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نشاه
کرما

مدیرعامل آب منطقه ای  استان  خبر داد:
۳۵ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه خالی است
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ویژه ها مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه:

شناسایی 4900میلیارد تومان امالک 
شهرداری به عنوان پشتوانه مالی 

خدمت به مردم عبادت 
است

ُبرد با واسطه هاست

مدیر کل مالی شهرداری خبر داد؛

در بــازار چــاپ و نشــر نامطلــوب کتــاب شهردار کرمانشاه:
مولفان کمترین سود را می برند؛

مولفان  نیست  مطلوب  کتاب  نشر  و  چاپ  بازار 
واسطه هاست‼  با  ُبرد  و  می برند  را  سود  کمترین 
نویسنده می بایست با نوشتن از درد ها، زخم مردم را نمایان 

کند!
در  کرمانشاهی  جوان  شاعر  و  نویسنده  کیا  نادری  سینا 
نشر  و  چاپ  بازار  کرد:  اظهار  جم  جام  خبرنگار  با  گفتگو 
من  صحبت  این  البته   ، نیست  مطلوب  چندان  کتاب 
و  کتاب  داران  دوست  و  نویسندگان  حال  مشمول  بیشتر 
کتابخوانی است. وی با اشاره به هزینه های سر سام آور چاپ 
کمترین  بحبوحه  این  در  گفت:  روزها  این  در  کتاب  نشر  و 
سود و حتی اعتبار به نویسندگان تعلق می گیرد چراکه مانند 

هر تجارت دیگری ، ُبرد با واسطه هاست .

ونا محدودیت های کر
راهکاری موقت است
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احداث »پیاده راه« 
رونق را به خیابان 

مدرس باز می گرداند

خودکفایی شهر در 
تولید گل های فصلی

امسال 15 هزار جوان 
کرمانشاهی وام ازدواج 

گرفتند

رئیس سازمان سیما  منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری 

کرمانشاه خبر داد؛

: معاون استاندار

محـــدودیت های 
کــــرونایی همچنان 

ادامه دارد
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بلوار پاییزی   برگ های 
آوری نمی شود  طاق بستان  جمع 

با هدف به تصویر کشیدن 
زیبایی های بلوار طاق بستان؛
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معاون شهردار کرمانشاه:



خبر

مدیرعامل آب منطقه ای استان خبر داد:

سدهای  ظرفیت  درصد   ۳5
کرمانشاه خالی است

استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
چند  طی  که  خوبی  بارش های  وجود  با  کرمانشاه 
درصد   ۳۵ به  نزدیک  هنوز  داشتیم،  اخیر  وقت 

ظرفیت سدهای استان خالی است.
کم  به  اشاره  با  درویشی  بهرام  جام جم  گزارش  به 
بارشی که از ابتدای پاییز امسال با آن مواجه بودیم، 
اخیرا  که  خوبی  بارندگی  دو  وجود  با  کرد:  اظهار 
تکمیل  استان  سدهای  ظرفیت  هنوز  داشتیم، 

نشده و هیچ سدی در وضعیت سرریز قرار ندارد.
وی ادامه داد: بعد از سامانه بارشی قبلی، نزدیک به 
۸۷۲ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان 
ذخیره داشتیم و نزدیک به ۳۵ درصد ظرفیت یعنی 
رقمی معادل ۴۷۸ میلیون مترمکعب ظرفیت سدها 
هنوز خالی است.  وی افزود: چند روز طول می کشد 
تا آورد بارش های اخیر نیز وارد سدهای استان شود 
و احتماال میزان ذخیره سدها بیشتر خواهد شد، 
اما بعید است این میزان بارش هم باعث سرریز 
ظرفیت  این که  به  اشاره  با  شود.درویشی  سدها 
کافی در سدهای استان ایجاد شده تا در صورت بروز 
سیالب مشکلی برای مدیریت آن نداشته باشیم، 
خاطرنشان کرد: در مرکز رصد و پایش داده های آبی 
استان، میزان و درصد پرشدن حجم مخازن سدها 
به صورت آنالین و مستمر مورد پایش قرار می گیرد.

وی  گفت: الیروبی رودخانه ها و رفع خطر در نقاط 
وجود  با  همچنین  است.  شده  انجام  زا   بحران 
تعطیالت کرونایی، تمام تیم های کنترل سیالب و نیز 
گروه های گشت و بازرسی به منظور پایش و کنترل 

رواناب ها فعال هستند.

دوشنبه    17 آذر    1۳99   شماره 5822

و پالک  تعویض  مراکز  فعالیت  آغاز  از  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس   رئیس 
شماره گذاری از شنبه 15آذر خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس«سرهنگ فضل اهلل 
شیری«با اعالم این خبر گفت:از روز شنبه مورخه 15آذر، مراکز شماره گذاری و 
تعویض پالک در شهرهای نارنجی وزرد با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده 

ارائه خدمات به شهروندان گرامی می باشد. وی ادامه داد: در شهرستان سنقر 
به علت وضعیت قرمزشیوع بیماری کرونا مرکز تعویض پالک آن همچنان تا 
اطالع بعدی تعطیل است. سرهنگ شیری گفت: اگر اعتبار وکالت نامه های 
اشخاص از اول آذر تا روز بازگشایی مرکز تعویض پالک منقضی شده باشدبه 
مدت روزهای تعطیل مطابق مصوبه ستاد ملی کرونابه مدت 15روز دارای اعتبار 

است.  رئیس پلیس راهوراستان بیان داشت: ساعت کاری مرکز تعویض پالک 
با یک ساعت افزایش ساعت کاری، تا ساعت 3بعدازظهر خواهد بود.

این مقام انتظامی در پایان گفت: ارائه خدمات در مرکز تعویض پالک صرفا 
به صورت اخذ نوبت دهی اینترنتی با مراجعه به سایت راهور 120امکان پذیر 

خواهد بود.

ع فعالیت مجدد مراکز شماره گذاری و تعویض پالک از  15 آذر  شرو اجتماعی2
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

: معاون استاندار
محـــدودیت های کــــرونایی 

همچنان ادامه دارد
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تمام  شهرستان  یک  به جز  گفت:  کرمانشاه 
ج  خار قرمز  وضعیت  از  استان  شهرستان های 
براساس  همچنان  محدودیت ها  و  شده اند 

پروتکل  اعالمی، ادامه دارد.
کرمانشاه،  استاندار  گفته  به  جام جم  گزارش  به 
 ، کنگاور )کرمانشاه،  استان  بحرانی  شهرستان    ۶
سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب، جوانرود و صحنه( 
که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز 
بودند عمال ۱۵ روز به حالت نیمه تعطیل در آمدند.
هم اکنون  خوشبختانه  روز،   ۱۵ این  پایان  از  پس 
براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی، کرمانشاه، 
روانسر،  داالهو،  جوانرود،  پاوه،  غرب،  آباد  اسالم 
 ، کنگاور قصرشیرین،  صحنه،  سرپل ذهاب، 
ثالث  نارنجی،  وضعیت  در  هرسین  و  گیالنغرب 
باباجانی در وضعیت زرد، ولی همچنان شهرستان 

سنقرو کلیایی در وضعیت قرمز قرار دارند.
براساس این گزارش، مرحله دوم محدودیت های 
سراسری برای هفته سوم با قدری کمرنگ شدن 

در استان آغاز می شود.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خوش اقبال،  حسین 
ادامه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استانداری  اجتماعی 
محدودیت ها در استان، اظهار داشت: در وضعیت 
این  در  است  متوسط  خطر  معنای  به  که  زرد 

وضعیت فقط سطح شغلی چهار تعطیل است.
در  که  کرد  عنوان  پرخطر  را  نارنجی  وضعیت  وی 
تعطیل  چهار  و  سه  شغلی  سطح  وضعیت  این 
می شود و گفت: وضعیت قرمزیعنی خیلی پرخطر 
سنقرو  شهرستان  تنها  آمار  آخرین  براساس  که 
از گروه یک  کلیایی در وضعیت قرمز است،  غیر 
خوش اقبال  بود.  خواهند  تعطیل  مشاغل  همه 
تصریح کرد: ادارات و دستگاه های دولتی ضروری 
مقام  باالترین  تشخیص  با  نارنجی،  شهرهای  در 
یک سوم  تا  حضور  کاهش  به  نسبت  مسئول 
دوم  یک  تا  غیرضروری  دستگاه های  و  کارکنان 

کارکنان فعالیت می  کنند.

کرمانشاهی  پیشکسوت  ساز  مجسمه  و  هنرمند  یک 
از  شده  ساخته  مجسمه های  از  بسیاری  است  معتقد 
این  گاه  را ندارند و  کیفیت استاندارد  مشاهیر و شهدا 
نوعی  به  من  عقیده  به  که  است  پایین  آنقدر  کیفیت 

توهین به صاحب تندیس به حساب می آید.
استاد ناصر خاورزاده سال هاست که در گوشه ای دنج 
گچ،  از  سازی  حجم  با  کرمانشاه  هنری  حوزه  مکان  از 
آثار بی بدیل و فاخری از تمثال مشاهیر ملی و استانی 
را پدید می آورد و هنری قابل تحسین را در معرض دید 
عالقمندان می گذارد. ساخت مجسمه مشهور میدان 
نیم  و  چهار  ارتفاع  به   82 سال  در  کرمانشاه  فردوسی 
با  متر  ارتفاع 7  به  آزادگان  میدان  تندیس  ساخت  متر، 
همکاری »رنگرزان«، ساخت مجسمه کوهنورد در میدان 
ادبی،  مشاهیر  و  مقاومت  تندیس  ده ها  و  طاقبستان 

ملی و استانی هنردست این هنرمند کرمانشاهی است.
داشت:  اظهار  جم،  جام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 
بویژه  هنرمندان  معیشت  بر  کرونا  ویروس  شیوع 
مجسمه سازان تاثیرات منفی بسیاری به همراه داشته 
است و بسیاری از همکارانم نزدیک به یک سال است 

که با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.
خاورزاده در زمینه کیفیت مجسمه هایی که به سفارش 
برخی مسئوالن به دست افراد کارنابلد ساخته می شود، 
گفت: بسیاری از مجسمه های ساخته شده از مشاهیر 
و شهدا کیفیت استاندارد ندارند و گاه این کیفیت آنقدر 
پایین است که به عقیده من به نوعی توهین به صاحب 
تندیس به حساب می آید و این سوال پرسیده می شود 
داده   توانمند  سازان  مجسمه  به   سفارشات  چرا  که 
مسئوالن  از  برخی  است،  معتقد  خاورزاده  نمی شود.  

در نحوه اجرا و ساخت مجسمه دخالت می کنند و این 
غیرکارشناسی  نظرات  قربانی  که  است  ساز  مجسمه 
ادامه  سازی  حجم  برجسته  استاد  این  می گیرد.  قرار 
اثر  یک  ساخت  برای  توانمندی  سازهای  مجسمه  داد: 
یا  دالل  به  را  اثر  یک  نمی توان  و  دارند  وجود  باکیفیت 
تخصصی  و  شناخت  هیچ  که  داد  سفارش  گر  واسطه 
ندارند.خاورزاده یادآور  شد : در کرمانشاه این وضعیت 
نیز صدق می کند. مجسمه سازی توانمندی وجود دارند 
که اغلب گوشه گیر شده اند و در انتظار تغییر شرایط و 

بهبود اوضاع به سر  می برند.

یک هنرمند و مجسمه ساز پیشکسوت:

ساخت تندیس های بی کیفیت را توهین تلقی می کنم

مولفان  نیست  مطلوب  کتاب  نشر  و  چاپ  بازار 
واسطه هاست‼  با  ُبرد  و  می برند  را  سود  کمترین 
نویسنده می بایست با نوشتن از درد ها، زخم مردم 

را نمایان کند!
سینا نادری کیا نویسنده و شاعر جوان کرمانشاهی 
در گفتگو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: بازار چاپ 
و نشر کتاب چندان مطلوب نیست ، البته این 
صحبت من بیشتر مشمول حال نویسندگان 
و دوست داران کتاب و کتابخوانی است. وی 
آور چاپ و  با اشاره به هزینه های سر سام 
این  در  گفت:  روزها  این  در  کتاب  نشر 
بحبوحه کمترین سود و حتی اعتبار به 
نویسندگان تعلق می گیرد 
هر  مانند  چراکه 
تجارت دیگری ، ُبرد با 

واسطه هاست .
نویسنده ۲۲ 

ساله کرمانشاهی افزود: تا کنون موفق به تألیف و چاپ 4 کتاب به 
نام های» تیمارستان ، نشر هاوار«، »ناآخ ، نشر آثار برتر«، »من گریه 
آثار برتر« و کتاب »  کردم چون شما اشک را صدا زده بودید، نشر 
انتخاب کج« شده ام.  به اعتقاد وی نویسندگی نیز مانند صنعت 
مدلینگ در ایران همگانی شده است و طبیعتا هر چیز که همگانی 

شود ، دیگر نه مهیج است نه ویژه.
هر  که  است  شده  پیدا  معاصر  ترند  این  شد:  یادآور  کیا  نادری 
سلبریتی یا فرد مرفهی به هر نحوی باید کتابی چاپ کند و متاسفانه 
هیچگونه محدودیت و ضوابطی بر کمیت و کیفیت این آثار ، به 

صورت جدی اعمال نمی شود !
یک  نمی تواند   ، مجری  یا  بازیگر  یک  الزاما  افزود:  همچنین  وی 
نویسنده خوب هم باشد و این شهرت کاذب نویسندگان خارج 
از این حرفه ، قطعا تا حد زیادی آثار نفیس نویسندگان حرفه ای 
را به انزوا می کشاند. نویسنده و شاعر کرمانشاهی گفت: انتخاب 
ژانر نوشتن برای نویسنده مساله ای شخصی است و تا حد زیادی 
به قریحه و استعداد وی برمی گردد. نویسنده ای ممکن است در 
نگارش و تدوین فیلمنامه حرفه ای باشد و دیگری در رمان نویسی   

این انتخاب شخصی نویسنده است . نادری کیا خاطرنشان کرد: 
کتاب هایی با مضامین موفقیت ، روان شناسی مثبت و از این قبیل 

می توانند بخش عظیمی از خوانندگان کتاب را به خود جذب کنند.
وی ضمن مخالفت با نشر چنین آثاری گفت: آثاری که قدرت اراده 
انسان و تالش وی را نادیده بگیرند و صرفا خواننده را به قوانین 
جذب ، تلقین و... سوق بدهند، صراحتا رد می کنم و به شخصه 
آثار نیستم.  نادری کیا شاعر و نویسنده جوان  مخاطب اینگونه 
کرمانشاهی اظهار کرد: به ادبیات فارسی و فرانسوی عالقه بسیاری 
دارم و به عقیده من تلفیق این دو زبان ، معموال موجب خلق آثاری 
نفسگیر می شود. به اعتقاد او نویسنده حتی اگر نتواند مرهم زخم 

مردم باشد، باید با نوشتن از درد ها، زخم مردم را نمایان کند !
نادری کیا گفت: کتاب ناآخ را بیشتر از سایر آثارم می پسندم، با این 
حال در سال های اخیر توجه من بیشتر به سمت آثاری است که تا 
حد زیادی بتواند از نظر علمی و اخالقی ، بیشترین تاثیر و بازده مثبت 
را در جامعه داشته باشد. همین امر نیز دلیل نگارش مقاله های 
بسیار و کتاب »انتخاب کج« ، با مضمون مدیریت و مقابله با عارضه 
خودکشی و افسردگی شد.                                        نویسنده:    ساحل نادری

در بازار چاپ و نشر نامطلوب کتاب مولفان کمترین سود را می برند؛

ُبرد با واسطه هاست



3 انجام بیش از 70 عملیات رفع آبگرفتگی در کرمانشاه

مجموعه  کامل  باش  آماده  از  کرمانشاه  نشانی  آتش  سازمان  رئیس   
کرمانشاه خبر  آبگرفتگی در  از ۷۰ عملیات رفع  انجام بیش  آتش نشانی و 

داد.
شهرداری  عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
 ، کرمانشاه، آتش پاد غالمرضا رضایی در خصوص آبگرفتگی معابر در شهر

اظهار کرد: با هشدار سازمان هواشناسی ۱۲۰ نیروی آتش نشان به حالت 
آماده باش در آمده اند. وی افزود: با شدت گرفتن بارندگی ها، پرسنل آتش 
نشانی بیش از ۷۰ عملیات رفع آبگرفتگی در شهر کرمانشاه انجام داده اند. 
رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از ادامه آماده باش نیروها تا پایان 
نیروی   ۱۲۰ ظرفیت  با  آتش نشانی  سازمان  افزود:  و  داد  خبر  بارندگی ها 

آتش نشان و ۵۶ خودرو سبک و سنگین تا پایان بارندگی ها آمادگی کامل 
شهروندان  کرد:  تصریح  وی  دارد.  را  شهروندان  به  رسانی  خدمت  جهت 
کرمانشاهی در صورت بروز هرگونه آبگرفتگی می توانند با تماس با سامانه 
ع  امدادی ۱۲۵ و سامانه ۱۳۷ شهرداری مشکل خود را اعالم کنند تا در اسر

وقت نیروهای آتش نشانی نسبت به رفع مشکالت اقدام کنند.

دوشنبه    17 آذر    1۳99   شماره 5822

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

اقتصادی
اجتماعی

خبر

فضای  و  منظر  سیما  سازمان  رئیس 
خبر  کرمانشاه  شهرداری  شهری  سبز 

داد؛
خودکفایی شهر در تولید گل های 

فصلی

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
فصلی  گل های  انواع  تولید  از  کرمانشاه  شهرداری 
در گلخانه شهرداری با هدف خودکفایی در تولید و 

کاهش هزینه ها خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده  اظهار کرد: فضای سبز 
یکی از مهم ترین نمودهای عملکرد شهری به شمار 
می رود که عالوه بر زیبایی بخشیدن به سیما و منظر 
نیز  شهروندان  شادابی  و  روحیه  تقویت  در  شهری 
تأثیرگذار است و البته شهروندان نیز نقش بسزایی 

در نگهداری از فضاهای سبز شهری دارند.
داده  عزیز  شهروندان  به  که  قولی  طبق  افزود:  وی 
از  فصلی  نشاء  برداشت  و  تولیدات  اولین  بودیم، 
پارک  در  واقع  سازمان  این  متری  هزار  چهار  گلخانه 
شرقی به بار نشست و در این راستا توزیع ۲ میلیون 
گانه  هشت  مناطق  بین  فصلی  گل  نشاء  بوته 

شهرداری آغاز شد.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهرداری کرمانشاه با بیان این که کاشت گل، نهال 
و  شهری  منظر  زیباسازی  در  سبز  فضای  توسعه  و 
ارتقای سطح سالمت روحی شهروندان تأثیر بسزایی 
بهبود  و  کیفی  سطح  ارتقای  منظور  به  گفت:  دارد، 
سیمای بصری فضای شهری و با توجه به تغییر فصل، 
شهرداری کرمانشاه نسبت به کاشت گل های فصلی 
متناسب با فصل پاییز در بلوارها، میادین، بوستان ها 

و پارک های شهر اقدام کرده است.
را  شهری  سبز  فضای  توسعه  و  نهال  کاشت  وی  
آلودگی هوا مؤثر دانست و تصریح کرد:  در کاهش 
کاشت انواع درخت و درختچه های مقاوم و سازگار با 
هدف توسعه فضای سبز در معابر و پارک ها، بازسازی 
هرز،  علف های  وجین  شهری،  فضاهای  بازپیرایی  و 
نیز  شهر  درختچه های  آرایش  و  درختان  هرس 

همچون سنوات گذشته در دست اقدام است.
رحمتی زاده خاطرنشان کرد: تمام تالش و توان خود 
شهری  سبز  فضای  گسترش  و  ایجاد  راستای  در  را 
انجام می دهیم و امیدواریم شهروندان نیز با تعامل 
و همکاری خود در ایجاد محیطی سبز و زیبا شهرداری 

را یاری کنند.

که  عهدی  با  این که  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار  طلوعی  دکتر 
ثابت  همچنان  است  بسته  کرمانشاهی  شهروندان  با 
من  از  که  آقایانی  داشت:  بیان  است  قدم 
قدرشناس  مردم  به  خدمتگزاری  برای 
از  بهتر  کردند  دعوت  کرمانشاه 
به  پست  برای  می دانند   هرکسی 
پست  برای  که  نیامدم  کرمانشاه 

کرمانشاه را ترک کنم.
مرکز  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
امور  و  عمومی  روابط  رسانی  اطالع 
طلوعی  دکتر  شهرداری  الملل  بین 
شده  ح  مطر شایعات  تکذیب  ضمن 
پست  گرفتن  و  کرمانشاه  از  رفتن  برای 
در پایتخت با تاکید بر این که تا پایان دوره 
خادم  همچنان  شهر  اسالمی  شورای  کاری 
داشت:  بیان  بود  خواهد  کرمانشاه  مردم 
برای من وهمکارانم در مجموعه مدیریت 
و  پست  چه  در  که  نیست  مهم  شهری 
همه  از  مهم تر  بلکه  داریم،  قرار  مقامی 
یک  مانند  هم  کنار  در  که  است  این 
وظیفه  همزبان  و  یکدل  بزرگ   خانواده 
ای که به عنوان خدمتگزار بر عهده داریم 
را بدرستی و به نحو شایسته ای انجام 
خدمت  از  لحظه ای  و  دهیم 

رسانی به خلق خدا غافل نشویم. 
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: اگر عملکرد ما برای رضای خدا و 
از  مردم  را   کارهایمان  راه خدمت به خلق خدا باشد نتیجه  در 
خواهیم گرفت و کارنامه عملکردمان را شهروندان قدرشناس 
به ما تحویل خواهند داد. شهردار کرمانشاه افزود: من و همه 
توقع  کم  و  سختکوش  زحمتکش،  کارگران  از  عزیزم  همکاران 
کارشناسان صدیق و پرتالش و مدیران فهیم و  کارمندان و  تا 
ارزشمندی که در اختیارمان  دلسوز در بدنه شهرداری  فرصت 
برای خدمت به کرمانشاه و مردمان عزیزش قرار گرفته است را 
بخوبی درک می کنیم و بی توجه به شایعه پراکنی و حاشیه سازی 

با جدیت و تمام توان پروژه های سطح شهر را پیش می بریم. 
دکتر طلوعی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه و 
خصوصا مدیریت شهری از طرفی و شیوع بیماری کرونا در جامعه 
تاکید کرد: در این شرایط سخت فعالیت های شهرداری نه تنها 
متوقف نشده بلکه شاهد پیشرفت خوب تقاطع غیر همسطح 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی درکنار آغاز به کار عملیات اجرایی 
تقاطع  مطالعاتی  فاز  اجرای  سپاه،  میدان  همسطح  غیر   تقاطع 
عمرانی  عملیات  اجرای  ارشاد،  و  مادر  راه  چهار  همسطح  غیر 
کوهستان،اجرای  پارک  در  سال ها  از  بعد  کابین  تله  پروژه 
از 230 هزار تن  با بیش  آسفالت در معابر سطح شهر  عملیات 
توسعه  انداز  چشم  سند  تدوین  گذشته،  ماه   18 در  آسفالت 
با  شهرسازی  حوزه  کردن  الکترونیکی  کرمانشاه،اجرای  شهر 
و  ساخت  از  جلوگیری  و  پروانه  صدور  و  امور  در  تسریع  هدف 
فضای  سرانه  توسعه   ، امور در  شفافیت  و  مجاز  غیر  سازهای 

حوزه  کردن  مکانیزه  شهری،  سبز  فضای  در  آوری  نو  و  سبز 
در  بار  اولین  برای  شهرداری  بودجه  شهری،تحقق  خدمات 
و  امالک  تومان  میلیارد   4900 ارزیابی  تجدید  و  شهرداری  تاریخ 
مستغالت شهرداری در راستای پشتوانه مالی برای پیشرفت و 
توسعه شهر و تسهیل در زیرساخت های جذب سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  توانمندی  از  استفاده  و  شهری  پروژه های  در 
گوشه ای از فعالیت های شکل گرفته توسط کارکنان خدمتگزار 
شهرداری با حمایت و دلگرمی شهروندان کرمانشاهی و جامعه 

خبری بوده است. 
بازوند  مهندس  حمایت های  از  ادامه  در  کرمانشاه  شهردار 
نقش  شهر  اسالمی  شورای  در  که  عزیزانی  و  فهیم   استاندار 
خود را به عنوان منتخبین راستین و دلسوز برای شهر به دور از 
هرگو نه جنجال آفرینی  و حاشیه سازی بدرستی ایفا می کنند و 
نیز  تمام کارگران و کارمندان و مدیران سخت کوش  شهرداری 
اختالف  بگذاریم  نباید  گفت:  و  کرد  دانی  قدر  و  سپاسگزاری 
شهروندان  به  خدمات  ارائه  ماندن  معطل  به  منجر  سلیقه ها 
مردم  اذهان  در  ماندگاری  راز  صادقانه  خدمت  قطعا  و  شود 
خواهد بود و مردم بهترین قاضی برای ارزیابی عملکرد مسئوالن 

هستند.
 وی در پایان از کسانی که با جوسازی در تالش هستند تا خللی در 
روند تحوالت شهرداری برای انجام امور شهر به وجود آورند دعوت 
کرد بدون کینه توزی و در کمال احترام درکنار مجموعه شهرداری 
قرار گیرند تا در این شرایط حساس بتوانند نقش سازنده ای برای 
توسعه و پیشرفت کالنشهر کرمانشاه از خود به نمایش بگذارند.

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  گردشگری  اداره  رئیس 
رویداد  برگزاری  راستای  در  گفت:  کرمانشاه  شهرداری 
زیبایی های  کشیدن  تصویر  به  هدف  با  گالریژان  عکاسی 
آوری  جمع  بلوار  ریزان  برگ  کرمانشاه  بستان  طاق   بلوار 

نمی گردد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، 
ایمان درخشی اظهار  اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ 
داشت: طی تفاهم نامه ای که با دفتر ملی یونسکو در راستای 
به  کشور  غرب  تمدن  و  تاریخ  گردشگری  مسیر  گیری  شکل 
امضا رسید، سعی کردیم در رویدادهای بزرگ شهر کرمانشاه 
که نیاز به معرفی در ُبعد بین المللی دارد از ظرفیت های سازمان 

یونسکو کمک بگیریم.
رویداد  افزود:   ۵ منطقه  شهرداری  همکاری  از  تشکر  با  وی 
عکاسی گالریژان  یکی از آن موارد است که دفتر ملی یونسکو 
جایزه   ۹ بر  عالوه  است  شده  مقرر  و  بود  خواهد  ما  کنار  در 
نفیس که به نفرات برتر اهدا خواهد شد ۹۹ اثر در نمایشگاه 

مجازی سازمان یونسکو که مطابق گاه شمار این رویداد قرار 
است بهمن ۹۹ به نمایش گذاشته شود و برای تمامی مردم 

جهان قابل رویت خواهد بود.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری عنوان کرد: 
همه رسانه ها، مردم و ارگان های تاثیر گذار باید پای کار باشند 
طاق  بلوار  جمله  از  را  کرمانشاه  شهر  داشته های  بتوانیم  تا 
بستان که جزو ظرفیت های بی نظیر شهر کرمانشاه است در 
رویدادهای مهم به تمامی مردم دنیا و نیز گردشگران معرفی 
کنیم تا در راستای هویت بخشی به این داشته هایمان گامی 

برداشته باشیم.
داریم  اقدام  دست  در  را  بیشتری  رویدادهای  افزود:  درخشی 
ایران  آن ها به معرفی بلوار طاق بستان به تمامی مردم  تا در 
مردمان  خاطر  تعلق  حس  همچنین  و  بپردازیم  جهان  و 

شهرمان را نسبت به این بلوار باال ببریم.
گردشگری  اداره  همت  به  گالریژان  رویداد  است  ذکر  شایان 
سازمان فرهنگی شهرداری و با هدف معرفی جاذبه های پاییزی 

ارسال  مهلت  که  می باشد  برگزاری  حال  در  بستان  تاق  بلوار 
آثار برای این رویداد از۹۹/۸/۹  لغایت۹۹/۹/۱۹ خواهد بود و در 
نیز برنامه فتوواک در حاشیه این رویداد برگزار  تاریخ۹۹۹/۹/۹ 

شد.
به ۹ اثر در سه بخش حرفه ای،  موبایلی)شهروندی( 

و فتوواک جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد  و ۹۹ اثر 
اکران  یونسکو  مجازی  نمایشگاه  در  نیز  منتخب 

خواهد شد.
فراخوانی  در  رویداد   این  در  شرکت  جزئیات 

فرهنگی  سازمان  مجازی  فضای  در  که 
است،  دسترسی  قابل  تمدن(  )گهواره 

منتشر می گردد.
بلوارطاق بستان طولی در حدود ۳۶۰۰ 

و  بلوارها  ترین  طوالنی  از  یکی  متر 
مسیر های پیاده روی ایران و از زمره 

زیباترین بلوارهای جهان است.

با هدف به تصویر کشیدن زیبایی های بلوار طاق بستان؛

برگ های پاییزی بلوار طاق بستان جمع آوری نمی شود

مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه از شناسایی 4900 میلیارد تومان امالک شهرداری به عنوان پشتوانه  مالی شهرداری کرمانشاه خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر علی یارتبار از  فاز اول تجدید ارزیابی و تشکیل بانک اطالعات امالک خبر داد و تاکید کرد: با 

تشکیل بانک اطالعات یکپارچه از زمین و مستغالت شهرداری پشتوانه منابع مالی تجدید ارزیابی شد.
دکتر علی یارتبار در مجمع شهرداران و مدیران عامل سازمان های شهرداری با اشاره به کیفیت شفافیت نظام مالی در مدیریت مالی شهرداری گفت: با تشکیل 
بانک اطالعاتی امالک در فاز اول زمین ها و مستغالت مشخص شده شهرداری عالوه بر تجدید ارزیابی بعنوان پشتوانه مالی مدیریت شهری منابعی که تا کنون در 

حالت بالقوه بوده اند نیز به حالت بالفعل در خواهند آمد. 
ح توانستیم 4900 میلیارد تومان از دارایی های شهرداری را  مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه گفت: در فاز اول این طر
تجدید ارزیابی کنیم که در آینده قطعا می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مدیریت شهری 

را فراهم نماید.
از  مردم  توقعات  و  انتظارات  رفتن  باال  و  طرفی  از  شهرداری ها  خدمات  و  فعالیت ها  گسترش  با  گفت:  وی 
شهرداری و افزایش جمعیت شهرنشین در کالنشهر کرمانشاه به همراه شیوع ویروس کرونا بیشتر از هر 

زمان دیگری توجه به منابع مالی و درآمدی شهرداری ها بیشتر شده است. 
مدیر کل مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری با توجه به این که 
سیستم مالی بر مبنای درآمد و هزینه بنا شده است کار برای مدیریت شهری بسیار سخت است و 
این در حالیست که بسیاری از ارگان ها و دستگاه های دولتی منابع مالی خود را از مرکز دریافت می کنند.  
یارتبار افزود: در این شرایط با مدیریت دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه و تالش شبانه روزی همکاران 
توانسته ایم با تزریق بموقع مالی به تمامی پروژه های بزرگ عمرانی در راستای ارتقاء کیفیت 

خدمات رسانی به شهروندان شرایطی را به وجود آوریم که همه پروژه هافعال باشند . 
مدیر کل مالی شهرداری با بیان این که در حال حاضر انضباط مالی یکی از اولویت های 
سیاست گذاری شهرداری است تاکید کرد: توانسته ایم با دیدی منطقی و بر اساس 
سیاستگذاری درست و یک استراتژی هدفمند از زیان ده بودن بسیاری از واحدها و 

سازمان ها جلوگیری کنیم و آنان را به سازمان های سودآور تبدیل نماییم.
یارتبار با بیان این که کیفیت و شفافیت نظام مالی در مدیریت منابع مالی می تواند 
و  شهروندی  جامعه  اعتماد  کرد:  تصریح  آورد  فراهم  را  همشهریان  اعتماد  جلب 
شفافیت در حوزه مالی زمینه ساز مشارکت همه شهروندان در عرصه مدیریت شهری 
مردمی  نهادی  عنوان  به  شهرداری  برای  سرمایه  بزرگ ترین  امر  این  که  بود  خواهد 
 بهبود کیفیت اداره امور 

ً
بحساب می آید و در توسعه و پیشرفت کرمانشاه خصوصا

شهر تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر کل مالی شهرداری خبر داد؛

شناسایی 4900میلیارد تومان امالک شهرداری به عنوان پشتوانه مالی 

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: احداث پیاده راه در خیابان مدرس 
موجب امنیت بیشتر و رونق اقتصادی برای کسبه خواهد شد.

به گزارش جام جم به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر 
محسن ارجمندی در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد 8 ماهه خود در 

این معاونت پرداخت و در خصوص پروژه »پیاده راه« مدرس توضیحاتی ارائه داد.
وی سخنان خود را با پرداختن به بحث تصادفات درون شهری آغاز کرد و گفت: آمار باالی 
( نشان می داد حمل و نقل درون  فوتی های تصادفات درون شهری ) بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ نفر

شهری کرمانشاه، ایمن  نیست.
* کاهش 50 درصدی تلفات تصادفات درون شهری کرمانشاه

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمانشاه افزود: با تمرکز بر این موضوع و با استفاده 
از آمار، نقاط حادثه خیز؛ ۱۹ نقطه را شناسایی کردیم که براساس آن میانگین تلفات انسانی 
در هر نقطه پنج نفر بود، سپس مشکالت و عوامل این امر را بررسی و در پنج بخش برای 

مقابله با آن برنامه ریزی کردیم.
آرام سازی نقاط حادثه خیز، نرده گذاری، ایجاد پل عابر  وی بیان کرد: اصالحات هندسی، 
پیاده جدید و تکمیل و بازسازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در کشور پنج اقدام ما برای 
کاهش تلفات انسانی در شهر کرمانشاه بود که کار نرده گذاری در مرحله نصب قرار دارد 
و ساخت پل در مرحله مناقصه است و نصب تابلو نیز بزودی آغاز خواهد شد و بقیه 
اقدامات نیز در دست اجراست. ارجمندی با اشاره به این که در سال های گذشته میانگین 
سالی ۲۵ درصد افزایش تلفات را شاهد بودیم، اضافه کرد: در بحث کاهش تصادفات و 
تلفات تاکنون حدود ۵۰ درصد از برنامه های مدنظرمان را اجرا کرده ایم و در این هفت ماه 

۵۰ درصد، کاهش تلفات انسانی داشته ایم.
* فرسودگی 70 درصدی اتوبوس های کرمانشاه

وی با بیان این که برای خرید اتوبوس های جدید ۴۰ میلیارد تومان اعتبار گرفته ایم، گفت: 
)حدود ۲۲۰  کرمانشاه  اتوبوسرانی  ناوگان  اتوبوس های  تمام  آینده  سال  اردیبهشت  تا 
دستگاه( به سن فرسودگی می رسند چون دولت در این زمینه کمکی به شهرداری ها 

نداشته این باعث شده ۷۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی کشور به سن فرسودگی برسد.
وی تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته توسط شهردار و طی تفاهم نامه ای که بین 
شهرداری کرمانشاه و معاون رئیس سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور به امضا رسید، 
چون  و  بگیریم  درصد  وام ۴  کرمانشاه  اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  برای  شدیم  موفق 

بازپرداخت آن برای رانندگان سخت است خود شهرداری این وام را دریافت و بازپرداخت  
آن را نیز متقبل شده است.

رانندگان  از  اطالعاتی  بانک  یک  آن  طی  که  بار  حمل  الکترونیکی  سامانه  راه اندازی 
اتومبیل های باری شهر تهیه شده و پس از ساماندهی مردم با استفاده از نرم افزار یا به 
صورت تلفنی یا در بستر وب می توانند از این سامانه استفاده کرده و ماشین مورد نظر 
خود را با اطالع از جزئیات همچون قیمت، نوع ماشین و... انتخاب کنند؛ یکی از دیگر 

اقدامات انجام شده توسط این معاونت بود که ارجمندی به آن اشاره کرد.
* تامین 150 میلیارد تومان برای پروژه قطار شهری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه در ادامه سخنانش تامین ۱۵۰ میلیارد 
تومان برای پروژه قطار شهری از محل فروش اوراق، مجهز کردن اتوبوس ها به سامانه 
کارت_بلیت الکترونیک، مجهز شدن تاکسی ها به دستگاه کارتخوان، خط کشی معابر و 
نصب تابلوهای نوشتاری در طول بزرگراه ها، نصب ۱۷۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در 
شهر با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی، نصب دوربین نظارتی در ۷۰ نقطه جدید با همکاری 

نهاد های امنیتی را به عنوان برخی دیگر از اقدامات و برنامه های این معاونت برشمرد.
ارجمندی در بخش دیگری از سخنانش بابیان این که کرمانشاه به عنوان یک کالنشهر 
باید استاندارد و ویژگی های یک کالنشهر را داشته باشد، به پروژه »پیاده راه« و »بی.آر.تی« 
مدرس پرداخت و گفت: یکی از مطالبات بحق مردم و نیز یکی از نیازهای شهر کرمانشاه 
براساس مطالعات به عمل آمده، احداث پیاده راه در محور میدان آزادی به میدان انقالب 

بود که سه راه »سبزه میدان« میدان »غدیر« را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامه داد: این امر در این منطقه یک ضرورت است و شرایط خیابان مدرس برای 
تاریخی و نقش  ارزش  به  اشاره  با  ارجمندی  پیاده راه مناسب و ضروری است.  احداث 
اجتماعی خیابان مدرس در شهر کرمانشاه، تأکید کرد: احداث پیاده راه در این خیابان 

موجب امنیت بیشتر و رونق اقتصادی برای کسبه خواهد شد.
وی در پایان با بیان این که براساس بررسی های به عمل آمده، در دو طرف این خیابان 
پیاده راه و در وسط خط BRT احداث خواهد شد، گفت: اتمام این پروژه بین  چهار تا ۶ ماه 

طول خواهد کشید و می کوشیم در سال جاری ساخت این پروژه را آغاز کنیم.

خدمت به مردم عبادت است
شهردار کرمانشاه :

معاون شهردار کرمانشاه:

احداث »پیاده راه« رونق را به 
خیابان مدرس باز می گرداند
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خبرخبر

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 

استان خبر داد؛

توسط  متواری  قاتل  دستگیری 
گاهی کرمانشاه  پلیس آ

از  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
پردیس  شهرستان  در  متواری  قاتل  دستگیری 

استان البرز و پس از 3 ماه فرار خبر داد. 
به گزارش جام جم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: 
شهریور امسال و در پی قتل جوان 20 ساله ای 
به  گلوله، رسیدگی  با شلیک  کرمانشاه  در شهر 
آگاهی استان قرار  کار پلیس  موضوع در دستور 

گرفت. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ادامه 
داد: کارآگاهان پس از 3  ماه کارهای تحقیقاتی و 
قاتل  مخفیگاه  شناسایی  به  موفق  اطالعاتی 
فراری در شهرستان پردیس استان البرز شدند. 

سرهنگ آمویی تصریح کرد: تیمی از اداره مبارزه 
از  پس  استان  آگاهی  پلیس  جنایی  جرائم  با 
این  به   ، البرز در  خود  همکاران  با  هماهنگی 
استان عزیمت و پس از اطمینان از حضور قاتل 
اقدام  وی  دستگیری  به  نسبت  منزل  در  فراری 

کردند. 
متهم  افزود:  کرمانشاه  پلیس  اجتماعی  معاون 
دستگیر شده با وجود انکار ابتدایی انجام دادن 
کارآگاهان  فنی  بازجویی های  با  و  ادامه  در  قتل 
ساله   20 جوان  قتل  به  و  گشوده  اعتراف  به  لب 
اظهارات  طبق  این که  بیان  با  وی  کرد.   اعتراف 
وی  انگیزه  خانوادگی  اختالفات  ساله،   29 قاتل 
معرفی  از  است،  بوده  جنایت  این  ارتکاب  برای 

وی به دستگاه قضائی خبر داد.

امسال 15 هزار جوان کرمانشاهی 
وام ازدواج گرفتند

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  گفته  به 
کرمانشاه، بیش از 15 هزار جوان کرمانشاهی 
ازدواج دریافت  تاکنون وام  ابتدای امسال  از 

کرده اند.
صابر  ایسنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
امور  ساماندهی  ستاد  نشست  در  رحیمی 
جوانان استان از پرداخت 800 میلیارد تومان 
ابتدای  از  کرمانشاهی  جوانان  به  ازدواج  وام 
این  کرد:  اظهار  و  خبرداد  تاکنون  امسال 
میزان تسهیالت به حدود 15 هزار و 400 جوان 
کرمانشاهی پرداخت شده است. وی تصریح 
از جوانانی  آمارها، حدود 65 درصد  کرد: طبق 
وام  متقاضی  تاکنون  امسال  ابتدای  از  که 
ازدواج بوده اند، این تسهیالت را از بانک ها 

دریافت کرده اند.
پرداخت  میزان  گذشته  سال  کرد:  تاکید  وی 
حدود  استان  جوانان  به  ازدواج  تسهیالت 
 6 جزو  توانستیم  و  بود  متقاضیان  درصد   92
بانک  امسال  اما  شویم،  کشور  برتر  استان 
مواجه  نقدینگی  مشکل  با  استان  های 
بزودی  مشکل  این  امیدواریم  که  اند  شده 
بتوانیم عملکردی همانند سال  و  حل شود 
پرونده  تعداد  وی  باشیم.  داشته  را  گذشته 
هایی که در صف وام ازدواج هستند را حدود 

7500 پرونده اعالم کرد.
رحیمی در ادامه از رشد تعداد مراکز تخصصی 
گفت:  و  خبرداد  استان  در  ازدواج  مشاوره 
تخصصی  مرکز  دو  تنها  پیش  سال  دو  تا 
طی  که  داشتیم  استان  در  ازدواج  مشاوره 
کرده  پیدا  افزایش  مرکز   9 به  سال  دو  این 
است. به گفته این مسئول از ابتدای امسال 
تاکنون 95 کارگاه مشاوره قبل از ازدواج برای 
که  شده  برگزار  کرمانشاه  در  جوان  های  زوج 
باتوجه به شیوع کرونا و به نسبت وضعیت 
مطلوبی  و  قبول  قابل  آمار  ها،  استان  دیگر 

است.

اعمال  گفت:  کرمانشاه  در  عفونی  بیماری های  استاد 
اصلی  راهکار   نمی تواند   هفته ای  دو  محدودیت های 
باشد. با این روش نمی توان در مقابل گسترش بیماری 
ایستاد. محدودیت ها  راهکاری موقتی هستند که فقط 
تعداد بیماران و مراجعه کنندگان را به صورت مقطعی 
دو  محدودیت های  پایان  انداز  می دهد!چشم  کاهش 
هفته ای، کاهش مراجعات سر پایی و بستری مبتالیان 
استاد  جانبخش  علیرضا  دکتر  است.   ۱۹ کووید  به 
بیماری های عفونی در گفتگو با پریا امیری پریان، خبرنگار 
جام جم اظهار کرد: در کرمانشاه ۲مرکز اصلی مخصوص 
بیمار های کرونایی وجود دارد. یک مرکز در بیمارستان 
امام رضا و ملحقات آن که شامل بیمارستان گلستان  
فارابی  بیمارستان  واقع  در  نیز  بعدی  مرکز  و  می شود 

است.
وی گفت: در حال حاضر دربیمارستان امام رضا ۱۲ بخش 
ودربیمارستان گلستان ۵ بخش کووید وجود دارد که 
بیمارستان  در  و  رضاست  امام  بیمارستان  به  وابسته 

فارابی ۴بخش کووید و۱بخش icu فعالیت می کنند.
بخش   ۳ در  رضا  امام  دربیمارستان  افزود:  جانبخش 
icu  پذیرای بیماران هستند.  در مجموع فعال ۵بخش 
بخش  بیمار  تخت   ۱۰۰ از  بیشتر  باتعداد  که  داریم   icu
در  عفونی  بیماری های  استاد  می دهیم.  پوشش  را   icu
 icu دربخش  که  بیمارانی  گفت:   همچنین  کرمانشاه 

بستری می شوند کسانی هستند که بیماریشان درحال 
پیشرفت است  یا دارای  بیماری زمینه ای  و نقص ایمنی 
هستند.برخی بیماران نیز داروهایی استفاده می کنند که 
آنها را دچار نقص ایمنی و در نهایت بیماری شدید کرده 

است.
وی با تاکید بر این که  وقتی سطح  اکسیژن خون بیمار 
پایین )حدود زیر۷۰( و تعداد تنفس بیمار ۳۰تا۳۵  است 
این که  دلیل  به  گفت:   دارد  اکسیژن  ساپورت  به  نیاز 
درهوای آزاد نمی توان سطح اکسیژن  رسانی را باال برد  باید 
برای بهبود حال بیمار از  ماسک اکسیژن  استفاده شود .
پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی  بیماری های  گروه  مدیر 
سنی  متوسط  میانگین   طور  به  شد:  یادآور  کرمانشاه 
سال   ۶۰ درحدود  می شوند   بستری   icuدر که  بیمارانی 
است  که اغلب این  افراد به دلیل سن باال  گرفتار  بیماری 

زمینه ای مانند دیابت نیز هستند.
دکتر جانبخش افزود: دوره  نهفتگی بیماری  کووید ۱۹ 
بین ۲ تا  ۱۴روز است. بنابراین وقتی محدودیتی اعمال 
آخر ۱۴ روز معلوم می شود که تعداد  می شود نهایتا در 
بیماران مراجعه کننده به ببمارستان کاهش یافته است. 
چشم انداز پایان محدودیت های دو هفته ای کرمانشاه 
کاهش مراجعات سر پایی و بستری مبتالیان به کووید 
گفت:  کرمانشاه  عفونی  بیماری های  استاد  است.   ۱۹
آنفلوآنزا برای پرسنل بهداشت ودرمان تجویز  واکسن 

نباشند   آنفلوآنزا  واکسن   دنبال  به  مردم  است.  شده 
اگر کسی تا ۱۵ آذر واکسن تزریق نکرده  شانس کمتری  
برای جلوگیری از ابتال به این بیماری را دارد. شهروندان 
می توانند با رعایت نکات بهداشتی فردی و اجتماعی از 

ابتال به ویروس  آنفلوآنزا نیز جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه تجمع مردم در خارج از منزل و 
مهمانی ها کمتر  باشد در روزهای آتی شاهد افت تعداد 
مبتالیان خواهیم بود و می توانیم بهتر خدمت رسانی 
کنیم. به طوری که از هفته قبل به بعد شاهد افت موارد 
بستری هستیم  امیدواریم در آخر ۱۴ روز تعداد بیماران 
کمتر شود. استاد بیماری های عفونی در کرمانشاه اظهار 
کرد:  این ویروس ۲ هسته متفاوت دارد؛ در هسته اول 
فاز عفونت ویروسی فعال است و عالئم بیمار عمدتا 
دوم  درهسته  و  است  ویروسی  فعالیت  به  مربوط 

سلول های التهابی وارد عمل می شود. 
آزاد می کنند و این عوامل  را  این ها مواد داخل سلولی 
کمک به تخریب سلول ها می کند و در این مرحله  بیمار 
دچار درگیری ریوی و ترشحات می شود  و این در نهایت 
منجربه افت اکسیژن  گیری بیمار می شوند.  وی همچنین 
تاکید کرد:در آخرهفته دوم تقریبا عالئم اصلی بیماری به 
پایان می رسد و اگر بیمارانی دچار عوارض شوند  ممکن  
است بعد از هفته دوم عالئم همچنان ادامه پیدا کند.در  
بهبود یافتگان این عالئم در پایان هفته دوم  تمام شده 

است و در بیمار دیگر عالئمی مانند افت فشار خون یا 
بدن درد یا افت اکسیژن مشاهده نمی شود.

 دکتر جانبخش  با اشاره به این که درمبتالیانی که دارای 
بیماری زمینه ای؛ افزایش وزن،  نارسانایی کلیه ،پیوند 
تضعیف  دارو های  مصرف  مختلف،  سرطان های  کبد، 
کننده سیستم ایمنی، بارداری و دیابت  هستند  ممکن 
است عالئم  ادامه پیدا کند گفت: در این افراد ممکن 
افراد  این  شود.  بیشتر  ریوی  درگیری  وسعت  است 
کسانی هستند که باید در icu تحت مراقبت قرار گیرند. 
در هفته اول بیماری درمان های عفونی ودر هفته دوم 

درمان های ضدالتهابی برای این بیماران انجام می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی  بیماری های  گروه  مدیر 
ماسک،  زدن  اجتماعی؛  فاصله  حفظ  گفت:  کرمانشاه 
شستن مرتب دست ها برای پیشگیری از ابتال به کرونا 

بسیار موثر است.
 وی تاکید کرد: افرادی باید به  بیمارستان مراجعه کنند 
که باتوجه به حجم بیماری عالمت دار هستند و بیماری 
زمینه ای دارند )خانم های باردار،افراد دیابتی،افرادی که 
نقص ایمنی دارند در هرحال باید به بیمارستان مراجعه 
با  ندارند  ای   زمینه  بیماری  که  افرادی  همچنین  کنند( 
مشاهده عالئمی مانند  تنگی نفس، اسهال و استفراغ 
شدید، سردرد و تب خیلی شدید و هرعالمت غیرعادی 
به بیمارستان مراجعه کنند. استاد بیماری های عفونی با 
اشاره به  اعمال  محدودیت های دو هفته ای در کرمانشاه 
گفت: اعمال  چنین محدودیت هایی نمی تواند  راهکار  
گسترش  و  شیوع  مقابل  در  نمی توان  و  باشد  اصلی 

بیماری ایستاد.
فقط  که  هستند  موقتی  راه های  محدودیت ها   اعمال 
مقطعی  صورت  به  را  کنندگان  ومراجعه  بیماران  تعداد 
کاهش می دهد!   دکتر جانبخش  با تاکید بر این که تنها 
اعمال محدودیت کافی نیست گفت: مردم مشکالت 
معیشتی و اقتصادی دارند و نمی توان فقط مردم رامقصر 
شیوع  از  جلوگیری  برای  و  خصوص  این  در  دانست. 
ویروس کووید ۱۹  باید مردم  پرتکل ها را رعایت کنند و 
و مسئوالن نیز به فکر مسائل معیشتی جامعه باشند و 

امکانات رفاهی ومعیشتی آنها رامهیا کنند.

مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

محدودیت های کرونا راهکاری موقت است


