدلی

مس��ئولین و مدیران این ش��هر است و با این همدلی دیگر نیازی به
کمک دولت و دیگر نهادهای خارج از شهر نداریم.
ش��هردار کرمانش��اه با بیان اینک��ه پروژههای عمرانی ش��هری با
پیشرفت بس��یار خوبی در حال انجام است ،تاکید کرد :در شرایطی
که دیگر ش��هرداریهای کش��ور وضع مالی مناس��بی ندارند ،اما با
پش��تکار و تالش مجموعه مدیریت شهری اقدامات خوبی در سطح
ش��هر کرمانشاه در حال انجام اس��ت .طلوعی با تاکید بر اینکه ثمره
این تالش و پش��تکار طی شش ماه آینده به نتیجه خواهد نشست،
بی��ان کرد :ع�لاوه بر تامین مناب��ع مالی برای پروژهه��ای عمرانی،
شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری به روز است.

به دنبال جذب سرمایهگذار برای ایجاد
مجموعه تفریحی در چم بشیر هستیم

دلیل عدم حضور در جلسات شورای اسالمی شهر کرمانشاه ،آشفتگی در درون شوراست
وی دلیل عدم حضور در جلس��ات شورای اسالمی شهر
کرمانش��اه را آش��فتگی این شورا دانست و تصریح کرد :تا
کنون سه بار برای حضور در جلسه شورا دعوت شدهام که
به علت به حد نصاب نرس��یدن اعضا و از رس��میت افتادن
این جلسات از نیمههای راه مجبور به بازگشت شدم.
طلوعی با بیان اینکه دست تکتک اعضای شورای شهر
کرمانشاه را به خاطر مردم میبوسم ،گفت :هر زمان که از
شهردار برای حضور در جلسات شورای شهر دعوت شده
اس��ت ،بر اساس قانون با توجه به موضوع دعوتنامه یکی
از معاونین به عنوان نماینده شهردار برای پاسخگویی در
جلسه حضور پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه مدیریت در ش��هر کرمانش��اه به دلیل
ویژگیهای و موقعیت این ش��هر بس��یار س��خت اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :با وجود افزای��ش قیمت قیر  ۲۰۰هزار
تن آسفالتریزی در سطح شهر کرمانشاه طی سالجاری
انجام ش��ده که این حجم از آس��فالتریزی در تاریخ این
ش��هر بینظی��ر بوده اس��ت .طلوعی با بی��ان اینکه مردم
ولینعمتان ما هس��تند و ش��أن مردم کرمانشاه این همه
مش��کالت شهری نیست ،خاطرنشان کرد :به دلیل حجم

مش��کالت شهری که از گذش��ته برای دوره مدیریتش به
جا مانده ،حجم عظیم برخی از اقدامات عمرانی به چشم
نمیآید .طلوعی با بیان اینکه جواب منتقدان را تنها با کار
بیش��تر برای آبادانی شهر میدهم ،تاکید کرد :در ابتدای

حضورم به عنوان ش��هردار کرمانشاه ،نگاه رسانهها منفی
بود ،اما امروز با به ثمر نشستن پروژهها و اقدامات عمرانی
شهری اعتماد رسانهها به مدیران شهری جلب شده است.
شهردار کرمانشاه با اشاره به موضوع اخذ عوارض پذیره،

افتتاح تقاطع «میدان سپاه» کرمانشاه در شهریور ۱۴۰۰
حمید اعتصامفر در ابتدای این جلس��ه با اش��اره به حدود  ۲۱۷هزار تن آس��فالت در سطح معابر شهر ریخته شده و کار
روکِش و لکه گیری معابر انجام شده است ،گفت :این حجم عظیم آسفالت طی این دو سال صورت گرفت .معاون عمرانی
شهرداری کرمانشاه با تاکید بر اینکه حاشیه میدان حصاربندی شده و در برنامه اجرا است ،افزود :تا شهریور سال آینده
تالش داریم این تقاطع بهرهبرداری ش��ود .این مس��ئول با اشاره اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) در دیماه
 ۹۷حدود  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت ،افزود :با آمدن طلوعی ،پروژه به سرعت در دستور کار قرار گرفت و ظرف
حدود  ۶ماه و اواس��ط س��ال گذشته بهرهبرداری شد .این مسئول پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم
س��لیمانی هم را مطلوب دانس��ت و گفت :این پروژه دیماه  ۹۷کمتر از  ۲۰درصد پیش��رفت داش��ت ،اما در حال حاضر به
پیشرفت  ۹۰درصدی رسیده ،که تا آخر امسال افتتاح میشود .وی با یادآوری اینکه اقدامات معبر کیهانشهر هم تا حد
خوبی پیش رفته و به خاطر شرایط جوی کار به تاخیر افتاده ،گفت :از اسفند دوباره از سر گرفته میشود.
اعتصامفر با بیان اینکه پروژه فوق به طول  .35کیلومتر و عرض  ۷۰متر اس��ت و از انتهای کیهانش��هر ش��روع ش��ده و به
بزرگراه امام(ره) خواهد رس��ید ،عنوان کرد :این ش��هرک از بنبس��ت خارج میش��ود و ظرف س��ه ماهه سال آینده تالش
داریم این پروژه را به بهرهبرداری برسانیم .معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه انجام  ۱۱۳هزار متر مربع پیادهروسازی را
از جمله اقدامات صورت گرفته حوزه عمرانی ش��هرداری در دو س��ال اخیر عنوان کرد و افزود :مش��کالت  ۶۰نقطه از نقاط
آبگیر سطح شهر رفع شده و نقاط دیگر ظرف دو سه ماه آینده رفع خواهد شد.

سنگاندازی برخی در طرح احداث پیاده راه «مدرس» کرمانشاه
محسن ارجمندی در این جلسه اظهار داشت :در زمینه توسعه ناوگان اتوبوسرانی  ۴۰میلیارد تومان
اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس گرفته ایم که به ناوگان افزوده خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه به بازسازی ناوگان فرسوده اشاره و عنوان کرد :طی
رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال دریافت تسهیالت جهت نوسازی ناوگان هستیم .این
مسئول به تلفات جادهای  ۱۱۰نفری در سطح معابر کرمانشاه در سال گذشته اشاره و عنوان کرد گفت:
با شناس��ایی  ۱۹نقاط خطرس��از شهر ،کار رفع مشکالت آنها در اوایل امسال آغاز شد و خوشبختانه با
اجرای این طرح تا امروز حدود  ۴۴درصد تلفات شهری کرمانشاه کاهش داشته ،درحالی است که در
سنوات گذشته ساالنه  ۲۵درصد افزایش داشت.
ارجمن��دی ب��ا اش��اره به نیاز کرمانش��اه به  ۱۷۰دوربی��ن ثبت تخلف و پیگیری تهی��ه آن از طریق
سرمایهگذار بخش خصوصی ،خاطرنشان کرد :در مرحله مناقصه فراخوان آن داده شده و سرمایهگذاران
خوبی پای کار هستند و امیدواریم تا آخر سال به نتیجه رسیده و کار نصب دوربینها را آغاز کنیم.
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح پارک حاشیهای هم اشاره و تصریح کرد:
قریب  ۳۶معبر برای اجرای این طرح در نظر گرفتیم ،که اکنون زیرساختها هم آماده است و منتظر
ُکد جریمه هستیم ،که باید از سوی نیروی انتظامی ابالغ شود.

طبیع��ت» تهران در منطقه س��راب قنبر خب��ر داد و گفت :تالش
داریم در این منطقه منظرهای این چنینی ایجاد شود.
ای��ن مس��ئول همچنین به طرح خیاب��ان «آیتاهلل زرندی» هم
اش��اره و بیان کرد :این خیابان اجرا ش��ده و مبحث آمادهس��ازی و
کالبدی آن در دستور کار قرار دارد.

عدم استخدام جدید و بیمجوز در شهرداری کرمانشاه
امی��د کریم��ی نی��ز در م��ورد حواش��ی ک��ه در مورد اس��تخدام
نیروهای جدید و بیمجوز در ش��هرداری کرمانش��اه زمزمه میشود،
گفت :هیچگونه اس��تخدام بیمجوزی ص��ورت نگرفته و فقط بحث
ساماندهی نیروها در شهرداری انجام شده ،که به به منزله استخدام

نیرو محسوب نمیشود .معاون برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری
کرمانش��اه با بیان اینکه برخی نیروهای ش��هرداری که در سازمانها
و مناطق پراکنده بودند و قراردادهای آنها پراکنده بود را ساماندهی
کردیم ،گفت :آنها بر اساس سوابق و مدارک و… به کارگیری شدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری کرمانش��اه درخصوص اجرای پیاده راه مدرس ،اظهار داشت:
یک س��ال و نیم اس��ت که یک مش��اور خبره روی این پروژه کار کرده و همه تجهیزات و مراحل اجرای
کار آماده شده بود .ارجمندی با بیان اینکه قرار بود در فاز اول خط ویژه و راهاندازی ایستگاههای طرح
مدرس انجام شود و در فاز بعدی هم پیاده راهسازی دو طرف خیابان انجام بگیرد ،تاکید کرد :طبق برنامه
قرار بر این بود از اول تا  ۳۰بهمن امسال خط ویژه راهاندازی شود و مابقی کار به بعد از سال موکول شود،
اما با توجه به درخواست استاندار و بازاریان این پروژه فعال تا آخر سال از دستور کار خارج شده است.
وی با اش��اره به س��نگ اندازی برخی خصوصا رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در این طرح ،گفت :برای
خود ما جالب بود در امضای اصناف ،صنف آهنفروشان ،تعویض روغنی و… هم امضا زده بودند و اینکه
این اصناف به محدوده طرح پیاده راهسازی خیابان مدرس چه ارتباطی دارند ،برای ما هم سوال است،
لذا این پروژه تا آخر سال از دستور کار خارج شده و منتظریم ببینیم در آینده چه تصمیمی اتخاذ شود.
ارجمندی با اش��اره به فعال بودن پروژه قطار ش��هری کرمانش��اه و بیان اینکه امس��ال تاکنون ۴۳۸
میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه جذب شده ،گفت :تالش داریم تا آخر سال  ۱۴۰۰فاز اول پروژه
از کارمندان تا میدان آزادی را به بهرهبرداری برسانیم و امسال جذب اعتبارات پروژه تا  ۷۰۰میلیارد
تومان هم خواهد رسید.

کشف  ۲۶۰۰مورد تخلفات ساخت و ساز و زمینخواری

ایجاد چشمانداز «پل طبیعت» در سراب قنبر کرمانشاه
بهزاد مس��عودی اصل در این جلس��ه با بیان اینکه ورودیهای
ش��هر ویترین ش��هر است ،اظهار داشت :س��اماندهی  ۲دو ورودی
شهر از سمت اسالمآباد غرب با رویکرد یادمانی و از سمت سنندج
با رویکرد تاریخی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.معاون فنی و
شهرس��ازی ش��هرداری کرمانشاه از ایجاد چش��مانداز مشابه «پل

گفت :مبلغ اخذ ش��ده باب��ت تخلفات همان مبلغ مصوب
شورای اسالمی شهر کرمانشاه در دفترچه عوارض است.
وی ب��ا بی��ان اینکه اخذ ع��وارض پذیره ی��ک موضوع
تخصصی و فنی اس��ت ،افزود :ش��ورای اس�لامی ش��هر
مصوبهای مبنی بر اخذ پذیره به نرخ سال تخلف براساس
رای دی��وان عال��ی عدالت اداری به تصویب رس��انده ،این
در حالی اس��ت که در تمام ش��هرهای کشور پذیره به نرخ
روز دریافت میش��ود و باید به دلیل افزایش قیمت ملک،
جریم��ه تخلف به نرخ روز اخذ ش��ود .طلوعی تاکید کرد:
موضوع اس��تعالم اخذ به روز نرخ پذیره از وزارت کش��ور
و س��ازمان ش��هرداریها انجام ش��ده ک��ه در جواب این
اس��تعالم ،کار شهرداری را قانونی دانسته و تایید این امر
به شهرداری کرمانشاه نیز ابالغ شده است.
وی تصریح کرد :مصوبه ش��ورای شهر درخصوص اخذ
عوارض پذیره با دس��تورالعمل وزارت کشور یکی است و
ش��هرداری کرمانشاه نیز ُمر مصوبه ش��ورای شهر را اجرا
میکند ،اما تفس��یر برخی از اعضای ش��ورای شهر با این
مصوبه متفاوت اس��ت که باید شورای شهر تفسیر خود را
از این مصوبه را به طور دقیق ارائه دهد.

طلوعی به آخرین وضعیت ساماندهی رودخانه چم بشیر نیز اشاره کرد و افزود :تفاهم
نام��های برای حفاظگذاری این رودخانه ما بین ش��هرداری و آب منطقهای کرمانش��اه
منعقد ش��د و تعهد ش��هرداری مبنی بر حفاظگذاری  ۵۰درصد از این رودخانه انجام
شده است .وی با بیان اینکه برای رودخانه چم بشیر برنامه داریم ،تاکید کرد :به دنبال
ج��ذب س��رمایهگذار برای ایج��اد یک مجموعه تفریحی آبی در این مکان هس��تیم که
ایجاد این مجموعه تفریحی با وجود آب سراب طاقبستان میتواند موجب جذب باالی
گردش��گر شود .شهردار کرمانش��اه به دریافت اوراق مشارکت برای نوسازی و بازسازی
ناوگان حملونقل عمومی ش��هر اش��اره و اظهار کرد :متاسفانه هم ناوگان اتوبوس و هم
ناوگان جمعآوری زباله ش��هری کرمانش��اه به شدت فرسوده است و هم اکنون در حال
نوسازی و بازسازی این ناوگان هستیم.
طلوعی به بحث گذاش��تن نیوجرسی در جلوی برخی از ساختمانها و پاساژها اشاره
ک��رد و گفت :ش��هر با دریافت عوارض از مردم اداره میش��ود و ای��ن اقدام برای مجبور
کردن صاحبان ملکی اس��ت که حتی با گذش��ت چندین سال حاضر به پرداخت حق و
حقوق شهرداری نیستند.
وی با اش��اره به بس��تن درب طاق بستان ،افزود :متاس��فانه با وجود تاکیدات میراث
فرهنگی برای حفظ آثار تاریخی و جلوگیری از ساختوس��از در محوطه تاریخی طاق
بستان ،این سازمان در سالهای گذشته اقدام به ساخت غیرمجاز و کرده بود که کام ً
ال
مانع دیده شدن طاق اصلی طاق بستان میشد.

حس��ن مرادی نیز در این جلس��ه با اش��اره به اینکه در همه
ش��هرهای کش��ور یک بار زبالهها جمع آوری میش��وند ،اما در
کرمانش��اه این کار س��ه بار در طول روز انجام میگیرد ،گفت:
باید تالش کنیم زباله زمان بیش��تری در منازل بماند .مدیرکل
هماهنگی و نظارت بر خدمات ش��هری ش��هرداری کرمانشاه با
تاکید در ش��هرهای دیگر فرهنگ س��ازی الزم صورت گرفته و
مردم راس یک ساعت مشخص زبالهها را درب خانه میگذارند،
گفت :متاس��فانه در کرمانشاه این کار در ساعات مختلف انجام
میش��ود و معضل زباله گردها را داریم.وی با بیان اینکه در س��ه
شیفت کاری روزانه  ۶۰۰تا  ۸۰۰تن زباله از سطح شهر کرمانشاه
جم��ع آوری میکنیم ،گفت :در حین جم��ع آوری ،کار انتقال
زبال��ه به مرک��ز بازیافت انجام میگیرد .مرادی با یادآوری اینکه

در مورد دفع آبهای سطحی در  ۸۷نقطه شهر لولهگذاری انجام
ش��ده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است ،افزود:
در بارندگیهای پیش رو مش��کلی در معابر اصلی و فرعی ش��هر
رخ نمیدهد.مدی��رکل هماهنگی و نظارت بر خدمات ش��هری
شهرداریکرمانش��اه با اش��اره به اینکه مشکالت در این بخش
تنها در حوزه بافت فرس��وده ش��هر اس��ت ،که یک هزار و ۲۵۰
هکتار را ش��امل میش��ود ،افزود :برای رفع مشکل این مناطق
باید همه دس��تگاهها پ��ای کار بیایند.این مس��ئول به خدمات
آتشنش��انی در سال جاری داشت و عنوان کرد :امسال حدود ۲
هزار و  ۳۰۰رخداد جادهای ثبت شد ،که خوشبختانه نیروهای
آتشنشانی حداکثر ظرف مدت چهار تا  ۶دقیقه در محل واقعه
حاضر ش��دهاند و در مجموع  ۲۰۰نفر در این عملیاتها نجات

پی��دا کردن��د .مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات ش��هری
ش��هرداری کرمانش��اه به فعالیت یازده ایس��تگاه آتشنشانی در
س��طح ش��هر اش��اره و تصریح کرد :ایس��تگاه دیگری در دست
راهاندازی اس��ت .وی در بخش دیگری از س��خنانش به سرقت
اموال عمومی و تجهیزات شهری اشاره و خاطرنشان کرد :امسال
با  ۱۰۰مورد سرقت تجهیزات شهری مواجه شدیم که  4میلیارد
تومان خس��ارت به بار آورده و جبران آن برای شهرداری دشوار
است.این مسئول با تاکید بر اینکه امسال از  ۲هزار و  ۶۰۰مورد
از تخلفات ساخت و ساز و زمین خواری در شهر هم جلوگیری
ش��ده است ،متذکر شد :گزارشهای شهروندان در این راستا به
ما کمک کرده اس��ت.در حال صاف ک��ردن بدهیهای چندین
میلیاردی سنوات گذشته شهرداری هستیم.

افتتاح پارک «هنرمندان» و فرهنگسرای تخصصی «رسانه» در کرمانشاه
مهدی عبدالمالکی نیز در این جلسه به اجرای طرح شهروندپروری با استفاده از
ساخت برنامه عروسکی با محوریت عروسک «شمامه» ،گفت :این طرح در شبکه
«ش��اد» هم بارگذاری ش��ده اس��ت .رئیس س��ازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری کرمانشاه ادامه داد :استقبال خوبی از آن صورت گرفته و اجرای این طرح
تاثیر خوبی در اصالح رفتار کودکان و آموزش اصول شهروندی به آنها خواهد داشت.
این مس��ئول به برگزاری جش��نواره «بزرگ شهروندان کوچک» است ،اشاره و بیان
کرد :در  ۶محور قصه ،داستان ،شعر و… ارائه میشود و هدف ما جلب شهروندان

متعهدتری در شهر است.عبدالمالکی دومین سرفصل کاری در کنار شهروندپروری را
افزایش حسن تعلق شهروندان به شهر کرمانشاه دانست و افزود :تقویم روزداشتهای
کرمانشاه را تدوین کردیم.وی با اشاره به اینکه کرمانشاه گنجینه غنی از بزرگان و
مفاخر را در خود دارد که حتی  ۳۶۵روز سال هم برای آن کافی نیست ،متذکر شد:
ما در این تقویم هر روز را به نام یکی ازبزرگان و اماکن شهر و … نامگذاری کردیم،
که هرس��ال متناس��ب با آن برنامههایی برگزار کنیم .این مس��ئول از برگزاری هشت
برنامه تجلیل از مفاخر شهر کرمانشاه همچنین در اواخر بهمن ماه اشاره و تصریح

ک��رد :نهمی��ن برنام��ه برگزار خواهد ش��د و از یکی از بزرگترین مفاخر دفاع مقدس
امیر «براتپور» طراح عملیات  H3تجلیل صورت میگیرد.رئیس سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از ساخت اِلمانها و سردیسهای مفاخر شهر
خبر داد و گفت :در بهار سال آینده پارک هنرمندان با نصب این سردیسها و اِلمانها
افتتاح میش��ود .این مس��ئول به تدوین برنامه نامگذاری معابر ش��هر به نام مفاخر و
بزرگان کرمانش��اهی و نیز ارس��ال الیحه این طرح به ش��ورا اشاره و خاطرنشان کرد:
در انتظار تصویب آن هستیم.وی گفت :طرح آماده سازی کرمانشاه برای نامگذاری

آمادهسازی بازارچه دولتآباد و افتتاح مجموعه تفریحات آبی در «چم بشیر»
وحید ش��امبیاتی نیز در این جلس��ه با اشاره به پیشرفت خوب پروژه
تلهکابین کرمانش��اه اظهار داشت :این پروژه خوشبختانه مجوز میراث
فرهنگی را در چندین نوبت اخذ کرده و مش��کلی در این زمینه ندارد
و در حال ساخت است.
مش��اور شهردار کرمانش��اه در حوزه اقتصادی و امور سرمایهگذاری
تصریح کرد :در مورد معارض زمین هم علمیات تملک نهایی شده است
و موانع را برطرف کردیم.
ای��ن مس��ئول ب��ه برخی م��وارد مط��رح ش��ده و ملزوم��ات حفظ
اس��تانداردهای جهانی از س��وی اداره کل استاندارد از پروژه تله کابین

اش��اره و بیان کرد :در هر پروژه عمرانی مش��کالتی وجود دارد ،ایرادات
مطرح شده که جزیی و مربوط به برخی جوشهای پروژه بوده همگی
رفع شده و مشکلی ندارد.
شامبیاتی به راهاندازی مجموعه تفریحات آبی در «چم بشیر» اشاره
و تاکید کرد :مجوز نهایی این کار از ش��رکت آب منطقهای اخذ ش��ده
و اعتبارات آن هم لحاظ شده است که امیدواریم طرح خوبی باشد.
وی به پروژههای دیگر در دس��ت اقدام از جمله پروژه ایجاد مشاغل
ضایعاتی در انتهای شهرک «جعفرآباد است» که با سرمایهگذاری ۱۲۰
میلی��ارد تومانی بخش خصوصی در زمینی به مس��احت  ۳۰هکتار در

حال انجام است ،خبر داد .مشاور شهردار کرمانشاه در حوزه اقتصادی
و امور سرمایهگذاری از آمادهسازی بازارچه دولتآباد خبر داد و گفت:
در حال حاضر  ۶۸۴غرفه در این بازارچه در نظر گرفته شده ،که سبب
ساماندهی بازار دولتآباد خواهد شد و رونق خوبی برای اهالی منطقه
در پی خواهد داشت.
این مسئول اظهار داشت :ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه از
دیگر اقدامات است و بعد از بهرهبرداری از این پروژه ،ساختمان فعلی
و مرکزی شهرداری کرمانشاه به عنوان مجموعه تفریحی و توریستی و
گردشگری در اختیار شهروندان کرمانشاهی قرار داده میشود.

به نام ش��هر خالق خوارک در یونس��کو از دیگر برنامهها اس��ت ،که کسب این عنوان
تاثیر بسیاری در رونق گردشگری شهر بهویژه در حوزه گردشگری خوراک دارد.این
مسئول از راهاندازی خانه گرافیک ،راهاندازی خانه تشکلهای غیردولتی ،راهاندازی
خانه سرود و موسیقی خبر داد و آن را از جمله برنامههای سازمان فرهنگی در آینده
نزدیک دانس��ت.رئیس س��ازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه
اظهار داش��ت :س��ال آینده نخس��تین فرهنگس��رای تخصصی در حوزه رسانه را در
کرمانشاه را با تالش و همت راهاندازی میکنیم.

