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مدیرعامل آب منطقهای استان خبر داد؛

سرمایه گذاری  7500میلیارد تومانی
در طرح های آبی کرمانشاه

وحید شامبیاتی ،مشاور شهردار:

تله کابین کرمانشاه بر اساس
استانداردهای جهانی است

2

رئیس پلیس راه استان:

گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس
راه کرمانشاه راه اندازی شد
2

هشدار نسبت به رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشتی در مدارس کم برخوردار
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت :تصمیمات
آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس از اول بهمن بر اساس مصوبه ستاد
ملی کرونای استان است و میزان رضایتمندی والدین در مناطق کم برخوردار برای آموزش
حضوری دانش آموزان چشمگیرتر است.
منبع :روابط عمومی شهرداری

با فرا رسیدن بهمن و بازگشایی مدارس برای ورود اختیاری دانش آموزان پایه اول و دومی همچنین
دانش آموزان دارای دروس کارگاهی ،زنگ هشدار افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹-بین کودکان
و افراد زیر ۲۰سال استان به صدا در میآید .هر چند رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
گفت :با توجه به بررسی روند ابتالی کودکان به کووید ۱۹-در بیمارستان فوق تخصصی دکتر محمد
کرمانشاهی ،تعداد مبتالیان کودک نسبت به ماه گذشته و همچنین هفته پیش تغییر معناداری
نداشته است اما باید نظارت و بررسی کافی نسبت به رعایت و اجرای پروتکلهای بهداشتی در مدارس
خصوصا مدارس واقع در مناطق حاشیه شهر صورت بگیرد.
4

معاون آموزش و پرورش کرمانشاه
اعالم کرد؛

 15بهمن ،آخرین مهلت ثبتنام
نوآموزان

4
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رئیس شورای شهر کرمانشاه:

یک فوق تخصص ریه:

استیضاح شهردار کرمانشاه
به صالح نیست

خطر کووید ۱۹-انگلیسی را
جدی بگیریم
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اقتصادی
اجتماعی

برخورداری  11شهرستان کرمانشاه از معافیت مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت  :بر مبنای ماده ۳۲
قانون برنامه ششم توسعه ،هیات وزیران هر پنج سال یک بار برای شهرهایی
که نرخ بیکاری آنها از متوسط کشوری باالتر است ،معافیت مالیاتی درنظر
میگیرد.

هدایت حاتمی گفت  :این معافیت مالیاتی برای یک دوره  ۲۰ساله و شبیه
معافیتی خواهد بود که مناطق آزاد و ویژه از آن برخوردار هستند  .وی افزود :بر
این اساس ،یازده شهرستان کرمانشاه هم مشمول این قانون شده و از هم
اکنون سرمایه گذاری در آنها معاف از مالیات خواهد بود  .وی اجرای این قانون

را مزیتی مهم برای بخش اقتصادی استان دانست و افزود :معافیت این تعداد
شهرستان از مالیات میتواند اقتصاد استان را متحول کند  .حاتمی ادامه داد:
این مساله فرصتی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران در استان خواهد بود و
میتواند قدرت رایزنی ما را برای جذب سرمایه گذاران باال ببرد.

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

گروه کنترل عملیات ترافیکی
پلیسراهکرمانشاهراهاندازیشد

رئیس پلیس راه استان از راه اندازی گروه ویژه
عملیات ترافیکی این پلیس به منظور افزایش
کنترل محورهای پرحادثه استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
"محمد حیدری" اظهار داشت :گروه ویژه عملیات
ترافیکی استان با تلفیق تیمهای محسوس و
نامحسوس در جادههای پرحادثه استان حضور
خواهند یافت و به صورت ویژه با تخلفات رانندگان
پرخطر برخوردمیکنند.
ویبااعالماینکهعاملبسیاریاز تصادفاتارتکاب
تخلفات حادثه ساز است ،یادآوری کرد :تمرکز
تیمهای نامحسوس روی برخورد با این تخلفات که
اغلب شامل سرعت و سبقت غیر مجاز ،استفاده از
تلفن همراه و عدم استفاده رانندگان و سرنشینان
از کمربند ایمنی است ،متمرکز شده است.
سرهنگ حیدری ادامه داد :برابر قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی ،ارتکاب همزمان  2تخلف حادثه
ساز منجر بهتوقیف 72ساعتهوسیلهنقلیهخواهد
شد .بر همین اساس خودروی رانندگان در صورت
ارتکاب این تخلفات توسط تیمهای گروه کنترل
ویژهعملیاتترافیکیتوقیفخواهدشد.
رئیس پلیس راه کرمانشاه یادآوری کرد :لباس
اعضای این تیمها دارای دوربین بوده و تمام
گفتگوها و رویدادها در حین اعمال قانون ثبت
خواهد شد و از این رو سابقه مستندی از نحوه
اعمال قانون در هنگام ارتکاب تخلف به جای
خواهد ماند .وی در پایان از سرهنگ "نصرت اله
شعبانی" به عنوان فرمانده گروه کنترل عملیات
ترافیکی پلیس راه استان نام برد.

مدیرعامل آب منطقهای استان خبر داد؛

سرمایه گذاری  7500میلیارد تومانی در طرح های آبی کرمانشاه
مدیر عامل آب منطقه ای استان گفت:طی دوران فعالیت دولت
یازدهم و دوازدهم با احتساب سامانه گرمسیری نزدیک به 7500
میلیارد تومان در طر حهای آبی استان کرمانشاه سرمایه گذاری
شده است.
بهرام درویشی گفت :نقش استاندار کرمانشاه در تکمیل و
اجرای پروژههای قابل توجه در حوزه آب که شامل سدها،
شبکهها ،تصفیهخانههای آب و  ...است در استان کرمانشاه
بسیار چشمگیر بوده ،همچنین برای اجرای این پروژهها 7500
میلیارد تومان در دولتهای یازدهم و دوازدهم تخصیص یافته
است.
وی آبگیری و افتتاح شش سد مهم
شامل سد داریان ،دایک گیالنغرب،
تنگ حمام ،شرفشاه ،زمکان و
جامیشان را از جمله این طر حها
دانست و گفت :برای احداث این
سدهای مهم مرزی حدود هزار
و  900میلیارد تومان هزینه شده

است .مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه افزود:
کار برخی از سدهای آبگیری شده هنوز به اتمام نرسیده است.
وی یادآور شد :برای تکمیل این سدها  230میلیارد تومان اعتبار
مورد نیاز است.
درویشی ادامه داد :بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز این
سدها از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و مجموع حجم
مخزن این شش سد احداث شده  551میلیون مترمکعب
است.
وی خاطرنشان کرد :از این میزان 34میلیون مترمکعب تخصیص
شرب 37 ،میلیون مترمکعب تخصیص آب صنعتی147 ،
میلیون مترمکعب تخصیص آب کشاورزی و مابقی برای
سایر موارد از جمله مصارف محیط زیستی و تخصیص
حق آبهها بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در
ادامه افزود :برای این سدها و به موجب حساسیت
و اهمیتشان در دولت در بدترین شرایط مالی اعتبار
تامین شده است.
مدیر عامل آب منطقه ای کرمانشاه همچنین افزود24 :
هزار هکتار شبکه اجرا شده یا در دست اجرا داریم که از
این میزان  17هزار و  300هکتار آن به بهرهبرداری رسیده و
بقیه در دست اجراست ،این ارقام بدون احتساب
سامانه گرمسیری است.
وی کل اعتبار هزینه شده برای
شبکههای پایین دست سدها
را  418میلیارد تومان اعالم کرد
و گفت :اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل این طر حها  155میلیارد
تومان برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان کرمانشاه
شبکههای اجرا شده یا
در دست اقدام در قالب
سامانه گرمسیری در دو

قطعه یک و دو را نیز  32هزار هکتار اعالم کرد و ادامه داد :از این
میزان نیز  15هزار و  800هکتار نهایی شده و بیش از  16هزار و
 550هکتار در دست اجراست.
درویشی کل اعتبار هزینه شده برای شبکه آبیاری سامانه
گرمسیری در استان را  1100میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل بقیه آن را  900میلیارد تومان اعالم کرد.
وی کل اشتغالی را که برای اجرای شبکه پایین دست سدهای
استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود بیش از
 24هزار و  900نفر اعالم کرد که از این میزان تاکنون  17هزار و 655
مورد آن محقق شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با بیان اینکه
درآمدزایی این شبکهها در بخش توسعه و بهبود شبکه نزدیک
به  2968میلیارد ریال در سال است ،افزود :از این رقم 2263
میلیارد ریال مربوط به شبکههای اجرا شده است.
وی یکی دیگر از بخشهایی را که در دولتهای یازدهم و
دوازدهم بسیار مورد تاکید بوده تامین و تولید آب شرب
شهرهای استان در قالب طر حهای آبرسانی به شهرهای
کرمانشاه ،پاوه ،ریجاب ،گیالنغرب و کرند دانست و عنوان کرد:
با اجرای این طر حها  239هزار مترمکعب آب در شبانه روز برای
جمعیت یک میلیون و  600هزار نفر در افق  1400دیده شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه خاطرنشان
کرد :از این میزان تامین  195هزار مترمکعب آب در شبانهروز
محقق شده و بقیه در دست اجراست.
وی تاکید کرد :برای این طر حهای آبرسانی نیازمند احداث 100هزار
مترمکعب مخزن هم بودیم که  52هزار مترمکعب آن اجرا شده
و بقیه در دست اجراست.
درویشی با اشاره به خطوط انتقال  104کیلومتری مورد نیاز برای
اجرای این طر حهای آبرسانی ،اضافه کرد :در این بخش نیز 88
کیلومتر از خطوط اجرا شده و  16کیلومتر آن باقی مانده است.
وی اظهار کرد :این طر حهای آبرسانی شامل بخشهای مختلفی
مانند ایستگاه پمپاژ ،تصفیهخانه ،حفر چاه و ...بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه همچنین از
پیگیری برای اجرای دو سد مهم و جدید دیگر در استان هم خبر

داد که شامل سد بیستون و سد نوئل اورامانات است.
درویشی عنوان کرد :پیگیری برای احداث این سدها در حالی
صورت گرفته که در کشور مشکالت متعددی برای تامین منابع
مالی پروژههای جدید داریم.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی کشور در سال
 1399گفت :با احتساب سایر ظرفیتها نزدیک به  480میلیارد
تومان برای طر حها بودجه تامین شد که از این میزان 125
میلیارد تومان آن نقدی بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در ادامه
تاکید کرد :از  400میلیارد تومان مبلغ پیشنهادی تاکنون 245
میلیارد تومان آن نهایی شده و با استفاده از سایر روشهای
تامین مالی به احتمال زیاد به بیش از  400میلیارد تومان
خواهیم رسید.
درویشی در نظر گرفتن این حجم از اعتبارات برای طر حهای
آبی استان طی هشت سال اخیر را نشان دهنده توجه ویژه
دولت و حاکمیت به این موضوع دانست که با هدف مدیریت
آبهای مرزی ،ایجاد کمربند ایمنی ،اشتغالزایی و  ...انجام شده و
پیگیریهای نمایندگان مجلس نیز قابل توجه بوده است.

 24هزار هکتار شبکه اجرا
شده یا در دست اجرا
داریم که از این میزان
 17هزار و  300هکتار آن
به بهرهبرداری رسیده و
بقیه در دست اجراست،
این ارقام بدون احتساب
سامانه گرمسیری است
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شهردار کرمانشاه از پل اتصال شرق به غرب شهرک ظفر بازدید کرد
شهردار کرمانشاه طی بازدیدی از نزدیک در جریان روند اجرایی پل
اتصال شرق به غرب شهرک ظفر قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،دکتر
سعید طلوعی با حضور در شهرک تکاور از پل اتصالی شرق به غرب
شهرک ظفر بازدید کرد  .دکتر طلوعی در این بازدید ضمن تاکید بر

تسریع در اجرای پروژهها اظهار کرد :سالها رودخانه فصلی که از وسط
شهرک ظفر میگذشت باعث به وجود آمدن بنبست در شرق و غرب
این شهرک شده بود.
وی ادامه داد :با احداث این پل بنبست شرق و غرب این شهرک از
بین میرود و دسترسی برای ساکنان محله راحت میگردد.

رپرتاژ
شهرداری

شهردار کرمانشاه با اشاره به هدف مجموعه مدیریت شهری در اجرای
پروژههای شهری ،تصریح کرد :رفاه و آسایش شهروندان در اولویت
اجرای پروژهها در کرمانشاه است .وی در ادامه از پارک محلی شهرک
تکاور بازدید و بر ایمنسازی و زیباسازی پارک بر اساس استانداردها
تاکید کرد.

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمانشاه
خبر

شهردار کرمانشاه:

عملیات اجرایی پیاده راه مدرس از دستور کار خارج شد
شهردار کرمانشاه گفت :عملیات اجرایی پیاده راه مدرس از دستور
کار شهرداری خارج شد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه دکتر
سعید طلوعی ضمن اعالم این خبر ،اظهار کرد :یکی از پروژههای مهم
شهری در راستای توسعه شهر ،احداث پیاده راه مدرس است که با
توجه به توانمندی و ظرفیا موجود در آن میتواند به یکی از
مراکز و محورهای تجاری و تفریحی غرب کشور تبدیل
شود و رونق اقتصادی چشمگیری را نیز در بر خواهد
داشت.
وی ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه در
راستای حمایت از مجموعه مدیریت
شهری خصوصا نقشی که ایجاد پیاده
راه مدرس در توسعه شهر از لحاظ
اقتصادی ،فرهنگی و سیما و

منظر شهری خواهد داشت افزود :با توجه به استقبال بازاریان و
کسبه خیابان مدرس و جامعه شهروندی از این پروژه بزرگ ،عملیات
عمرانی آن در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به درخواست استاندار
برای تعویق این پروژه بر مبنای درخواست جمعی از اتاق اصناف به
سال آینده و از طرفی با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات و پایان
کار شورای اسالمی شهر دور پنجم و به تبع آن مدیریت شهری با
تصمیم شورای مدیران اجرای این پروژه بزرگ از دستور کار شهرداری
خارج شد  .شهردار کرمانشاه تصریح کرد :اعتقاد دارم بازار همیشه
قلب تپنده اقتصاد کرمانشاه بوده و نقش آفرینی موثر و خالصانه
بازاریان در کنار مسئوالن در مقاطع حساس در ساختار نظام از انقالب
اسالمی و  8سال دفاع مقدس تا زلزله سرپل ذهاب و مبارزه با بیماری
کرونا و نیز شرایط سخت تحریمهای ظالمانه شایسته تقدیر است.
طلوعی با اشاره به عدهای که همواره با بی تدبیری و ایجاد هرج و
مرج و بی نظمی طی سالیان سال توسعه شهر را به عقب انداخته

اند تا به دنبال منافع شخصی و گروهی خود باشند که این امر
تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته است تاکید
کرد :جامعهای که روحیه مشارکت پذیری در آن نهادینه شده
باشد توسعه و پیشرفت بیشتری خواهد داشت و از لحظه کار در
شهرداری با دیدگاهی بر گرفته از مدیریت جهادی بر نقش و جایگاه
حضور شهروندان در تصمیم گیریهای کالن پروژههای شهری اعتقاد
داشته ایم و تمام مدیران شهرداری ملزم به رعایت احترام به نظر مردم
بودهاند.
شهردار کرمانشاه در پایان تاکید کرد :امیدوارم قدر لحظاتی را که
کرمانشاه میتواند با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت
کند بدانیم و فرصت سوزی را که بر اساس کوته نظری و برگرفته از
دسیسههای منافع شخصی ،گروهی و جناحی شکل گرفته است به
فرصت سازی بر مبنای تعامل ،همدلی و احترام متقابل برای توسعه و
عمران و آبادانی کرمانشاه تبدیل کنیم.

مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه:

قطار شهری میتوانست سال آینده 7200 ،مسافر جابهجا کند
مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه گفت :اگر در سال  89ابزار آالت
و ادوات مورد نیاز پروژه قطار شهری تهیه میشد ،شاید مجموع
هزینههای خرید آن حدود 100میلیارد تومان بود.
امین سرتیپ نیا اظهار کرد :پروژه قطار شهری کرمانشاه در سال 89
کلید خورده است و برنامه ریزی بر این اساس صورت گرفته که کل
پروژه تا سال 1401و فاز اول آن سال  1400به بهره برداری برسد.
وی افزود:قرار بود از فاز اول این پروژه که مسیر (بلوار طاقبستان تا
میدان آزادی) را شامل میشود در صورت تامین اعتبار تا پایان سال
 1400بهره برداری گردد.
مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه اظهار کرد:در سال  89برای کل
پروژه هزار و 200میلیارد تومان اعتبار برآورد شد که در حال حاضر و
با توجه به افزایش قیمتها و بهنگام سازی پروژه در این 8سال ،در

آخرین بهروزرسانی سال  99برای اتمام کل پروژه اعتباری حدود 4هزار
و 500میلیارد تومان الزم است!
وی همچنین یادآور شد :تا کنون نسبت به پیشرفت پروژه فقط
280میلیارد تومان محقق شده که برای بهره برداری از فاز اول تا پایان
 1400هزار و 350میلیارد تومان اعتبار الزم است و از این مجموع هنوز
 450میلیارد محقق شده است.
امین سرتیپ نیا خاطرنشان کرد :تا سال آینده باید حدود900میلیارد
تومان اعتبار مربوطه محقق شود که سهم دولت  450و سهم
شهرداری هم 450میلیارد تومان است .وی با اشاره به اینکه تا
 1400این بودجه تامین و سهم پیمانکاران و مشاوران پرداخت گردد
گفت :همچنین این پروژه به اعتباری در حدود 400میلیارد تومان
برای خرید ریل نیاز دارد که اگر در سال  89ابزار آالت مربوطه تهیه و

خریداری میشد این مبلغ شاید حدود 100میلیارد تومان بود .
مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه معتقد است :در فاز اول پروژه،
قطار شهری میتواند به صورت مستقیم برای هزار نفر و غیر مستقیم
3هزار نفر شغل ایجاد کند و همچنین در زمان بهره برداری ،این
پروژه ظرفیت ایجاد اشتغالزایی برای 800نفر به صورت مستقیم
و غیر مستقیم را داراست  .امین سرتیپ نیا افزود :از وزارت کشور
برای قطار شهری کرمانشاه 36واگن درخواست شده است که هر
واگن ظرفیت جابهجایی 200مسافر را در هر سفر دارد ،هر رام قطار
دارای 4واگن است که با توجه به پیک جمعیتی و ترافیکی در هر نیم
ساعت حدود 7هزار و 200نفر مسافر جابهجا میشود  .وی در پایان
گفت:چشم انداز جابهجایی مسافر در سال 1410به 16هزار و 200نفر
خواهد رسید.

رئیس شورای اسالمی کرمانشاه:

استیضاح شهردار کرمانشاه به صالح نیست

رئیس شورای شهر کرمانشاه گفت :استیضاح شهردار کرمانشاه در این زمان به صالح هیچ
کس نیست  .در هفتههای اخیر باز هم این نهاد مردمی خبرساز شده و عدم تشکیل منظم
جلسات آن مورد انتقاد برخی مسئوالن و رسانهها قرار گرفته است.
برای پرداختن به این حواشی سراغ رئیس شورای شهر کرمانشاه رفتیم و علت عدم برگزاری
منظم جلسات این شورا را جویا شدیم.

طیب حیدری با بیان اینکه این سنت اشتباه از دورههای گذشته شورای شهر به ارث رسیده،
گفت :جلسات شورای شهر برگزار میشود ،اما به دلیل عدم حضور برخی اعضا به حدنصاب
نرسیده و جلسه لغو میشود .وی افزود :متاسفانه این رسم غلط از دورههای گذشته شورای
شهر به ارث رسیده و برخی اعضا در انتقاد به برخی موضوعات در جلسات شرکت نکرده و
جلسه را از رسمیت میاندازند  .حیدری گفت :در همین جلسه اخیر دو نفر از اعضا مرخصی
بودند و  9نفر در جلسه حضور داشتند ،اما در نیمههای جلسه دو نفر از اعضا جلسه را ترک
کرده و جلسه را از رسمیت انداختند .وی افزود :بر اساس قانون ،شورای شهر باید ماهانه دو
جلسه رسمی داشته و در کنار آن میتواند دو جلسه فوق العاده هم داشته باشد که مجموعا
چهار جلسه در ماه میشود ،یعنی هفتهای یک جلسه ،اما متاسفانه برخی اعضا در جلسات
شرکت نکرده و مانع برگزاری این جلسات میشوند.
حیدری خاطرنشان کرد :در هفتههای گذشته اعضای منتقد شهردار در جلسه حضور پیدا
نکرده و جلسه را از رسمیت میانداختند و در هفتههای اخیر هم موافقان شهردار در جلسه
حضور پیدا نمیکنند و متاسفانه هرچه برای اصالح این روند تالش میکنیم بی فایده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در خصوص عدم حضور شهردار در جلسات شورای شهر هم
گفت :من هم منتقد این رفتار هستم و اگر بدترین اعضای شورای شهر را هم داشته باشیم،
شهردار وظیفه دارد در جلسات شورا حاضر شده و پاسخگوی افرادی باشد که او را به عنوان
شهردار انتخاب کرده اند.
وی افزود :حتی اگر یک نفر از اعضای شورای شهر از شهردار سوال داشته باشد ،شهردار باید
در جلسه حاضر شده و پاسخگو باشد و اگر آن عضو از جواب شهردار قانع شد که مساله
تمام است و اگر قانع نشد موضوع استیضاح شهردار مطرح میشود که برای استیضاح یک

سوم اعضای شورای شهر باید درخواست بدهند و در جلسه استیضاح هم باید دو سوم اعضا
موافق باشند تا شهردار استیضاح شود.
وی خاطرنشان کرد :تا این لحظه در زمینه عدم حضور در جلسات قصوری متوجه شهردار
نیست ،چرا که در هیات رئیسه جدید سه بار از ایشان برای جلسات شورا دعوت شده که
دو جلسه آن به رسمیت نرسید و خود اعضای شورای شهر جلسه را از رسمیت انداختند.
وی افزود :در جلسه اخیر هم قرار بر این بود که شهردار ساعت  17بیاید که افراد قبل از ساعت
 17جلسه شورا را از رسمیت انداختند.
در جلسه دیگری هم که شهردار دعوت شده بود ،جلسه به حد نصاب نرسید و رسمیت پیدا
نکرد.
حیدری در ادامه با بیان اینکه استیضاح شهردار در شرایط فعلی به صالح نیست ،گفت :به
ماهها و روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و در پایان سال باید هزینههای سنگین بابت
پرداخت حقوق کارکنان و عیدی و ...پرداخت شود و قطعا انجام این کار برای سرپرست دشوار
خواهد بود ،بنابراین نیاز است که شهردار راس کار بماند .این مسئول به پیشرفت خوب
پروژههای عمرانی شهر هم اشاره کرد و افزود :در حال حاضر که شرایط اقتصادی چندان
مطلوب نیست ،پروژههای عمرانی با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و اگر در این شرایط
شهردار استیضاح شود شاهد تاخیر و وقفه در اجرای این پروژهها خواهیم بود.
وی افزود :هیچ کس منکر برخی خطاهای شهردار نیست ،چون با توجه به حجم کار وسیعی
که در شهر در حال انجام است و پروژههای عمرانی بسیاری که فعالند احتمال خطا هم وجود
دارد و از قدیم گفته اند "امالی ننوشته غلط ندارد" و شهردار هم در میان این حجم عظیم کار
خطاهایی داشته ،اما به نظرم این دلیل خوبی برای استیضاح نیست.

وحید شامبیاتی ،مشاور شهردار:

تله کابین کرمانشاه بر اساس استانداردهای جهانی است
مشاور شهردار کرمانشاه در سرمایه گذاری
گفت :طراحی سازهای و فنی پروژه تله کابین
کرمانشاه بر اساس استانداردهای جهانی
است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،وحید شامبیاتی در
نشست خبری پیرامون مباحث مطرح
شده پروژه تله کابین کرمانشاه در شورای
فنی استان با اشاره به کلیت کار این پروژه
بر اساس استانداردهای جهانی ،اظهار کرد:
طراحی و محاسبات خط تله کابین کرمانشاه
بر اساس استانداردهای جهانی انجام شده
و کد تاییدیه آن در سایت جهانی به ثبت
رسیده است.
وی افزود :شرکت اشکوفر اتریش یک
شرکت َ
قدر در این زمینه در سطح بین
المللی است که استانداردهای لحاظ شده
در این پروژه را تایید کرده است.
مشاور شهردار کرمانشاه در امور سرمایه
گذاری به مباحث مطرح شده اداره استاندارد
استان در خصوص عدم انطباق پروژه بر

اساس استانداردها اشاره کرد و گفت :پروژه
تله کابین کرمانشاه با توجه به محاسبات
زمین و خاک منطقه با نرم افزارهای
تخصصی سازهای طراحی و آنالیز شده و تمام
محاسبات نیز برای این اداره ارسال شده
است.
شامبیاتی با اشاره به گزارش اداره استاندارد
استان در خصوص وجود  ۲۰۰مورد ایراد
اجرایی در پروژه تله کابین کرمانشاه ،بیان
کرد :خط تله کابین بر اساس مستنداتی که
به این اداره ارائه شده ،شامل  ۲۳هزار قطعه
اجرایی است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این ایرادات،
مشکالت فنی و مهندسی نبوده که امنیت
پروژه را به خطر بیندازد ،تصریح کرد :این
ایرادات مطرح شده تنها مشکالت قطعه
ً
بود که اکثرا به دلیل عدم انطباق جوش بوده
و براحتی رفع شده است.
شامبیاتی با تاکید بر اینکه به دقت
استانداردهای جهانی در اجرای این پروژه
رعایت میشود ،بیان کرد :تاییدیه آزمایش

بتن ریزی در پروژه تله کابین کرمانشاه
آزمایشگاه مکانیک خاک برای سنجش
میزان مقاومت هر پایه است.
وی تصریح کرد :بازرسی بعد از نصب
آرماتورها و قبل از بتن ریزی پایهها انجام
میشود که در صورت وجود هر گونه مشکل
بتنریزی ریزی صورت نمیگیرد و حتی اگر
بعد از بتن ریزی ،آزمایشگاه مکانیک خاک

مقاومت بتن را تایید نکند آن را تخریب
میکنیم.
مشاور شهردار کرمانشاه در امور
سرمایه گذاری با گالیه مندی از سازمان
استاندارد ،گفت :با توجه به وعده راه اندازی
خط تله کابین به همشهریان و استاندار
کرمانشاه در سال جاری ،هم اکنون  ۱۰روز از
درخواست برای بازرسی سازمان استاندارد

از ایستگاه تیک آف هستیم که متاسفانه
تاکنون صورت نگرفته است.
شامبیاتی با بیان اینکه در هر پروژهای
درصدی از خطا و اشکاالت وجود دارد ،افزود:
حتی اگر ایرادات پروژه تلهکابین کرمانشاه به
 ۵۰۰مورد برسد در مجموع ایراد این پروژه
 ۲.۷درصد میشود که یعنی بیش از ۹۷
درصد پروژه هیچ مشکلی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ایرادات گفته شده در
هر مرحله از بازرسی و نظارت اداره استاندارد
برطرف شده است ،ادامه داد :بدون تاییدیه
بازرسی سازمان استاندارد در یک مرحله،
کار را در مرحله بعد شروع نمیکنیم و باید
سازمان استاندارد برای دیدن و مطرح کردن
ایرادات و اشکاالت بر روند اجرای پروژه
نظارت کند.
شامبیاتی به استانداردهای موجود اشاره
کرد و گفت :استانداردهای جهانی شامل
 ۲۰۰مورد است که متاسفانه این تعداد در
کشورمان به  ۲۳مورد میرسد و همین امر
باعث میشود بازرسان سازمان استاندارد

با بسیاری از موارد تله کابین آشنایی نداشته
باشند.
وی با اشاره به تاریخ آخرین بازدید اداره
استاندارد از پروژه تله کابین کرمانشاه،
اظهار کرد :آخرین بازدید این اداره در تاریخ
 ۲۰آبان سال جاری و بعد از ساخت سه پایه از
پایههای این پروژه بوده که کل این پایهها ۱۲۰
قطعه اتصالی داشته است.
به گفته مشاور شهردار کرمانشاه در امور
تلهکابین ،در حال حاضر حدود  ۷۰درصد از
پایههای این پروژه ساخته شده و از این
تعداد حدود  ۶۰درصد آن نصب شده است.
شامبیاتی از پیشرفت  ۴۰درصدی پروژه تله
کابین کرمانشاه خبر داد و گفت :اجرای این
پروژه را در چند جبهه پیش میبریم که یکی
از این جبههها بحث ساخت پایههاست و
هم اکنون پیشرفت خوبی دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه شامل  ۱۱پایه
میشود ،تاکید کرد :پایه شماره هشت
پروژه تله کابین کرمانشاه یکی از بزرگترین
پایههای تلهکابین در کشور است.

افزایشخودسرانهکرایهتاکسی
ممنوع

مدیر عامل سازمان حمل و نقل مسافر
شهرداری کرمانشاه گفت :افزایش خودسرانه
کرایه تاکسی در کرمانشاه ممنوع است.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه غالمرضا شهبازی اظهار
داشت :با هرگونه تخلف در زمینه عدم رعایت
کرایههای مصوب شورای اسالمی شهر برخورد
خواهیم کرد.
وی افزود :تا امروز مصوبه جدیدی مبنی بر
افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهر کرمانشاه به
سازمان حمل و نقل مسافر ابالغ نشده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر
کرمانشاه تصریح کرد :بر این اساس هرگونه
افزایش کرایه تاکسی تا زمانی که روال قانونی
آن طی نشود تخلف محسوب میشود و
با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
هبازی گفت :با توجه به ضرورت نظارت بر
رفتار رانندگان تاکسی ،تعداد گشتهای
نظارت و بازرسی سازمان حمل و نقل مسافر
شهرداری کرمانشاه افزایش داده شده است
که در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط
ً
رانندگان سریعا با آنها برخوردهای قانونی
صورت گیرد .وی ادامه داد :به همین منظور
از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده
افزایش نرخ در هر مسیر با یادداشت کردن
کد یا پالک خودروی تاکسی از طریق راههای
ارتباطی  ،۳۸۲۱۱۹۴۸_۳۸۲۴۶۵۶۵سامانه
پیامکی  ۳۰۰۰۱۸۱۵و تلفن گویای  ۲۴ساعته سه
رقمی  ۱۳۳سازمان حمل و نقل مسافر مراتب
را به بازرسی سازمان اطالع داده تا در اسر ع
وقت پیگیری الزم به عمل آید.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری خبر داد؛

آغاز به کار گرمخانه پارک جاللیه
شهرداری کرمانشاه

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری کرمانشاه از آغاز به کار گرمخانه پارک
جاللیه شهرداری کرمانشاه با شروع فصل
زمستان خبر داد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری کرمانشاه ،مهندس شیرزاد عباسی
اظهار داشت :با شروع فصل سرما و کاهش
دمای شبانه در شهر کرمانشاه گرمخانه پارک
ً
جاللیه شهرداری فعالیت خود را مجددا آغاز
کرد.
وی افزود :این گرمخانه با ظرفیت  ۵۰نفر و با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی تا پایان
فصل سرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری کرمانشاه با اشاره به گشتهای
سیار شبانه ،تصریح کرد :گشتهای سیار در
قالب  4اکیپ و در مجموع  ۲۰نفر از کارکنان
اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری با  3خودروی مینیبوس و یک
دستگاه خودروی ون در شهر کرمانشاه افراد
بیخانمان را جمعآوری خواهند کرد.
وی ادامه داد :با گشتهای انجام شده ظرفیت
 ۵۰نفری گرمخانه پارک جاللیه شهرداری
تکمیل شد و با هماهنگیهای انجام شده با
بهزیستی کرمانشاه  ۶۱نفر از افراد جمعآوری
شده به گرمخانه بهزیستی منتقل شدند.
مهندس عباسی همچنین از ادامه گشتهای
شبانه اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری کرمانشاه تا پایان فصل سرد
در شهر خبر داد و گفت :شهروندان میتوانند
در صورت برخورد با مواردی از افراد بیخانمان
با شماره  ۳۸۲۲۵۷۱۵تماس گرفته و در این
خصوص همیار شهرداری باشند.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
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خطر کووید ۱۹-انگلیسی را
جدی بگیریم

با افزایش آمار بستریهای کرونا در هفته گذشته در
کرمانشاه نگرانیها برای شیوع ویروس کووید۱۹-
انگلیسیافزایشمییابد.
طبق گفته رئیس دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه
در هفته گذشته ،شمار بستریهای کرونا در
بیمارستانهای استان به طور روزانه افزایش پیدا
کرده است .هر چند دکتر داریوش حسنی نیا فوق
تخصص ریه در استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار
جام جم گفت :در استان کرمانشاه تا کنون موردی
از ابتال به ویروس انگلیسی کووید ۱۹-مشاهده
نشده است اما با افزایش آمار مبتالیان بستری
نگرانیها در خصوص شیوع این ویروس افزایش
یافته است.وی ادامه داد :ویروس کرونای انگلیسی
در غرب کشور یک پزشک زن در استان سنندج
را مبتال کرده است ،این پزشک به علت سفر به
انگلیس به این ویروس مبتال شد .وی تاکید کرد:
هر چند افرادی که با این بیمار در ارتباط بودند از
تهران تا سنندج قرنطینه شدند و حال عمومی این
پزشک نیز خوب است اما باید از سرعت همه گیری
این ویروس ترسید!وی با بیان اینکه در آمار رسمی
6نفر در کشور به ویروس انگلیسی کووید ۱۹-مبتال
شده اند گفت :ممکن است آمارها باالتر از این
باشد!داریوش حسنی نیا در ادامه گفت :نکته
نگران کننده در مورد ویروس انگلیسی کووید۱۹-
جهشی است که اتفاق افتاده ،در این ویروس
سرعت انتشار و سرایت پذیری بیشتر است و یک
فرد مبتال به ویروس انگلیسی ممکن است در یک
روز 20نفر را آلوده کند️‼وی در پایان تاکید کرد :تمامی
این موارد گمانه زنی است و هیچ یک غیر از موضوع
سرعت سرایت پذیری هنوز قطعی نشده است.

سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی08334411163:

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گ ـ ــر دور كنـ ــى ي ـ ـ ــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

امامخمینی

(ره)
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هشدار نسبت به رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی در مدارس کم برخوردار

آموزش
معاون
پریا امیری پریان
ابتدایی اداره کل
خبرنگار جامجم
آموزش و پرورش
کرمانشاه
استان کرمانشاه
گفت :تصمیمات
آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی
مدارس از اول بهمن بر اساس مصوبه
ستاد ملی کرونای استان است و میزان
رضایتمندی والدین در مناطق کم
برخوردار برای آموزش حضوری دانش
آموزان چشمگیرتر است.
با فرا رسیدن بهمن و بازگشایی مدارس
برای ورود اختیاری دانش آموزان پایه اول
و دومی همچنین دانش آموزان دارای
دروس کارگاهی ،زنگ هشدار افزایش آمار
مبتالیان به کووید ۱۹-بین کودکان و افراد
زیر ۲۰سال استان به صدا در میآید.
هر چند رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان کرمانشاه گفت :با توجه به بررسی

روند ابتالی کودکان به کووید ۱۹-در
بیمارستان فوق تخصصی دکتر محمد
کرمانشاهی ،تعداد مبتالیان کودک نسبت
به ماه گذشته و همچنین هفته پیش
تغییر معناداری نداشته است اما باید
نظارت و بررسی کافی نسبت به رعایت و
اجرای پروتکلهای بهداشتی در مدارس
خصوصا مدارس واقع در مناطق حاشیه
شهر صورت بگیرد.
دکتر محمود رضا مرادی همچنین افزود:
در حال حاضر ۷بیمار کودک مشکوک
به کووید ۱۹-در بیمارستان دکتر محمد
کرمانشاهی بستری هستند.
وی افزود :این مرکز تنها مرکز پذیرش
کودکان مبتال به کووید ۱۹-در کرمانشاه
است .معاون آموزش ابتدایی اداره کل
آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار
کرد :در استان کرمانشاه بیش از ۹۲درصد
دانش آموزان به شبکه شاد متصل

هستند و باقیمانده دانش آموزانی که
امکان ارتباط با این شبکه را ندارند از
طریق برنامههای آموزشی صدا و سیما
و در برخی روستاهای کم جمعیت نیز به
صورت حضوری آموزش میبینند.

ناهید فضلی در ادامه افزود :در استان
کرمانشاه ۳۲هزار دانش آموز پایه اول
و حدود ۳۰هزار دانش آموز پایه دومی
مشغول به تحصیل وجود دارد.
وی خاطر شان کرد :از یکم بهمن و با توجه

به تصمیمات ستاد ملی کرونا در مناطق
آبی و زرد مدارس استان کرمانشاه به روی
۶۳هزار دانش آموز پایه اول و دومی باز
است .معاون آموزش ابتدایی اداره کل
آموزش و پرورش استان ضمن تاکید بر
اینکه حضور دانش آموزان در مدرسه
کامال اختیاری بر مبنای رضایت والدین
و منوط به رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی است گفت :میزان رضایتمندی
حضور دانش آموزان برای رفع اشکال
و آموزش حضوری در ناحیه  ۲استان و
مناطق کمتر برخوردار بیشتر است.
فضلی همچنین گفت :نحوه برنامهریزی و
تصمیم گیری در خصوص میزان ساعات
آموزشی و تعداد روزهای حضور در مدرسه
دانش آموزان بر عهده شورای هر مدرسه
است .این شورا متشکل از مدیر مدرسه،
معاونان و نماینده اولیا دانش آموزان
است .این مسئول در ادامه به نحوه

آموزش دانش آموزان در قالب گروههای
کوچک و میزان زمان فشرده اشاره کرد
و گفت :در خانه ماندن دانش آموزان و
دوری آنها از فضای آموزشی باعث ایجاد
انزوا و عدم ارتباطات موجب احساس
نا امنی و بروز مشکالت یادگیری و عدم
آشنایی با فضای آموزشی و مدرسه در آنها
شده است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت:
با ورود دانش آموزان پایه اول و دومی به
مدرسه خود پنداشت مثبتی نسبت به
یادگیری و مدرسه در آنها ایجاد شده و
ارتباط با آموزگار میتواند منجر به بررسی
نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و تقویت
نقاط قوت دانش آموزان شود .همچنین
از لحاظ روحی و مبحث ارتباط اجتماعی
نیز در کودکان تاثیر بسیار خوبی میتواند
داشته باشد.

معاون آموزش و پرورش کرمانشاه اعالم کرد؛

 15بهمن ،آخرین مهلت ثبتنام نوآموزان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مهلت ثبت نام نوآموزان
پیش دبستانی را تا پانزدهم بهمن اعالم کرد.
ناهید فضلی اظهار کرد :اجرای طرح ملی پوشش سراسری نوآموزان و آموزش مجازی رایگان
دور ه پیشدبستانی در استان تا ۱۵بهمن ادامه دارد و تا کنون ۱۷هزار نوآموز در استان به این
سامانه وارد شده اند که کمترین سهم ثبت نام مربوط به نوآموزان ساکن در شهر کرمانشاه
است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه گفت :خانوادهها
میتوانند با مراجعه به لینک  https://digiform.ir/kshpsrمراحل ثبت نام نوآموزان
پیشدبستانی را انجام دهند و پس از احراز هویت و تکمیل فرآیند ثبتنام ،از سوی مدارس با
آنها تماس گرفته میشود  .وی افزود :همچنین به منظور رفاه والدینی که برای ثبت نام از طریق
لینک دچار مشکل هستند امکان ثبت نام حضوری با مراجعه به معاونان و مسئوالن در۳
ناحیه آموزش و پرورش در شهر کرمانشاه و ادارات آموزش پرورش در سایر شهرستانهای
استان فراهم شده است  .فضلی افزود :اداره آموزش پرورش ناحیه یک کرمانشاه در میدان

آزادی ،ناحیه  ۲در خیابان بازرگانی و اداره آموزش پرورش ناحیه  ۳در میدان سپاه پاسداران
انقالب اسالمی واقع شده اند .وی گفت :نوآموزان  ۵تا  ۶ساله پس از ثبتنام ،از طریق فضای
مجازی به شبکه شاد متصل میشوند و دریافت کتاب و بستههای آموزشی نیز کامال اختیاری
است  .وی با بیان اینکه نوآموزان پیش دبستانی که قبال در مدارس و سامانه سناد ثبتنام
شدهاند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
وی با تاکید بر اینکه الزمه ثبت نام کالس اولیها ارائه گواهی نامه پیش دبستانی است
گفت :نوآموزان متولد (نیمه دوم سال  ۹۳و نیمه اول سال  )۹۴باید از نظر روحی و جسمی
برای سنجش ورود به مدرسه آمادگی پیدا کنند  .وی همچنین بر لزوم همکاری شبکههای
بهداشت در خصوص ارائه اطالعات کودکان ۵تا ۶ساله به آموزش و پرورش تاکید کرد و
افزود :امسال ثبت نام کالس اولیها زودتر انجام میشود در صورت عدم ارائه گواهینامه
پیش دبستانی والدین برای ثبت نام فرزند کالس اولی خود دچار مشکل خواهند شد .وی
خاطرنشان کرد :اولیایی که تا کنون موفق به ثبت نام نوآموزان خود در مراکز پیش دبستانی
و سامانه شاد نشدهاند ،باید هرچه سریعتر برای ثبت نام مجازی فرزندان خود اقدام نمایند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت :سه ناحیه و ۴۰پایگاه مجازی در شهر
کرمانشاه و ۸۰پایگاه در کل استان آماده ارائه خدمات آموزشی به نوآموزان هستند.
فضلی همچنین یادآور شد :هر منطقه و ناحیه در استان کانال شاد مختص به خود را دارد که
این کانالها توسط  ۷کانال شاد کشوری حمایت میشوند .کانال “شاد آوا” متعلق به استان
کرمانشاه است که کل کشور را در زمینه شعر ،سرود و قصه پشتیبانی میکند.

