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معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی استان:

توزیع بیش از  13هزار دوز
واکسن آنفلوآنزا
4

فرماندهیمرزبانیکرمانشاهخبر داد؛

از سویاداره کل آموزشوپرورش
استانکرمانشاه؛

مرزی ایران و عراق در صورت

روزهای آ تی اعالم شد

آمادگی کالنتران پایانههای
بازگشایی مـرز خسروی

نحوه فعالیت مدارس در
4

بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا ،فرآیند
تعلیم و تربیت به صورت غیرحضوری صورت
میپذیرد ،بدین معنی که دانشآموزان تا اطالع ثانوی در
مدارس حضور نمییابند ،اما حضور مدیران وعوامل اجرایی
در راستای پاسخگویی به والدین و دانشآموزان و رفع
درخواستهای آنها الزامی میباشد ،با عنایت بهاینکه
مدیر ،رهبر آموزشی مدرسه است ،اختیار حضور یا عدم
حضور معلمان به وی محول میگردد.

4

پزشکی که با وجود کرونا هنوز در خط مقدم است؛

جنگ تا آخرین نفس

4

معاونشهردار کرمانشاه:

باحضور شهردار ودر هفتهدفاعمقدس؛

باحضور اقشار مردم؛

سامانهحملبار الکترونیکیمیشود

مزار شهدایگمنامکرمانشاه
گلبارانشد

مراسمترحیمآیتاهللممدوحی
کرمانشاهیبرگزار شد

3

در نامه کارگران پاالیش نفت کرمانشاه به آیت اهلل رئیسی مطر ح شد؛

رضایتمندی کارگران پاالیش نفت از عملکرد مدیریتی
محضر ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
حضرت آیتاهلل رئیسی دامت برکاته
با سالم و تحیات

احتراما اینجانبان جمع کثیری از پرسنل ابواب جمعی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه حمایت قاطع خود را از واگذاری موفق
انجام شده که باعث خروج شرکت از ماده  ۱۴۱قانون تجارت و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آن گردیده به حضور اعالم
میداریم .ضمن اعالم رضایتمندی کامل از عملکرد مدیریتی و وضعیت مطلوب شرکت در زمان مدیریت بخش خصوصی ،باید
این نکته مهم بیان شود که مدیریت جدید با نگاه متحوالنه در تمام ابعاد و نظر خاص به منابع انسانی ،تمام امکانات موجود
را در راستای تامین امنیت روحی و روانی پرسنل به کار گرفته به نحوی که اندک نگرانی در این خصوص برای کارکنان باقی
نمانده است.
افزایش و رونق تولید ،تنوع تولید در انواع فراوردههای ویژه ،تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم و از بین
بردن واسطهای به نام پیمانکار ،پیگیری مجدانه در پیشرفت و توسعه کمی و کیفی شرکت ،افزایش و پرداخت بموقع حقوق و
مزایا حتی زودتر از سایر شرکتهای نفتی دولتی مستقر در استان ،پرداخت وام قرض الحسنه ،جذب و به کارگیری حداقل  ۷۰نفر از
جوانان جویای کار ،پرداخت کمکهای خیرخواهانه و عام المنفعه ،حضور فعال و کمک رسانی مستمر در بحرانهای سیل و زلزله
سال جاری و گذشته به عنوان بخش خصوصی فعال ،عدم تعدیل نیروی انسانی ،حفظ کرامت انسانی و افزایش امکانات رفاهی
بدون تبعیض ،پرداخت پاداشهای مختلف جهت ایجاد انگیزه کاری باالتر ،ارزش دادن به جایگاه شخصی و اداری پرسنل ،تالش
در جهت انجام خواستههای پرسنل که سالیان متمادی احقاق حق صورت نگرفته بود و ...که به صورت کلی میشود گفت هر آنچه
بعد از واگذاری شرکت انجام شده سیر صعودی و افزایشی داشته و تاکنون روند کاهش نداشته است.
موارد مذکور تنها گوشهای از وضعیت مطلوب شرکت پس از واگذاری با مدیریت بخش خصوصی بوده که بحق شایسته تقدیر و
تشکر میباشد .بیان یکسری موارد کذب ،بی اساس و مغرضانه توسط بعضی اشخاص با انگیزههای شخصی و جهت منافع فردی
به ناحق و بر خالف واقعیتهای موجود میباشد.
با توجه به شرایط نامطلوب کارگری در بعضی از واگذاریها به بخش خصوصی بر خود الزم دانستیم جهت اطالع حضرتعالی رضایت
و حمایت قاطع خود را از واگذاری شرکت و مدیریت بخش خصوصی اعالم نموده و تاکید نماییم شرکت پاالیش نفت کرمانشاه با
استفاده از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود آماده توسعه و پیشرفت همه جانبه در سالیان آتی میباشد .
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه

بهمنظور پیشگیریاز کرونا ؛

 22واحدصنفیدر سرپلذهاب پلمبشد
فرمانده انتظامی سرپل ذهاب با اشاره به بازدید از  150واحد صنفی در
شهریور امسال گفت :در همین راستا 22واحد متخلف و در راستای
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری شد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «منوچهر

رضایی» اظهار داشت :همچنین در این مدت  147دستگاه وسیله نقلیه
متخلف نیز توقیف و  12هزار و  202مورد نیز خودروها و موتورسیکلتهای
متخلف اعمال قانون شدند .وی با اشاره به دستگیری  70مجرم در
شهرستان سرپل ذهاب ،یادآوری کرد :بیشترین مجرمان دستگیر شده

 28سارق بودهاند ،ضمن اینکه  21فقره سرقت نیز کشف شده است.
سرهنگ رضایی در پایان کشف  5هزار و  508عدد انواع قرص و آمپول و
کشف یک دستگاه لیزر قاچاق به ارزش  10میلیارد ریال را از دیگر اقدامات
صورت گرفته طی یک ماه اخیر برشمرد.

خبر

کشف 17کیلوموادمخدر در صحنه

فرمانده انتظامی صحنه گفت :با تالش ماموران
پلیس شهرستان  17کیلوگرم ماده مخدر گل
کشف شد.
به گزارش جامجم به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ «بهروز فخری» اظهار داشت :این مقدار
ماده مخدر به همراه  200عدد انواع قرصها و
 2هزار گرم شربت روانگردان در راستای اجرای
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق
آلوده کشف شد .وی ادامه داد :در این راستا
یک دستگاه موتورسیکلت نیز از توزیع کنندگان
مواد مخدر و قرصهای روانگردان توقیف و
روانه پارکینگ شد .سرهنگ فخری در پایان
از دستگیری  2نفر در این راستا و معرفی به
دستگاه قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.

اعترافسارقانبه19فقرهسرقت
در اسالم آبادغرب
فرمانده انتظامی شهرستان اسالم آباد غرب از
شناسایی و دستگیری  2سارق حرفهای سیم
برق با  19فقره سرقت خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری
پلیس سرهنگ «محمدرضا یاری» اظهار داشت:
پس از وقوع چند فقره سرقت سيم برق،
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی
قرار گرفت .وی ادامه داد :کارآگاهان با انجام
کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی  2سارق
حرفهای شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی
آنها را دستگیر کردند .سرهنگ یاری افزود:
متهمان دستگیر شده در بازجوییها به ارتکاب
 19فقره سرقت سیم در سطح شهرستان اسالم
آبادغرب اعتراف کردند.

خبر
دکتر داریوش حسنی نیا
در گفتگو با خبرنگار جام
پریا امیری پریان
جم گفت :دانشگاه علوم
پزشکی به تازگی کارانه
اسفند۹۸و فروردین ۹۹را با تعرفه سال گذشته
محاسبه و با کسر مالیات پرداخت کرده است که
عمال ارزش چندانی ندارد .
این فوق تخصص ریه در استان کرمانشاه گفت:
در روز هفتم ابتال به بیماری کووید ۱۹به سر میبرم
و از ابتدای هفته گذشته با تست کووید ۱۹و
اسکن ریه مثبت همزمان در بخش  ICUبر بالین
بیماران حاضر میشوم و خود نیز در حال درمان و
گرفتن دارو هستم.
به گزارش جامجم رئیس  ICUبخش کرونا
بیمارستان طالقانی صحبتهای مسئوالن در
خصوص پرداخت مطالبات کادر درمان را وعده
وعید خواند و افزود،این وعدهها جهت کم کردن
التهاب اعتراضات کادر درمان به عدم پرداخت
حقوق بوده است ،رئیس  ICUبخش کرونا
بیمارستان طالقانی در خصوص جذب و استخدام
نیروی درمان جدید گفت :به داستان استخدام
نیروی جدید خوشبین نیستم!
واقعیت این است که تعداد نیروهای جوان و تازه
نفس در کرمانشاه برای استخدام کم نیست ،اما
وقتی بودجه الزم برای این کار اختصاص نیافته
و توانی برای پرداخت حقوق کادر درمان نیست
انگیزهای نیز باقی نمیماند ،رئیس  ICUبخش
کرونا بیمارستان طالقانی گفت :نگران موج سوم
شیوع بیماری کرونا دراستان هستم که احتماال
در مهر و آبان رخ میدهد ،دکتر حسنی نیا گفت:
بیماری کرونا بسیار مسری و خطرناک است وقتی
که یکی از عزیزان و اعضای خانواده اثر ابتال به این
بیماری جان خود را از دست میدهد مردم تازه
متوجه واقعیت بسیار خطرناک این بیماری بزرگ
قرن میشوند.
* مدافعان سالمت خسته اند و جایگزین ندارند
دکتر داریوش حسنی نیا اظهار کرد :تا به امروز
هیچ هزینهای بابت مطالبات کادر درمانی دریافت
نکرده ایم ،چندی پیش دکتر مرادی قول داد به
محض دریافت بودجه سربازان سالمت در بخش

پزشکی کهباوجود کروناهنوز در خطمقدماست؛

جنگ تا آخرین نفس
کووید  19بیمارستانها در اولویت دریافت قرار
میگیرند!
وی افزود :اینکه آیا این وعدههای وزارت
بهداشت یا مشکلی از سوی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه وجود دارد را نمیدانم.
این موضوع باید از سوی مسئوالن پیگیری
شود.
وی خاطرنشان کرد :رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه مدیری عادل است و از هیچ کمکی دریغ
ندارد ،ممکن است این عدم پرداختها از سوی
زیر مجموعه او صورت گرفته باشد.
دکتر داریوش حسنی نیا افزود :کادر درمان و
سربازان بهداشتی درمانی استان نزدیک به ۹ماه
است که به صورت شبانه روزی مشغول درمان
هستند .متاسفانه روز به روز تعداد این افراد
زحمتکش جان بر کف کمتر میشود و شاهد از

زندگینامهشهیدسرلشگر «محمدرضانیکخواه»

محل شهادت  :قصر شيرين تاريخ شهادت :
 67/4/31يگان  :تيپ 281سمت  :معاون تيپ

شهیدمحمد رضانیکخواه در سال  1347لباس مقدس سربازی را بر تن
نمود و در سال  1350به درجه ستوان دومی مفتخر و پس از طی دوره
مقدماتی به تیپ  2لشکر  92زرهی منتقل گردید .بهترین دوران زندگی را
در راه عشق به وطن و اسالم در مشاغل فرمانده دسته ،معاون گروهان،
فرمانده گروهان و باالخره فرمانده گردان تا  1357انجام وظیفه نمود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی به تیپ  37زرهی شیراز منتقل گردید تا
اینکه مجددا به فرمان امام امت  6ماه قبل از جنگ تحمیلی با گردان
 239تانک به محور فکه مامور شد تا از کیان اسالم حراست نماید و از
آغاز جنگ تحمیلی تازمان شهادت قریب بر  97ماه در جبهههای جنوب
و غرب به عشق اسالم و وطن از عشق خانواده دل بریده بود و شب
و روز به فکر این آب و خاک و پیروزی رزمندگان اسالم بود و در این
مدت  8سال جنگ در سمت رکن سوم گردان ،معاون گردان؛ فرمانده
گردان و باالخره معاون تیپ ( 1اهلل اکبر ) انجام وظیفه نمود و در اکثر
عملیاتهای مهم از جمله ثامناالئمه ،بیتالمقدس ،فتح المبین،
والفجر یک به عنوان فرمانده گردان شرکت که یگان تحت فرماندهاش
نقش مهمی در پیروزی این عملیاتها داشته است و یکی دو مرتبه در
این عملیاتها زخمی شد که پس از مدتی به خواست خدا بهبود یافته
و مجددا به جبههها بازگشته و با توجه به اینکه تالش و جان بازی آن
شهید همیشه مورد توجه فرماندهان بود در چند مرحله مورد قدردانی
و تشویق(ارشدیت) قرار گرفته تا اینکه ساعت  6مورخه  67/4/31که
آتش تهیه شروع شد و مشخص گردید که دشمن بعث قصد تجاوز را
دارد با توجه به اینکه آن شهید معاون تیپ بود به منظور تقویت روحیه
پرسنل و هدایت آنها به خط اول حرکت کرد و در آنجا از نزدیک یگانها را
تشویق به پایداری و مقاومت مینمود و در اثر همین تشویقات و حضور
فعال ایشان بود که چندین بار نیروهای مزدور عراق به عقب رانده
شدند تا اینکه در ساعت  9:30همانروز توسط عناصری از دشمن که از

پل کالنتر عبور نموده بودند و همچنین نیروهایی که به پشت سر آنها
هلی برد شده بودند به محاصره در آمدند و در حالی که دستورات الزم را
به یگانها به منظور نجات از محاصره میداد خود تا آخرین نفس حسین
وار ایستاد و در جنگ تن به تن با منافقان کوردل و بعثیون عراق به آن
عهد و پیمان خود که بارها به فرماندهی لشکر گفته بود که اگر عراق
بخواهد دوباره به خاک جمهوری اسالمی تجاوز کند باید از روی جنازه
من عبور نماید جامه عمل پوشاند و در حالی که  45روز بود از خانواده
خود جدا شده بود حسین گونه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و برای
همرزمان خود افتخار آفرید.
معرفی تیپ 281زرهیبیستونشهیدسرلشکر نیکخواه
تیپ 281زرهی در سال  1351تاسیس و در سال  1352درپادگان بیستون
استقرار یافت .اولین فرمانده تیپ سرهنگ مدیری زاده بوده که
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تیپ  2زرهی همگام با دیگر
ارگانهای ارتش اسالم با استعانت از خداوند بزرگ و رهبری حکیمانه
امام راحل ماموریتهای محوله را در دفاع از آرمانهای مقدس جمهوری
اسالمی ایران انجام داده است که تعدادی از مهم ترین عملیاتها را بر
میشماریم:
 -1شکستن محاصره شهر مرزی پاوه وپاکسازی آن از وجود ضد انقالب
در سال .57
-2سد نمودن پیشروی دشمن متجاوز در محور گیالنغرب -سر پل
ذهاب و جلوگیری از حرکت دشمن به سمت شهرهای مذکور و آغاز
جنگتحمیلی.
-3آزادسازی ارتفاعات گیسکه و به اسارت در آوردن بیش از یکصد تن
از مزدوران بعثی.
-4آزادسازی تنگه حاجیان و ارتفاعات چغالوند در محور گیالنغرب به
منظور تسریع در عملیات آفند بعدی59/7/23.
-5شرکت در عملیات عاشورا در محور سومار در مورخه .59/8/28
-6شرکت در عملیات پیروز مسلم ابن عقیل در آبان 61در منطقه سومار.
-7دفع تک دشمن متجاوز در منطقه پیچ انگیز  ،شرهانی ،موسیان در
نیمه اول سال .65
-8شرکت در عملیات کربالی  6در منطقه سومار
-9شرکت در عملیات کربالی  5و 8در سالهای  65و  66در منطقه جنوب.
در راستای دفاع از مرز و بوم ایران اسالمی تیپ  281زرهی شهید نیکخواه
مفتخر است که در دوران دفاع مقدس  834شهید  1777جانباز و 690
آزاده تقدیم انقالب و ایران اسالمی کرده است.

روابط عمومی تیپ 281زر هی شهید نیکخواه

دست دادن فرشتههای نجات هستیم.
به اعتقاد دکتر حسنی نیا خستگی مزمن در یک
نبرد نابرابر با بیماری به نام کرونا و عدم توجه
مسئوالن به اوضاع معیشتی مدافعان سالمت
روحیه کادر درمان را تضعیف میکند.
توان جسمی و روحی کادر درمان استان به
سرعت در حال تحلیل رفتن است،چنانکه در
هفته گذشته  ۳نفر از این فرشتگان از میان ما
رفتند.
وی تاکید کرد :با وجود دارا بودن جوانان پر تالش
و متخصص عمال نه ارادهای برای به کار گیری
میبینم و نه چشم انداز روشنی جهت تامین
حداقل حقوق و مایحتاج الزم جهت ادامه زندگی!
دکتر داریوش حسنی نیا گفت :در کرمانشاه
مراکز (گلستان ،نسیم ،بوستان ،فارابی،
بیمارستانهای حضرت ابوالفضل نیروی انتظانی،

امام حسین ،شهدا و طالقانی) بیماران کووید۱۹-
را پذیرش میکنند .در بیمارستان طالقانی بخش
محدودی در  ICUتعداد ۱۲تخت به بیماران
کرونایی اختصاص یافته است که از سراسر استان
تعدادی از بیماران بد حال به این بخش منتقل
میشوند.
وی با انتقاد از روش پرداخت کارانه پزشکان
مدافع سالمت استان گفت :کارانههای پزشکان
که باید ماهانه پرداخت شود ساالنه پرداخت
میشود آن هم با تعرفه سال گذشته و رسم
نمودار و کسر مالیات!
دکتر حسنی نیا گفت :ما در هفتمین ماه سال
۹۹هستیم در حالیکه به تازگی کارانه اسفند۹۸
و فروردین  ۹۹پرداخت شده است که با در نظر
گرفتن ارزش پول ملی و تورم عمال ارزش چندانی
ندارد.
دکتر داریوش حسنی نیا گفت :بیماری کرونا
بسیار مسری و خطرناک است وقتی که یکی از
عزیزان و اعضای خانواده در اثر ابتال به این بیماری
جان خود را از دست میدهد مردم تازه متوجه
واقعیت بسیار خطرناک این بیماری بزرگ قرن
میشوند.
کرونا حتی از وبا و بسیاری از بیماریها خطرناک تر
است ،میتوان گفت وحشتناک ترین اتفاقی است
که برای انسانها در قرن حاضر رخ داده است.
رئیس  ICUبیمارستان آیت اله طالقانی از مردم
خواست به خاطر حفظ سالمت خود ،خانواده و
عزیزان همچنین کادر درمان فرسوده که دیگر
رمقی ندارند تمامی پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کنند .وی گفت :سربازان بهداشتی درمانی
استان جان فدا هستند و در بدترین شرایط
پست خود را ترک نمیکنند و به خاطر پیمانی که
با پروردگار خود بسته اند در کنار مردم میمانند.
دکتر حسنی نیا افزود :هر قدر که مردم کمتر بیمار
و درگیر کرونا شوند کادر درمان نیز آسوده تر به
خدمت خود ادامه میدهد.
در استان کرمانشاه یک کادر درمانی زمانی که
مبتال شود حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه از
کار برکنار خواهد شد و این درحالی است که نیروی
جایگزینی نیز برای او وجود ندارد.

دادستانکرمانشاه:

ماهانه۴هزار پروندهبهدادسرای
استان وارد میشود

شهرام کرمی ،دادستان عمومی و انقالب استان
کرمانشاه ،با اشاره به تاکیدات رئیس کل محترم
دادگستری استان مبنی بر لزوم توجه جدی به
ایجاد سازش در پروندههای قضایی ،اظهار کرد:
همچنین در راستای اجرای ماده  192قانون آئین
دادرسی کیفری نیز در تالشیم تا جایی که قانون
اجازه میدهد ،در پروندههای ورودی به دادسرا
سازش ایجاد کنیم.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه،
کرمی تاکید کرد :براین اساس ،طی ماههای گذشته
در شعب مختلف دادسرای استان ایجاد صلح
و سازش در پروندهها در دستور کار قرار گرفته
و خوشبختانه توفیقات بسیار خوبی نیز در این
رابطه داشتهایم.
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه افزود:
طبق آمارها هر ماه به صورت میانگین حدود چهار
هزار پرونده به دادسرای استان کرمانشاه وارد
میشود که میتوان درصد قابل توجهی از آنها را از
طریق میانجیگری و صلح و سازش مختومه کرد.
وی اضافه کرد :قطعا ایجاد هر پرونده قضایی
تبعات منفی را برای طرفین پرونده یعنی هم شاکی
و هم متشاکی به دنبال دارد ،لذا باید بتوانیم
پروندههایی را که قابلیت سازش دارند در همان
ابتدا از طریق مسالمت آمیزی مختومه کنیم.
کرمی خاطرنشان کرد :کاهش تعداد ورودی به
زندانهای استان از هدفهای مهم دیگری است
که با ایجاد صلح و سازش در پروندهها آن را دنبال
میکنیم.

اجتماعی
اقتصادی

خدمات «آیت اهلل ممدوحی» به اسالم و مسلمین ماندگار است
به گزارش جامجم به نقل از اداره کل ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری کرمانشاه دکتر سعید طلوعی
شهردار کرمانشاه در پیامی درگذشت آیت اهلل
ممدوحی نماینده سابق مردم شریف کرمانشاه در

مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت  .در این پیام
آمده است:
بازگشت همه به سوی اوست
درگذشت روحانی روشن ضمیر ،متعهد و صریح
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البیان حضرت آیت اهلل ممدوحی عضو فقید مجلس
خبرگان رهبری را که از آغاز انقالب اسالمی تاکنون
همواره در خدمت اسالم و مسلمین و کشور عزیزمان
بودند وخدمات ایشان به مردم شریف کرمانشاه

همواره در اذهان باقی خواهد ماند محضر مقام معظم
رهبری ،خانواده و دوستداران ایشان تسلیت میگویم
و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و
سالمت از درگاه خداوند سبحان خواهانم .

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

خبر

با حضور شهردار کرمانشاه و در هفته دفاع مقدس؛

مرکز توانمندسازی شهرک
دولت آباد افتتاح میشود

مهدی عبدالمالکی گفت :در راستای جبران
کمبود فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
در کرمانشاه و جهت ارتقای تعامالت اجتماعی
مردم ،سرای محله دولت آباد با رویکرد
تخصصی توانمندسازی بانوان به فضاهای
فرهنگی مدیریت شهری افزوده میشود.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
کرمانشاه؛ رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری کرمانشاه با اشاره به کمبود
اماکن فرهنگی در محالت حاشیه نشین شهر
کرمانشاه گفت :با توجه به دغدغه شهردار
کرمانشاه در این خصوص ،قصد ورود جدی
به محالت کم برخوردار را داریم که در اولین
گام ۶ ،مهر ،سرای محله شهرک دولت آباد
تحت عنوان مرکز توانمندسازی بانوان با ارائه
آموزشهای تخصصی در حوزه مشاغل خانگی
افتتاح میشود.

پیاده راه و خط  BRTمدرس؛
پروژهطالییشهرداریکرمانشاه

مزار شهدای گمنام کرمانشاه گلباران شد

شهردار کرمانشاه به همراه جمعی از پرسنل
شهرداری با حضور در مزار سرداران بی پالک
شهدای گمنام ،با آرمانهای این عزیزان تجدید
میثاق کردند.
به گزارش جامجم به نقل از اداره کل ارتباطات و امور

بین الملل شهرداری کرمانشاه؛ ششم مهر دکتر
سعید طلوعی ،شهردار کرمانشاه به همراه جمعی
از معاونان و پرسنل شهرداری و بسیجیان حوزه
 ۶کارمندی در مزار شهدای گمنام پارک کوهستان
حضور یافتند و با غبارروبی و گل افشانی بر سر

قبور مطهر شهدا با آرمانهای امام راحل و شهدای
گرانقدر تجدید میثاق نمودند .شهردار کرمانشاه
در این مراسم گفت :شهدا و خانوادههای معظم
آنان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و الزم است
تا این فرصت را غنمیت بشماریم و یاد و خاطره آن
عزیزان سفر کرده را تا ابد گرامی داریم و قدردان آنان
باشیم.
م معنوی در برنامه کاری
وی افزود :اجرای این مراس 
میتواند لحظاتی ،ما را از هیاهوی دنیوی دور کرده
و روحمان را جال بخشد .دکتر طلوعی خاطرنشان
ساخت :شهدا و ایثارگران ،هویت ما هستند و با
وجود از خودگذشتگی و جانفشانی این بزرگواران

است که ما اکنون میتوانیم در خاک خود زندگی
کنیم لذا پاسداشت یاد و خاطره شهدا ،یک فریضه
ارزشی و اخالقی است که کمک میکند تا بتوانیم
سیره این حماسه سازان ،دلیرمردان و شیرزنان را
به نسلهای آینده انتقال دهیم.
گفتنی است؛ محوطه باستانی طاق بستان در طول
جنگ تحمیلی ،پناهگاه مردم کرمانشاه از بیم
حمالت هوایی دشمن بود .پارک کوهستان که در
کنار این محوطه باستانی قرار دارد از سال 1380
میزبان پنج شهید گمنام است و این یادمان اکنون
زیارتگاه زائران ،مسافران و اهالی شهر کرمانشاه
میباشد.

مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه:

شهرها میتوانند پیشگامان مقابله با فقر باشند
مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه دکتر علی یارتبار در جمع مدیران
مناطق و سازمانها با بیان اینکه شهرداریها باید با ایجاد درآمدهای
پایدار و ایجاد ثروت در بین جامعه شهروندی ،زمینه را برای توسعه
فراهم آورند ،بر نقش شهرها برای مقابله با فقر تاکید کرد.
به گزارش جامجم به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور
بین الملل شهرداری کرمانشاه دکتر علی یارتبار مدیرکل مالی شهرداری
اظهار داشت :فرآیند شهرنشینی در سالهای اخیر با سرعت بسیار
باالیی همراه بوده است که این به نوبه خود از طرفی و عدم اهمیت و
برنامهریزی در بحث اقتصاد شهری از طرف دیگر باعث بروز مشکالتی
در توسعه شهرها شده است.
مدیرکل منابع مالی شهرداری افزود :اهمیت مناطق شهری با توجه به
پتانسیلهای موجود و شناخت آن در رشد اقتصاد شهری و جلوگیری
از کاهش فقر باید بیش از هر زمان دیگری مد نظر مجموعه مدیریت

شهری در حوزه مالی ،درآمد و بودجه بندی باشد.
دکتر علی یارتبار تصریح کرد :از دید اقتصاد شهری ،شهرها میتوانند
با شناخت و ارزیابی ظرفیتهای موجود ،پیشگامان مقابله با فقر
بخصوص در محالت حاشیه ای باشند و مدیریت شهری باید با
برنامهریزی جهت درآمدهای پایدار و ایجاد ثروت بین جامعه شهروندی،
زمینه را برای توسعه فراهم آورند .وی با تاکید بر اینکه کانون اصلی
رشد اقتصادی شهرها از توجه سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر
یافته است ،اظهار داشت :بر اساس دانش مهارت و به دنبال تحصیل
آکادمیک ،تجربه در حین انجام کار و تعامالت فرهنگی و اجتماعی به
دست میآید .دکتر علی یارتبار بیان داشت :تجهیز و توانمندسازی
مناطق حاشیه نشین و فقیر با مشارکت خود شهروندان ساکن در
ت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی فراهم
این مناطق با ایجاد فرص 
میشود .وی گفت :محصول اقتصاد شهری میتواند ،پویایی شهر،

بازار زمین و رونق ساخت و ساز در همه ابعاد باشد که با برنامهریزی و
آیندهنگری باید در این مسیر گام برداریم.
مدیرکل مالی شهرداری تصریح کرد :با دستور دکتر طلوعی شهردار
ً
محترم در بودجه عملیاتی و سرمایهای جزئیات را دقیقا براساس
ً
شاخصهای آماری ارزیابی نمودهایم و قطعا در راهبرد توسعه شهر بر
اساس وضعیت مالی با پیشبینیهای درآمدهای کم ،متوسط و باال ،
امیدواریم تاثیرات مثبت آن را در آینده به صورت ملموس شهروندان
ما درک نمایند.

معاون شهردار کرمانشاه:

سامانه حمل بار الکترونیکی میشود

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت :پروژه
پیاده راه مدرس و راه اندازی خط  BRTیک پروژه
طالیی برای شهرداری است.
به گزارش جامجم به نقل از مرکز اطالع رسانی
شهرداری کرمانشاه مهرداد ساالری به همراه
سعید طلوعی شهردار کرمانشاه از پروژههای
جاری شهرداری کرمانشاه بازدید کرد.
بر اساس این گزارش معاون عمرانی استانداری
کرمانشاه با اشاره به اهمیت انجام پروژه پیاده راه
مدرس و راه اندازی خط  BRTدر این خیابان گفت:
این پروژه به عنوان یک پروژه طالیی و ماندگار در
شهر کرمانشاه تلقی میشود.
ساالری گفت :اهمیت این پروژه به قدری باالست
که استانداری کرمانشاه با حمایتهای مالی و
سرمایه گذاری در راستای اجرای آن شهرداری
کرمانشاه راه حمایت میکند .ساالری در ادامه
بازدیدها از پروژههای پیاده راه پارکینگ شهرداری
و پروژه پارک جنگلی سراب قنبر بازدید کرد.
وی با اشاره به کم شدن ترافیک پارکینگ
شهرداری و دسترسی آسان شهروندان به مطب
پزشکان در این خیابان گفت :این پروژه یک
پروژه ماندگار در شهر کرمانشاه است و رفاه
شهروندان و احیاء و ارتقاء بافت تجاری و ایجاد
فضای مناسب شهری را به همراه داشت.
ساالری از پروژه پارک جنگلی سراب قنبر به
عنوان یک جاذبه جذب گردشگر یاد کرد و گفت:
بهره برداری از پروژه پارک جنگلی به عنوان یک
جاذبه مهم در ضلع غربی شهر کرمانشاه میتواند
میزان جذب گردشگر شهری و درآمد باالیی برای
شهرداری کرمانشاه داشته باشد

و راننده در آن درج میشود .وی گفت :با هماهنگیهای صورت گرفته
با اتحادیه سازمانهای حمل بار کشور و با مساعدت ویژه شهردار
کرمانشاه طراحی زیرساخت صدور سند حمل و نقل بار درون شهری و
حومهای انجام شده و آماده بهرهبرداری است.
ارجمندی بیان کرد :باربرگ مزیتهای زیادی از جمله امکان بررسی
صالحیت راننده و خودرو ،سند کاشف از مالکیت بار ،فراهم شدن
امکان اخذ بیمه بار و اطالعرسانی به فرستنده و گیرنده بار از مزیتهای
الکترونیکی شدن سامانه حمل بار است.
وی گفت :با مشارکت شرکتهای حمل بار دارای صالحیت و با تعریف
اپلیکیشنهای مربوطه فرآیند استفاده از سامانه حمل بار نیز به طور
کامل الکترونیک خواهد شد که عالوه بر ارتقای سطح خدمات شهری
و ایجاد امنیت برای حمل بار موجب کاهش سوخت مصرفی وسایل
نقلیه حمل بار و کاهش ترافیک شهری میشود.

محسن ارجمندی ،معاون شهردار کرمانشاه اظهار کرد :ساماندهی
فعاالن حمل و نقل عمومی بخش درون شهری و حومهای یکی از
گامهای اصلی توسعه هوشمند زیرساخت حمل و نقل شهرهای کشور
است.
به گزارش جامجم به نقل از مرکز طالع رسانی روابط عمومی شهرداری
کرمانشاه ارجمندی افزود :ماهیت صدور پروانه تنها برای بررسی
صالحیت کاربران حمل بار است و تا به امروز در مدیریت شهری تنها
ابزار در اختیار برای مدیریت حمل بار بود و این مشکالت با ایجاد نظام
سند حمل بار الکترونیک شهری یا همان باربرگ مرتفع و موجب نظارت
و مدیریت حوزه حمل بار در شهر میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه تصریح کرد :مهمترین
اصل در حمل بار داشتن بار برگ است که مجموعهای از اطالعات بار از
جمله نوع ،جنس ،ارزش ،وزن بار ،مبدا و مقصد بار ،مشخصات خودرو

افتتاح نمایشگاه تجسمی " از
غدیر تا شام "

نمایشگاه «از غدیر تا شام» با نمایش آثار هنرمند
مینیاتوریست «یزدان لعلی» در محل حیدریه
حضرت امیرالمومنین(ع) کرمانشاه از روز شنبه ۱۵
شهریور آغاز به کار کرد.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛
مهدی عبدالمالکی ،رئیس سازمان فرهنگی و
اجتماعی شهرداری کرمانشاه با اشاره به آغاز به کار
این نمایشگاه از  ۱۵شهریور گفت :این نمایشگاه
در دهه دوم عزای ساالر شهیدان دشت کربال در
محل حیدریه حضرت امیرالمومنین(ع) شهر آغاز
به کار کرده و برپایی آن تا  ۳۰شهریور ادامه خواهد
داشت .وی افزود :این نمایشگاه روایت مینیاتوری
و تجسمی واقعه غدیر تا شام است که در آن با
استفاده از  ۸۰۰عروسک کوچک تمام وقایع طی
این بازه زمانی از جمله بحث واقعه غدیر ،تشییع
شبانه پیکر مطهر حضرت زهرا (س) ،حج ناتمام
امام حسین (ع) ،واقعه جانگداز کربال ،حرکت
کاروان اسرا به سمت شام و خرابههای شام
بازنمایی و روایت شده است.
عبدالمالکیتصریح کرد:اینبازسازیوشبیهسازی
در فضایی به مساحت  ۷۰متر مربع انجام شده و در
آن هم تمثال شهدای مدافع حرم نمایش داده
میشود .وی مدت زمان طراحی مینیاتوری این
وقایع را حدود دو ماه اعالم کرد و افزود :این آثار
ساختههنرمندمینیاتوریست«یزدانلعلی»است
که نمایشگاه آن با همکاری سپاه حضرت نبی اکرم
(ص) ،حیدریه حضرت امیرالمومنین(ع) و سازمان
فرهنگی و اجتماعی شهرداری برپا شده است.
عبدالمالکی هدف از برپایی این نمایشگاه را بیان
وقایع تاریخی و مصائب ائمه اطهار (ع) با استفاده
از زبان تاثیرگذار هنر عنوان کرد .نمایشگاه «غدیر
تا شام» از  ۱۵تا  ۳۰شهریور همه روزه از ساعت۱۰
صبح الی  ۱۲:۳۰و از ساعت  ۱۶:۳۰تا  ۲۰:۳۰در محل
حیدریه حضرت امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه
واقع در میدان آیت اله کاشانی میزبان عالقمندان
خواهد بود.

با حضور اقشار مردم؛
مراسمترحیم آیتاهللممدوحی
کرمانشاهیبرگزار شد

نصب ۵الماندفاعمقدسدر کرمانشاه
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و به منظور بازآفرینی داشتههای
دوران جهاد و شهادت و خلق یادگارهای ماندگار از آن دوران،
المانهای متناسب با دفاع مقدس با مضامین شهدا و رزمندگان به
همت شهرداری و موسسه فرهنگی ،هنری در سطح شهر کرمانشاه
نصب شد.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ معاون فرهنگی شهردار کرمانشاه با
بیان اینکه این استان در دوران دفاع مقدس  ۹۸۰۰شهید را تقدیم
اسالم و انقالب کرده است ،عنوان نمود :نصب المان با مفاهیم
شهادت و ایثار در سطح شهر ،قدمی برای گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
در جامعه است.
مهدی عبدالمالکی با بیان اینکه المانهای متناسب با دفاع
مقدس در  ۵نقطه پرتردد شهر نظیر میدان فردوسی ،پارک شاهد،

بازدید رئیس شورای شهر از طر ح واکسیناسیون در مناطق شهرداری

رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه از اجرای طرح سالمت
محوری کارکنان شهرداری که با اولویت نیروهای تنظیف،
پاکبان و خدماتی ،در حال انجام است بازدید نمود.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ مهندس طیب
حیدری با تقدیر از اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل
خدماتی و تنظیف شهرداری ،استمرار این موضوع و توجه
بیشتر به قشر کارگر را خواستار شد.

وی خاطرنشان ساخت :توجه ویژه به امر مهم تندرستی
و سالمتی پرسنل شهرداری و خانواده آنان از سوی اداره
سالمت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
کرمانشاه از پروسههای سالمت و ایجاد بستر الزم جهت
ارتقای شاخصهای سالمتی پرسنل شهرداری یکی از
دغدغههای شورای شهر کرمانشاه است که تحقق این مهم
جای قدر دانی دارد.
مهندس حیدری افزود :در این طرح که تاکنون در  ۷منطقه
اجرا شده ،نیروهای کارگری شهرداری واکسن کزاز ،دیفتری و
هپاتیت را دریافت کرده اند و در روزهای آتی ،پرونده سالمت
برای کارگران و پرسنل شهرداری دایر میگردد و معاینات
منظم ماهانه و آزمایشات فصلی از جامعه هدف مورد نظر
به عمل میآید.
گفتنی است بسته مواد ضدعفونی و ماسک بهداشتی میان
کارگران به صورت رایگان توزیع گردید.

پارک نوبهار ،چهارراه مطهری محله مسکن و خیابان مدرس(روبروی
مسجد جامع) نصب شده ،تاکید کرد :امروزه فضاهای عمومی شهری
بستر رشد و تکامل جامعه است و استفاده از این ظرفیت عالوه بر
توسعه پایدار فضای شهری ،میتواند فرهنگ ایثار و مقاومت را بر
فضای شهری غالب کند.
وی افزود :المانهای جدید نصب شده به صورت یک سازه فلزی
هستند که با نقوش طراحی شده شبیه به یک صفحه اینستاگرام
یک شهید شاخص استانی که تصاویر حضرت امام خمینی(ره)،
رهبر معظم انقالب و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را نیز دارد
درآمده و به صورتی است که بنا به فضایی که در پشت آن تعبیه شده
همشهریان میتوانند در کنار این المان از خود تصاویری ثبت کنند
که حال و هوایی جبهه گونه تداعی مینماید.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در
خاتمه ضمن تشکر ویژه از همکاری معاونت خدمات شهری اظهار

داشت :امیدواریم طرح و سازه المان جدید بتواند عالوه بر ارتقای
سیما و منظر شهری ،شأن و ارزش شهدای گرانقدر کرمانشاه را به
شایستگی حفظ نماید و مورد توجه و استقبال مردم شهیدپرور شهر
کرمانشاه قرار گیرد.

مدیرعامل آ تشنشانی کرمانشاه خبر داد؛

انفجار منزل مسکونی در باغابریشم بر اثر تجمع گاز
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
کرمانشاه از انفجار منزل مسکونی در محله باغابریشم
کرمانشاه در اثر تجمع گاز خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی
و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه ،آتشپاد رضایی اظهار
داشت ۱۳ :شهریور طی تماس با مرکز فوریتهای  ۵۲۱یک
مورد انفجار منزل مسکونی در محله باغابریشم کرمانشاه
گزارش شد.
وی افزود :به محض اطالع ،آتشنشانان ایستگاه شماره پنج
در محل حادثه حضور یافتند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
کرمانشاه ادامه داد :پرسنل عملیاتی سازمان آتشنشانی
ضمن حراست و ایمنی ،منزل را از حیث وجود افراد محبوس
وارسی کردند .وی با اشاره به مشخص نبودن علت دقیق

حادثه ،افزود :در بررسیهای اولیه تجمع گاز علت انفجار
اعالم شده ،اما از وضعیت دقیق علت تجمع گاز فعال اطالعی
در دسترس نیست و علت دقیق حادثه پس از بررسی دقیق
و کارشناسی اعالم خواهد شد.
آتشپاد رضایی در پایان گفت :خوشبختانه در این حادثه
که تخریب و آسیب واحدهای مسکونی رخ داده بود آسیب
جانی گزارش نشده است.

به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛
مراسم گرامیداشتی از سوی نماینده ولی فقیه
در استان و با همکاری استانداری ،شهرداری و
حوزه علمیه به مناسبت ارتحال آیت اهلل حسن
ممدوحی صبح شنبه  ۵مهر با حضور طالب
و اساتید حوزه ،فرماندهان کشوری و لشکری
مسئوالن استانی و اقشار مختلف مردم در حوزه
علمیه امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد.

مرکز اسناد شهرداری کرمانشاه
راهاندازیمیشود

در راستای گردآوری ،ساماندهی و دادهپردازی اسناد
تاریخی شهر کرمانشاه ،مرکز اسناد شهرداری در
محل فرهنگسرای گل نرگس کرمانشاه افتتاح
میشود.
به گزارش جامجم به نقل از اداره ارتباطات سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛
گفتنی است ،این مراسم با حضور دکتر طلوعی
شهردار کرمانشاه ،اساتید دانشگاه و جمعی از
مدیران ارشد استان انجام میپذیرد.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی08334411163:

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

افسوس كه عمر در بطالت بگذشت
بدون طاعت بگذشت
بار گنه،
ِ
با ِ
فـ ـ ـ ـ ــردا كه به صحنه مجازات روم
گويند كه هنگام ندامت بگذشت

امامخمینی

(ره)

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان:

مجوز سرمایهگذاری بیمارستان
«ویانا» باطل شد

مدیر مرکز خدمات سرمایهگذاری استان گفت:
مجوز سرمایهگذاری بیمارستان “ویانا” باطل شده
است ،این پروژه میتوانست برای بیش از هزار
نفر در کرمانشاه ایجاد اشتغال کند.
به گزارش جام جم فرید خلیلی ،با اشاره به
اینکه قرار بود سرمایهگذاری خارجی به ارزش
نزدیک به  ۱۵۰میلیون یورو در بیمارستان ویانا
کرمانشاه صورت بگیرد ،افزود :بر اساس قانون
سرمایهگذاری اگر سرمایهگذار ظرف مدت شش
ماه بخشی از سرمایه خارجی خود را ثبت نکند،
مجوز صادر شده باطل میشود که متاسفانه
این اتفاق برای بیمارستان ویانا رخ داده است.
وی تاکید کرد :چنانچه سرمایهگذار قبلی یا
سرمایهگذار جدیدی متقاضی این بیمارستان
باشد ،این آمادگی را داریم که روند کارها را برای
اخذ مجوز جدید از سر بگیریم .قرار بود عملیات
اجرایی بیمارستان ویانا اوایل سال گذشته در
کرمانشاه آغاز شود ،بیمارستانی که در زمان
ساخت و بهره برداری برای بیش از هزار نفر ایجاد
اشتغال به همراه داشت و میتوانست عالوه بر
پوشش نیازهای درمانی استانهای غرب کشور،
به بیماران عراقی نیز خدمات بدهد.
وی افزود :سرمایهگذار نتوانست در موعد مقرر
بخشی از سرمایهگذاری مورد نیاز را به ثبت
برساند و با این روند عمال مجوز بیمارستان
باطلل و از دستور کار اجرا خارج شد .مدیر مرکز
خدمات سرمایهگذاری استان کرمانشاه با اشاره
به پیگیریهای مستمری که برای اجرای این پروژه
صورت گرفت ،گفت :همه کارهای مربوط به این
بیمارستان که در اختیار استان بود ،انجام شد.
خلیلی با بیان اینکه تالش استان برای اجرایی
شدن این طرح منتفی نیست ،خاطرنشان کرد:
چندی قبل سرمایهگذار دیگری متقاضی احداث
بیمارستان در کرمانشاه بود که ویانا را به عنوان
یک گزینه به وی پیشنهاد کردیم که اکنون در حد
مذاکرات ابتدایی است و مشخص نیست تا چه
اندازه میتوان به اجرای آن امیدوار بود.

توزیع بیش از  13هزار دوز واکسن آنفلوآنزا

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه  ۵مهر از
توزیع ۱۳هزار و  ۷۰۰واکسن آنفلوآنزا به صورت رایگان در میان کادر درمان
استان کرمانشاه خبر داد و گفت :ممکن است در صورت باقی ماندن این
واکسن پس از واکسینه شدن کادر درمانی استان تعدادی نیز در اختیار
مادران باردار قرار گیرد.
به گزارش جامجم دکتر قباد محمدی گفت :مادران باردار به جایی مراجعه
نکنند با آنها تماس گرفته میشود .معاون غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه همچنین از احتمال تحویل بقیه سهمیه استان و توزیع

واکسن آنفلوآنزا برای افراد باالی ۶۵سال و دارای بیماری زمینهای در صورت
تامین بودجه وزارت بهداشت و حصول شرایط اقتصادی در هفته آینده
خبر داد! وی همچنین :گفت هم اکنون سهمیه استان کرمانشاه  ۲۵۰هزار
واکسن آنفلوآنزاست که باقیمانده آن پس از تحویل در اختیار داروخانهها
قرار میگیرد و افراد واجد شرایط میتوانند با ارائه کارت ملی یا گواهی بیماری
زمینهای واکسن را با قیمت ۴۳هزار تومان دریافت نمایند( .این شرایط در
صورت توزیع دوباره واکسن آنفلوآنزا حاصل میشود!)
تذکر اینکه سربازان بهداشتی درمانی استان کرمانشاه علیرغم تمامی
مشکالت و بیتوجهی برخی مسئوالن در زمینه پرداخت مطالبات بدون
چشمداشت و خالصانه مشغول پاسداری از سالمت مردم هستند شکی
نیست .همچنین باید این قشر زحمتکش پر تالش در برابر بیماریهای
مسری واکسینه شوند این حداقل حقی است که به آنها داده شده است!
اما سوالی که معاون بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه (آقای دکتر

شکیبا) از پاسخ به آن خود داری کرد این است :تعداد واقعی افردای
که مشغول به خدمت در مجموعه بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
هستند چند نفر است ؟! ضمن آرزوی سالمت برای کادر ایثار گر درمان
استان کرمانشاه امیدوار هستیم که اختصاص این تعداد از واکسن
آنفلوآنزا برای کادر درمان عادالنه باشد! چندی پیش نیز مجلس شورای
اسالمی از اختصاص و تحویل  ۱۵۰۰واکسن برای اعضای خود خبر داد که
در پی انتشار این خبر و فشار رسانهای در فضای مجازی ،یکی از مجلسیها
خبر عودت واکسنها را منتشر کرد و گفت :مهم تر از نمایندگان مردمی
هستند که تاب مقابله با بیماری آنفلوانزا را ندارند!
در شرایط فعلی با توجه به تعداد افراد باالی ۶۵سال و دارای بیماری زمینهای
بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص به این قشر نیز نگاه ویژهای
شود .با توجه به احتمال دریافت این واکسن در هفتههای آتی هرگونه
قصور در توزیع این واکسن گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

فرماندهی مرزبانی کرمانشاه خبر داد؛

آمادگی کالنتران پایانههای مرزی ایران و عراق در صورت بازگشایی مرز خسروی
به منظور توسعه و گسترش روابط و تعامالت
مرزی ،هفتمین نشست مشترک فرماندهان
مرزبانی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق
با حضور سرتیپ دوم ستاد “یحیی الهی” فرمانده
مرزبانی استان کرمانشاه و سرلشکر ستاد “حسین
عبدالهادی محمد محبوبه” فرمانده مرزبانی منطقه
سوم جمهوری عراق در مرز “خسروی” برگزار شد.
به گزارش جامجم سردار “الهی” فرمانده مرزبانی
استان کرمانشاه در این دیدار در سخنانی؛ بر تبادل
به موقع اطالعات ،وضعیت امنیت مرزهای مشترک،
انتظامات مرزی ،ارزیابی سطح فعلی همکاریهای
دو جانبه قانونی و توافق نامههای دو کشور،
مبارزه جدی با قاچاق و جلوگیری از تردد و فعالیت
گروهکهای تروریستی معاند و همچنین ارتقاء سطح
همکاریهای دو جانبه تأکید نمود .فرمانده مرزبانی
استان کرمانشاه در ادامه گفت :در این جلسه توافق

گردید کالنتران مرز از افراد غیرمجاز که به صورت
سهوی وارد خاک دو کشور میشوند و منع قانونی
نداشته به کشور عودت گردند و اهتمام بیشتری در
خصوص مبارزه با قاچاق ،گشتهای همزمان از نوار
مرز به خصوص دو طرف پایانههای مرزی ،ورود افراد
غیرمجاز به مناطق حفاظت شده اقدام و از شکار

ممنوع در نوار مرز جلوگیری به عمل آید .سردار “الهی”
با تأکید بر تبادل اخبار و اطالعات ،به منظور برقراری
امنیت در مرزهای دو کشور گفت :در صورت اطالع
از هرگونه تهدید بویژه داعش بالفاصله هر دو کشور
به طرف مقابل اطالع رسانی نمایند .در ادامه این
مالقات سرلشکر ستاد “حسین عبدالهادی محمد

محبوبه” فرمانده مرزبانی منطقه سوم جمهوری عراق
با اشاره به اینکه ،در صورت بازگشایی مرز خسروی
در ایام اربعین کالنتران مرز دو کشور آمادگی الزم
جهت برگزاری مالقاتهای اضطراری و حضوری فعال
در پایانههای مرزی (خسروی -منذریه) را دارا هستند.
مرزبان منطقه سوم جمهوری عراق بر ضرورت باال
بردن سطح روابط دوستانه و حل مشکالت مرزی
تأکید نمود و اظهار داشت :در صورت جابهجایی
فرماندهان و کالنتران مرز به طرف مقابل اطالع رسانی
صورت گیرد و کالنتران مرز هر سه ماه یکبار بموقع و
به صورت متناوب انجام شود.
در پایان این نشست مشترک مرزی تفاهم نامهای در
 10بند به امضای طرفین رسید و بر ضرورت گسترش
و تحکیم همکاریهای متقابل و روابط دوستانه و
تبادل تمام اخبار اطالعات و مالقاتهای مرزی از
طریق کالنتران مرز تأکید نمودند.

خبر

از سـوی اداره کل آمـوزش و پـرورش
اسـتان کرمانشـاه؛

نحوه فعالیت مدارس در روزهای
آتی اعالم شـد

بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا ،فرآیند
تعلیم و تربیت به صورت غیرحضوری صورت
میپذیرد ،بدین معنی که دانشآموزان تا اطالع
ثانوی در مدارس حضور نمییابند ،اما حضور
مدیران وعوامل اجرایی در راستای پاسخگویی
به والدین و دانشآموزان و رفع درخواستهای
آنها الزامی میباشد ،با عنایت بهاینکه مدیر،
رهبر آموزشی مدرسه است ،اختیار حضور یا
عدم حضور معلمان به وی محول میگردد.
به گزارش جامجم به نقل از اداره اطالعرسانی
و روابط عمومی آموزش و پرورش استان
کرمانشاه الزم به ذکر است چنانچه مدیر
واحد آموزشی به این تشخیص برسد که معلم
میتواند در خارج از فضای مدرسه و در بستر
فضای مجازی (شبکه شاد) با دانشآموزان
ارتباط برقرار کند ،نیازی به حضور فیزیکی وی
نمیباشد ،در غیر این صورت ،اگر معلم قادر
به ارتباط مطلوب آموزشی با دانشآموزان
نباشد ،مکلف است در مدرسه حضور یابد و با
استفاده از امکانات واحد آموزشی فرآیند تعلیم
و تربیت را ادامه دهد ،همچنین حضور مجدد
دانشآموزان و ادامه فرآیند آموزش حضوری
منوط به اعالم ستاد کرونای استان میباشد
که در این خصوص اگر تصمیمی اتخاذ شود،
اداره کل آموزش و پرورش استان بر اساس
آن ،آموزش حضوری را از سر میگیرد و برای هر
تصمیمی آمادگی کامل دارد.

