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برگزاریسمینارآموزشیCRMو
تجاریسازیLTEدرمخابراتکرمانشاه

اداره مشــترکین و متقاضیان ارتباطات سیاربا همکاری روابط
عمومی مخابرات کرمانشــاه سمینار آموزشی  CRMو تجاری
ســازی  LTEرا جهت دفاتــر خدمات ارتباطــی  ,مراکز فول
سرویس و دفاتر  ICTاستان برگزار نمود.
در این مراســم رئیس اداره روابط عمومی مخابرات کرمانشاه
ضمن اشــاره به فعالیتهای مخابــرات  ،مهمترین وظیفه دفاتر را
جذب نگهداشت و کسب رضایتمندی مشترکین اعالم کرد .
محجوب شرکت مخابرات را جزو معدود سازمانهای خدماتی
دانســت که با تلفیق  CRMمبتنی بر فناوری و  CRMمبتنی
بر فرآیندهای مرتبط با مشــتری توانســته است در زمینه جذب،
حفظ و توسعه و تعمیق مشتری مداری موفق باشد .
وی بــه کارگیری هرچه بیشــتر و آموزش بــه روز نرم افزار
را درارائه خدمات توســط دفاتر را ضــرورت موفقیت آمیز بودن
برنامهها عنوان کرد و گفت  :فرهنگ استفاده از سیستم مدیریت
ارتبــاط با مشــتری با بــه کارگیری نرم افزار و چینش درســت
فرآیندهای مرتبط با مشــتریان عامــل موفقیت در ارائه خدمات
مطلوب به مشتریان خواهد بود .
در ادامه این مراسم  ,امیری رئیس اداره مشترکین و متقاضیان
ارتباطات سیار استان ضمن ارائه آمار از تعداد مشترکین همراه اول
دراســتان و همچنین خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات ارتباطی
اعالم نمود :با اینکه ما درزمینه جذب مشتری و خدمات ارائه شده
در ســطح کشور در رتبه قابل قبولی قرار داریم ولی عزم و تالش
بیشتری را میطلبد که به سطوح باالتری برسیم .
وی ضمن قدردانی از زحمات دفاتر ،ارتقاء رتبه ارتباط متقابل
دفاتر بامشــترکین ســیار استان را از  %13در سال  94به  %65در
سال  96و نیز کســب رتبه سوم ارزیابی دوره ای دفاتر را مرهون
تالش و پیگیری متقابل مســئوالن بخشهــای مختلف اداره
مشترکین و متقاضیان و دفاتر خدماتی دانست .
ارائه موارد آموزشــی توسط کارشناســان اداره مشترکین و
متقاضیان ارتباطات ســیار استان از دیگر برنامههای ارائه شده در
این ســمینار بود که طی دو روز با حضور مسئوالن و اپراتورهای
دفاتر خدماتی استان برگزار گردید .
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اعزامبیشاز۷۰۰۰دانشآموزبهاردوهایراهیاننور  
سرپرست ســازمان اردویی ،راهیان
نور و گردشــگری ســپاه حضرت نبی
اکرم(ص) استان کرمانشــاه ،از اعزام
بیش از  ۷۰۰۰دانشآموز از اســتان به
اردوهای راهیان نور در جنوب کشــور
خبر داد.
یونس عزیــزی در گفتوگو بامهر،
از اعزام دانشآموزان کرمانشــاهی به
اردوهای راهیان نور جنوب کشــور خبر
دادوگفــت:حدود ۷هــزارو ۱۰۰نفراز
دانشآموزان اســتان طی  ۳۰دی الی
 ۲۰اسفند امســال به این اردوها اعزام
خواهندشد.
وی ،آشنایی دانشآموزان با فرهنگ
ایثار و همچنین رشادتهای رزمندگان
طــی دوران دفاع مقــدس را ،از اهداف
برگزاری ایــن اردوها و اعــزام آنها به
مناطقعملیاتیعنوانکرد.

ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه
دانشآموزان عالقه مند به آشــنایی با
مناطق عملیاتی هستند ،افزود :هرساله
دانشآموزان اســتان در هــر دو گروه

دختر و پسر استقبال خوبی از این اردوها
میکنند.
وی تعــداد دانشآموزان پســر را ۳
هــزارو ۷۰۰نفراعالمکردکهاز ۳۰دی

ماه الی  ۲۰اســفند به این مناطق اعزام
میشوند.
عزیزی تعداد دانش آموزان دختر را
نیز  ۳هزار و  ۴۰۰نفر اعالم کرد و گفت:
اعزام این دانشآموزان در پروسه زمانی
اول الی  ۲۰اسفند صورت میگیرد.
وی تعداد دورههای اعزام را  ۲۵دوره
عنوان کرد و افزود :از این تعداد  ۱۳دوره
بــرای اعزام دختران و ۱۲دوره نیز برای
پســران در نظر گرفته شده است و این
دانش آموزان برای مدت ۳روز به مناطق
عملیاتیجنوبکشوراعزاممیشوند.
سرپرست ســازمان اردویی ،راهیان
نور و گردشــگری ســپاه حضرت نبی
اکرم(ص) اســتان کرمانشــاه تصریح
ش آموزان در این سفر از مناطق
کرد :دان 
عملیاتــی طالئیه ،شــلمچه ،هویزه،
یادمان شهدای شرق کارون ،اروندکنار
و ...بازدید خواهند کرد.

اختصاص سهمی از صندوق توسعه ملی برای اشتغال استان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه،
از اختصاص سهم یک درصدی از مبلغ  ۶هزار میلیاردی
صندوق توسعه ملی برای اشتغال استان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی ادارهکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان کرمانشــاه ،داوود یاوری ،با اشاره به
رونمایی از ســامانه «کارا» توســط وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :این ســامانه بــه منظور اجرای دو
طرح «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» راهاندازی
شده است و در دسترس ســرمایهگذاران و کارآفرینان
قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه اولویت در طرح سرمایه گذاری
در مناطق روســتایی اســت ،ادامه داد :تمام کارآفرینان
و ســرمایه گذاران اســتان متقاضی راه اندازی کسب و
کار ،میتوانند با مراجعه به ســامانه www.Kara.
 mcls.gov.irطرح خــود را به صورت الکترونیک
ثبت کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه
درباره برنامههای اشتغال در وزارت متبوع گفت :قانون

حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایــدار در مناطق
روســتایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی در اجرای اصل  ۱۲۳قانون جمهوری اسالمی ایران
و به منظــور تحقق اهداف سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتی و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشــتغال پایدار
در مناطق روســتایی و عشایری توسط مجلس شورای
اسالمی ابالغ شده است.
یــاوری افزود :دامنه شــمول این آییننامه شــامل
فعالیتهــای اقتصــادی بخش غیردولتــی با اولویت
رســتههای اقتصادی پراشتغال در مناطق هدف اجرای
طرح ،اعم از ایجادی ،تکمیلی و توسعه میباشد.
وی با اشاره به اینکه توسعه اشتغال روستایی متضمن
 ۲الیه مداخالت توســعه ای و تسهیالت توسعه اشتغال
روستایی اســت ادامه داد :تســهیالت توسعه اشتغال
روســتایی  ۳دسته است که نوع اول برای شهرهای زیر
 ۱۰هزار نفر و نواحی صنعتی اســت و مشمول سود ۱۰
درصدی میشــوند .برای مناطق روستایی معمولی نرخ
سود  ۶درصدی را در نظر داریم.

شنبه  23دی 1396
شماره 5018

خبر

بیش از یکمیلیون نفر در کرمانشاه سود سهام
عدالت میگیرند

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان کرمانشاه گفت :حدود یک میلیون و
 470هزار نفر در کرمانشاه مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی اســتان کرمانشــاه،
علی محمدی اظهار داشت :سود این سهام در سه مرحله و تا پایان سال به حساب
افراد واریز خواهد شد و هیچ نیازی به مراجعه حضوری به محل خاصی وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه ثبتنام جدید برای ســهام عدالت فعــا وجود ندارد ،ادامه
داد :این ســود فقط به افرادی تعلق میگیرد که طی اطالعیههای قبلی ســازمان
خصوصیســازی به ســامانه ســهام عدالت مراجعه کرده و مالک سهام عدالت
شناخته شدند.
به گفته وی ،ثبت شــماره شبا در ســامانه نیز از دیگر الزامات واریز سود سهام
عدالت به حساب افراد اســت.محمدی خاطرنشان کرد :سود سهام عدالت برای
افرادی که سهام عدالت آنها کامل و یک میلیون تومان است از جمله مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی 150 ،هزار تومان خواهد بود که در سه مرحله( هر مرحله
 50هزار تومان) واریز میشود.وی ادامه داد :برای سایر افراد نیز که سهام عدالت
آنها حدود  470هزار تومان اســت و هنوز تکمیل نشــده این سود حدود  75هزار
تومان محاسبه شده و در سه نوبت(هر نوبت  25هزار تومان) واریز خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد :در مورد خرید و
فروش ســهام عدالت در بورس نیز تصویب مجلس شورای اسالمی و طی کردن
پروســه قانونی الزم اســت که این کار از طرف دولت در حال پیگیری است و به
محض تصویب و ابالغ به اطالع سهامداران خواهد رسید.
محمدی از مردم خواست اگر سوالی در این زمینه دارند با تلفن مرکز پاسخگویی
سهام عدالت به شماره  021-83338یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی
 www.samanese.irدر میان بگذارند.

غربالگری روانشناختی  ۷۵هزار نفر در نقاط
زلزله زده کرمانشاه

این مسئول گفت :برای مناطق روستایی و عشایری
مرزی نرخ ســود  ۴درصدی را در نظر گرفته ایم و برای
این که این کار شکل بگیرد از صندوق توسعه ملی معادل
ریالی  ۵/۱میلیارد دالر اختصاص یافته که حدود  ۶هزار
میلیارد تومان میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی یک ســهم یــک درصدی از مبلــغ  ۶هزار
میلیاردی صندوق توســعه ملی به طور اختصاصی برای
استان کرمانشاه در نظر گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ،از غربالگری روانشناختی  ۷۵هزار نفر در
نقاط زلزله زده استان خبر داد.
امید قادری در گفتوگو بامهر ،با اشــاره به خدمات این سازمان به زلزله زدگان
استان کرمانشاه گفت :هم اکنون  ۵۰تیم فوریتهای روانی در قالب طرح «محب»
در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه حضور دارند و به ارائه خدمات میپردازند.
وی افزود :طی مدت حضور این تیمها در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه بیش
از  ۷۵هزار و  ۳۴۰نفر غربالگری روانشناختی شدهاند.
این مسئول تصریح کرد :تیمهای فوریتهای روانی محب سازمان بهزیستی
با حضور در مناطق زلزله زده بیش از  ۲هزار مورد مشاوره فردی انجام داده اند.
مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه از پیشــگیری از  ۳۴۰مورد افکار سوگ
و اختالالت دیگر نیز توســط تیمهای محب در نقاط زلزله زده اســتان کرمانشاه
خبر داد.

سیر پیشرفت پاالیشگاه نفت کرمانشاه پس از خصوصی سازی

درســت یــک ســال پیــش در روز  ۲۰دی
ماه ســال  ۱۳۹۵بود که شــرکت پاالیش نفت
کرمانشــاه از طریــق مزایده توســط ســازمان
خصوصــی ســازی کشــور به بخــش خصوصی
واگذار شــد و اکنون با گذشت یک سال از عمر
مدیریــت خصوصــی در این شــرکت میتوان
برآوردی کلی از دســتاوردهای این خصوصی
سازی داشت.
پاالیشــگاه نفت کرمانشاه در سال  ۱۳۰۱با
ظرفیت روزانه  ۲هزار بشــکه به بهرهبرداری
رســید .این پاالیشــگاه در زمان خــود دومین
پاالیشــگاه ایران بود و نفــت خام آن از میدان
نفتــی نفت شــهر تأمین میشــد .اما از ســال
 ۱۳۴۸با نیاز به افزایش تولید نفت تأسیسات
این پاالیشــگاه تغییر کرده و مجددا ً در ســال
 ۱۳۵۰این پاالیشــگاه با ظرفیــت روزانه ۱۵
هزار بشکه آغاز به کار کرد .ظرفیت اسمی این
پاالیشــگاه  ۲۵۰۰۰بشــکه در روز و ظرفیت
عملیاتی آن تا  ۳۰۰۰۰بشــکه در روز اســت.
خوراک نفت خام این پاالیشگاه شامل نفت خام
نفت شــهر؛ سرکان و مالکوه و اهواز –آسماری
است.
همچنین واحدهای تولیدی شامل واحدهای
تقطیر در اتمســفر ،مراکس ،پنتــان ،گاز مایع،
تبدیل کاتالیســتی ،تصفیه ،برج خنککننده،
آب صنعتی ،تولیدبخار ،تصفیه پساب صنعتی
و واحــد تولید برق از جملــه واحدهای تولیدی
این شــرکت است و در نهایت گاز مایع ،بنزین؛
نفت ســفید؛ نفت گاز و نفت کوره از محصوالت

تولیدی این شرکت هستند.
پاالیشــگاه نفت کرمانشــاه در زمان جنگ ۸
ســاله ایران و عراق چند بار مورد حمله هوایی
نیروهای عراق قرار گرفت .این پاالیشــگاه در
ســال  ۱۳۵۹یک بار ۱۳۶۵ ،چهار بار و در سال
 ۲ ،۱۳۶۶بار بمباران شد ،اما به لحاظ موقعیت
راهبردیاش هیچگاه تعطیل نشد.
ســه عامــل فرســوده بــودن دســتگاهها،
مدیریت دولتی و پاییــن آمدن ظرفیت تولید
از جمله مواردی بودند که طی سالیان متمادی،
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه را به زیاندهی
رســانده به گونهای کــه در زمان واگذاری این
شــرکت با بدهی  ۸۶۰میلیــارد تومانی مواجه
بــود و عمــا یک شــرکت ورشکســته قلمداد
میشــد که نهایتــا دولت تصمیم بــه واگذاری
آن گرفت ،اما از آنجایی که این شــرکت بسیار
زیــانده بود کمتر ســرمایه گــذاری حاضر به
قبول ریســک خریداری این پاالیشــگاه بود و
عمال در ســه مرحله واگذاری آن بدون مشتری
باقــی مانده بــود تا اینکــه در چهارمین مرحله
واگذاری که از طریق مزایده عمومی و با قیمت
 ۱۷۹میلیــارد تومــان برای  ۵۷درصد ســهام
آن در نظر گرفته شــده بود ،دو مشــتری برای
آن پیدا شــد ،یکی شــرکت اصفهانی که ۱۸۹
میلیارد تومان پیشــنهاد داد و دیگری شرکت
تجارت گستر بیستون که  ۲۱۰میلیارد تومان
برای خریداری  ۵۷درصد ســهام آن پیشنهاد
داد و طبیعتا شــرکت تجارت گســتر بیســتون
برنده مزایده شــد و از تاریخ  ۲۰دی ماه ســال

* افزایش تولید
به دلیــل فرســودن بــودن دســتگاههای
پاالیشــی این شــرکت قبل از واگذاری آن به
بخــش خصوصــی دارای ظرفیــت تولیــد بین
 ۱۸تــا  ۲۰هزار بشــکه در روز بــود که با روی
کار آمدن مدیریــت بخش خصوصی و ظرفیت
تولیدی این شــرکت به ۲۴تا ۲۶هزار بشــکه
در روز افزایش یافته است.

 ۱۳۹۵عمــا پاالیشــگاه کرمانشــاه بــه بخش
خصوصی واگذار شد.
در اوایــل واگــذاری این شــرکت به بخش
خصوصی اعتراضاتی از سوی برخی نمایندگان
مجلس و البته برخی کارکنان پاالیشــگاه مطرح
شــد امــا در ادامه وقتــی کارکنان پاالیشــگاه
مدیریت هدفمنــد و با برنامه بخش خصوصی
را دیدند با آنها همراه شده و در مسیر توسعه
و رونق پاالیشگاه گام برداشتند.
* تبدیل وضعیت اســتخدامی کارکنان پس
از واگذاری به بخش خصوصی
یکــی از اقدامــات قابــل توجه و تحســین

برانگیز شرکت پاالیش نفت کرمانشاه پس از
خصوصی ســازی این بود که حدود  ۴۰۰نفر از
کارکناناینشرکتکههیچقراردادمستقیمی
باشرکتنداشتهودرواقعنیروهایپیمانکاری
قلمداد میشــدند به صورت مســتقیم با خود
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه قرارداد بستند
و در واقــع از نیــروی پیمانــکاری بــه کارکنان
قراردادی شرکت تبدیل شدند که این اقدام
مورد اســتقبال و رضایت کامــل این کارکنان
قرار گرفت .همچنین با انجام این کار یکســری
از مزایا و پاداشها به این کارکنان تعلق گرفت
کــه در زمان دولتی بودن هرگــز چنین مزایا و
پاداشهایی را دریافت نمیکردند.

* افزایــش تعــداد کارکنان شــاغل در این
شرکت
در زمان دولتی بودن شــرکت پاالیش نفت
کرمانشــاه حدود  ۷۳۰کارمند شامل رسمی و
پیمانکاری داشت که با روی کارآمدن مدیریت
بخــش خصوصی حدود ۴۰نفر نیروی جدید به
این شــرکت افزوده شــد و این درحالی بودکه
برخــی منتقدین واگــذاری پاالیشــگاه تصور
میکردنــد که با روی کارآمدن بخش خصوصی
در این شرکت اقدام به تعدیل نیرو به شکلی
گســترده میشود که عمال نه تنها اینگونه نشد
بلکه تعداد شــاغالن این شــرکت نیز افزایش
پیدا کرد.
* اجرای طرحهای توسعهای
از آنجایــی کــه مدیریــت بخــش خصوصی
شــرکت پاالیش نفــت کرمانشــاه اصلی ترین
هــدف خــود را بر مبنای توســعه این شــرکت
قرار داده بنابراین برنامههای بســیار مدونی
در همین راســتا دارد که اصلــی ترین آنها راه

اندازی برج وکیوم اســت که با راه اندازی این
بــرج درواقع نفــت کوره پاالیشــگاه که اصلی
تریــن عامل زیان دهی این مجموعه اســت به
اندازه قابل توجهی کاهش مییابد.
بنــزن زدایی از هگزان دیگر طرح توســعه
ای در این شــرکت اســت که بــا روی کار آمدن
مدیریــت بخــش خصوصی با جدیــت ویژه ای
دنبال شــده و در حال حاضر مراحل نهایی طرح
مطالعاتی خود را پشت سر گذرانده و در آینده
ای نزدیک کلنگ زنی آن انجام خواهد شد.
گفتنی اســت بنزن عــاری از هگزان یکی از
محصــوالت مورد نیــاز واحدهای پتروشــیمی
در کشــور اســت که در حال حاضر نیاز خود به
ایــن محصول راهبــردی را از خارج از کشــور
تهیــه میکننــد کــه پاالیشــگاه کرمانشــاه با
راه انــدازی ایــن واحــد خود میتوانــد تامین
کننــده خــوراک مــورد نیــاز ایــن واحدهــای
پتروشیمی باشد.

* پاالیشگاه خصوصی سازی شده کرمانشاه
در مسیر پیشرفت
در مجموع شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در
مدت یک ســال اخیر که خصوصی ســازی شده
با سرعت چشمگیری مسیر پیشرفت و توسعه
همه جانبــه را در پیش گرفته و تمام اقدامات
انجام شــده در این شرکت نوید آن را میدهد
که پاالیشــگاه کرمانشــاه روز به روز موفق تر
و در عرصــه صنعــت ملی نفت ایران بیشــتر
خواهد درخشید.
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لکه گیری راه های داالهو
با  850تن آسفالت

 850تن آســفالت ســرد و گرم صرف لکــه گیری راههای
شهرستان داالهو شده است.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه ،امجد افسری با بیان فعالیتهای سه
ماهه ســوم این شهرســتان گفت 500:تن آسفالت گرم و 350
تن آســفالت سرد صرف لکه گیری موضعی محورهای بیونیج،
تنگ گول و تختگاه از توابع داالهو شــده است.
وی افزود:شــانه ســاز ی و حذف  10کیلومتــر ازپرتگاهها
در محورهــای مختلف،تعریض پیچ و تقاطعها در ســه راهی
حریر،پیــچ ریجاب و تنگ گول و تیغه زنی و پاک ســازی 35
کیلومتر از حریم راهها از دیگر اقدامات این اداره طي ســه ماهه
اخير به شمار میرود.
افسری همچنین از ســاماندهی میدان ورودی داالهو خبر
داد و گفت:این اقدام با اتصال الینهای بزرگراه و نصب تابلوی
نیوجرســی و چراغ چشمک زن همراه بوده است.
وی در خصــوص تجهیــز راههای این شهرســتان اظهار
داشــت:نصب  300عدد انــواع تابلو،مســیرنما ،فلش،گردش
و خطرنماها ،خط کشــی  150کیلومتــر از محورهای فرعی و
روســتایی ،تنقیه انواع پل در محورهــای مختلف به تعداد 20
دســتگاه و ریزش برداری حاصل از وقوع زلزله و بارش باران از
ديگر اقدامات انجام شده در این راستا میباشد.
افســری همچنیــن بــه تجهیــز و تعمیــر  9دســتگاه
ماشــین آالت جهت آمادگی در ســرمای زمســتانی ســال
جــاري اشــاره نمــود و افزود :تمــام عوامل جهــت هر گونه
امــداد رســاني جــاده اي بــه كاربــران در اين شهرســتان
آمادگي كامل دارند.

تجلیل از خدمات شرکتهای
توزیع برق غرب کشور

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان
کرمانشــاه؛ مهندس مرادي مجد مديرعامــل و رئيس هيئت
مديره شــركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه با ارسال لوح
تقديرهــاي جداگانه اي ،از مديران عامل شــركتهاي توزيع
برق اســتانهاي تهران ،ايالم ،آذربايجان شرقي ،آذربايجان
غربي ،كردستان ،مركزي ،لرســتان ،همدان ،زنجان ،قزوين،
اصفهان و البرز براي مشــاركت در تامين تجهيزات و كمك به
تاسيســات آسيب ديده شبكههاي توزيع برق مناطق زلزله زده
استان كرمانشاه تشكر و قدرداني کرد.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه
www.jamejamonline.ir

www.daneshpayam.ir

درهرسین؛

یکواحدمرغداری14هزارقطعهایتعطیلشد
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی
شهرســتان هرســین از تعطیلی یک
واحد مرغداری در این شهرستان خبر
داد و گفــت :دلیل تعطیلــی این واحد
ابطال پروانه بهداشــتی آن اســت و تا
زمان اخذ پروانههــای الزم این واحد
مجاز به فعالیت نیست.
به گــزارش روابط عمومــی اداره
کل دامپزشــکی اســتان کرمانشاه
صیاد غالمــی افزود :در پی گشــت
مشترک دامپزشکی و جهاد کشاورزی
شهرستان هرسین ،درخواست تعطیلی
یک واحد مرغداری 14هزار قطعه ای
به دلیل ابطال پروانه بهداشــتی صادر
شد.
وی بــا بیان اینکه این واحد تا زمان
اخــذ پروانههای الزم با دســتور مقام
قضایــی ،تعطیل خواهــد ماند ،گفت:
بازرســان بهداشــتی دامپزشــکی با

انجام بازدیدهای منظــم ادواری بعد
از تذکــرات الزم بدون هیچ اغماضی
در خصــوص واحدهای تحت نظارت
اعمال قانون میکنند.
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی
شهرستان هرسین تصریح کرد :صدور
پروانه بهداشتی واحدهای زیر پوشش
دامپزشــکی به منزله تاییــد رعایت
ضوابط بهداشــتی اعم از ساختاری و
تولیدی واحد اســت.غالمی همچنین

گفــت :واحدهایی که بــدون دریافت
پروانــه بهداشــتی اقدام بــه فعالیت
میکنند نیز در راســتای تحقق اهداف
ســازمان دامپزشکی که تامین و حفظ
بهداشت و سالمت دام و فرآوردههای
خام دامی اســت تعطیل و پس از احراز
شــرایط بهداشــتی و صــدور پروانه
بهداشتی مجاز به فعالیت هستند.
وی بــه شــهروندان توصیه کرد
که مــرغ و تخم مرغ مــورد نیاز خود

را از مراکــز معتبــر و مجاز زیر نظارت
دامپزشــکی تهیه کــرده و به خاطر
ارزان خریدن ســامت خود را به خطر
نیاندازند.
غالمی با تاکید بر اهمیت همکاری
مــردم در برخــورد با متخلفــان ،از
شــهروندان خواســت کــه هرگونه
انتقــاد و پیشــنهادی را از طریق تلفن
چهار رقمی  1512یا ســامانه پیامکی
 100010001512با کارشناسان اداره
کل دامپزشکی اســتان کرمانشاه در
میان بگذارند.
شهرســتان هرســین با جمعیتی
افزون بر  76هزار نفر در  94کیلومتری
جنوب شرق کرمانشاه واقع شده است.
در اســتان کرمانشــاه  783واحد
ی صنعتی گوشتی و تخمگذار
مرغدار 
فعال است که ساالنه بیش از  63هزار و
 700تن گوشت مرغ و 11هزار تن تخم
مرغ در این تعداد واحد تولید میشود.

تفاهمنامه همکاری میان فنی وحرفه ای کرمانشاه و دانشگاه رازی

تفاهم نامه همــکاری میــان اداره کل آموزش فنی
وحرفه ای کرمانشاه و دانشگاه رازی این استان در راستای
اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ
التحصیالن دانشگاهی با رویکرد اشتغال برگزار شد.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان
کرمانشــاه توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان
دانشگاهی در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی
کارآمد و دارای تجــارب فنی ،مهارتی وحرفه ای ،فراهم
سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشتههای
مختلف دانشــگاهی و استفاده از ظرفیتهای آموزشی و
پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریتها و تکالیف
سازمانی را از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
احسانایمانیهرسینیگفت:همکاریدرصدورمجوز
تاسیسمرکزتوسعهشایستگیهایحرفهایدانشجویان
برای دانشــگاه رازی ،بررســی و تصویب نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل مشــاغل مرتبط با رشتههای تحصیلی

در حال اجرا و بازنگری اســتانداردهای آموزشی موجود یا
تدوین اســتانداردهای آموزشی موردنیاز ازجمله تعهدات
این اداره کل است.
وی به تعهدات دانشگاه رازی در این تفاهم نامه اشاره
کرد و گفت :تامین فضای اداری مرکز  SCDو ملزومات
موردنیاز  ،تخصیص فضای کالسی و کارگاهی به انضمام
تجهیــزات و ادوات موردنیاز اجــرای دورههای مهارت
آموزی در مرکز  ، SCDانجام نیازســنجی آموزشــی،
بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان ،حمایت مادی و معنوی
از مسابقات ملی و آزاد مهارت ،همایشها و نشستهای
علمی و مهارتی و ....ازجمله این تعهدات است.
ایمانــی هرســینی در ادامه اظهارداشــت :برگزاری
همایشها و کارگاههای آموزشــی مشــترک ،برگزاری
دوره آموزشــی ویژه کارشناسان و مدیران مرکز SCD
 ،چاپ مقاالت مرتبط با موضوع تفاهم نامه در نشــریات
و مجالت طرفین ،طراحی و اجــرای دورههای آموزش

مهارتی به صورت مجازی ،تحقق استقرار نظام صالحیت
حرفــه ای و اجرای آزمونهای تعیین صالحیت شــغلی
براســاس ضوابط و مقررات و صــدور تاییدیه حضور در
دورههای آموزشــی از مواردی است که دو طرف متعهد
به اجرای آن شدند.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان
کرمانشاه گفت :این تفاهم نامه در 8ماده و  2تبصره تهیه و
تنظیم شده و به مدت  3سال دارای اعتبار است.

خبر

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی:

نیروهای مسلح ما پیشتیبان مردم و انقالباند

حجت االســام عباس محمدحسنی،رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش
جمهوریاسالمیایرانباکارکنانتیپ ۲۸۱زرهیشهیدنیکخواهدرمسجدحضرت
ولی عصر(عج ) این تیپ دیدار کرد.
در این مراســم حجت االســام محمدحســنی از حس نوعدوستی و همدردی
ارتش بویژه تیپ  ۲۸۱زرهی شــهید نیکخواه بیســتون در حادثه زلزله غرب کشور
سپاسگزاریکرد.
وی با اشاره به خدمت رسانی ارتش در این حادثه ناگوار افزود :آوازه خدمت رسانی
بااخالصارتشبههمهجارسیدبیآنکهدوربینیدرآنلحظاتسختوبحرانیباشد
یا اصال تبلیغاتی انجام شود کار برای خدا همین طور است هرکس برای خدا کار کند
خداوند همه فرشتگانش را مامور میکند تا به اطالع همه جهانیان برسد.
حجت االسالم محمدحســنی گفت :ارتش و سایر نیروهای مسلح رهبر معظم
انقالب و همه مردم را خوشحال کردند و نشان دادند که نیروهای مسلح پیشتیبان و
حامی مردم در همه لحظات است.وی در ادامه افزود :هدف اصلی جمهوری اسالمی
و نیروهای مسلح نابودی اسرائیل در کمتراز ۲۵سال است تا دنیا بداند مردم ونیروهای
مســلح ما وارتش ما انقالبی ،شــهادت طلب و مجاهد فی سبیل اهلل و دلداده به خدا
هستند.حجت االسالم محمدحسنی با توجه به آیات قرآن مجید افزود :خداوند وعده
داده که هرکس در راه او باشــد اورا یاری خواهد کرد و برای کسب نصرت و یاری خدا
نیاز به انجام عمل در طبق اخالص است وشجاع ونترس بودن باید در شخصیت وی
ظاهر و ملموس باشد و نمونه بارز آن شکست و نابودی وقیحانه داعش وطرفدارانش
در کشور عراق و سوریه بود ونصرت و پیروزی خداوند در جبهه مقاومت است.

ارائه  ۳۶۶هزار نفر ساعت آموزش مهارتی
به روستاییان

سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه از ارائه ۳۶۶هزار نفر
ساعت آموزش مهارتی به روستاییان استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ،احسان ایمانی هرسینی
از ارائه  ۳۶۶هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستاییان استان کرمانشاه طی مدت
ســپری شده از امسال خبر داد.وی هدف از ارائه آموزشهای مهارتی به روستاییان را
ارتقای ســطح توانمندیهای آنها عنوان کرد و گفت :این آموزشها باید بتواند نقش
موثری در افزایش سطح درآمدی روستاییان داشته باشد.سرپرست اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان کرمانشاه ،باال رفتن سطح درآمدی روستاییان را در ماندگاری
آنها در روســتاها حائز اهمیت دانست.ایمانی تصریح کرد :در ۹ماهه امسال به میزان
سه میلیون و ۲۸۰هزار نفر ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای به کارآموزان در مراکز
دولتی اســتان ارائه شده اســت.وی ادامه داد :این آموزشها در ۲۲مرکز آموزشی در
خوشــههای صنعت ،خدمات ،فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه شده است.سرپرست
اداره کل آموزش فنی و حرفهای اســتان کرمانشاه گفت :در  ۹ماهه امسال ۱۷هزار و
 ۳۰۰نفر در حرفههای مورد عالقه خود آموزشهای فنی و مهارتی را فرا گرفتند.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان کرمانشاه :کاوه رستمی

www.daneshpayam.ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان کرمانشاه:
083-37236156-7

www.jamejamonline.ir

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
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