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از شیرین کاری آقا رشید تا خانه تکانی نصف جهان
مراسم خانه تکانی شهر به همت شهرداری اصفهان و همراهی هالل احمر ،اداره راه و
شهرسازی و جمعی از دوچرخه سواران برگزار شد ...
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سال بیست و یکم شماره 5717

آغاز به کارکلینیک تخصصی درمانی شهرداری کرمانشاه
وعده شهردار کرمانشاه برای آغاز به کار کلینیک تخصصی درمانی شهدای شهرداری
در دوم اسفندماه  94و ارائه خدمات درمانی به پرسنل شهرداری ...

سند توسعه کشاورزی استان کرمانشاه در دست تدوین است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت :در سند توسعه کشاورزی استان که
در دست تدوین است ساالنه  10هزار هکتار توسعه جنگل ایجاد ...

آغاز به کارکلینیک تخصصی درمانی شهرداری کرمانشاه

وعــده شــهردار کرمانشــاه بــرای آغــاز بــه کار
کلینیــک تخصصــی درمانــی شــهدای شــهرداری
در دوم اســفندماه  94و ارائــه خدمــات درمانــی بــه
پرســنل شــهرداری و عمــوم شــهروندان ،توســط
ایــن کلینیــک بــه انجــام رســید و بــا حضــور
اســتاندار ،پزشــکان و جمعــی از مســئولین اســتان،
رســما کار خــود را آغــاز کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
شــهرداری ،اســتاندار کرمانشــاه در مراســم افتتــاح
کلینیــک تخصصــی شــهدای شــهرداری طــی
ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر از  50درصــد
جمعیــت اســتان در شــهر کرمانشــاه حضــور دارنــد
گفــت :مدیریــت امــورات مربــوط بــه چنیــن جمعیتی
کار دشــواری اســت و اگــر ایــن موضــوع را کنتــرل
نکنیــم مشــکالت عظیمــی بــرای مــا بــه وجــود
خواهــد آمــد.
اســدا ...رازانــی یکــی از پیــش شــرط هــای توســعه
اســتان را توســعه شــهر کرمانشــاه دانســت و افــزود:
مــا جــزو اســتان هــای پرجمعیــت نیســتیم امــا
کرمانشــاه یکــی از کالنشــهرهای ایــران اســت و
بایــد بــه توســعه شــهر کرمانشــاه توجــه ویــژه ای
داشــته باشــیم زیــرا توســعه اســتان در گــرو توســعه
ایــن شــهر اســت.
اســتاندار کرمانشــاه ابــراز امیــدواری کــرد بــا
همــکاری شــهرداری و شــورای شــهر مدیریــت
شــهری بــا ثبــات پیــش رود.
رازانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــه مرکــز اســتان
توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم ،ادامــه داد :شــهر

کرمانشــاه در سیســتم مدیریتــی اســتان بایــد یــک
فایــل مســتقل و مهــم داشــته باشــد و همــکاری
بیــن شــهرداری و ســایر نهادهــا در ایــن زمینــه بایــد
بــه صــورت جــدی دنبــال شــود.
اســتاندار کرمانشــاه تاکیــد کرد کــه باید پــروژه های
مهــم در شــهر کرمانشــاه هرچــه زوتــر بــه اتمــام
برســد.
رازانــی افتتــاح ایــن کلینیــک را کاری ارزنــده در
راســتای ارائــه خدمــات پزشــکی بــه شــهروندان و
پرســنل شــهرداری دانســت و گفــت :ایــن درمانــگاه
بــه شــهروندان کرمانشــاهی خدماتــی همچــون
پزشــکی داخلــی ،عمومــی ،اطفــال ،جراحــی
عمومــی ،قلــب و عــروق ،مامایــی و دندانپزشــکی
ارائــه مــی دهــد.
شــهردار کرمانشــاه نیــز در مراســم افتتــاح ایــن
درمانــگاه بــا تأکیــد بــر اینکــه اولیــن اولویــت
مــا شــهروند ســالم اســت گفــت :مجموعــه
برنامــه هــا و سیاســت هــای شــهری بایــد از
ســامت شــهروندان دفــاع و بــرای رســیدن بــه
وضعیــت مطلــوب تــاش کننــد.
دکتــر عبدالرضــا شــعبانی گفــت :شــهرداری زمانــی

و خانــواده شــان باشــند.
وی افــزود :گاهــی مشــاهده مــی کــردم که پرســنل
شــهرداری بــه خاطــر هزینــه هــای درمانــی قــادر
بــه پیگیــری درمــان بیمــاری خــود یــا خانــواده
شــان نیســتند و ایــن هــم دغدغــه ای بــرای مــن
بــود و هــم بــازده کاری آنــان را پاییــن مــی آورد.
وی تصمیــم راه انــدازی کلینیــک شــهدای
شــهرداری را دغدغــه کاهــش هزینــه هــای
درمانــی پرســنل شــهرداری ،ارائــه خدمــات پزشــکی
بــا تعرفــه هــای دولتــی و کــم بــه شــهروندان و
درآمدزایــی بــرای شــهرداری عنــوان کــرد و افــزود:
خوشــحالم کــه امــروز عــاوه بــر  5هــزار پرســنل
شــهرداری و خانــواده هایشــان ،عمــوم شــهروندان
نیــز مــی تواننــد از خدمــات ایــن کلینیــک
بهره مند شوند.
دکتــر شــعبانی گفــت :ایــن کلینیــک بــا پنــج
پزشــک متخصــص از امــروز کار خــود را آغــاز
میکنــد کــه شــامل گــوش و حلــق و بینــی ،زنــان
و زایمــان ،اعصــاب و روان ،اطفــال و قلــب اطفــال
میباشــد.
وی ادامــه داد :بــه زودی بــا همــکاری دانشــگاه

مــی توانــد به شــهروندان خدمــات بهتــری ارائه دهد
کــه ابتــدا دغدغــه ســامت پرســنل و خانــواده های
آنــان را برطــرف ســازد و هزینــه درمــان را از
هزینــه هــای زندگــی آنــان کاهــش دهــد تــا بــدون
دغدغــه رســیدگی پزشــکی بــه فکــر ســامت خــود

علــوم پزشــکی ســایر تخصصهــا نیــز وارد
ایــن درمانــگاه خواهــد شــد و کلینیــک شــهدای
شــهرداری کرمانشــاه بــه یــک پلــی کلینیــک
تخصصــی تبدیــل میشــود.
دکتــر شــعبانی افــزودد :تــاش مــا ایــن اســت

سند توسعه کشاورزی استان کرمانشاه در دست تدوین است

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه گفــت :در ســند
توســعه کشــاورزی اســتان کــه در دســت تدویــن اســت ســاالنه  10هــزار
هکتــار توســعه جنــگل ایجــاد خواهــد شــد.
خســرو شــهبازی در مراســم روز درختــکاری کــه در پردیــس کشــاورزی و
منابــع طبیعــی دانشــگاه رازی برگــزار شــد افــزود :بیــش از یــک میلیــون و
 500هــزار هکتــار عرصــه هــای منابــع طبیعــی اســتان اســت و خشــکیدگی
و تخریــب جنــگل هــای بلــوط رشــته کــوه زاگــرس بــه عنــوان کمربنــد
زیســتی کشــور از بزرگتریــن مشــکالت منابــع طبیعــی کرمانشــاه اســت.
شــهبازی افــزود :در ســال  94تعــداد  88فقــره آتــش ســوزی در اســتان
کرمانشــاه رخ داده کــه منجــر بــه تخریــب یــک هــزار هکتــار از جنــگل هــا
شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :از محــل اعتبــارات ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه
اســتان ،همچنیــن اعتبــارات ملــی و اســتانی حــدود  160میلیــارد ریــال
اعتبــار بــه بخــش منابــع طبیعــی اســتان اختصــاص داده شــده تــا در
ســطح  21هــزار هکتــار عملیــات آبخیــزداری ،مرتــع داری ،بــذر کاری و
نهــال کاری انجــام شــود.
شــهاب قاضــی رئیــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه رازی
نیــز در ایــن مراســم گفــت :تــا یــک دهــه قبــل و در مناطــق غــرب کشــور
بیابــان نداشــتیم؛ حفــر چــاه هــای بــی مجــوز و ایجــاد ســدهای بــدون
مطالعــه باعــث شــده تــا  300هــزار هکتــار بیابــان در مناطــق غــرب کشــور
ایجــاد بشــود کــه ایــن بــه معنــی مــرگ خامــوش منابــع طبیعــی اســت.
وی بیــان داشــت :زنجیــره کــوچ در کشــور و در منطقــه مــا بــه هــم ریختــه
اســت و متاســفانه دامهــا در زمــان معیــن ورود و خــروج بــه مراتــع ندارنــد
کــه در نتیجــه دامــداران مــا بایــد در ایــن زمینــه آمــوزش ببیننــد زیــرا
مشــارکت مردمــی بــه عنــوان مهمتریــن راهــکار حفــظ منابــع طبیعــی
محســوب مــی شــود.قاضی بــا بیــان اینکــه اگــر جنــگل بــه زمیــن زراعــت
تبدیــل شــود در واقــع زمیــن هــای دیــم کــم بهــره ایجــاد شــده اســت
گفــت :تــا زمانــی کــه بیــکاری و فقــر در کشــور وجــود دارد ،تخریــب منابــع
طبیعــی نیــز همچنــان وجــود دارد.
وی اظهــار داشــت :اگــر بخواهیــم وضعیــت منابــع طبیعــی را در ســطح

فعلــی حفــظ کنیــم در هــر ســال بایــد ســه میلیــون هکتــار عملیــات
آبخیــزداری و  500هــزار هکتــار اقدامــات بیابــان زدایــی انجــام دهیــم.
رضــا رحیمــی معــاون اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمانشــاه
در ایــن مراســم بیــان داشــت :در اســتانداری کرمانشــاه کارگروهــی بــا
عنــوان آبخیــزداری بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای اســتان تشــکیل
شــده اســت.
وی افــزود :مــردم بایــد بــا آبخیــزداری در شــهرها و مناطــق روســتایی بــاغ
و درختــان مثمــر ایجــاد کننــد.
رحیمــی بــا بیــان اینکــه یکــی از بخــش هایــی کــه مــی توانــد ســطح
تولیــد و ثــروت را در اســتان بــاال ببــرد بــه طــور قطــع بخــش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی اســت گفــت :حــدود دو ســوم اســتان عرصــه هــای
منابــع طبیعــی اســت همچنیــن بــا وجــود منابــع انســانی و دانــش آموختــه
کشــاورزی و همچنیــن آب کافــی کــه در اســتان داریــم ،مــی توانیــم ســطح

درآمــد و تولیــد و اشــتغال را در اســتان افزایــش دهیــم.
اســتان کرمانشــاه بــا  24هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت دارای یــک
میلیــون و  800هــزار هکتــار مرتــع و جنــگل اســت.

ایران امروز
خانه تکانی نوروز در ورودی شهر اصفهان آغاز شد

ایــن ســاختمان را از کلینیــک تخصصــی بــه
پلیکلینیــک تخصصــی تبدیــل کنیــم کــه پرســنل
شــهرداری و مــردم بتواننــد از خدمــات بیشــتر
و متنــوع تــر پزشــکی و اقدامــات تشــخیصی آن
اســتفاده کننــد.
شــهردار کرمانشــاه ســپس بــه ســابقه محلــی کــه
کلینیــک در آن احــداث شــده اشــاره کــرد و ادامــه
داد :ایــن محــل قبــا پناهــگاه بــود و پــس از آن بــه
عنــوان اولیــن کلینیــک دانشــگاه علــوم پزشــکی کار
خــود را آغــاز کــرد .ســپس بــه فرهنگســرا تبدیــل
شــد و اکنــون ایــن مرکــز دوبــاره بــا همــکاری
شــهرداری و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه مرکــز
درمانــی تبدیــل شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن محــل پیــش از ایــن
یــک فرهنگســرا بــود ،امــا یــک روز کــه از مقابــل
آن رد شــدم دیــدم هیــچ برنامــه خاصــی نداشــت و
نگهبانــان آن هــم بیــکار بودنــد.
شــهردار کرمانشــاه تأکیــد کــرد :فرهنگســرا بایــد
در محلــی مفــرح و مشــجر بنــا شــود و برنامههــای
متعــددی بــرای مــردم داشــته باشــد و چــون ایــن
مرکــز هیــچ برنامــه و اســتفاده خاصــی بــرای
فرهنگســرا نداشــت بــه کلینیــک درمانــی تبدیــل
شــد.
دکتــر شــعبانی افــزود :بــرای اینکــه صدمــهای
بــه فضاهــای فرهنگــی شــهر وارد نشــود ،دو
فرهنگســرای دیگــر در دســت احــداث داریــم کــه
یکــی از آنهــا در منطقــه پنــج اســت و طــی یکــی
دو هفتــه آینــده افتتــاح میشــود.
وی گفــت :فرهنگســرای دیگــری هــم در الهیــه در
دســت ســاخت اســت کــه بــزودی افتتــاح خواهــد
شــد.
شهردارکرمانشــاه در ادامــه بــه شــرایط اقتصــادی
شــهرداری هــم اشــاره و یــادآوری کــرد :شــهرداری
ســاختار متفاوتــی نســبت بــه ســایر دســتگاهها
و ادارات دارد و بایــد از محــل تــاش و کارخــود
نیروهــای شــهرداری هــم هزینــه پرســنل را بدهــد
و هــم بــه مــردم خدمــات شــهری ارائــه کنــد.
وی تصریــح کــرد :در کشــورایران برخــاف
سایرکشــورها منابــع پایــدار درآمــدی بــرای
شــهرداریها وجــود نــدارد و آنهــا بایــد از عــوارض
ســاخت و ســاز و  ...درآمــد کســب کننــد.
بــه گفتــه دکترشــعبانی در شــرایطی کــه طــی یکــی
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از شیرین کاری آقا رشید تا خانه تکانی نصف جهان
مراسـم خانـه تکانـی شـهر بـه
همـت شـهرداری اصفهـان و
همراهـی هلال احمـر ،اداره
راه و شهرسـازی و جمعـی از
دوچرخه سواران برگزار شد.
بـه گـزارش خبرگـزاری ایمنـا،
دیروز جمعـی از دوچرخه سـواران
شـهر اصفهـان آمـده بودنـد تـا
همدلـی و وفـاق خود را با شـهردار
اصفهـان به منصه ظهور برسـانند.
دوچرخـه سـواران از  4سـاله تـا
 70سـاله سـاعت  7صبح در کنار
شـهرداری مرکـزی گـرد هم آمدنـد و پس از ثبـت تصاویـر از لنزهای عکاسـان به قهجاورسـتان
رفتند.حضـور هنرمنـد مردمـی و نام آشـنای اصفهانـی قدرت اهلل ایزدی (آقا رشـید) فضای شـادی
را ایجـاد کـرد .سـخنان جـذاب ایـن هنرمنـد در این صبـح آدینه شـادمانی و نشـاط حاضـران را
دو چنـدان کـرده بود.پـس از سـخنرانی شـهردار ،نایـب رییس شـورای شـهر اصفهـان و ایزدی
هنرمنـد طنـز پـرداز اصفهانی ،کیسـه های زبالـه همراه با دسـتکش در بیـن حاضران توزیع شـد.
شـهردار و همراهـان نیـز کاورهـای خاکسـتری رنـگ را به تـن کردند و بـه همراه حاضـران برای
جمـع آوری زبالـه اقـدام کردنـد.از کارهـای قابل توجـه در ایـن برنامه تـردد شـهردار اصفهان با
اتوبـوس همـراه بـا دیگـر شـهروندان بـه سـمت قهجاورسـتان بـود .مهـدی جمالـی نـژاد که از
دقایـق اولیـه آغاز برنامـه به همـراه دیگران برای خانـه تکانی شـهر اصفهان اعلام آمادگی کرده
بـود ،در زمینـه ضـرورت حضـور مـردم در برنامه هـای اجتماعی تاکیـد کرد.
وی خواستار مشارکت مردم در حفظ و نگهداری شهر و پاکیزه نگه داشتن آن شد.
در ادامـه ایـن مراسـم ،گـروه هـا در دو بخـش بـه سـمت شـاهین شـهر و خوراسـگان رفتـه تـا
ورودی های شهر را برای مسافران نوروزی آماده و مهیا کنند.

دو ســال اخیــر رکــود بــر ســاخت و ســاز حاکــم
شــده ،درآمــد شــهرداری هــم از محــل عــوارض،
مالیــات و پروانههــای ســاخت و ســاز کاهــش
یافتــه اســت.
ویادامــه داد :بخشــی ازمطالبــات شــهرداری کــه
البتــه مــردم صاحــب واقعــی آن هســتند ازپزشــکان
اســت کــه خوشــبختانه بــا مشــارکت نظــام پزشــکی
قــرار شــده ایــن مشــکل حــل شــود.
شــهردار کرمانشــاه ازســایر دســتگاهها و ادارات
هــم خواســت مطالبــات خــود را پرداخــت کننــد
تــا شــهرداری بتوانــد خدمــات بهتــری بــه مــردم
ارائــه کند.دکتــر شــعبانی در بخــش پایانــی ســخنان
خــود از شــرایط حســاس کنونــی کشــور یــاد کــرد و
از همــه خواســت در انتخابــات پیــش رو مشــارکت
حداکثــری داشــته باشــند.
در ادامــه پروفســور معصومــی جــراح بــزرگ قلــب
بــه نمایندگــی از جامعــه پزشــکی و دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمانشــاه بــه ایــراد ســخن پرداخــت و

ضمــن تشــکر از شــهردار کرمانشــاه بــه خاطــر
راه انــدازی کلینیــک تخصصــی شــهرداری ،ایــن
اقــدام شــهرداری را کاری بســیار ارزنــده دانســت و
گفــت :کار شــما یــک کار بســیار بــزرگ و ارزشــمند
و شــایان تقدیــر وسپاســگزاری اســت چــرا کــه
کار پزشــکی یــک قدمــش هــم مــی توانــد
انســان ســاز ونجــات بخــش باشــد و ایــن حرکــت
شــما دلســوزی و همکاریتــان بــرای رســیدگی بــه
مشــکالت درمانــی شــهروندان اســت.
وی بااشــاره بــه وضعیــت کلینیــک کــه درســابق
یــک پناهــگاه بــود گفــت :ایــن جــا یــک خرابــه
بــود کــه ممکــن اســت هیچکــدام خبــر نداشــته و
یــا بــه یــاد نداشــته باشــید و بارهــا بــرای احیــای
مجــدد واســتفاده بــه عنــوان مرکــز درمانــی تــاش
کردیــم و نشــد و امــروز خوشــبختانه بــا تدبیــر
شــهردار دلســوز کرمانشــاه بــه مرکــزی درمانــی
بــرای شــهروندان و پرســنل زحمتکــش شــهرداری
تبدیــل شــده اســت.

آگهی تجدید مناقصه

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی کرمانشــاه درنظــردارد پــروژه احــداث
یــک بــاب مرکــز بهداشــتی درمانــی در روســتای جابــری شهرســتان ســرپل ذهــاب را ازطریق
مناقصــه عمومــی و براســاس بخشــنامه ســرجمع واگــذار نمایــد.
لــذا پیمانــکاران واجدشــرایط شــرکت در مناقصــه جهــت دریافــت اســناد میتواننــد بــا
واریــز مبلــغ  200/000ریــال بــه شــماره حســاب  2178423705008بانــک ملــی بــه نــام
درآمدهــای غیربهداشــتی و غیردرمانــی از روزشــنبه بــه تاریــخ 94/12/22لغایــت پایــان وقــت
اداری روز ســه شــنبه بــه تاریــخ  94/12/25بــه نشــانی :کرمانشــاه  -بلــوار شــهید بهشــتی -
ســاختمان شــماره یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه  -طبقــه دوم  -مدیریــت عمرانــی
 امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن  38370265تمــاس
حاصــل فرماینــد .
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آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادات پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه بــه تاریــخ 95/1/24
خواهــد بــود.
محــل تحویــل پیشــنهادات :کرمانشــاه -بلــوار شــهید بهشــتی -ســاختمان شــماره یــک
دانشــگاه علــوم پزشــکی – طبقــه دوم – دبیرخانــه محرمانــه خواهــد بــود.
تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت  8:30روز چهارشــنبه بــه تاریــخ 95/1/25ســاختمان
شــماره یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی –طبقــه اول -دفتــر مدیریــت امــور عمومــی خواهــد بود.
مناقصه گران می بایست در سامانه  sajar.mporg.irثبت نام کرده باشند .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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