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گفتگوی اختصاصی عصر باختر
 با مهندس نوربخش حاتمی

 رئیس جهادکشاورزی استان کرمانشاه

ســالیان   در 
شــته    گذ

اغلــب  تخلفــات یــا لغزش هــا 
ــای واردات در  ــاد مافیا ه و ایج
ــه  ــری ب ــای دیگ وزارتخانه ه
ــابق  ــی س ــژه وزارت بازرگان وی
ــه  ــال ک ــاد. ح ــاق می افت اتف
ــن وزارتخانه  ــری از ای دیگر خب
نیســت، ظاهــراً فرصت طلبــان 
ــاورزی  و  ــه وزارت جهادکش ب
صمــت هدایــت شــدند؛ وجــود 
ارز ؛ نهــاده هــای تحریــم هــا و دو نرخــی بــودن  

دامــی وادوات  کشــاورزی و خیلــی دالیــل ریــز 
ــد  ــی گنج ــتار نم ــن نوش ــه درای ــر ک ــت دیگ ودرش
 متاســفانه باعــث ایجــاد رانــت و فســاد شــده اســت

بعــد از اســتعفای محمــود حجتی،وزیــر ســابق جهــاد 
ــود  ــی ب کشــاورزی؛  انتخــاب کاظــم خــاوازی در حال
ــه رأی  ــس  در جلس ــدگان مجل ــده ای از نماین ــه ع ک
اعتمــاد گفتنــد  کــه او » گرفتــار همــان گلوگاه هــای 
ــود  ــای محم ــه در دوره آق ــد ک ــد ش ــادی خواه فس
ــاری  ــای انحص ــوز ه ــد.«   مج ــاق می افت ــی اتف حجت
ــث  ــکر ، بح ــج و ش ــت و برن ــا گوش واردات خصوص
ــتگیری  ــث دس ــی ، بح ــای چین ــتی ه ــاد کش فس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و فســاد در 
تغییــر کاربــری هــا ، فســاد » هــزار میلیــارد تومانــی 
ــال 98،  ــدم « در س ــی گن ــد تضمین ــد خری در فراین
پرونــده فســاد مدیــران جهــاد کشــاورزی در مشــهد 
ــازمان  ــابق س ــس س ــی رئی ــل آقای ــت خلی و بازداش
ــای  ــه نمونه ه ــاد از جمل ــام فس ــه اته ــا  ب جنگل ه
 فســاد افشــا شــده  در ایــن وزارتخانــه اســت  
در شــهریور 98 نیــز مدیــرکل دفتــر بازرســی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  از شناســایی 
ــر  ــه خب ــن وزارتخان ــه ای ــاد در بدن ــوگاه فس 3۶0 گل
ــوگاه  ــی گل ــای کاری تمام ــد ه ــاح فرآین داد واز اص
 هــای فســاد در ایــن مجموعــه ســخن گفــت 
همچنین وزیــر تازه رســیده صمت)رزم حســینی ( نیز 
در مصاحبــه بــا رادیــو اقتصاد  فســاد در خودروســازی 
و در عرضــه فــوالد و... را رد نکــرده بــود  و گفــت : بــا 
ــازی و  ــا شفاف س ــر ب ــای دیگ ــکاری وزارتخانه ه هم
 کنتــرل بیشــتر بــه دنبــال حــذف دالل هــا هســتیم.

ــبق  ــاون اس ــت مع ــر بازداش ــه دو خب ــاه اینک کوت
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه  و بــازرس 
ــت  ــف اس ــث تاس ــه باع ــا گرچ ــن روزه ــت  ای صم
امــا فــروغ  امیــد و عدالــت را دردل  کرمانشــاهی هــا  
روشــن کــرده اســت یــادم اســت تقریبــا ســه ســال 
ــازار  ــم ب ــئولین  اداره تنظی ــی از مس ــز یک ــش نی پی
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــه اتهــام دریافــت 
ــد   ــت ش ــی بازداش ــرکت خصوص ــک ش ــوه از ی رش
در حالــی کــه شــبکه هــای خارجــی عکــس و فیلــم 
ــد  ــز منتشــر میکردن مــردم را در صــف گوشــت قرم
ــه  ــد یاران ــتهای منجم ــی  گوش ــرکت خصوص آن  ش
ــه  ــود را آب  وب ــده ب ــی وارد ش ــا ارز دولت ــه ب ای ک
ــرد. ــی ک ــه م ــازار عرض ــرم  در ب ــت گ ــت  گوش  قیم

ــای  ــر نهاده ــی و دیگ ــازمان بازرس ــم  س امیدواری
ــر  ــه را ب ــود عرص ــر ش ــه دی ــش از آنک ــی پی نظارت
متخلفــان و ســودجویان تنــگ کننــد چــرا کــه االن 
ــا  ــک رشــوه ســاده نیســت بلکــه ب ــف فقــط ی تخل
وجــود تحریــم هــا و شــرایط ســخت اقتصــادی پــای  

ــت. ــان اس ــردم در می ــت م ــی ومعیش ــد مل تولی
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ــنیده  ــی ش ــدس حاتم ــاب مهن جن
مــی شــود کــه توزیــع ناعادالنــه 
در  ســموم  و  شــیمیایی  کــود 
ــن در  ــورد ۱۰۰۰ت ــک م ــه در ی ــتان ک اس
ــه در  ــل حوال ــا جع ــرپلذهاب ب شهرستانس
ــری  ــه باپیگی ــد ک ــه ش ــیاه فروخت بازارس
دســتگاههای نظارتــی رییــس شــرکت 
ــرپل  ــر س ــتان ومدی ــی اس ــات حمایت خدم
برکنــار وبــه #دادگاه جهــت پیگیــری معرفــی 
ــا و  ــرای م ــخی ب ــه پاس ــد چ گردیده ان

ــد ؟ ــدگان داری خوانن
ــا کــود ســفید   ــوع کودشــیمایی اوره ی  مــا دو ن
ــه  ــرداران ک ــره ب ــر به ــه تعبی ــیاه ب ــود س و ک
ــردد  ــفات میگ ــه و فس ــای پارس ــامل کوده ش
ــه تغییــر  داریــم کــه  کــود اوره بــدون هیچگون
قیمتــی نســبت بــه ســال گذشــته و بــا بیســت 
ــع  ــدارک و توزی ــزان ت ــش در می ــد افزای درص
در اختیــار کشــاورزان عزیــز قــرار گرفتــه 
ــم  ــود ه ــن ک ــاره ای ــاز به ــبختانه نی و خوش
تامیــن ودر حــال ارســال بــه اســتان میباشــد و 
ــل  ــق و کام ــارت دقی ــا نظ ــز ب ــع نی ــوه توزی نح
ــا  ــتانها ب ــازمان و شهرس ــا در س ــکاران م هم
ــورد  ــق م ــورت دقی ــزده روزه بص ــل پان فواص
ــف  ــه تخل ــا هرگون ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
ــردد. ــورد میگ ــه برخ ــه قاطعان ــن زمین  در ای

ــده  ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج ــفانه ب ــا متاس  ام
کودهــای فســفات و پارســه مــورد نیــاز کشــور 
ــه تامیــن ارز مــی باشــند  وارداتــی و وابســته ب
ــت  ــی قیم ــت ارز تخصیص ــر قیم ــل تغیی بدلی
ایــن محصــوالت در ســال جــاری افزایــش 
ــوالت  ــی محص ــته و در برخ ــمگیری داش چش
ــته  ــت داش ــش قیم ــر افزای ــار براب ــا چه ــه ت س
ــن  ــم تامی ــل علیرغ ــن دلی ــه همی ــه ب ــم ک ای
ــورد  ــور م ــود در کش ــوع ک ــن ن ــدارک ای و ت
اســتقبال کشــاورزان قــرار نگرفتــه و بــا کاهــش 
جــدی میــزان مصــرف روبــرو بــوده ایــم فلــذا 
ــه  ــک ب ــور کم ــه منظ ــاورزی ب وزارت جهادکش
تولیدکننــدگان محصــوالت اساســی بــرای تهیــه 
ــه تخصیــص  ایــن نهــاده بســیار مهــم اقــدام ب
ــب  ــار در قال ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی دو ه
کارت اعتبــاری بــه کشــاورزان نمــوده کــه 
ســهم اســتان از ایــن مبلــغ بــرای خریــد کــود 
ــرداران از مراکــز توزیــع  و ســم توســط بهــره ب
130 میلیــارد تومــان میباشــد کــه لیــس افــراد 
ــال  ــاورزی ارس ــک کش ــه بان ــرایط ب ــد ش واج
گردیــده و کلیــه شــعب ایــن  بانــک در ســطح 
ــه  ــل کارت ب ــدور و تحوی ــال ص ــتان در ح اس
ــار  ــقف اعتب ــند ، س ــی باش ــور م ــراد مذک اف
ــون  ــت میلی ــاورز بیس ــر کش ــرای ه ــوب ب مص
ــه  ــرای ده هکتــار مــی باشــد یعنــی ب تومــان ب
ازاء هــر هکتــار محصــوالت اساســی دو میلیــون 

ــار .  در  ــر ده هکت ــقف حداکث ــا س ــان ت توم
ــتان  ــده در شهرس ــاد ش ــکل ایج ــوص مش خص
ســرپلذهاب بایــد عــرض کنــم متاســفانه یکــی 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــود در ای ــع ک ــل توزی از عوام
سوءاســتفاده از کــم توجهــی برخــی مدیــران و 
ــژه در حــوزه شــرکت  کارشناســان مربوطــه بوی
ــن  ــی تامی ــه متول ــتان ک ــی اس ــات حمایت خدم
ــن  ــد ضم ــی باش ــتان م ــود در اس ــدارک ک و ت
ــت  ــات تح ــی مکاتب ــل برخ ــه #جع ــدام ب اق
ــت جهادکشــاورزی شهرســتان و  ــوان مدیری عن
ارائــه ایــن #مکاتباتجعلــی بــه شــرکت خدمــات 
حمایتــی کشــاورزی اســتان  مرتکــب تخلفاتــی 
ــر  ــازاد ب ــود م ــه هــای ک ــه اخــذ محمول از جمل
ســهمیه تعییــن شــده و همچنیــن عرضــه 
خــارج از شــبکه ایــن نهــاده و تخلفــات دیگــری 
گردیــده کــه در اولیــن بررســیهای انجــام شــده 
توســط تیــم نظارتــی ســازمان همــکاران مرتبط 
ــی  ــس از بررس ــد و پ ــوع گردیدن ــه موض متوج
دقیــق و ارزیابــی کامــل تخلفــات پرونــده عامل 
ــی الزم  ــورد قانون ــت برخ ــده جه ــع یادش توزی
بــه مراجــع قضایــی ارجــاع و پرونــده تخلفــات 
ــع  ــم در مراج ــط ه ــان مرتب ــر و کارشناس مدی
ــایان  ــد ،ش ــیدگی میباش ــال رس ــه در ح مربوط
ذکــر اینکــه یکــی از دالیــل #برکنــاری احــدی 
ــه  ــم ک ــوزه ه ــن ح ــئول در ای ــران مس از مدی
دقــت الزم در بررســی مــدارک و بویــژه اســناد 
جعلــی ارائــه شــده توســط عامــل مــورد نظــر را 
نداشــته همیــن موضــوع بــوده ،لکــن بــی شــک 
ــا حمایــت مجموعــه محتــرم #قضایــی ضمــن  ب
برخــورد قاطــع بــا فــرد متخلــف و ســایر افــراد 
ــت  ــاورزان و بی ــوق کش ــع حق ــط از تضیی مرتب

ــد.. ــد آم ــل خواه ــت بعم ــال ممانع الم
ــی   ــکلی خاص ــتانها مش ــایر شهرس ــا درس ضمن
ــازیکود  ــواردی #ذخیرهس ــی در م ــم وحت نداری
بــه منظــور  تامیــن ســهمیه بهــاره نیــز 
ــور  ــه منظ ــد ب ــه نمان ــت ، ناگفت ــام شده اس انج
در  کودفســفاته  مصــرف  کمبــود  جبــران 
ــان  ــط کارشناس ــای الزم توس ــه ه ــز توصی پایی
تحقیقــات  مرکــز  محققیــن  و  ســازمان 
کودهــای  مصــرف  خصــوص  در  کشــاورزی 
فســفات  کــود  پاشــی  محلــول  و  مایــع 
راســتای  در  اقدامــات الزم  و  آمــده  بعمــل 
ــت. ــده اس ــل آم ــز بعم ــام نی ــن اق ــن ای  تامی

و  مهــم  بســیار  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی 
اثــر گــذار انجــام شــده در وزارت جهــاد 
ــا  ــه ب ــق نام ــاء تواف ــم و امض ــاورزی تنظی کش
راســتای  در  )ره(  #ســتاداجراییفرمانحضرتامام 

#جهشــتولید در محصــوالت اساســی بــا کشــت 

#دیــم میباشــد کــه در همیــن راســتا 1۷0 هــزار 

ــم اســتان تحــت پوشــش  هکتــار از اراضــی دی
ــن  ــت ای ــد و مالکی ــه ان ــرار گرفت ــرح ق ــن ط ای

ــوع  ــات متن ــت خدم ــر در یاف ــاوه ب ــی ع اراض
آموزشــی و تحقیقاتــی بصــورت رایــگان و 
اســتفاده از خدمــات نظارتــی کارشناســان 
و متخصصــان ناظــر خدمــات بســیار مهــم 
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــه بیم ــری ازجمل دیگ
ــای  ــت کوده ــدک ،دریاف ــیار ان ــغ بس ــا مبال ب
ــای  ــت ه ــا قیم ــه ای ب ــع یاران ــول و مای محل
ــول و  ــی محص ــت واقع ــر از قیم ــیار کمت بس
همچنیــن دریافــت یارانــه خریــد برخــی ادوات و 
 تجهیــزات مــورد نیــاز بهرمنــد خواهنــد گردید .

جنــاب مهنــدس گفتــه مــی شــود 
ــای  ــه نهاده ــع ناعادالن ــه  توزی ک
دامــی در اســتان واختصــاص 
ــه  ــا ب ــاده ه ــن نه ــی از ای ــش عظیم بخ
بازارســیاه  در  کــه  ج.ا  بنــام  شــخصی 
ــورد  ــک م ــه در ی ــیده ک ــروش رس ــه ف ب
ــتریصحنه  ــط #دادگس ــو توس ــون ج ۴کامی
ــان  ــون توم ــت و۷2۰میلی ــرات بازداش وتعزی
ــی  ــدد نارضایت ــوارد متع ــد وم ــه ش جریم
مرغــداران کــه در نهایــت منجــر بــه  
دام امــور  پشــتیبانی  مدیــر   برکنــاری 

 اســتان و معاونــت امــور دام ســازمان 
گردیــده اســت ؟

ــاده  ــع نه ــت توزی ــفانه وضعی ــته  متاس در گذش
ــای  ــه ه ــش کارخان ــژه در بخ ــی بوی ــای دام ه
خــوراک دام و اتحادیــه هــا و واحدهــای صنعتــی 
ــه  ــود برنام ــدم وج ــوده و ع ــب نب ــا مناس اساس
ــه  ــن حــوزه زمین ــزی و نظــارت دقیــق در ای ری
ســاز بــروز ایــرادات و اشــکاالت اساســی 
ــور   ــه حض ــوان ب ــه میت ــه از آن جمل ــده ک گردی
افــرادی تحــت عنــوان توزیــع کننــده ســبوس 
و ســایر نهــاده هــا در ســطح شهرســتانها 
تحــت عنــوان ســهمیه دامــداران ســنتی 
اشــاره کــرد کــه بخــش عمــده ای از محصــوالت 
ــت  ــفانه در نهای ــراد متاس ــن اف ــه ای ــی ب تحویل
ــازار آزاد  ــید و در ب ــی رس ــت #دالالن م ــه دس ب
ــد  ــکان تولی ــا ام ــه اساس ــد چراک ــه میش عرض
خــوراک دام و ترکیــب اصولــی و فنــی نهادهــای 
ــد( ــو درص ــش از ن ــده )بی ــش عم ــی در بخ دان

ــته و  ــود نداش ــداری وج ــنتی دام ــای س واحده
عمــا اســتفاده از ســبوس تحویلــی بــرای ایــن 
واحدهــا امــکان پذیــر نبــود ، دریافــت ســهمیه 
ســبوس توســط مالکیــن برخــی کارخانــه 
هــای غیــر فعــال و راکــد و فــروش آن در بــازار 
آزاد و همچنیــن دریافــت ســهمیه هــای نهــاده 
ــانتره و  ــد کنس ــزان تولی ــتر از می ــی  بیش دام
عرضــه مــازاد ســهمیه در بــازار آزاد و همچنیــن 
فروشــی  و گــران  کیفیــت  بــی  تولیــدات 
ــری از  ــش دیگ ــم بخ ــدی ه ــوالت تولی محص
مشــکات موجــود در ایــن عرصــه بودنــد 

ــی و  ــق کارشناس ــیهای دقی ــس از بررس ــه پ ک
ــد  ــران ارش ــا مدی ــورت ب ــی الزم و مش میدان
ــا اخــذ موافقــت کار گــروه  مرتبــط در اســتان ب
مربوطــه در معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری و اخــذ نکتــه نظــرات فنــی صاحــب 
ــه ســامان دهــی و  ــن حــوزه برنام نظــران در ای
نظــارت بــر توزیــع ایــن نهــاده هــا در ســال 9۸ 
ــطه  ــن واس ــه همی ــد ،ب ــی ش ــن و عملیات تدوی
ــا در  ــطه ه ــت #دالالن و واس ــع دس ــن قط ضم
ــا  ــهمیه ه ــی س ــامان ده ــا س ــش ب ــن بخ ای
ــداری  ــای دام ــی واحده ــاز واقع ــاس نی ــر اس ب
صنعتــی اســتان و بــا در نظــر گرفتــن تولیــدات 
ــی  ــدی منطق ــهمیه بن ــه س ــر کارخان ــی ه واقع
ــا  ــدید نظارته ــا تش ــد و ب ــام ش ــی انج و قانون
امــکان تخلــف و ارائــه لیســتهای تولیــد و 
ــی  ــط برخ ــول توس ــی  محص ــه غیرواقع عرض
واحدهــای راکــد یــا نیمــه فعــال از بیــن رفتــه 
ــداری  ــد دام ــر واح ــه ه ــهمیه ب ــص س و تخصی
ــه  ــود و ب ــداد دام موج ــاس تع ــر اس ــی ب صنعت
ــاس  ــاه براس ــر م ــدی در ه ــه تولی ــر کارخان ه
تولیــد مــاه قبــل صــورت پذیرفــت کــه در ایــن 
ــه در  ــر کارخان ــن ه ــد مالکی ــرر ش ــتا مق راس
ــد  ــاری تولی ــود اظه ــت خ ــاه لیس ــان هرم پای
ــر  ــا ذک ــفاف ب ــورت ش ــود را بص ــل خ ــاه قب م
ــل  ــداران و درج کام ــق  خری ــخصات دقی مش
اطاعــات مربوطــه بــه انجمــن صنفــی مربوطــه 
تاییــد  و  بررســی  از  پــس  و  داده  تحویــل 
ــی  ــورد ارزیاب ــور م ــت مذک ــن لیس ــن انجم ای
تیــم نظارتــی مدیریتهــای جهادکشــاورزی 
ــد  ــورت تایی ــه و در ص ــرار گرعت ــتانها ق شهرس
 مــاک تخصیــص ســهمیه مــاه بعــد قــرار گیرد.

کــه  متوجــه شــدیم  بررســیها  در خــال 
ــدی در  ــای تولی ــدادی از واحده ــفانه تع متاس
ــه  ــده در زمین گذشــته مرتکــب #تخلفــات عدی
ــوراک  ــژه خ ــانتره بوی ــه کنس ــد و عرض تولی
ــیهای  ــس از بررس ــه پ ــد ک ــده ان ــور گردی طی
ــر  ــی ب ــات احتمال ــق تخلف ــی دقی ــه ارزیاب اولی
اســاس نظــر کمیتــه اســتانی بــه تیمی متشــکل 
از نماینــدگان جهادکشــاورزی ، ســازمان صمــت ،

ــده  ــوارد الزم نماین ــکی و در م اداره کل دامپزش
ــد  ــول گردی ــی مح ــتگاههای نظارت ــی دس برخ
ــازی  ــن مستندس ــک ضم ــده نزدی ــه در آین ک
ــدادی  ــف تع ــده تخل ــن پرون ــاس قوانی ــر اس ب
از واحدهــای مذکــور بــه مراجــع ذیصــاح 
ــد  ــل خواه ــی الزم بعم ــورد قانون ــال و برخ ارس
ــی  ــه برخ ــدیم ک ــه ش ــرا« متوج ــن اخی آمد،لک
از ایــن افــراد کــه حســب بررســی بعمــل آمــده 
متاســفانه برخــی از آنــان از مالکیــن واحدهــای 

ــند .. ــی باش ــف م ــدی دارای تخل تولی
ــت  ــا و تح ــف اراده م ــد تضعی ــه قص ــاال ب احتم
ــه  ــدام ب ــیها اق ــج بررس ــرار دادن نتای ــر ق تاثی

ــا  ــات کام ــات و ابهام ــرح اتهام ــی و ط فرافکن
کــذب و بــی اساســی بــر علیــه ســازمان 
و مجموعــه همــکاران مرتبــط نمــوده انــد 
کــه در همیــن جــا اعــام خواهــم کــرد 
تاثیــری  کوچکتریــن  اقدامــات  اینگونــه 
ــئولین  ــایر مس ــده و س ــدی بن ــزم ج ــر ع ب
مرتبــط بــرای برخــورد قانونــی قاطــع بــا  
ــازمان  ــت و س ــد داش ــی نخواه ــات ارتکاب تخلف
و  مــدارک  ارائــه  آمــاده  جهادکشــاورزی 
وجاهــت  در خصــوص  مربوطــه  مســتندات 
ــد. ــی باش ــده م ــام ش ــات انج ــی اقدام  قانون
ــر  ــی ب ــده مبن ــرح ش ــات مط ــوص ابهام در خص
ــی  ــه برخ ــی ب ــر قانون ــهمیه غی ــاص س اختص
ــب  ــم مطل ــرض کن ــد ع ــدی بای ــای تولی واحده
ــرای  ــوده و ب ــض ب ــذب مح ــده ک ــوان ش عن
ــا توزیــع  مجموعــه دســت انــدرکاران مرتبــط ب
ایــن نهــاده هــا صرفــا عملکــرد افــراد و 
واحدهــای تولیــدی مــاک عمــل بــوده و هســت 
و در مــواردی حتــی بــا اســتقرار نماینــده تمــام 
ــه و رصــد کامــل ورودی  وقــت در محــل کارخان
ــای  ــری ه ــخت گی ــا س ــاده ه ــی نه و خروج
ــل  ــا بعم ــن واحده ــه ای ــبت ب ــی نس مضاعف
ــده  ــر ش ــب منتش ــه مطل ــن اینک ــده ،ضم آم
ــن  ــی از ای ــنگین یک ــه س ــر جریم ــی ب مبن
ــورد  ــم م ــف ه ــکاب تخل ــل ارت ــا بدلی واحده
ــای  ــی ه ــاس ارزیاب ــر اس ــت و ب ــد نیس تایی
ــن  ــی از چندی ــور یک ــد مذک ــده واح ــل آم بعم
ــه از  ــد ک ــش میباش ــن بخ ــال در ای ــد فع واح
ــخ  ــن تاری ــا ای ــا ت ــی ه ــروع ارزیاب ــان ش زم
ــد. ــده ان ــی نگردی ــل طرح ــف قاب ــب تخل  مرتک
ــل ذکــر ایــن کــه طــی  نکتــه بســیار مهــم قاب
چندیــن مــاه گذشــته واحدهــای تولیــدی 
ــوی  ــا از س ــا و باره ــش باره ــن بخ ــال در ای فع
ــت و  ــر ظرفی ــه از نظ ــی مربوط ــپ نظارت اکی
ــت  ــت و قیم ــن کیف ــد و همچنی ــزان تولی می
ــی  ــی موضوعات ــده و حت ــه ش ــوالت عرض محص
ــه  ــد حاصل ــات  درآم ــت مالی ــون پرداخ همچ
کار  محــل  در  کارگــران  فعــال  حضــور  و 
لیســتهای  و  قرارگرفتــه  ارزیابــی  مــورد 
ــتی  ــورد راس ــه م ــورت ماهیان ــده بص ــه ش ارائ
 آزمایــی قــرار گرفتــه و خواهنــد گرفــت.

ــه  ــی گالی ــدس حاتم ــاب مهن جن
هایــی در رابطــه بــا توزیــع 
شــبکه  از  وخــارج  ناعادالنــه 
تراکتــور و ادوات کشــاورزی در اســتان اســت 
ــل  ــه عم ــازمان چگون ــوص س ــن خص در ای

ــت ؟ ــرده اس ک
ــور  ــهمیه تراکت ــید س ــته باش ــتحضار داش  اس
ــار۸۶  ــا اعتب ــتگاه ب ــال 400 دس ــتان امس اس
ــن  ــد لک ــع ش ــود ه توزی ــان ب ــارد توم میلی

ــال  ــا در س ــاد تقاض ــیار زی ــش بس ــل افزای بدلی
جــاری بــا رایزنــی مجمــع #نماینــدگان محتــرم 
ــاش  ــامی و ت ــورای اس ــس ش ــتان در مجل اس
ــو  ــع و عض ــرم مجم ــت محت ــری ریاس و پیگی
ــینی  ــای حس ــاب  آق ــع جن ــیون صنای کمیس
کیــا  300 دســتگاه تراکتــور بــه ســهمیه اســتان 
افــزوده شــد کــه جــذب اعتبــار مــورد نیــاز بــه 
ــان  ــن متقاضی ــهیات ای ــت تس ــور پرداخ منظ
بدلیــل جــذب صــد درصــدی  ســهمیه اســتان  
ــد و  ــه گردی ــکاتی مواج ــا مش ــدای کار ب در ابت
ــی  ــاز بصــورت قطــره چکان ــارات مــورد نی اعتب
و بــا مبالــغ انــدک تخصیــص پیــدا میکــرد کــه 
موجبــات نگرانــی و بعضــا گلــه منــدی تعــدادی 
ــده  ــرد و بن ــم ک ــز را فراه ــان عزی از متقاضی
همیــن جــا از همــه ایــن بزرگــواران عذرخواهــی 
ــا پیگیریهــای مســتمر جنــاب  میکنــم ،لکــن ب
ــان و  ــرم ایش ــت محت ــتاندار ومعاون ــای اس آق
ــه  ــرم در وزارتخان ــئولین محت ــاعدت مس مس
ــد  ــی چن ــبختانه  ط ــاورزی خوش ــک کش و بان
ــتان  ــه اس ــاز ب ــورد نی ــار م ــته اعتب روز گذش
تخصیــص یافــت کــه قــدردان عنایــت و توجــه 
ویــژه همــه ایــن عزیــزان هســتیم و همیــن جــا 
ــت  ــات مدیری ــری و زحم ــکر از پیگی ــن تش ضم
ــمندمان  در  ــکاران ارزش ــعب و هم ــرم ش محت
ــا  ــز تقاض ــان عزی ــاورزی  از متقاضی ــک کش بان
میکنــم جهــت تکمیــل مــدارک و طــی مراحــل 
قانونــی اخــذ تســهیات خریــد تراکتــور و ادوات 
معرفــی شــده  بــه مدیریتهــای جهادکشــاورزی 
و درصــورت تکمیــل مــدارک بــه شــعب بانــک 

ــد.  ــه فرماین ــاورزی مراجع کش
پیگیــری  و  حساســیت  از  تشــکر  ضمــن 
ــهمیه  ــه س ــم ک ــرض کن ــد ع ــی بای حضرتعال
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــتان ب ــر شهرس ــور ه تراکت
ــره  ــداد به ــی تع ــزان اراض ــون می ــی  همچ های
بــردار و ضریــب مکانیزاســیون تعییــن و در 
جهادکشــاورزی  محتــرم  مدیــران  اختیــار 
ــزان هــم  ــن عزی ــرار گرفــت و ای شهرســتانها ق
ــت  ــخ ثب ــون تاری ــی  همچ ــاظ اولویتهای ــا لح ب
نــام، میــزان اراضــی تحــت تملــک هــر شــخص 
ــره  ــتقرار به ــه اس ــور در منطق ــت تراکت و وضعی
ــه  ــدام ب ــراد اق ــت اف ــزان فعالی ــردار و می ب
توزیــع ســهمیه تخصیصــی نمــوده انــد، علیهــذا 
ــت  ــدم رعای ــه ع ــبت ب ــزی نس ــه عزی چنانچ
ــا  ــد و ی ــی تردی ــه خاص ــوق در منطق ــوارد ف م
ــورد  ــا م ــه قطع ــورت مراجع ــی دارد در ص ابهام
ــر  ــایان ذک ــت ، ش ــد گرف ــرار خواه ــی ق بررس
اینکــه در مــواردی ابهامــات و ســواالتی از ســوی 
برخــی مســئولین عزیــز در بعضــی شهرســتانها 
ــات الزم  ــخ و توضیح ــه پاس ــد ک ــرح گردی مط
ــد. ــام گردی ــع ابه ــه و رف ــزان ارائ ــت عزی خدم

مهنــدس حاتمــی طــی گفتگویــی بــا خبرنــگار 
ــکل  ــایعات ش ــه ش ــخ ب ــر در پاس عصرباخت
گرفتــه در فضــای مجــازی در خصــوص شــایعه  
ــاورزی و  ــی کش ــترده اراض ــری گس تغییرکارب
ــه  ــورت گرفت ــد ص ــی و زد وبن ــب اراض تخری
ــر  ــراب نیلوف ــورد در س ــک م ــه در ی بطوریک
ــی  ــه ی گال ــع  گلخان ــوان مجتم ــت عن تح
ــری  ــر کارب ــی تغیی ــار از اراض ــرای 50 هکت ب
صــادر و بالــغ بــر 4میلیــارد تومــان اعتبــارات 
دولتــی جهــت دیوارکشــی و تامیــن آب و بــرق 
ــه  ــروع ب ــت ش ــده ودرنهای ــه ش و گاز هزین
فــروش قطعــات هزارمتــری جهــت  ویاســازی 
ــی  ــازمان بازرس ــری س ــا پیگی ــد وب ــوده ان نم
ــه  ــت هزین ــتور برگش ــده و دس ــف گردی متوق
ــه بیــت المــال صــادر  هــای صــورت گرفتــه ب
شــده ،گفت:خــوب اســت کــه بدانیــم  مجتمــع 
ــن  ــه م ــی ک ــر زمان ــراب نیلوف ــای س گاله
ــازمان  ــط س ــال 9۶ توس ــودم در س ــر نب مدی
اســتانداردهای  طبــق  و  مهندســی  نظــام 
خــاص نظــام مهندســی مجــوزش صــادر 
شــده اســت ، و طــی ســال 9۷ از محــل 
اعتبــارات دولتــی در زمــان مدیریــت ریاســت 
بودجــه  میلیــارد  یــک  قبلــی  ســازمان 
ــت  ــی جه ــارات دولت ــل اعتب ــه آن از مح ب
ــع  ــی مجتم ــای عموم ــاخت ه ــعه زیرس توس
ــه  ــه ک ــاص یافت ــه اختص ــن گلخان ــه ای ــا ب ه
ایــن بودجــه در گلخانــه مذکــور هزینــه 
ــار  5  ــک اعتب ــم ی ــال 9۸ ه ــی س ــده و ط ش
ــه اختصــاص  ــه ایــن گلخان ــی ب میلیــارد تومان
ــع  ــد مجمت ــه بازدی ــخصا ب ــه ش ــت، ک یاف
رفتــم و چــون پیشــرفت فیزیکــی کمــی 

ــت  ــارات پرداخ ــم اعتب ــازه ندادی ــت اج داش
 شــود ودر جاهــای دیگــر هزینــه شــد.

وی افــزود :البتــه جالــب اســت بدانیــد 
کــه تــا قبــل از ســال 9۸ ،تنهــا حــدود 
۲۸هکتارگلخانــه فعــال در اســتان داشــتیم که 
ــار رسیده اســت  ــه 4۷ هکت خوشــبختانه االن ب
ــم،  ــداث داری ــت اح ــز در دس ــار نی و 35 هکت
ــث  ــاله در بح ــن دو س ــا در ای ــی تقریب یعن
برابــر ســنوات گذشــته  گلخانــه هــا دو 
افزایــش ســطح داشــته ایــم، البتــه انحرافاتــی 
هــم در مــورد مجــوزات گلخانــه هــا در ســطح 
شهرســتان هــا دیــده شــده اســت کــه مربــوط 
بــه بهــره بــردار و مالــک زمیــن و یا کارشــناس 
ناظــر نظــام مهندســی بــوده اســت کــه بعضــی 
ــز  ــر را نی ــد و  ۶۲ نف ــع کردن ــات را رف انحراف
ــم  ــرم کردی ــام ج ــی و اع ــرا معرف ــه دادس ب
ــع  ــتور قل ــا دس ــدادی از آنه ــرای تع ــه ب ک
ــناس  ــن ۲۲کارش ــد ، همچنی ــع داده ش وقم
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــر در س ــاغل ناظ ش
ــت  ــه هیئ ــز ب ــاورزی نی ــازمان جهادکش س
بــدوی انتظامــی ســازمان معرفــی شــدند کــه 
ــد  ــورد الزم خواه ــا برخ ــا آنه ــان ب ــی گم ب
شــد،البته بــرای چندنفــر نیــز احکامــی صــادر 
شــده اســت بــه طــوری کــه اســتان کرمانشــاه 
در کشــور در  بحــث مقابلــه بــا تخریــب اراضی 
ــار   ــن ب ــی چندی ــت و حت ــوده اس ــرو ب پیش
ــتان در  ــتری و دادس ــر کل دادگس ــط مدی توس
 ایــن مبحــث مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه ایــم .

وی افــزود: البتــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم 
اســتان کرمانشــاه بــا بالــغ بــر 900 هــزار هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی دارد و زمیــن هــای 

زیــادی در مســیر جــاده ها و حواشــی شــهرها 
دارد ،کــه در 350 هــزار هکتــار آن جاذبــه های 
ــازها  ــاخت و س ــداث و س ــت اح ــادی جه زی
 وسوســه انگیــز و تخلفــات همواره وجــود دارد .

مهنــدس حاتمــی در خصــوص شــایعه فراخوانی 
ــا  ــی و آزادی وی ب ــتگاه قضای ــه دس ــان ب ایش
قیــد ضمانــت نیــز افــزود : تــا ایــن لحظــه کــه 
خدمــت شــما هســتم هیــچ احضــار و فراخوانی 
ــا و  ــه ج ــن هم ــه م ــه ،البت ــورت نگرفت ص
همیشــه حاضــر هســتم ،هرگونــه توضیحاتــی 
در بحــث عملکــرد دو ســاله خــودم و همکارانم 
ارائــه نمایــم و خوشــحالم کــه طبق مســتندات 
ــش از ده  ــال بی ــن دو س ــی  ای ــود در ط موج
ــه و  ــورت گرفت ــته کار  ص ــال گذش ــا 15 س ت
علــی رغــم تمــام محدودیــت هــا مثــل کرونــا 
ــت و  ــا جدی ــا ب ــکاران م ــا و...هم ــم ه و تحری
ــبانه  ــا ش ــش ه ــام بخ ــتر در تم ــوان بیش ت
روزی کار کــرده انــد ،کــه انشــاا...تصمیم 
ــور  ــا حض ــر ب ــارک فج ــه مب ــم در ده داری
ــام  ــرد تم ــم عملک ــاب قل ــا و اصح ــانه ه رس
بخــش هــای ســازمان را بــرای مــردم تشــریح 
ــت  ــی اس ــم طبیع ــد بگوی ــه بای ــم، البت نمائی
ــی کــه کار و تــاش مضاعــف باشــد،  هــر جای
 ســنگ انــدازی هــای نیــز صــورت مــی گیــرد.

ــی  ــورت مصداق ــه ص ــت ب ــزود :الزم اس وی اف
چنــد مــورد از اتفاقــات مثبــت ســازمان 
جهادکشــاورزی را طــی دوســال اخیــر عــرض 
ــدات  ــدی تولی ــد ۲0 درص ــه رش ــم از جمل نمای
ــرد  ــت س ــعه ظرفی ــاورزی، توس ــش کش بخ
خانــه هــا از 5 هــزار تــن بــه بیــش از 50 هــزار 
تــن، همچنیــن در بحــث کشــت زعفــران کــه 

محصولــی اســتراتژیک اســت 5 برابــر ظرفیــت 
ــم و...کــه  ســالهای قبــل پیشــرفت داشــته ای
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــزارش فعالیته ــزودی گ ب
ــام  ــا اع ــانه ه ــه رس ــتدل ب ــورت مس ــه ص ب

ــد. ــد ش خواه
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
کرمانشــاه در ادامــه افــزود: از جملــه اقدامــات 
شــاخص ســازمان جهادکشــاورزی در دوســال 
گذشــته میتوان بــه افزایــش بیــش از ۷00 هزار 
ــرآوری  ــی و ف ــع تبدیل ــت صنای ــی ظرفی تن
ــرد  ــاره ک ــداری و.... اش ــدی و نگه ــته بن و بس
ــت  ــوص ظرفی ــا در خص ــه تنه ــه ای ک ــه گون ب
مهمتریــن  از  یکــی  کــه  هــا  ســردخانه 
ــوده و  ــاورزی ب ــش کش ــعه بخ ــل توس عوام
ــش  ــادرات ،کاه ــعه ص ــزایی در توس ــش بس نق
ــط  ــش متوس ــازار ، افزای ــم ب ــات ،تنظی ضایع
درآمــد بهــره بــرداران و در کل مدیریــت 
کل  پایــان ســال 9۷  در  دارنــد  محصــول 
ظرفیــت موجــود اســتان پنــج هــزار تــن بوده 
ولــی امــروز خوشــبختانه حــدود پنجــاه هــزار 
ــرداری  ــره ب ــال به ــر در ح ــی ده براب ــن یعن ت
ــاخت  ــال س ــن در ح ــد هزارت ــش از یکص و بی
ــد  ــی رش ــم یعن ــه داری ــل اولی ــی مراح و ط
ــدود  ــق ح ــااهلل اف ــدی و انش ــزار درص ــه ه س
ــم، ــال میکنی ــتان دنب ــرای اس ــن را ب ــزار ت  ه

از  یکــی  بعنــوان  زعفــران  محصــول  در 
محصــوالت بســیار اســتراتژیک کــه بــا 
کمتریــن مصــرف آب ،بیشــترین درآمــد و 
اشــتغال زایــی را دارد و مهــم تــر اینکــه 
ــتگاه  ــیار دور خواس ــته بس ــاه در گذش کرمانش
ــه  ــار ب ــد هکت ــر از ص ــوده از کمت ــران ب زعف
ــاری  ــش از 450 هکت ــت بی ــر کش ــطح زی س
رســیده ایــم و ایــن در حالیســت کــه امســال 
1۷00 کیلوگــرم زعفــران بــا کیفیــت بــی نظیــر 
ــران و جهــان در کرمانشــاه تولیــد شــد.  در ای

در موضــوع گلخانــه هــا کــه یکــی از مهمترین 
کشــاورزی  بخــش  توســعه  فاکتورهــای 
میباشــد از ســطح کل فعــال و در حــال بهــره 
ــال 9۸  ــدای س ــاری در ابت ــرداری ۲۸ هکت ب
ــی ســابقه در حــال  ــا جهــش ب خوشــبختانه ب
حاضراســتان  بــه ســطح در حــال بهــره 
ــاری  ــدود 4۷ هکت ــده ح ــل ش داری و تکمی
ــار هــم در حــال تکمیــل و  رســیده و 35 هکت
احــداث داریــم کــه بخــش عمــده ای از اینهــا 
انشــااهلل تــا پایــان دولــت بــه بهــره داری مــی 

رســند یعنــی اش حــد و ســه برابــری نســبت 
ــن در حالیســت  ــخ کرمانشــاه و ای ــه کل تاری ب
ــای  ــع ه ــهرکهای و مجتم ــوع ش ــه موض ک
ــرا و  ــال اج ــت در ح ــا جدی ــم ب ــه ای ه گلخان
پیگیــری اســت ،اســتحضار داشــته باشــید هر 
هکتــار گلخانــه اشــتغال مســتقیم حداقــل ده 
ــمگیر  ــیار چش ــد بس ــش درآم ــری و افزای نف
محصــوالت  برابــری  ده  تولیــد حداقــل  و 
ــا کیفیــت را همــراه خواهــد داشــت.  بســیار ب
در زمینــه افزایــش تولیــد در واحــد ســطح در 
محصــوالت اســاس از جملــه گنــدم،ذرت ،جــو 
ــیار  ــای بس ــود و..... گامه ــد و نخ ــدر قن ،چغن
بلنــدی برداشــته شــده بگونــه ای که در ســال 
ــاو ــوالت کش ــد محص ــی 99 _ 9۸ در تولی زراع
ــان(  ــیات و آبزی رزی)زراعی،باغی،دامپروری،ش
ــاهد  ــی را ش ــزار تن ــد و 4۸0 ه ــش ح افزای
ــابقه  ــی س ــتان ب ــخ اس ــه در تاری ــم ک بودی
ــری  ــه براب ــعه س ــه توس ــن اینک ــت، ضم اس
ــزه و  ــد پایی ــدر قن ــت چغن ــر کش ــطح زی س
نخــود پاییــزه کــه در افزایــش تولیــد و ایجــاد 
ــی دارد  ــر باالی ــدار تاثی ــد پای ــتغال و درآم اش
رشــد ســه برابــری نســبت بــه ســنوات قبــل 
ــات  ــوص اقدام ــن خص ــه در ای ــم ک ــته ای داش
کشــاورزان همراهــی  و  عزیــز   همــکاران 
ــیار  ــوارد  بس ــکات و م ــوده. ن ــرت آور ب  حی
بســیار مهــم دیگــری هــم هســت که انشــااهلل 
 در فرصــت مناســب  بــه آن اشــاره خواهــم کرد
ســپس  حاتمــی  نوربخــش  مهنــدس 
ــرح  ــات مط ــوص ابهام ــد در خص ــادآور ش ی
شــده در رابطــه بــا مجتمــع گلخانــه ای 
بایــد  نیلوفــر  ســراب  گایــل  روســتای 
ــم: ــرض کن ــم را ع ــیار مه ــه بس ــد نکت  چن
قبــل از هرچیــز بایــد تاکیــد کنــم کــه امــروزه 
توســعه ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
ــهرکها  ــا و ش ــع ه ــژه در مجتم ــه ای بوی گلخان
یکــی از مهمتریــن راهبردهــای توســعه بخــش 
ــمار  ــه ش ــان ب ــور و در جه ــاورزی در کش کش
ــتان  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــد و س ــی آی م
هــم طی چنــد ســال اخیــر بویــژه در دو ســال 
گذشــته بــا حمایتهــا و تاکیــدات جنــاب آقــای 
ــای  ــتان گامه ــادی اس ــم اقتص ــتاندار و تی اس
بســیا مهــم و موثــری را در این زمینه برداشــته 
 کــه در بخــش قبلــی مختصــر توضیحاتــی دادم 
ــفاف  ــد ش ــی بای ــع گال ــوص مجتم در خص

ــه :   ــم ک ــرض کن ع

ــل از  ــال قب ــور دو س ــع مذک ــوز مجتم اوال مج
ــی  ــازمان یعن ــس س ــوان رئی ــده بعن ورود بن
ــت  ــط ریاس ــی   9۷_ 9۶ توس ــال زراع در س
ــط  ــر اســاس ضواب محتــرم وقــت ســازمان و ب
ــادر  ــی ص ــا قانون ــه و کام ــررات مربوط و مق
ــع  ــدود مجتم ــی از مع ــا یک ــده و اتفاق گردی
هــای در حــال ســاخت در اســتان اســت 
کــه تــا بــه هیچگونــه تخلفــی مرتکــب 
ــت  ــا مدیری ــگ ب ــد و هماهن ــده و قانونمن نش
 تخصصــی مربوطــه در حــال ســاخت میباشــد.
ــی در  ــوار کش ــات دی ــه عملی ــا هیچگون دوم
ــان  ــه و در زم ــام نپذیرفت ــع انج ــن مجتم ای
ــاس  ــر اس ــده ب ــل از بن ــازمان قب ــت س ریاس
مصوبــات کمیتــه برنامــه ریــزی و تاییــد 
ــم  ــس از تنظی ــتان و پ ــت اس ــازمان مدیری س
ــی  ــل قانون ــه مراح ــی کلی ــه و ط ــت نام موافق
ــال  ــان در س ــارد توم ــک میلی ــدود ی الزم ح
9۷ )قبــل از حضــور بنــده در ســازمان( بابــت 
ــه  ــق ب ــی و متعل ــاختهای عموم ــداث زیرس اح
ــا انجــام مناقصــه و  ــردار آینــده ب 150 بهــره ب
نظــارت کامــل در ایــن مجتمــع هزینــه گردیــد 
ــه  ــا ب ــم ت ــغ ه ــن مبل ــی از ای ــی ریال و حت
ــه  ــته چراک ــت برنگش ــه دول ــه خزان ــروز ب ام
 اقدامــات انجــام ســده مطابــق بــا قانون بــوده،
ــدی  ــان تص ــی در زم ــال 9۸ یعن ــا در س ثانی
اینجانــب مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای ایــن پــروژه مصــوب شــده بــود و حــدود 
ــه  ــت ک ــص داش ــان تخصی ــارد توم ــه میلی س
علیرغــم طــی روال قانونــی الزم بدلیــل پاییــن 
بــودن پیشــرفت فیزیکــی پــروژه بــه دســتور 
ــع  ــه مجتم ــار ب ــت اعتب ــب از پرداخ اینجان
ــار  ــد و اعتب ــل آم ــه عم ــت ب ــور ممانع مذک
تخصیــص بــه در ســایر پــروژه هــای عمرانــی 
ــه  ــاورزی هزین ــش کش ــرا در بخ ــت اج در دس
ــا  ــه قب ــه ک ــداری لول ــا مق ــد و م صرف گردی
ــد  ــع خری ــرای مجتم ــی ب ــار اندک ــا اعتب ب
ــت   ــرار گرف ــان ق ــار ایش ــود در اختی ــده ب  ش
علیهــذا ضمــن تکذیــب قاطــع ادعــای مطــرح 
ــفانه  ــم متاس ــد میکن ــم تاکی ــاز ه ــده ب ش
ــا  ــع ب ــاف واق ــارات خ ــایعات و اظه ــن ش ای
ــگ  ــکاران و کمرن ــه هم ــف روحی ــدف تضعی ه
نمــودن اقدامــات بســیار شــاخص و ارزشــمند 
ســازمان از ســوی افــرادی مغــرض و بــا 
ــزوم  ــردد، عندالل ــرح میگ ــاص مط ــی خ اهداف
ــد. ــه میباش ــل ارائ ــدارک الزم قاب ــناد و م  اس

خبرنــگار عصــر باختــر بــه دلیــل اهمیــت موضــوع خبــر  بازداشــت در ســازمان جهادکشــاورزی اســتان طــی گفتگویــی بــا رییــس ایــن  ســازمان چگونگــی 
ماجراهــای اتفــاق افتــاده در جهادکشــاورزی اســتان را جویــا شــد.

 مهنــدس نوربخــش حاتمــی ضمــن تاییــد خبــر بازداشــت یکــی از معاونتهــای اســبق ایــن ســازمان گفــت پرونــده ایــن بازداشــت توســط مراجــع ذیصــالح در 
حــال بررســی اســت و اطمینــان داریــم موضوعــات مربوطــه در عیــن دقــت و حساســیت در چارچــوب قانــون بررســی خواهــد شــد اگــر تخلفــی هــم صــورت 
ــه گســتردگی حــوزه عمــل و  ــا توجــه ب گرفتــه باشــد برخــورد قانونــی الزم بعمــل خواهــد آمــد ،لکــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بنظــر میرســد کــه  ب
ماموریــت هــای  ســازمان جهادکشــاورزی  امــکان دارد در جایــی اشــتباهاتی نیــز  صــورت بگیــرد کــه ضمــن برخــورد قانونــی الزم بایــد عذرخواهــی کــرد. 
امــا متاســفانه اخیــرا شــاهد هســتیم بعضــا افــرادی کــه بدلیــل ناکارآمــدی و یــا بــه هــر دلیــل دیگــر در ســنوات گذشــته موفــق بــه دســتیابی بــه اهــداف 
مــورد نظــر نشــده انــد ســعی دارنــد ضمــن کمرنــگ نمــودن نقــاط مثبــت و خدمــات و تالشــهای بــی نظیــر مجموعــه کارکنــان و خدمتگــزاران پرتــالش و 
جهادگــر مجموعــه ســازمان جهادکشــاورزی   نقــاط ضعــف را برجســته ســازی کننــد و ایــن در حالیســت کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان طــی دو ســال 
گذشــته علیرغــم تمــام محدودیتهــا و مشــکالت موجــود ازجملــه شــیوع ویــروس منحــوس کارنامــه عملکــردی بســیار درخشــانی در توســعه بخــش کشــاورزی 

داشــته و اقدامــات انجــام شــده در ایــن بــازه زمانــی در بســیاری از بخــش هــا بــی ســابقه اســت.

به تخلفات صورت گرفته در مجتمع های گلخانه ای رسیدگی کرده ایم

  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه :

 با انحراف مجوزهای گلخانه ای برخورد 
 قانونی صورت خواهد گرفت

گفتگوی اختصاصی عصر باختر با مهندس نوربخش حاتمی رئیس جهادکشاورزی استان کرمانشاه

از شایعه تا واقعیت 



* شماره 105  * سال سوم  شنبه  4 بهمن ماه 31399 اجتماعی

ــرح  ــرای ط ــنقر از اج ــهر س ــهردار ش ش
ی  آینــده  در  الکترونیــک  شــهروند 
نزدیــک خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ــهرداری  ــه ش ــات ب ــاالی مراجع ــم ب حج
ــر و  ــانی بهت ــت رس ــتای خدم و در راس
ــر  ــهروندان در نظ ــه ش ــر ب ــریع ت س
داریــم طــرح شــهروند الکترونیــک را در 

ــم. ــی کنی ــنقر اجرای ــهر س ش
ــا  ــو ب ــان در گفتگ ــی عامری ــی بن  عل
خبرنــگار تابنــاک کرمانشــاه اظهــار 
ــات  ــه مراجع ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد : ب ک
ــر ادارات  ــهرداری از دیگ ــه ش ــردم ب م
بیشــتر بــوده دائمــا ســعی مــا بــر ایــن 
ــادی از پرســنل  ــا حجــم زی ــوده کــه ب ب
ــم  ــا ک ــی ه ــوع نارضیات ــاب رج و ارب
ــل  ــرای ح ــتا ب ــن راس ــود در ای ــر ش ت
ــرح  ــم ط ــر داری ــکل در نظ ــن مش ای
انــدازی  راه  را  الکترونیــک  شــهروند 
ــه  ــات ب ــیاری از مراجه ــا بس ــم ت کنی
ــود.  ــام ش ــوری انج ــر حض ــورت غی  ص
ــی  ــود تمام ــل وج ــه دلی ــزود :ب وی اف
واحــد هــا در شــهرداری مشــکالت 
زیــادی بــرای مــردم ایجــاد میکنــد کــه 
در نظــر داریــم ایــن واحــد هــا را مجــزا 
کــرده و بــا هماهنگــی شــورای اســالمی 
شــهر ســنقر ســاختمانی مجــزا بــا حفظ 
ــود  ــداث ش ــهر اح ــورای ش ــگاه ش جای
ــه  ــر و ارائ ــات کمت ــم مراجع ــا تراک ت
 خدمــات بــه مــردم بهتــر صــورت گیــرد.
ــروع  ــدای ش ــت : در ابت ــار داش وی اظه
ــون  ــا همچ ــروژه ه ــی پ ــت برخ فعالی
شــهروند الکترونیــک و پیــاده راه در 
دســتور کار بــود امــا متاســفانه بــه دلیل 
اختــالف ســلیقه هــا ایــن پــروژه هــا بــا 
ــد. ــی نش ــد و اجرای ــه ش ــکل مواج  مش
بــه دیگــر مشــکالت  ادامــه  وی در 

شــهرداری ســنقر اشــاره کــرد و گفــت : 
در برخــی مســائل و طــرح هــا مــا پیــش 
ــم  ــدام کردی ــر اق ــای دیگ ــهر ه از ش
ــب  ــق و زی ــل معل ــروژه پ ــون پ همچ
ــکالت  ــی مش ــل برخ ــه دلی ــا ب ــن ام الی
ــه  ــروژه ب ــن پ ــاح ای ــات افتت و اختالف
ــه  ــا ب ــرایط کرون ــه ش ــاد و ب ــق افت تعوی
ــاده  ــروژه پی ــید و پ ــرداری نرس ــره ب به
راه در چنــد ســال گذشــته مطــرح شــد 
 امــا بــه دالیــل مختلــف اجرایــی نشــد . 
ــده  ــت آم ــای بدس ــد ه ــه درآم وی ب
بیــان داشــت:  و  اشــاره  شــهرداری 
و  پایــدار  هــای  درآمــد  شــهرداری 
ــد  ــه درام ــاری دارد ک ــای ج ــد ه درام
جــاری از عــوارض و ســاخت و ســاز 
ــای  ــد ه ــت و درام ــهری اس ــای ش ه
ــد  ــاد میکن ــهرداری ایج ــه ش ــدار ک پای
و  کشــتارگاه  و  دام  میــدان  ماننــد 
تریــن  عمــده  اســت   CNG جایــگاه 
ــد  ــودن درام ــو نب ــا جوابگ ــکل م مش
ــت . ــاری اس ــای ج ــه ه ــل هزین  در مقاب
ــا بیــان اینکــه بودجــه  بنــی عامریــان ب
امســال شــهرداری معــادل بیــش از 
ــد  ــهرداری میباش ــه ش ــال بودج 12 س
ــوزه را  ــن ح ــکالت ای ــیاری از مش و بس
رفــع کــرده اســت تصریــح کــرد: بودجه 
ــه  ــک ب ــنقر نزدی ــهرداری س ــال ش امس
ــن  ــه ای ــوده ک ــان ب ــارد توم 70 میلی
مبلــغ 50 میلیــارد تومــان آن بــه پــروژه 
ــده  ــاص داده ش ــی اختص ــای عمران ه
کــه در راســتای آن در ســال جــاری 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــهر 30 ه ــطح ش در س
موزائیــک فــرش و ســه پــارک )شــهرک 
شــهید دبیریــان )تپــه کشــتارگاه( ، 
پــارک شــاهد و پــارک شــهرک نیــروی 
ــم . ــدام داری ــت اق ــی را در دس  انتظام

وی همچنیــن بیــان کــرد: در ســال 
ــر  ــع از معاب ــر مرب ــزار مت ــاری 18 ه ج
آســفالت  را  هــا  خیابــان  و  شــهری 
ــداری  ــر خری ــن قی ــه 1500 ت ــم ک کردی
ــه کار گیــری چنــد تیــم در  ــا ب شــد و ب
ــان  ــتر خیاب ــدیم بیش ــق ش ــهر موف ش
ــر شــهری را آســفالت کنیــم.   هــا و معاب
ــود  ــه نب ــاره ب ــا اش ــان ب ــی عامری بن
ــهر  ــطح ش ــب در س ــاخت مناس ــر س زی
ــهر  ــالت ش ــت:برخی از مح ــار داش اظه
ســنقر بیش از  25 ســال آســفالت نشــده 
بودنــد که بــا همــت پرســنل شــهرداری 
و بودجــه بدســت آمــده در ســال جــاری 
ایــن محــالت کامــال آســفالت شــد 
ــفالت  ــوز آس ــر هن ــی از معاب ــا برخ ام
ــا  ــورد ب ــل برخ ــه دلی ــه ب ــده ک نش
ــد . ــف ش ــن کار متوق ــرما ای ــل س  فص
ــط  ــکل خ ــه مش ــاره ب ــن اش وی ضم
انتقــال فاضــالب شــهری و بــی توجهــی 
ــل آن  ــه ح ــابق ب ــای س ــهرداری ه ش
ــکالت  ــر از مش ــی دیگ ــرد: یک ــان ک بی
خیابــان اصلــی شــهر خــط انتقــال 
ــان  ــه در زم ــود ک ــهری ب ــالب ش فاض
ــود  ــده ب ــرا نش ــف اج ــهرداران مختل ش
ــرم  ــدار محت ــکاری فرمان ــا هم ــا ب ام
صــورت  کــه  هایــی  هماهنگــی  و 
ــدان 15  ــاری از می ــال ج ــت در س گرف
ــود  ــا وج ــپاه ب ــدان س ــا می ــرداد ت خ
ــط  ــریعا توس ــاری س ــاد حف ــم زی حج
ــوار  ــک ن ــد ی ــهرداری در ح ــنل ش پرس
کار  حیــن  در  شــد  انجــام  حفــاری 
ــه  ــه ب ــدیم ک ــه ش ــت مواج ــا نشس ب
ــی  ــاری طبیع ــاالی حف ــم ب ــل حج دلی
ــبه  ــود کس ــل وج ــه دلی ــد ب ــی باش م
ــن  ــان ای ــرای آن ــت ب ــدم مزاحم و ع
ــد و در  ــام ش ــریعا انج ــاری س ــوار حف ن

ــید . ــام رس ــه اتم ــی ب ــان کم ــدت زم  م
ــد  ــا خری ــم ب ــر داری ــت: در نظ وی گف
ــا  ــل گرم ــروع فص ــر و ش ــن قی 250 ت
خیابــان هــای اصلــی شــهر را نیــز 
ــیاری از  ــا و بس ــی م ــه اصل ــه دغدغ ک
ــم و  ــفالت کنی ــت را آس ــهروندان اس ش
رســیدگی بــه کمربنــدی اصلــی شــهر از 
 دیگــر اولویــت هــای شــهرداری اســت.
ــر  ــت قی ــش قیم ــنقر افزای ــهردار س ش
شــهرداری  مشــکالت  عمــده  از  را 
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــت و اظه ــا دانس ه
مشــکالت جــدی مــا در بحــث آســفالت 
ــه  ــه ن ــوده ک ــر ب ــت قی ــش قیم افزای

ــتر  ــه بیش ــنقر بلک ــهرداری س ــا ش تنه
ــه  ــکل مواج ــا مش ــا را ب ــهرداری ه ش
ــال  ــر امس ــهمیه قی ــت، س ــرده اس ک
ــارج  ــه خ ــود ک ــان ب ــون توم 800 میل
از ایــن ســهمیه  7 میلیــارد تومــان 
ــا ایــن وجــود  قیــر خریــداری کردیــم ب
ــر شــهر آســفالت  همچنــان برخــی معاب
نشــده اســت کــه بــه دلیــل زیــر 
ســاخت هــای نامناســب و تبدبــل شــهر 
ــاز  ــه نوس ــوده ب ــت فرس ــنقر از باف س
ــفالت  ــاری آس ــوز حف ــه مج ــاز ب و نی
ــد . ــه میکن ــکل مواج ــا مش ــر را ب  معاب

ــتن  ــه داش ــز نگ ــرای تمی ــالش ب وی ت

ــهرداری  ــی ش ــف اصل ــهر را از وظای ش
نــام بــرد و خاطــر نشــان کــرد: در کنــار 
ایجــاد اکیــپ بازرســی در شــهر، ســعی 
مــا ایــن بــوده زبالــه هــای شــهری هــر 
شــب جمــع آوری شــده و صبــح شــهر را 
تمیــز تحویــل شــهروندان ارائــه دهیم در 
حالــی کــه در ســالیان گذشــته ایــن کار 
ــذا هــم اکنــون  صــورت نمــی گرفــت، ل
ــده و  ــی ش ــا خال ــهری دائم ــازن ش مخ
اکیــپ هــای ســطح شــهر نظــارت هــای 
ــهری  ــودن و ش ــز ب ــت تمی الزم در جه

ــد. ــه را دارن ــدون زبال ب

اجرای طرح شهروند الکترونیک در شهر سنقر
 آسفالت 18هزار متر مربع از معابر شهری سنقر در سال جاری

 بودجه امسال شهرداری سنقر معادل بیش از 12 سال گذشته است

شهردار سنقر:

 مبلغ پرداختی به آبفا کمک 
بالعوض نمی باشد 

 شــهردار ســنقر در جلســه خبــری رســانه هــا عنــوان نمــود : 
ــا اداره آبفــای ســنقر تهاتــر  اگــر طلــب و بدهــی شــهرداری ب
شــود ، شــهرداری طلبــکار مــی شــود ، با وجــود این شــهرداری 
ــوق  ــت حق ــت پرداخ ــان جه ــون توم ــد میلی ــغ یکص مبل
ــد. ــی باش ــوض نم ــال ع ــه ب ــود ک ــت نم ــا پرداخ ــنل آبف  پرس

 یکی از اصلی ترین اولویت های شهرداری، آسفالت خیابان های اصلی شهر میباشد.
 درنظر داریم ساختمان شهرداری را در داخل باغ ملی سنقر احداث نماییم.

 قصد داریم تابلوهای تبلیغاتی اصناف را نطام مند کنیم و شکل خاصی به آن ها بدهیم.
 شهرداری الکترونیک را ایجاد می کنیم تا مراجعات مردم کمتر شود.

بودجه امسال شهرداری ۷۰ میلیارد تومان بوده که بیش از بودجه 1۲ سال گذشته میباشد 
که ۵۰ میلیارد آن را در طرح های عمرانی هزینه کرده ایم.

گفتگوی بی تعارف اصحاب رسانه با شهردار سنقر:
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 خاندان محترم جمشیدی و جمشید پور
جناب آقای حاج حشمت اله جمشید پور 

با تسلیم در برابر اراده و مشیت الهی مصیبت جانکاه درگذشت ناباورانه

 جوانمرگ شیرمحمد جمشیدی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان  برای روح بزرگ آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر 

 و شکیبایی مسئلت داریم.

 نوری
مدیریت شرکتهای آج راه غرب و هلیالن صدف

 صبر  بسیار  بباید  پدر  پیر  فلک  را

ات  دگر  مارد  گیتی  چو  تو  فرزند  زباید

بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، امیــد قــادری 
ــزود:  ــی اف ــت و گوی ــنبه در گف روز پنجش
نادیــده گرفتــن خدمــات دولــت در منطقــه 
ــات در طــول هشــت ســال گذشــته  اورامان

ــت. ــه اس ــاف و ناجوانمردان ــه دور از انص ب
ــگری  ــای گردش ــاخت ه ــزود: زیرس او اف
اورامانــات در دولــت تدبیــر و امیــد متحــول 
شــده و یــک انقــاب در صنعت گردشــگری 

منطقــه رخ داده اســت.
ــن  ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی ــادری ب ق
دولــت اصــوال گردشــگری در سیاســت 
ــراب  ــی از اع ــا محل ــت ه ــی دول ــای کل ه
ــدای شــروع  ــح کــرد: از ابت نداشــت، تصری
از 44۲  بیــش  تاکنــون  دولــت  کار  بــه 
میلیــارد تومــان در طــرح هــای گردشــگری 
ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــات س اورامان

ــش از روی  ــا پی ــه ت ــی ک ــزود: در حال او اف
ــه  ــد منطق ــر و امی ــت تدبی ــدن دول کار آم
اورامانــات بــه لحاظ تاسیســات گردشــگری 
و امکانــات زیرســاختی بــرای اســکان 
ــوردار  ــات برخ ــل امکان ــافرین از حداق مس
ــورد  ــش از 100 م ــت بی ــن دول ــود، در ای نب
بــوم گــردی، خانــه مســافر، مجتمــع هــای 
ــای  ــتوران ه ــی، رس ــن راه ــی بی خدمات
بیــن راهــی بــه صــورت رســمی بــه بهــره 
ــز در  ــورد نی ــا م ــیده و ده ه ــرداری رس ب

ــتند. ــرداری هس ــره ب ــیس و به ــرف تاس ش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــه داد: ای او ادام
امــروز بســیاری از مــردم شهرســتان هــای 
مجوزهــای  دریافــت  بــدون  اورامانــات 
الزم درب خانــه هــای خــود را بــه روی 
گردشــگران گشــوده و پذیــرای گردشــگران 

ــوند. ــاماندهی ش ــد س ــه بای ــتند ک هس
ــای  ــت ه ــا سیاس ــرد: ب ــد ک ــادری تاکی ق
ــد در راســتای توســعه  ــر و امی ــت تدبی دول
ــزاران  ــا ه ــال ه ــن س ــگری در ای گردش
گردشــگر بــه ایــن منطقــه ســرازیر شــده و 
اقتصــاد منطقــه را تحــت تاثیــر خــود قــرار 

ــت. داده اس
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــرد:  ــد ک ــاه تاکی ــتی کرمانش ــع دس و صنای
ــف  ــای مختل ــون ه ــه از تریب ــانی ک کس
ــد،  ــی گیرن ــده م ــت را نادی ــرد دول عملک
جهانــی  ثبــت  پرونــده  بداننــد  بایــد 
و  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  اورامانــات، 
ــرب  ــگری غ ــروژه گردش ــن پ تاثیرگذاری
بــا   ۲0۲0 کرمانشــاه  رویــداد  و  کشــور 
ــت و  ــن دول ــات در همی ــت اورامان محوری
ــتاندار  ــای اس ــری ه ــت و پیگی ــا حمای ب
کرمانشــاه و مدیــران اســتان و دســتور 
رییــس جمهــوری و همراهــی وزیــر میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــه 

ــت. ــیده اس ــه رس نتیج
او تصریــح کــرد: بــدون تردیــد ثبــت 
جهانــی اورامانــات انقابــی در صنعــت 
گردشــگری منطقــه و غــرب کشــور ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواه
قــادری خاطرنشــان کــرد: اختصــاص و 
هزینــه بیــش از 40 میلیــارد ریــال در 
ــه از  ــگری منطق ــای گردش ــاخت ه زیرس
محــل اعتبــارت اســتانی در مجموعــه هــای 
غــار قــوری قلعــه، ســراب روانســر، منطقــه 
ــی  ــراب هول ــه دول، س ــفیدبرگ، عایش س
ــز  ــی و نی ــات رفاه ــای خدم ــع ه و مجتم
ــازی  ــازی و بهس ــاده س ــن  آم ــدای از ای ج
ــل  ــتای تکمی ــه در راس ــتای منطق 1۲ روس
ــا  ــات تنه ــی اورامان ــت جهان ــده ثب پرون
ــن  ــت در ای ــرد دول ــر از عملک ــی دیگ بخش

ــت. ــوده اس ــا ب ــتان ه شهرس
در حــوزه  کــرد:  تصریــح  او همچنیــن 
صنایــع دســتی نیــز در ایــن مــدت ۲ 
ــادر، ۲۸  ــه ص ــه گان ــوز س ــزار و 1۷0 مج ه
فروشــگاه افتتــاح، ۸0 کارگاه دایــر و 3۸ 
ــات  ــتی در اورامان ــع دس ــگاه صنای نمایش

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
قــادری تاکیــد کــرد: همچنیــن ثبــت ملــی 
نودشــه بــه عنــوان شــهر ملــی گیــوه بافــی 
ــت  ــاخص دول ــات ش ــر از اقدام ــی  دیگ یک

بــوده اســت.
او بــا اعــام اینکــه در ســال هــای گذشــته 
چهــار تــن از صنعــت گــران منطقــه موفــق 
ــد،  ــده ان ــی ش ــان مل ــت نش ــه دریاف ب
ــن هشــت ســال بیــش  ــادآور شــد: در ای ی
از ۲ هــزار و 340 میلیــارد ریــال تســهیات 

ــت  ــات پرداخ ــران اورامان ــت گ ــه صنع ب
ــت. ــده اس ش

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــه  ــن ب ــاه، همچنی ــتی کرمانش ــع دس صنای
ــتان  ــای اداری شهرس ــاخص ه ــش ش افزای
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــات در دول ــای اورامان ه
ــا  ــال ه ــن س ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
ــاوه  ــای پ ــتان ه ــکیات اداری شهرس تش
ــاء  ــه اداره ارتق ــی ب ــر از نمایندگ و روانس

ــد. ــه ان یافت
او افــزود: همچنیــن بــه یمــن پرونــده ثبــت 
ــر  ــم منظ ــگاه حری ــات پای ــی اورامان جهان
ــر  ــز دای ــات نی ــی اورامان ــی فرهنگ تاریخ

ــت. ــده اس ش
داشــت:  اظهــار  خاتمــه  در  قــادری 
ــون  ــی تریب ــن و برخ ــم منتقدی امیدواری

داران بــه دیــده انصــاف خدمــات ارزشــمند 
دولــت را ببیننــد و چشــم خــود را بــه روی 

ــد. ــه نبندن ــوالت منطق تح
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، واژه هورامــان 
ــی  ــه معن ــورا ب ــش ه ــان از ۲ بخ ــا اورام ی
ــگاه  ــه، جای ــای خان ــه معن ــان ب ــورا و م اه
ــه  ــع ب ــده و در واق ــکیل ش ــرزمین تش و س
معنــای ســرزمین اهورایــی و جایــگاه اهــورا 

مــزدا اســت.
اورامانــات در کرمانشــاه بــه منطقــه ای 
در شــمال غربــی ایــن اســتان شــامل 
ــرود، روانســر  شهرســتان هــای پــاوه، جوان
ــه  ــود ک ــی ش ــاق م ــی اط ــاث باباجان و ث

ــت دارد. ــر جمعی ــزار نف ــدود 300 ه ح
ــتان  ــز در شهرس ــات نی ــی از اورامان بخش
ــاران در  ــروآباد و کامی ــوان، س ــای مری ه
ــش  ــده و بخ ــع ش ــتان واق ــتان کردس اس
دیگــری از آن نیــز در اســتان حلبچــه 

ــد. ــی باش ــع م ــراق واق ع
ــی  ــر فرهنگ ــگاه منظ ــر پای ــه مدی ــه گفت ب
ــده  ــت ش ــر ثب ــات، ۲95 اث ــی اورامان تاریخ
ملــی در ایــن منطقــه و در شهرســتان هــای 
ثــاث باباجانــی، روانســر، پــاوه و جوانــرود 
وجــود دارد کــه بیشــترین آثــار ثبت شــده 
گردشــگری ملــی بــا ۲00 اثــر در شهرســتان 

ثــاث باباجانــی واقــع شــده اســت.
وجــود چهــار هــزار و ۲00 اثــر ثبــت شــده 
ــی و ده  ــده جهان ــت ش ــر ثب ــک اث ــی، ی مل
ــت  ــه ثب ــوز ب ــه هن ــگری ک ــر گردش ــا اث ه
نرســیده اندحاکــی از اســتعداد بــاالی 
ــت.   ــگری اس ــش گردش ــاه در بخ کرمانش

ــا،  ــد آناهیت ــتان، معب ــاق بس ــتون و ط بیس
ــد،  ــحاق ون ــه اس ــور دخم ــرا، گ ــاق گ ط
تکایــای بیگلربیگــی و معــاون الملــک، 
بوســتان کوهســتان، بــازار ســنتی، ســراب 
ــر،  ــه، روانس ــین، صحن ــر، هرس ــای نیلوف ه
غــار قــوری قلعه، غــار پــراو، کاروانســراهای 
شــاه عباســی و ماهیدشــت، آبشــار پیــران 
از مهمتریــن آثــار تاریخــی و طبیعــی 
ــت. ــاه اس ــتان کرمانش ــگری در اس گردش

اســتان کرمانشــاه ۲ میلیــون نفــر جمعیــت 
ســاکن در ۲ هــزار و 595 روســتا و 35 شــهر 

دارد.

گردشگری اورامانات در دولت تدبیر و امید متحول شده است

ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می ــا- مدی ــاه- ایرن کرمانش
ــت تدبیــر و امیــد  ــا اعــام اینکــه از ابتــدای کار دول دســتی کرمانشــاه ب
ــات  ــه اورامان ــگری در منطق ــای گردش ــان در پروژه ه ــارد توم 44۲ میلی
ســرمایه گذاری شــده اســت، گفــت: گردشــگری اورامانــات در ایــن دولــت 

متحــول شــده اســت.

 بدون تردید ثبت جهانی اورامانات انقالبی در صنعت گردشگری منطقه و غرب کشور ایجاد خواهد کرد.
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ــط  ــل از رواب ــه نق ــر و ب ــر باخت ــگار عص ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرب در  ــام آبادغ ــتان اس ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه عموم
تاریــخ 18 دی مــاه بــا حضــور جهانبخــش حیــدری فرمانــدار، 
مهنــدس کامــران کریمــی مدیــر جهادکشــاورزی  شهرســتان 
ــل از  ــدار حمی ــری بخش ــادق ناص ــرب و ص ــام آبادغ اس
ــر  ــای قدی ــری آق ــه 6200 مت ــدام گلخان ــت اق ــروژه در دس پ
ــل  ــد بعم ــل بازدی ــم بخــش حمی ــه هرس ــان  در منطق جلیلی
ــدود ۷0 در  ــی ح ــرفت فیزیک ــا پیش ــه ب ــن گلخان ــد.  ای آم
صــدی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیــارد ریــال قــرار اســت 
تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری رســیده و زمینــه اشــتغال 
 10 نفــر را بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم فراهــم نمایــد.
ــه در  ــن گلخان ــر ای ــک و مدی ــان مال ــر جلیلی ــای قدی آق
گفتگویــی بــا خبرنــگار هفتــه نامــه عصرباختــر ضمــن خیــر 
مقــدم بــه مدیــران حاضر در ایــن بازدیــد گفت:اینجانــب قدیر 
جلیلیــان قبــا در بنــدر عبــاس در امــورات  تخلیــه و بارگیری 
کاال فعالیــت داشــتم تــا اینکــه  بــه فرمــان حضرت آقــا جهت 
ــان  ــرای جوان ــتغال ب ــاد اش ــی و ایج ــد داخل ــت از تولی حمای
لبیــک گفتیــم و بــه منطقــه آبــا و اجدادیمــان برگشــتیم تــا 
ــفانه  ــا متاس ــم ام ــت کنی ــان خدم ــروم خودم ــه مح در منطق
 حمایــت نشــدیم .در ابتــدای کار قــرار شــد بــه مــا وام بدهند

بــرای اخــذ وام 3میلیــارد  تومانــی ،مبلــغ 8میلیــارد تومــان 
ــون  ــغ  600میلی ــاه مبل ــدت  6م ــه م ــتیم و ب ــه  گذاش وثیق
 تومــان در حســاب گذاشــتم امــا نهایتــا بــه مــا وام ندادنــد.

وی افزود:عملیــات احــداث گلخانــه را از  اواخــر بــرج 

ــت  ــک گف ــه بان ــود ک ــن ب ــر ای ــت تاخی ــروع کردیم.عل 5ش
کار را  شــروع نکنیــد تــا وام تخصیــص یابــد ،امــا متاســفانه  
 بانــک کشــاورزی حمیــل هــم  آخــرش وام  را پرداخــت نکرد.

ــزار  ــاحت 13ه ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن گلخان ــزود: ای وی اف
ــی  ــر مربع ــاحت 6200مت ــا در مس ــوله ه ــه س ــع ک ــر مرب مت
احــداث مــی شــوند. بعــاوه ســوله هــا ســاختمان 
ــود. ــی ش ــام م ــه انج ــن مجموع ــز در ای ــی نی  اداری،نگهبان

برپــا  گلخانــه  4ســوله  حاضــر  حــال  در  افــزود  وی 
ســوله  و  شــده  کشــی  نایلــون  کــه 3ســوله  شــده 
چهــارم تــا آخــر هفتــه نایلــون کشــی مــی شــود 
شــود. مــی  تکمیــل  آن  ســازه  فجــر  دهــه  در   و 

آقــای قدیــر جلیلیــان ســپس افــزود: در حــال حاضــر تجهیز 
چــاه آب، بــرق و گاز مجموعــه انجام شــده،همچنین پیشــرفت 
فیزیکــی  ســوله90درصد مــی باشــد همچنیــن اســتخر مــورد 
ــه روش  ــه ب ــاده شــده و کشــت در گلخان ــاز مجموعــه  آم نی
هیدروپونیــک مــی باشــد و نشــاء ســفارش داده ایــم کــه بــه 
ــال  ــاه س ــفند م ــر  اس ــی در اواخ ــدن یعن ــاده ش ــض آم مح
ــم داد. ــام خواهی ــوالت را انج ــت محص ــات کش ــاری عملی  ج

ــن  ــت در ای ــرار اس ــه افزود:ق ــان در ادام ــر جلیلی ــای قدی آق
گلخانــه ســالیانه  150تــن انواع محصــول فلفل دلمــه ای و خیار 
تولیــد و بــه بــازار مصــرف ارســال شــود و بــا راه انــدازی ایــن 
 گلخانــه بصــورت مســتقیم بــرای 10 نفر اشــتغال ایجاد شــود.
ــد  ــت از تولی ــتای حمای ــت در راس ــئولین خواس وی از مس
داخلــی و عمــل بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبــری ،ســرمایه 
 گــذراران را حمایــت کننــد و در وســط راه آنهــا را رهــا نکنند.

ــدار  ــدری  فرمان ــش حی ــی جهانبخ ــان از همراه وی در پای
دلســوز شهرســتان،صادق ناصــری  بخشــدار حمیــل، مهندس 
کامــران کریمــی رییــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســام 
آبــاد غــرب و همچنیــن مهنــدس مجتبــی جلیلیــان مســئول 
باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســام آبــاد غــرب قدردانــی کرد.

 گلخانه صیفی جات خارج از  فصل آقای قدیر جلیلیان
اواخر امسال افتتاح می شود

آگهی حصر وراثت 
آقــای  نــوروز فتحــی دارای شناســنامه شــماره 4949881۷11بشــرح 
ــر  ــی حص ــت گوه ــن دادگاه درخواس ــه ف/1399  از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــه  ــه ب ــیه پروخت ــادروان  آس ــه ش ــح داده ک ــن توض ــوده و چینی ــت نم وراث
شناســنامه  4949443461در تاریــخ  1399/1/13اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه  :  ــت ب ــر اس ــم منحص ــوت مرح ــن اف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

 1 _ نوروز فتحی ش ملی 4949881۷11 فرزند  مذکر  
 2_   بهروز فتحی ش ملی  4949502263فرزند مذکر 

 3 _    آرش  فتحی ش ملی  49499۷8101فرزند مذکر 
  4 -  سهیا فتحی  ش ملی  4949502301فرزند مونث

 5 _  سارا فتحی ش ملی  4949899۷83   فرزند مونث 
 6 _ لیا فتحی ش ملی  4940004۷32 فرزند مونث

 ۷_ ذلیخا فتحی ش ملی  49401039۷8 فرزند مونث 
8 _ ثریا فتحی  ش ملی 4949503049 فرزند مونث 

 اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مذبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیاتنامــه از متوفــی 
ــه دادگاه  ــا ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

رییس شعبه اول شورای حل اختالف گهواره  کورش ضیایی

آگهی حصر وراثت 

آقــای  علیمــراد برمغــاز دارای شناســنامه شــماره 494958114۷بشــرح 
دادخواســت بــه کاســه ف/1399 از ایــن دادگاه درخواســت گوهــی حصر 
وراثــت نمــوده و چینیــن توضــح داده کــه شــادروان  امید صادقــی راد به 
شناســنامه  49499۷6494در تاریــخ  1399/10/18 اقامتــگاه دائمــی خود 
 بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت مرحــوم منحصــر اســت بــه  : 

1_ علیمراد بر مغاز  به شماره ش  ملی494958114۷    پدر متوفی

  2_ آهو حامدی   ش ملی 49499۷6494مادر متوفی 
ــور را در یــک  ــی در خواســت مذب ــا انجــام تشــریفات مقدمات  اینــک ب
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیاتنامــه 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتیت آگهــی ظــرف یــک  از متوفــی ن

مــا بــه دادگاه تقدیــم دارد   واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

رییس شعبه اول شورای حل اختالف گهواره  کورش ضیایی



* شماره 105  * سال سوم  شنبه  4 بهمن ماه 61399 اطالع رسانی

 جناب آقای مهندس صادق باقری
شهردار اسبق اسالم آبادغرب

با حسرت  و اندوه  فراوان  رعوج ملکوتی
مارد گرامیتان  بانو  افنوس کرمی  تسلیت رعض می نمامیی. 

وند سبحان ربای روح آن زعزی سفر کرده  علو ردجات  از خدا
و  ربای  بازماندگان صبر  و اجر خوااهنیم.
شمسی گلمحمدی میناشی

بانی دبیرستان دخترانه شاهد، پارک خانواده و کتابخانه عمومی زنده یاد 

رکسانا میناشی اسالم آبادغرب



* شماره 105  * سال سوم  شنبه  4 بهمن ماه 1399 7 چند رسانه ای
عصر باختر : مطالبی که در این صفحه منتشر میشود باز نشر اخبار و دیدگاه های مختلف در رسانه های مجازی استان می باشد و الزاما دیدگاه گردانندگان این نشریه نمی باشد..

رسانهرسانه ها       

اجازه دهیم قانون
 فصل الخطاب باشد

ــتگیری و  ــر دس ــر خب ــای اخی ــی روز ه ط
ــازمان  ــای س ــدی از نیروه ــار اح ــا احض ی
کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
ســطح  در  را  هایــی  زنــی  ،گمانــه 
و مــردم  رســانه هــای وزیــن اســتان 
 شــریف کرمانشــاه بوجــود آورده اســت.
ــه  ــا توج ــتا ب ــن راس ــی رود در ای ــار م انتظ
ســازمان  انســانی  نیــروی  تکثــر  بــه 
و  اســتان کرمانشــاه  جهــاد کشــاورزی 
ــش  ــه نق ــترده آن ک ــب گس ــه مخاط جامع
ــی  ــت غذای ــی ،امنی ــزایی را در خودکفای بس
جایــگاه  ،حفــظ  نماینــد  مــی  و...ایفــا 
نظــر  مــد  ایــن عرصــه  زحمت کشــان 
ــه  ــرده خدش ــی نک ــا خدای ــردد ،ت ــع گ واق
ــق  ــان صدی ــأن کارکن ــار و ش ــه اعتب ای ب
و زحمتکــش ســازمان و بهــره بــرداران 
نگــردد. وارد  بخــش  ایــن   زحمتکــش 
ــواده ارزشــمند  ــا نیــز همچــون شــما خان م
رســانه و خادمــان افــکار عمومی،قطعــا قانون 
ــا  ــم داد و ب ــرار خواهی ــاب ق ــل الخط را فص
دعــوت بــه پرهیــز از گمانــه زنــی ها،منتظــر 
تصمیــم گیــری هــای عادالنــه متولیــان امــر 

ــد. خواهیــم مان
 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 

استان کرمانشاه

 رویش نو
بازنشســتگان افشین شورچه بکارگیــری  منــع  قانــون 

مصوبــه ای بــود کــه مجلــس قبــل بــا نظــر 
ــاد  ــرای ایج ــام ب ــی ارکان نظ ــاعد تمام مس
اداری تصویــب کــرد.  تحــول در نظــام 
یکــی از مصادیــق آن در همــان برهــه 
زمانــی مهنــدس مهــرداد ســاالری معاونــت 
ــه  ــود ک ــاه ب ــتانداری کرمانش ــی اس عمران
بــا ِســمت خــود خداحافظــی کــرد امــا بــه 
 نــاگاه بازگشــت بــه کار ایشــان اعــام شــد.
اخیــرا و در پاســخ بــه شــکایت امیــر 
ــه  ــاهی ب ــگار کرمانش ــه ن ــی روزنام بابای
ــری  ــون بکارگی ــت قان ــدم رعای ــل ع دلی
انتشــار  قانــون  طبــق  و  بازنشســتگان 

ــان  ــرای کارکن ــات در دادس ــه اطاع آزادان
اســتانداری  حقوقــی  ،نماینــده  دولــت 
کــه  اســت  کــرده  عنــوان  کرمانشــاه 
ــاالری  ــدس س ــتگی مهن ــوع بازنشس موض
ــتانداری  ــت و اس ــخصی اس ــر ش ــک ام ی
نباشــد. آن  پاســخگوی  توانــد   مــی 
در حالیکــه روزشــمار پایــان کار دولــت 
بــه کار افتــاده قصــد بازخوانــی ایــن 
مــا  هــدف  امــا  نداریــم  را  پرونــده 
نشــان دادن میــزان پایبنــدی نماینــده 
 دولــت در اســتان بــه قوانیــن اســت.
قانــون  یــک  اجــرای  نحــوه  آیــا 
اســت؟ شــخصی  امــری   ملــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــر ای ــای دیگ معن
نحــوه اجــرای قوانیــن بــرای اســتاندار یــک 
امــر شــخصی و خصوصــی و ســلیقه ای تلقی 
مــی شــود و نیــازی بــه پاســخگویی در برابر 
ــی احســاس  افــکار عمومــی و مراجــع قانون

نمــی کننــد

 جناب دکتر کریمی، لطفا بطور کامل اعالم کنید کدام اموال 
 دولتی در استان کرمانشاه، و به چه مبلغی، فروخته شده اند.

تصور نمی کنیم که کار دشواری باشد یا احیانا دانستن آن را حق مردم ندانید.
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 کرمانشاه فردا
امیر بابایی

فارس نیوز 
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری 
کرمانشــاه گفت:تمامــی رفتارهــای نامزدهــای 
انتخابــات شــوارها چــه در فضــای حقیقــی و 
ــود و  ــد می ش ــانه ای رص ــای رس ــه در فض چ
درصــورت هرگونــه تخلــف، بــی اغمــاض بــا 

ــان برخــورد خواهــد شــد. آن

مرصاد نیوز

تیم راهیان فصل آینده 
در لیگ دسته یک حضور 

خواهد یافت
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  معــاون 
اســتان کرمانشــاه گفــت: بــا پیگیــری هــای 
انجــام شــده از ســوی مســئولین، در نهایــت 
از ســوی دیوانعالــی کشــور رأی نهایــی مبنی 
ــان در  ــگاه راهی ــدد باش ــور مج ــر حض ب

ــد. ــادر ش ــور ص ــک کش ــته ی ــگ دس لی

 تســنیم
قــرارگاه نجــف اشــرف نیــروی زمینــی 
ســپاه: طی یــک عملیــات پیچیــده، یکــی از 
اشــرار تروریســت عضــو گروهک هــای ضــد 
انقــاب کــه در ســال 9۷ و در راســتای ایجاد 

ناامنــی در کشــور، ســرگرد حســن ملکــی   از 
ــهر  ــی را در ش ــی و رانندگ ــران راهنمای افس
ــرده و  ــرور ک ــاه  ت ــتان کرمانش ــر اس روانس
ــه  ــالش ب ــدان خردس ــمان فرزن ــل چش مقاب

ــود؛ دســتگیر شــد. شــهادت رســانده ب

" لطفا کمی انصاف  "
ــای  ــاب آق ــم جن ــت دیرین ــی از دوس ــروز نطق دی
ــد  ــش ش ــات پخ ــرم اورامان ــده محت ــی نماین لهون
کــه بنــده را کــه بــه درازای عمــرم آقــای لهونــی 
ــر کــرد .  را مــی شــناختم ســخت متعجــب و متاث

ــدم  ــه قص ــه ن ــم ک ــد بگوی ــز بای ــر چی ــل از ه قب
ــه  ــم تخطئ ــه هدف ــت و ن ــکات اس ــکار مش ان
بــاب نقــد مــی باشــد ، بلکــه بعنــوان کســی کــه 
ــک  ــاهد نزدی ــته ش ــال گذش ــت س ــول هش در ط
ــس ... ــم و ب ــی گوی ــتم م ــتان هس ــت در اس  دول

ــق  ــی از منط ــا ته ــود ام ــین و داغ ب ــی آتش نطق
ــد . ــی باش ــی م ــر بحث ــه ه ــه الزم ــاف ک  و انص

بــرای مــا کــه آقــای لهونــی را مظهــر اخــاق مــی 
شــناختیم ایــن جمــات و اینطــور صحبــت کــردن 
ــای  ــته ه ــر دانس ــه ب ــت ک ــی را داش ــم پتک حک
ــا  ــه یکبــاره ب قبلــی مــا از ایشــان فــرود آمــد.  ب
ــت  ــان اس ــی خودم ــن آرش لهون ــم ای ــود گفت خ
ــد ؟!  ــت را #وقیــح خطــاب مــی کن  کــه وزرای دول
را  دولــت  کــه  اســت  لهونــی  خــود  آیــا   
؟!  اســت  بســته  اتهــام  و  تحقیــر  بــاد   بــه 
را  راه  وزیــر  محاکمــه  لفــظ  آیــا 
؟! راننــد  مــی  زبــان  بــر   ایشــان 

ــا  ــق ه ــن نط ــای ای ــات بج ــده اورامان کاش نماین
همــان مجــاری قانونــی را در مــورد وزرا طــی 
ــه  ــاد . ن ــی افت ــر م ــاید موثرت ــه ش ــود ک ــی نم م
 اینکــه ادبیــات دیــروز را بــه رخ مــا مــی کشــید.

ــن  ــد م ــس ندان ــز ، هیچک ــی عزی ــاب لهون جن
ــت  ــن هش ــه در ای ــم ک ــی دانی ــی م و جنابعال
بــرای  کوششــی  هیــچ  از  دولــت   ، ســال 
. اســت  نکــرده  دریــغ  اورامانــات   توســعه 

مــن از دور و در حاشــیه شــاهدم و جنابعالــی 
هــم از نزدیــک و بعنــوان مدیــر اجرایــی در 
 بطــن دولــت مــی توانیــد قضــاوت کنیــد .

گرفتــن  نادیــده  و  دفــاع  قصــدم  مــن 
بنــده  حــرف  امــا  نیســت  هــا  کاســتی 
. باشــید  داشــته  انصــاف   اینســت 

ــود  ــا در خ ــت و اتفاق ــن دول ــما در ای ــود ش خ
شــریک  دولــت  بــا  اســتان  و  اورامانــات 
ادبیــات  ایــن  بــا  نبایــد   ، بودیــد  مدیــر  و 
هــر  و  و شــخصیت شــما  از شــان  دور  کــه 
 انســان فرهیختــه ای اســت صحبــت شــود .

ــا فرهنــگ اورامانــات  جایــگاه نمایندگــی مــردم ب
مــی طلبــد کــه از الفــاظ بکاربــرده شــده 
. کنیــد  دوری  مجلــس  رســمی  تریبــون   در 

اگــر کــرد و مــردم اورامانــات مردمانــی غیــور و بــا 
ــه همــان نســبت هــم  فرهنــگ هســتند دقیقــا ب
ــتند . ــادی آداب هس ــده و مب ــاف ، فهمی ــا انص  ب

جنــاب لهونــی ، مــردم اورامانــات هیچوقــت 
فرامــوش نمــی کنند کــه دولــت و اســتاندار آنها در 
بازســازی زلزله چه تاشــهایی برایشــان داشــتند و 
 از چــه فرصتهایــی بــرای منطقــه اســتفاده کردند .

اگــر جــاده هــای مــا اســتاندارد نیســتند 
چنــد  تاشــهای  امــا  دارم  قبــول  منــم 
 ســال اخیــر را هــم فرامــوش نمــی کنیــم . 
ــش  ــال پی ــه ده س ــی ک ــا وجدان ــان ب ــر انس ه
باشــد  گذشــته  اورامانــات  هــای  جــاده  از 
چنــد  هــر  بینــد  مــی  بوضــوح  را  تفــاوت 
. اســت  مانــده  بیشــتری  خیلــی  کار   جــای 

ــود  ــود خ ــش نب ــت پی ــد وق ــن چن ــر همی مگ
ــده  ــار بان ــروژه چه ــه پ ــد ک ــام کردی ــما اع ش
ــد.  ــوب ش ــاوه مص ــه پ ــی ب ــاده قازانچ ــردن ج ک
و  اســتاندار  تــاش  در ســال 9۸بــا  البتــه   (
ــود(   ــران وزارت راه مصــوب شــده ب  مجموعــه مدی
ــیاه  ــل س ــه تون ــتید ک ــان نیس ــما در جری ــا ش آی
طایــر در حســاس تریــن و حادثــه خیزتریــن 
جــاده اورامانــات در حــال احــداث اســت ؟ 
.مگــر نمــی دانیــد در جــاده جوانــرود بــه 
ــن  ــه ایم ــان هزین ــارد توم ــط 1۶ میلی ــاث فق ث
 ســازی گردنــه ســیاه طایــر شــده اســت .

کــه  نشــده  کار  نقــاط  ســایر  در  مگــر 
ــع  ــه نف ــا ب ــه اص ــات ک ــن ادبی ــا ای ــور ب اینط
؟ کنیــد  مــی  صحبــت  نیســت   اورامانــات 

آیــا نمــی دانیــد کــه بــا رایزنــی همیــن مهنــدس 
بازونــد پرونــده ثبــت جهانــی اورامانــات بــا 
جمهــور  رئیــس  شــخص  مســتقیم  دســتور 
خیلــی  حالیکــه  در  ؟  رفــت  یونســکو  بــه 
. داشــتیم  دیگــری هــم  نفــوذ  بــا   رقبــای 

ــت  ــن دول ــه در همی ــتید ک ــان نیس ــا در جری آی
اورامانــات  مرزهــای  شــدن  شــدن  رســمی 
تصویــب شــد ) عــدم تــردد مســافر ناشــی 
 از مشــکات داخلــی کشــور عــراق اســت ( .

ــد  ــدس بازون ــن مهن ــه همی ــنیدید ک ــر نش مگ
ــرف  ــا ط ــره ب ــت مذاک ــار جه ــج ب ــش ازپن بی
عــازم  اورامانــات  مرزهــای  بــرای  عراقــی 
؟! اســت  شــده  کردســتان  اقلیــم  و   عــراق 
ــه  ــی هم ــم ول ــاد داری ــکات زی ــز مش ــرادر عزی ب
ــا  ــای م ــت . راه ه ــکات اس ــر مش ــران درگی ای
ــزاران درد  ــت و ه ــکاری هس ــتند ، بی ــوب نیس خ
ــش  ــی راه ــم ول ــد داری ــما نگفتی ــه ش ــر ک دیگ
ایــن ادبیــات نیســت .مطالبــه گــری مــردم 
ــه  ــرای مــردم بایــد در فضایــی تعاملــی باشــد ن ب
اینکــه خدمــات کل نظــام را زیــر ســئوال ببریــد. 
و  توهیــن  اورامانــات  مطالبــات  پیگیــری  راه 
 فضاســازی برای ســوء اســتفاده دشــمنان نیســت .

مکعــب  متــر  میلیــون   1۲ تخصیــص  مگــر 
آب بــه شهرســتان پــاوه کــه حاصــل ســه 
ندیدیــد؟  را  بــود  اســتاندار  تــاش   ســال 
ــای  ــن زمینه ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــر تح مگ
 منطقــه ازگله در ســامانه گرمســیری را نشــنیدید ؟ 
ــرود مجــوز  ــه جوان ــل و آبرســانی ب مگــر ســد نوئ

ــه تصویــب نرســیده اســت ؟ نگرفتــه و ب
 مگــر ۲5 میلیــارد تومــان بــه بیمارســتان روانســر 

بجــز بیمارســتان اصلــی تخصیــص نخــورد؟
 مگــر 50 میلیــارد اعتبــار عمرانــی اخیــر ثــاث را 

فرامــوش کردیــد ؟
 و.... و....حــرف بنــده اینســت خــود شــما فرمانــدار 
و مشــاور و مدیــرکل همیــن دولــت بودیــد و بهتــر 
میدانیــد کــه همــه نظــام بــا اورامانــات و توســعه 
آن همنــوا هســتند .شــخصا مــی دانیــم کــه نادیده 
ــد در  ــدس بازون ــت و مهن ــهای دول ــن تاش گرفت
ــا ایــن ادبیــات یــک جفــا و  ایــن چنــد ســال و ب
ــرد.  ــه قهقــرا مــی ب  ســتم اســت کــه اخــاق را ب
ــچ  ــه هی ــد ک ــران را نروی ــه دیگ ــا راه رفت لطف
عایــدی بــرای اورامانــات جــز حاشــیه هــای مضــر 

ــدارد. ن

 افق پرامید
سید عالء الدین حیدری

ــرم  ــه محت ــوای جامع ــدری )پیش ــیدنصرالدین حی  آس
ــردن  ــوم ک ــن محک ــه ای ضم ــی بیانی ــق( ط اهل ح
ــاوه  ــتان س ــی در شهرس ــک قاض ــب ی ــورد نامناس برخ
ــه  ــردم را ب ــتان ، م ــن یارس ــاران آیی ــی از ی ــا یک ب
ــی و  ــع قضای ــق مراج ــری ازطری ــتنداری و پیگی خویش
حکومــت را بــه دموکراســی و اجــرای عدالــت، دعــوت 

ــرد . ک

ــط  ــی اداره محی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــک  ــداد ی ــین تع ــتان هرس ــت شهرس زیس
قــاده روباه تاکســیدرمی شــده و یــک عدد 
ــاه و ســر یــک راس بــز کوهــی  پوســت روب
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــنل ی ــط پرس توس
زیســت شهرســتان هرســین از مغــازه ای در 

ــد . ــط گردی ــف و ضب ــین کش هرس
روابط عمومی محیط زیست هرسین

موضوعات شخصی!  باختر نیوز
محمدرسول دهنوی

 بیستون نیوز
جالل نیک کام

 افق کرمانشاه
نعمت خیره

تعطیلی مراسم پیرشالیار 
در هورامان

بــه اطــاع گردشــگران و تورهــای هورامــان گــردی مــی رســاند 
بــا عنایــت بــه جلوگیــری از شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا 
و بــا توجــه بــه تصمیــم   جمعــی مــردم شــهر هورامــان مبنــی 
بــر اهمیــت ســامت مــردم امســال مراســم عروســی پیرشــالیار 
برگــزار نخواهــد شــد و مــردم ایــن شــهر علیرغــم میــل باطنــی 

خــود در ایــام اخیــر از پذیــرش مســافر معــذور اســت.

سالم پاوه 
فرهاد صالحی 

 بازداشت تروریست عامل شهادت افسر راهور

شرایط برگزاری انتخابات شوراها تشریح شد
 خوش اقبال:

 تخلف ببینیم برخورد جدی می  کنیم

بخش اول
ــتان  ــی شهرس ــی و اجتماع ــوزه مدن ــال ح ــوان فع ــی از بان جمع
ســرپل ذهــاب بــا حضــور در فرمانــداری شهرســتان بــا نورالدیــن 
 فــرزادی پــور فرمانــدار ســرپل ذهــاب دیــدار و گفتگــو کردنــد.
ــه  ــنیدن نقط ــس از ش ــاب پ ــرپل ذه ــتان س ــدار شهرس فرمان
نظراتــی از حاضریــن در ایــن نشســت  گفــت: بانــوان بــه 
ــش  ــد نق ــی توانن ــه م ــذار در جامع ــر گ ــی تاثی ــوان نیم عن
ــند. ــته باش ــتان را داش ــعه شهرس ــرفت و توس ــزایی در پیش  بس

دیدار فرماندار با جمعی از بانوان فعال حوزه 
 مدنی و اجتماعی شهرستان سرپل ذهاب

21 آبان 
عبداله رضایی 

ــمند و  ــی هوش ــن، مردمان ــران زمی ــان ای مردم
ــتند. ــناس هس قدرش

ــرال  ــن ژن ــهادت ای ــالگرد ش ــن س ــه اولی ــه بهان  ب
ارشــد بیــن المللــی کــه خــود را ســرباز میپنداشــت 
ــاخصه های  ــی از ش ــا برخ ــده ت ــش آم ــی پی فرصت
مدیریتــی ایــن شــهید را کــه رهبــر معظــم انقــاب 
آنهــا را تبییــن نمودنــد را بــه عنــوان شــاخصه هایی 
 بررســی و چــراغ راه مدیریــت در ایــران قــرار دهیــم؛
داشــتن همزمــان شــجاعت در اقــدام و عمــل 
به همــراه تدبیــر، عقــل، فکــر و منطــق بــرای 
مدیــران الزمــه ای اصلــی اســت. بــه یقیــن 
از مدیــران مــا  اقدامــات بســیاری  می دانیــم، 

ــوده کــه ســبب  بــدون پشــتوانه فکــری و علمــی ب
تــاراج بیت المــال و بــه خطــر افتــادن جــان 
ــاب  ــه حس ــی ب ــرکات نمایش ــود و ح ــردم می ش م
ــدرت  ــا، ق ــم م ــران عال ــیاری از مدی ــد و بس می آین
ــد   ــی را ندارن ــات منطق ــرای تصمیم ــارت اج  و جس
رهبــر انقــاب در توصیــف شــهید ســلیمانی بیــان 
ــت و در  ــدان سیاس ــم در می ــان ه ــه ایش ــد ک نمودن
ــع کننــده و منطقــی  میــدان جنــگ، ســخنانش قان
ــت در  ــبب موفقی ــه س ــت ک ــوده اس ــذار ب و تاثیرگ
ــاخصه های  ــن ش ــت.  ای ــده اس ــن ش ــن میادی ای
ــد  ــران بای ــداران ای ــت م ــرای سیاس ــو ب ــت الگ مثب
باشــد تــا میــزان اعتماد آفرینــی و باورپذیــری بیــن 
ــه  ــر فاصل ــه و ب ــش یافت ــئوالن افزای ــردن و مس م
ــود ــزوده ش ــم  اف ــتی از ه ــف نبایس ــن دو طی  ای
ــی  ــا از ویژگ ــر و ری ــاص و دوری از تظاه ــتن اخ داش
خــاص و علنــی شــهید مقاومــت بــود. رهبــر انقــاب 
از او چنیــن یــاد می کننــد کــه "در مراســم و 
جلســات همیشــه نشســتن در حاشــیه و دور از چشم 
می نشســتند و بایــد می گشــتید تــا ایشــان را پیــدا 
کنیــد". براســتی کدامیــک از مدیــران مــا را می توان 
ــز  ــا از لن ــرد و ی ــدا ک ــف اول ج ــای ردی از صندلی ه
ــر دلهــا  دوربیــن فــراری داد. تفــاوت آنهایــی کــه ب
ــانه ها  ــه در رس ــی ک ــا آنهای ــد ب ــت می کنن حکوم
 بــرای خــود وجهــه میســازند چنیــن اســت.

ــورد  ــه م ــلیمانی ک ــردار س ــاص س ــی خ از ویژگ
عنایــت رهبــری بــود؛ دوری شــهید از  حــزب 
و جنــاح و تقســیم بندی هــای سیاســی بــود. 
ایشــان فــردی انقابــی بودنــد کــه در انقــاب ذوب 
ــیر  ــراه در مس ــد و هم ــد بودن ــاب پایبن ــه انق و ب
خــط نورانــی امــام و رهبــری قدم برداشــتند. 
ایــن اصــل کلــی مدیــران مــا بایــد باشــد 
کــه نبایــد کشــور را بــه نااهــان بســپاریم و 
 در زنده نگــه داشــتن انقــاب پایبنــد باشــیم
ــا شــاخصه های واالی شــهید قاســم ســلیمانی  یقین
وصــف ناپذیــر اســت کــه وجه هــای مختلــف 
سیاســت مداران،  راه  الگــوی  می توانــد  آن 
مختلــف  بخش هــای  و  مدیــران  نظامیــان، 
بــرای  راه  گیرد.شــهیدان چــون چــراغ  قــرار 
هســتند. اســامی  ایــران  مــردم   ســعادت 

ــرم  ــا راس ه ــن ت ــی از پایی ــران دولت ــروز مدی ام
ــی و  ــای نظام ــه نیروه ــی ک ــار وظایف ــد در کن بدانن
خاصــه ســپاه قــدس  در برنامــه ریــزی هــای انتقــام 
ــی  ــرور دولت ــن ت ــرم ای ــی ش ــببان ب ــود از مس خ
ــم  ــا فراه ــد ب ــی توانن ــی م ــران اجرای ــد مدی دارن
کــردن زمینــه بهبــود معیشــت مــردم بــا تکیــه بــر 
آرمانهــای حــاج قاســم مــن جملــه اقتصــاد مقاومتی 
درون زا مــی تواننــد قطعــه ای از پــازل انتقــام را بــا 

ــد. ــادی بچینن ــت جه مدیری

سلیمانی الگوی برتر مدیریتی
چهره ای محبوب و عملگرا

 کرند پرس
پرویز صفری
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اتبلو فرش و فرش جواره اعالءتبرزی
 فروش پایان یک کار نیست آغاز یک تعهد است

از تولید به مصرف
  با 25 سال سابقه کاری

آماده عقد قرارداد 
با ادارات و نهادهای 

 دولتی و خصوصی

انواع خدمات فرش:
  تعمیرات، رفوگری و رنگرزی پذیرفته می شود.

 کرمانشاه،22بهمن،پایین تر از میدان مرکزی،جنب مجتمع تجاری خدایاری
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فرش و تابلو تبریز

 را  مستقیم  از  بافنده  بخرید

فروش عمده و صادرات 
فرش و تابلو فرش دستباف

نقد و اقساط

 

صصی  نمااگشیه تخ
مبلمــــان
و لوســتر 

زمان : 29 دی ماه لغایت 4 بهمن ماه 
ساعت بازدید : 15 الی 20

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های
 بین المللی کرمانشاه 

مشــاور شــهردار کرمانشــاه در سرمایه 
ــازه ای و  ــی س ــت: طراح ــذاری گف گ
فنــی پــروژه تلــه کابیــن کرمانشــاه بر 
 اســاس اســتانداردهای جهانــی اســت. 
ــانی  ــاع رس ــز اط ــزارش مرک ــه گ ب
روابــط عمومــی شــهرداری کرمانشــاه، 
نشســت  در  شــامبیاتی  وحیــد 
ــی  ــث مطرح ــون مباح ــری پیرام خب
پــروژه تلــه کابیــن کرمانشــاه در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس ــورای فن ش
ــاس  ــر اس ــروژه ب ــن پ ــت کار ای کلی
اظهــار  جهانــی،  اســتانداردهای 
کــرد: طراحــی و محاســبات خــط 
ــاس  ــر اس ــاه ب ــن کرمانش ــه کابی تل
انجــام  جهانــی  اســتانداردهای 
ــایت  ــه آن در س ــد تاییدی ــده و ک ش
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب  جهان

 وی افــزود: شــرکت اشــکوفر اتریــش 
کــه یــک شــرکت قــَدر در ایــن 
زمینــه در ســطح بیــن المللــی اســت 

ــده در  ــاظ ش ــتانداردهای لح ــه اس ک
ــت. ــرده اس ــد ک ــروژه را تایی ــن پ  ای

ــور  ــاه در ام ــهردار کرمانش ــاور ش مش
ــه مباحــث مطــرح  ســرمایه گــذاری ب
در  اســتان  اســتاندارد  اداره  شــده 
ــر  ــروژه ب ــاق پ ــدم انطب ــوص ع خص
اســاس اســتاندارد هــا اشــاره کــرد و 
ــه کابیــن کرمانشــاه  ــروژه تل گفــت: پ
ــن و  ــبات زمی ــه محاس ــه ب ــا توج ب
ــای  ــرم افزاره ــا ن ــه ب ــاک منطق خ
تخصصــی ســازه ای طراحــی و آنالیــز 
ــرای  ــز ب ــبات نی ــام محاس ــده و تم ش
اســت. شــده  ارســال  اداره   ایــن 

ــزارش  ــه گ ــاره ب ــا اش ــامبیاتی ب ش
ــوص  ــتان در خص ــتاندارد اس اداره اس
وجــود ۲00 مــورد ایــراد اجرایــی 
در پــروژه تلــه کابیــن کرمانشــاه، 
کابیــن  تلــه  خــط  کــرد:  بیــان 
بــر اســاس مســتنداتی کــه بــه 
شــامل  شــده،  ارائــه  اداره  ایــن 

 ۲3 هــزار قطعــه اجرایــی اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه 
ایــن ایــرادات، مشــکات فنــی و 
ــروژه  مهندســی نبــوده کــه امنیــت پ
تصریــح  بینــدازد،  خطــر  بــه  را 
ــا  ــی تنه ــرادات مطرح ــن ای ــرد: ای ک
ــه  ــود کــه اکثــراً ب مشــکات قطعــه ب
ــوده  ــوش ب ــاق ج ــدم انطب ــل ع دلی
 و بــه راحتــی رفــع شــده اســت.
شــامبیاتی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بــه دقــت اســتانداردهای جهانــی 
رعایــت  پــروژه  ایــن  اجــرای  در 
ــه  ــرد: تاییدی ــان ک ــود، بی ــی ش م
پــروژه  در  ریــزی  بتــن  آزمایــش 
ــگاه  ــاه آزمایش ــن کرمانش ــه کابی تل
ســنجش  بــرای  خــاک  مکانیــک 
ــت. ــه اس ــر پای ــت ه ــزان مقاوم  می
ــد از  ــی بع ــرد: بازرس ــح ک  وی تصری
ــن  ــل از بت ــا و قب ــور ه ــب آرمات نص
ــود  ــی ش ــام م ــا انج ــه ه ــزی پای ری
ــه  ــر گون ــود ه ــورت وج ــه در ص ک
ــورت  ــزی ص ــزی ری ــکل بتن ری مش
از  بعــد  اگــر  حتــی  و  نمی گیــرد 
ــک  ــگاه مکانی ــزی، آزمایش ــن ری بت
تاییــد  را  بتــن  مقاومــت  خــاک 
 نکنــد آن را تخریــب مــی کنیــم.
ــور  ــاه در ام ــهردار کرمانش ــاور ش مش
ــه منــدی از  ــا گای ســرمایه گــذاری ب
ســازمان اســتاندارد، گفــت: بــا توجــه 
بــه وعــده راه انــدازی خــط تلــه کابین 
بــه همشــهریان و اســتاندار کرمانشــاه 
در ســال جــاری، هــم اکنــون 10 
بازرســی  بــرای  درخواســت  از  روز 
ایســتگاه  از  اســتاندارد  ســازمان 
تیــک آف هســتیم کــه متاســفانه 
نگرفتــه اســت.  تاکنــون صــورت 

در  اینکــه  بیــان  بــا  شــامبیاتی 
هــر پــروژه ای درصــدی از خطــا و 
ــی  ــزود: حت ــود دارد، اف ــکاالت وج اش
تله کابیــن  پــروژه  ایــرادات  اگــر 
ــد در  ــورد برس ــه 500 م ــاه ب کرمانش
مجمــوع ایــراد ایــن پــروژه ۲.۷ درصد 
ــش از 9۷  ــی بی ــه یعن ــود ک ــی ش م
 درصــد پــروژه هیــچ مشــکلی نــدارد.
ــرادات  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
گفتــه شــده در هــر مرحله از بازرســی 
و نظــارت اداره اســتاندارد برطــرف 
بــدون  داد:  ادامــه  اســت،  شــده 
تاییدیــه بازرســی ســازمان اســتاندارد 
در یــک مرحلــه، کار را در مرحلــه بعــد 
ــازمان  ــد س ــم و بای ــی کنی ــروع نم ش
اســتاندارد بــرای دیــدن و مطــرح 
بــر  اشــکاالت  و  ایــرادات  کــردن 
ــد. ــارت کن ــروژه نظ ــرای پ ــد اج  رون

شــامبیاتی بــه اســتانداردهای موجــود 
ــتانداردهای  ــت: اس ــرد و گف ــاره ک اش
ــی شــامل ۲00 مــورد اســت کــه  جهان
ــورمان  ــداد در کش ــن تع ــفانه ای متاس
بــه ۲3 مــورد مــی رســد و همیــن امــر 
باعــث مــی شــود بازرســین ســازمان 
اســتاندارد بــا بســیاری از مــوارد تلــه 
 کابیــن آشــنایی نداشــته باشــند.
ــن  ــخ آخری ــه تاری ــاره ب ــا اش وی ب
از پــروژه  اداره اســتاندارد  بازدیــد 
ــرد:   ــار ک ــاه، اظه ــن کرمانش ــه کابی تل
ــخ  ــن اداره در تاری ــد ای ــن بازدی آخری
ــد از  ــاری و بع ــال ج ــاه س ــان م ۲0 آب
ســاخت ســه پایــه از پایــه هــای ایــن 
ــا  ــه ه ــن پای ــه کل ای ــوده ک ــروژه ب پ
ــت. ــته اس ــی داش ــه اتصال  1۲0 قطع

شــهردار  مشــاور  گفتــه  بــه 
در  تله کابیــن،  امــور  در  کرمانشــاه 

حــال حاضــر حــدود ۷0 درصــد از 
پایــه هــای ایــن پــروژه ســاخته 
شــده و از ایــن تعــداد حــدود ۶0 
اســت. شــده  نصــب  آن   درصــد 

ــدی  ــرفت 40 درص ــامبیاتی از پیش ش
ــر  ــاه خب ــن کرمانش ــه کابی ــروژه تل پ
داد و گفــت: اجــرای ایــن پــروژه 
مــی  پیــش  جبهــه  چنــد  در  را 
ــا  ــه ه ــن جبه ــی از ای ــه یک ــم ک بری
بحــث ســاخت پایــه هــا اســت و 
ــی دارد. ــرفت خوب ــون پیش ــم اکن  ه

وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
ــد  ــود، تاکی ــی ش ــه م ــامل 11 پای ش
کــرد: پایــه شــماره هشــت پــروژه تله 
کابیــن کرمانشــاه یکــی از بزرگ تریــن 
پایه هــای تله کابیــن در ســطح کشــور 

ــت. اس

   مشاور شهردار کرمانشاه:

تله کابین کرمانشاه بر اساس استانداردهای جهانی است

 جناب آقای مهندس صادق باقری
 شهردار اسبق اسالم آبادغرب

مصیبت جانکاه درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض 
 نموده،ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیرمسئول و کارکنان هفته نامه عصرباختر
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