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سرمقاله

ولین اتا بازرگانی نی با مس س
نای کرمانشاه  و 

استان کرمانشاه به سبب داشتن مرز رس��می و بازارچه های 
مرزی با اقلیم کردس��تان ع��راق، نقش مهم��ی را در تجارت 
خارجی ایران بر عهده دارد، اهمیت صادرات از مرزهای استان 
کرمانش��اه به اقلیم کردستان به گونه ای اس��ت که بخشی از 
نیازمندی های دیگر مناطق عراق از س��وی اقلیم تامین می 
شود، این بدان معنی اس��ت که مناطق عرب نشین عراق هم 
جدای از مبادالتی که به صورت مس��تقیم با استان کرمانشاه 
از طریق مرز خسروی دارند، غیر مستقیم و با خرید کاالهای 

ایرانی از تجار اقلیم با کشورمان در تعامل خواهند بود.
در س��نوات گذش��ته هیئت های متعددی از اقلیم کردستان 
عراق به استان کرمانشاه سفر کرده اند، سفرهایی که عمدتا با 
هدف توسعه روابط دوجانبه و رفع مشکالت و موانع آن صورت 
گرفته است. جدای از انتقاداتی که به این سفرها وارد بوده است 
اما حداقل می توان گفت که اراده طرفین برای رفع مشکالت 
به ویژه در مرز پرویزخان به عنوان یک گذرگاه مهم مبادالت 

مرزی، گام مهمی در راستای تحکیم روابط بوده است.
بر اساس آنچه که از محافل اقتصادی اقلیم کردستان عراق به 
ویژه حوزه استان سلیمانیه به عنوان همسایه استان کرمانشاه 
دیده شده است، طرف عراقی مایل به تحکیم و توسعه روابط 
اقتص��ادی با جمهوری اس��المی ای��ران و به تبع آن اس��تان 
کرمانشاه بوده است اما متاسفانه هنوز هم ما در داخل با انبوه 
موانع و مشکالتی مواجه هستیم که راه را بر استفاده بهینه از 
رفیت های مرزی سد کرده است و مسئولین اتاق بازرگانی 
استان کرمانشاه هم در جریان این مشکالت بوده و همیشه از 
مرتفع س��اختن آنها هم به عنوان اولویت خود در یک پروسه 

مشترک با دیگر نهادهای مرتبط سخن گفته اند.
اما آنچه که این��ک این روابط را تهدید می کند نه مش��کالت 
همیشگی و نه عدم اراده طرف عراقی برای تضعیف آن و کاهش 
سطح مبادالت اقتصادی اقلیم به ویژه استان سلیمانیه با ایران 
اس��ت بلکه سیاس��ت ها و راهبرد خصمانه آمریکا در نتیجه 
افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی ایران است که به 
صورت ویژه از سوی تیم کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان 

پیگیری و اجرا می شود.
استیون فیگن که متخص امور ایران در وزارت امور خارجه 
آمریکا بوده اس��ت با انتصاب به عنوان سرکنسول این کشور 
در اقلیم کردستان، آش��کارا به تقابل با کش��ورمان در خاک 
اقلیم پرداخته است، تقابلی که به صورت ویژه در حوزه روابط 
اقتصادی این منطقه با جمهوری اسالمی ایران مشهود است.

س��فرهای متعدد فیگن و همکاران وی به اس��تان سلیمانیه 
و نشس��ت هایی که با مس��ئولین اتاق بازرگانی این اس��تان 
برگزار ش��ده اس��ت همگی در راس��تای عملیاتی کردن این 
هدف نامشروع آمریکایی ها صورت گرفته است. به عالوه، تیم 
کنسولگری آمریکا در اربیل هم با اتحادیه اتاق های بازرگانی 
هارات شماری  اقلیم نشست های متعددی داشته اس��ت. ا
از تجار ش��ناخته ش��ده اقلیم که تا حدی محتوای مذاکرات 
آمریکایی ها را فاش کرده اند، نشان می دهد که آمریکا برای 
محدود ساختن روابط اقتصادی اقلیم با ایران به صورت جدی 

پای به میدان گذاشته است.
در چنین ش��رایطی که دش��من، جنگ اقتص��ادی در خاک 
اقلیم کردس��تان عراق را علیه منافع جمهوری اسالمی ایران 
از مدتها پیش آغاز کرده است، آیا با روش های سنتی و همان 
سیاس��ت های اقتصادی گذش��ته می توان عم��ل کرد؟ اتاق 
بازرگانی کرمانش��اه به عنوان یکی از طرف های اصلی تعامل 
با اقلیم کردس��تان چه راهبردی جهت خنثی س��ازی توطئه 
های آمریکایی ها دارد؟ نحوه تعامل اتاق با مسئولینی که در 
نشست های مش��ترک با ایرانی ها سخن از تحکیم روابط می 
گویند و با آمریکایی ها هم بارها از در دوستی و همکاری وارد 
می شوند، چگونه خواهد بود. شاید زمان آن فرا رسیده باشد 
که ضمن تاکید بر ت��داوم و تحکیم روابط با اقلیم کردس��تان 
عراق، ما هم دارای سیاس��ت تقابلی با توطئه های آمریکا در 

این منطقه باشیم.
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استاندار ایالم، از کلنگ زنی راه آهن ایالم در سفر رئیس 
جمهور به این استان خبر داد.

 قاسم سلیمانی دشتکیدر نخستین جلسه اخالق ویژه 
مدیران ادارات اس��تان ک��ه در دفتر ام��ام جمعه ایالم 
هار داش��ت  مدیریت خوب و پیشگیرانه  برگزار شد، ا
سیل در استان ایالم یک نقطه عطف در تاری مدیریت 
بحران کشور بود چراکه با وجود بیشترین و شدید ترین 
بارش ها در کشور برخالف استان های سیل زده تلفات 

انسانی نداشتیم.
وی ادامه داد نخس��تین اقدام راهب��ردی در مدیریت 

سیل عمل به این نکته مهم بود که ما عال واقع را قبل 
از وقوع کردیم.

نماینده عالی دولت در استان پیش بینی و پیشگیری به 
موقع قبل از سیل، ورود به موقع در حین سیل و امداد 
رسانی و کمک رسانی فوری به مناطق سیل زده استان، 
برآورد به موقع خسارات سیل در استان، رساندن صدای 
مناطق سیل زده به گوش مسئوالن کشور و آوردن بیش 
۳ هیئت بلند پایه کشوری و لشکری به استان و در  از 
نهایت قرار دادن ایالم در لیست چهار استان سیل زده از 
جمله مهمترین راهبردها استان در مدیریت سیل اخیر 

عنوان کرد که با پای کار آمدن همه به خوبی انجام شد.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با عنوان این مطلب 
که افق روشن و امیدبخش��ی در پیش روی استان ایالم 
ق��رار دارد، گفت طرح ه��ا و پروژه های بس��یار بزرگی 
در دس��ت اقدام اس��ت از جمله پروژه لرزه نگاری دانا 
با اعتب��اری بال بر ۰۰ میلیارد توم��ان اعتبار و حدود 
الزایی در مناطق ش��مالی استان و گروه  ۴۰۰ نفر اشت
دیگر پروژه لرزه نگاری دانان در مناطق جنوبی استان با 
اعتباری بال بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۴۰۰ نفر 

الزایی وارد مرحله اجرایی شده است. اشت

مدیرکل راهداری استان کرمانش��اه، خسارت سیل به به 
۵۲ میلیارد  سیسات راه و ابنیه فنی استان کرمانشاه را  ت
تومان اعالم کرد و گفت تاکنون ریالی برای بازس��ازی به 

ما داده نشده است.
 فریبرز کرمی در کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل 
هار داشت  زده که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ا
 ۵۲ سیس��ات راه و ابنیه فنی حدود  خسارت وارده به ت

میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
افزود در این سیل و رانش هایی که در پی آن ر داد، ۸۸۳ 

کیلومتر از راههای استان آسیب دید.
کرمی ابراز داشت همچنین در این حادثه به ۴۳۵ پل از 

۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شد.
وی با بیان اینکه به دنبال بارندگی و سیل اخیر در استان 
کرمانشاه در سطح جاده ها چشمه های زیادی ایجاد شده، 
گفت الزم است که این چشمه ها از زیر جاده ها رد شوند تا 
به جسم جاده ها آسیب نرسد به این منظور ۴ تا ۵ میلیارد 

لوله فلزی نیاز داریم که هنوز موفق به تهیه آن نشده ایم.
۲۹ میلیارد  این مسئول خاطر نشان کرد اولویت اول ما 
تومان اس��ت که ریز پروژه ها را به مدیرت بحران اس��تان 

ارس��ال کردیم و پ��س از آن اولویت دوم و س��وم ما برای 
۱۰ و ۱۲۴ میلیارد تومان است بازسازی 

س��فانه در جاده ها ما یک راهداری مستمر  وی افزود مت
داریم و عالوه بر کارهای زمس��تانی و تابستانی، بازسازی 

تخریب های ناشی از سیل نیز به آنها اضافه شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
سفانه تا این لحظه یک ریال بابت بازسازی  یادآور شد مت
و نوسازی خسارت های ناشی از سیل به ما ندادند تا کار را 
شروع کنیم و آن حجم از کار را که تا کنون انجام دادیم با 

توان داخلی اداره بوده است.
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برنامه کرمانشاه 
اموشی  برای کاه 

در تابستان 

کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک 
ایران و سوریه و عضو هیات رئیسه اتاق 
ایران در همایش تجاری ایران و سوریه 
که در محل اتاق ایران برگزار ش��د به 
عزم و اراده راس دو کشور برای تقویت 
روابط اقتصادی اش��اره ک��رد و گفت 
رفیت های بسیار باال  علی رغم وجود 
در هر دو کشور و از طرفی روابط عمیق 
سیاسی بین ایران و سوریه، همچنان 
سطح مناس��بات اقتصادی دو کشور 

قابل دفاع نیست.
هارات وی در طول یک  بر اس��اس ا
س��ال گذش��ته قدم های خوبی برای 
توس��عه همکاری های اقتصادی بین 
ایران و سوریه برداشته شده است اما 
موانعی مانند نب��ود ضمانت نامه های 
بیمه ای، نبود روابط بانکی و مشکالت 
موجود در مسیر حمل ونقل و ترانزیت 
اجازه نمی دهد که بخش های خصوصی 
دو کشور همکاری های خود را بیش از 

این افزایش دهند.
این فعال اقتصادی مهیا شدن زمینه 

آش��نایی بیش��تر تجار ایران و سوری 
از یکدیگر را ازجمل��ه عوامل تقویت 

روابط اقتصادی بین دو کشور دانست 
و تصریح ک��رد رفت وآمد هیات های 

اقتصادی و برپایی نمایش��گاه ابزاری 
هستند که در کسب اطالعات الزم از 

اقتصاد کشور مقابل راهگشا بوده و باید 
مورد توجه اتاق های بازرگانی و صنایع 

دو کشور باشد. 
در این رابطه بخ��ش خصوصی نقش 

مهمی برعهده دارد.
این عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران از 
عملیاتی نشدن موافقت نامه تجارت 
آزاد بین ایران و س��وریه انتقاد کرد و 
ادام��ه داد به تازگی تعرفه های باالیی 
برای برخ��ی اقالم صادرات��ی ایران به 
س��وریه تعیین شده اس��ت که برای 

ییر کند. توسعه روابط باید این رویه ت
ب��ه اعتق��اد رئیس کمیته مش��ترک 
ای��ران و س��وریه، خدم��ات فن��ی و 
مهندس��ی، جاده س��ازی، پل سازی، 
سیس��تم های  ساختمان س��ازی، 
آب رسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، 
صنای��ع غذایی، کش��اورزی، معدن و 
لوازم خانگ��ی، مصالح س��اختمانی، 
حمل ونقل و گردش��گری حوزه هایی 
هستند که می توان روی آنها با طرف 

سوریه ای کار مشترک انجام داد.

ت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه   اجرای مواف
ادی ویت رواب اقت تی برای ت فر
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بت های نف و سجده عش ستن  ان ماه ش ماه رم
عاش و معشو آفرین نامتناهی است  بر درگاه 
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 تردد مسافر از مرز سیرانبند 
ت  ت دو ار مواف در انت

ی عرا است مرک

های  زیرساخت  گفت  بانه  فرمانداری  سرپرست 
بازارچه  شدن  رسمی  و  مسافر  تردد  برای  الزم 
اتخاذ  اکنون  و  شده  فراهم  سیرانبند  مرزی 
با دولت مرکزی  این خصو  در  نهایی  تصمیم 

عراق است.
ایران  دولت  داشت  هار  ا زاده  امین  محمد 
موافق تردد مسافر و رسمی شدن بازارچه مرزی 
این  شدن  رسمی  مقدمات  و  است  سیرانبند 
بازارچه از طرف ما فراهم شده و رایزنی های نیز 
موافقت  نیز  عراق  مرکزی  دولت  تا  گرفته  انجام 

خود را در این ارتباط اعالم کند.
وی با بیان اینکه محوطه بارازچه سیرانبند هفت 
افزود برای توسعه زیرساخت های  هکتار است، 
این  محوطه  به  هکتار   ۵۰ سیرانبند  بازارچه 
نیاز  آن  توسعه  برای  و  شود  می  اضافه  بازارچه 
امیدواریم  که  است  اعتبار  ریال  میلیارد   ۷۰ به 

اختصا یابد.
امین زاده اضافه کرد اکنون در بازارچه سیرانبند 
مصالح  و  بار  تره  و  میوه  بیشتر  که  صادرات 
انجام  عراق  کردستان  اقلیم  به  است  ساختمانی 

می شود.
بانه  سیرانبند مناسب  اینکه جاده  بیان  با  وی 
شد  یادآور  نیست،  خودروها  تردد  از  این حجم 
مناسب سازی و بازسازی این جاده در دستور کار 
قرار گرفته و با جذب اعتبارات مناسب سازی در 

آینده نزدیک اجرایی می شود.
به گزارش ایرنا، بازارچه مرزی سیرانبند دومین و 
نزدیکترین مرز مشترک استان کردستان با اقلیم 
میزان  لحا  از  مرز  این  است،  عراق  کردستان 
رتبه  شاغالن  و  فعاالن  تعداد  و  معامالت  حجم 

دوم بازارچه های استان را دارد.
شده  تخلیه  روستای  نزدیکی  در  سیرانبند  مرز 
از ۸۰  بیش  ای  تاریخچه  و  واقع شده  سیرانبند 
سال به لحا فعالیت های تجاری بویژه صادرات 
و  رافیایی  ج موقعیت  به  توجه  با  که  دارد  کاال 
شرایط ویژه، همیشه مورد توجه فعاالن اقتصادی 
منطقه بوده و در شرایط زمانی فعالیت اقتصادی 

در این مرز برقرار بوده است.
نشیب  و  فراز  تاری  طول  در  سیرانبند  مرز 
ییر  ت خوش  دست  و  کرد  طی  را  زیادی  های 
اما  گرفته  قرار  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت  و 
هیچگاه فعالیت در این مرز متوقف نشد و فعاالن 
به  شرایط  ترین  سخت  در  و  همیشه  اقتصادی 

فعالیت در مرز ادامه داده اند.
کشور  با  مرز  کیلومتر  بانه ۸۴  مرزی  شهرستان 
سیرانبند،  مرز  شدن  رسمی  با  و  دارد  عراق 
کردستان  اقلیم  با  رسمی  مرز  چهار  کشورمان 

عراق دارد.
چندی پیش شاکر الجبوری مدیرکل برنامه ریزی 
اساس  بر  بود  کرده  اعالم  عراق  مرزهای  برای 
مرز  به  سیراننبد  مرز  عراق  دولت  رسمی  اعالم 
رسمی برای مبادالت بازرگانی و تردد مسافر به 
مرز رسمی تبدیل شد و در این راستا ۲۵ هکتار 
زمین در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گرفت.

در  جمعیت  نفر  هزار   ۱۵۸ با  مرزی  شهرستان 
استان  مرکز  سنند  غرب  کیلومتری   ۲۷۰

کردستان واقع شده است.

تان: ی ا را فره رک م مد

ری  ردش سازمان عمران کریدور 

بیستون – تا بستان تاسی می شود

از  کرمانشاه  استان  فرهنگی  میرا  مدیرکل 
کریدور  عمران  سازمان  تاسیس  برای  پیگیری 

گردشگری بیستون – تاق بستان خبر داد.
تاسیس سازمان  هار کرد طرح  ا قادری  امید 
تاق  بیستون   گردشگری  کریدور  عمران 
بستان در کارگروه گردشگری استان به تصویب 
رسیده و بزودی در شورای برنامه ریزی استان 
نیز تصویب  این شورا  تا در  هم مطرح خواهد 

شود.
این  تاسیس  نهایی  مجوز  صدور  افزود  وی 
انجام  دولت  هیات  موافقت  با  باید  سازمان 
کاملی  توجیهی  طرح  که  آنجایی  از  اما  گیرد، 
دولت  هیات  تائید  به  داریم،  آن  تاسیس  برای 

هم خواهد رسید.
از  هدف  استان  فرهنگی  میرا  مدیرکل 
های  زیرساخت  ایجاد  را  سازمان  این  تاسیس 
اولیه همچون جاده پیاده راه، الین کندرو و... 
برای  فراهم کردن بستر  نیز  و  این کریدور  در 
در  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  حضور 

اجرای پروژه های تعیین شده عنوان کرد.
کریدور  یک  فاز  مطالعات  گفت  ادامه  در  وی 
مراحل  در  بستان  تاق  بیستون   گردشگری 
اتمام  به  ماه  مرداد  تا  و  دارد  قرار  کار  انتهایی 

خواهد رسید.
قادری اعالم کرد جمعا ۱۸ پروژه بزر و ۲۵ 
تعریف کرده  این محور  برای  را  پروژه کوچک 
ایم که پس از اتمام مطالعات فاز یک و تصویب 
آن، فراخون سرمایه گذاران را خواهیم  داشت.

پروژه کریدور گردشگری بیستون  تاق بستان 
در مساحت هفت هزار و ۱۸ هکتار و به طول 
 ۹۰ سال  سفر  مصوبات  جمله  از  کیلومتر   ۳۰

مقام معظم رهبری به کرمانشاه است. 

ید  ودکفایی تو ایالم در آستانه 

یاهی است ن های  رو

ایالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
از ۹۰ درصدی  بیش  وابستگی  با وجود  گفت 
استان  گیاهی،  های  روغن  واردات  به  کشور 
برابری  افزایش   با  اخیر  سال  سه  طی  ایالم 
تولید دانه روغنی کلزا در آستانه خودکفایی در 

مین روغن های گیاهی قرار گرفته است. ت
ابتدای سال  از  افزود  زرین جوب  اله  حشمت 
تن  هزار   ۱۹ به  نزدیک  تاکنون  جاری  زراعی 
دانه روغنی کلزا از کشاورزان مناطق گرمسیری 
استان ایالم خریداری شده که پیش بینی می 
شود این میزان تا پایان فصل برداشت به ۲۱ 
ریال  میلیارد  از ۷۲۰  بیش  ارزش  به  تن  هزار 

برسد.
کلزا  روغنی  دانه  میزان  این  از  داد  ادامه  وی 
نزدیک به ۹ هزار تن تن روغن با کیفیت باال 
تولید می شود که کیفیت مناسب دانه روغنی 
کلزای تولیدی استان ایالم موجب رغبت بیشتر 
کارخانجات روغن کشی کشور جهت خرید این 
بالفاصله  کشاورزان  محصول  و  شده  محصول 
و  حمل  مذکور  کارخانجات  به  خرید  از  پس 
بهای محصول نیز به صورت نقدی به کشاورزان 

پرداخت شده است.
ایالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
با  که  است  استانی  اولین  ایالم  کرد  تاکید 
اختصا بیش از ۲۰ درصد از اراضی آبی زیر 
کشت غالت به زراعت کلزا ، اهداف ۱۰ ساله 
خوداتکایی در دانه های روغنی را طی سه سال 

محقق کرده است.
آینده  سالهای  در  شد  یادآور  جوب  زرین 
این  آبی  کشت  زیر  سطح  کردن  محدود  با 
به  طریق  از  سطح  واحد  در  افزایش  محصول، 
را  نژادی  به  و  زراعی  به  های  روش  کارگیری 

هدف گذاری شده است.
نظر  از  اینکه  بر  عالوه  کلزا  زراعت  گفت  وی 
پاییزه  های  زراعت  سایر  به  نسبت  اقتصادی 
بسیار  نقش  است،  صرفه  به  مقرون  بسیار 
داری، مصرف  زنبور  توسعه صنعت  در  موثری 
افزایش تولید سایر  بهینه آب، زیبایی منظر و 
ثر  محصوالت از طریق نقش تناوبی مفید و م

خود دارد.

اینکه  بر  تاکید  با  کرمانشاه  استاندار   
اولویت  بیکاری  نر  کاهش  و  الزایی  اشت
اول استان در سال ۹۸ است، گفت مدیران 
تمرکز  و  توان  تمام  اجرایی  های  دستگاه 

خود را روی این مسئله معطوف کنند.
و  ال  اشت کارگروه  در  بازوند  هوشنگ 
در  که  کرمانشاه  استان  گذاری  سرمایه 
شد،  برگزار  استانداری  جلسات  سرسرای 
هار داشت هم اکنون هیچ کاری اولویت  ا
دار تر از کاهش نر بیکاری که طی ۲ سال 
اخیر آغاز شده، برای ما مدیران استان وجود 

ندارد.
بر توقف  ادامه داد سال گذشته عالوه  وی 
نر رشد بیکاری که سال ها ادامه داشت، 
معضل  این  درصدی   ۲ ۵ کاهش  شاهد 

بزر در استان نیز بودیم.
نر  هم  هنوز  اینکه  به  اشاره  با  بازوند 
باالست،  بسیار  کرمانشاه  استان  در  بیکاری 
به  اخیر  سال   ۲ تجربه  کرد  خاطرنشان 
خوبی نشان داده که اگر همت جمعی همه 

مسئوالن و مدیران استانی باشد می توان بر 
این مشکل بزر فائق آمد.

استان  تعهد  به  ادامه  در  استاندار کرمانشاه 
ل در سال  ۴ هزار ش برای ایجاد بیش از 
جاری نیز اشاره کرد و گفت اگر بتوانیم به 
تعهد خود عمل کنیم می توانیم بگوئیم به 
شعار سال رهبر معظم انقالب لبیک گفته و 

آن را عملیاتی کرده ایم.
با  تولید  رونق  بدون شک  وی تصریح کرد 
ال میسر می شود و همه مدیران  ایجاد اشت
دستگاه های اجرایی استان باید مصمم تر از 
سال قبل برای تحقق این مهم تالش کرده 

و از خود حساسیت نشان دهند.
بر  عالوه  ال  اشت ایجاد  کرد  تصریح  بازوند 
تواند  تولید می  اقتصادی و رونق  شکوفایی 
بسیاری از معضالت اجتماعی را نیز کاهش 
برای  بیشتری  رفاه و آسایش  داده و شاهد 

مردم باشیم.
از  دیگری  بخش  در  استان  ارشد  مدیر 
سخنانش با بیان اینکه مدیران دستگاه های 

دارند  فرصت  اردیبهشت  پایان  تا  اجرایی 
تهیه  را  ال سال جاری  اشت تهیه  تا سند 
مکتوب  صورت  به  را  خود  های  برنامه  و 
از  پس  افزود  کنند،  اعالم  استانداری  به 
تدوین نهایی، این سند منتشر می شود تا 
عموم مردم نیز در خصو اقدام های که 

قرار است انجام شود، مطلع شوند.
های  برنامه  باید  اکنون  هم  از  گفت  وی 
ال عملیاتی کرده  خود را برای ایجاد اشت
و همه نیز به یکدیگر در راستای مبارزه با 
معضل بیکاری کمک کنیم چرا که غلبه بر 
این مشکل به تنهایی یا امکان پذیر نیست 

و یا به سختی ممکن خواهد شد.
بازوند همچنین در پایان از مدیران اجرایی 
استان خواست تا در جلسه بعدی کارگروه 
ال، گزارشی از اقدام های صورت داده  اشت

الزایی را ارائه کنند. در راستای اشت
به  ایران  آمار  مرکز  که  گزارشی  براساس 

کرمانشاه  بیکاری  نر  کرده،  منتشر  تازگی 
۱۸ درصد رسیده که  در پایان سال ۹۷ به ۷

۲ درصد کاهش  نسبت به سال قبل از آن ۴
داشته است.

همچنان  کرمانشاه  گزارش،  این  اساس  بر 

و  دارد  قرار  کشور  بیکاری  جدول  صدر  در 
نر بیکاری آن ۷ درصد از میانگین کشور 

بیشتر است.

ار نفری در سال جاری ال  ه اری کرمانشاه برای اشت هد 

بازگشایی مرز  برای  طی دو سال اخیر وعده های بسیاری 
خسروی و امکان تردد زائران عتبات عالیات داده شده است 
که هیچکدام محقق نشد اما امید داریم وعده بازگشایی این 
مرز بعداز ماه رمضان به خبری خوش برای مردم این دیار 

تبدیل شود.
استان  غرب  در  قصرشیرین  شهرستان  در  خسروی  مرز   
کرمانشاه یکی از پایانه های رسمی و بین المللی غربی ایران 
و  مین  کا کربال،  داد،  ب به  ایران  از  نقطه  نزدیکترین  و 
داد پایتخت کشور عراق  سامرا است که این مرز رسمی تا ب
سامرا  تا  و  مین ۲۰۳  کا کربال ۳۰۰،  نجف ۳۸۰،   ،۱۹۰
و بخش  ایران  زمینی  ارتباط  و  دارد  فاصله  کیلومتر   ۳۲

عربی عراق توسط این مرز برقرار است.
عملیات ساخت پایانه بین المللی مرز خسروی از سال ۷۷ 
در نقطه صفر مرزی آغاز شد و این مجموعه در سال ۸۱ با 
۷۵ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید اما به دنبال 
خرداد  هفدهم  در  که  انتحاری  تروریستی  عملیات  وقوع 
عالیات  عتبات  زائران  اتوبوس  دو  تردد  راه  بر سر  ماه ۹۲ 
شمال  کیلومتری   ۹۰ در  کرمانشاه  و  همدان  استان های 
 ۴۴ مجروحیت  و  نفر   ۱۴ شهادت  و  عراق  پایتخت  داد  ب

زائر، بسته شد.
عتبات  زائرات  از  پذیرایی  به واسطه  شهرستان قصرشیرین 
ذیر  مهمان و  هتل  شامل  اقامتی  واحد   ۱۴ دارای  عالیات 
که  است  تخت   ۱۲۰۰ و  اتاق   ۳۲۲ با  سه  تا  یک  درجه 
تا  اوایل دهه ۸۰ ساخته شده است  اماکن در  این  بیشتر 
زائران عتبات عالیات در مسیر تردد خود به عراق یک شب 
را در این منطقه مرزی اقامت داشته باشند اما با مسدود 
شدن این مرز طی چند سال گذشته این مراکز اقامتی نیز 

با ورشکستگی مواجه شدند.
مرز بین المللی خسروی در طول تاری گذرگاه رفت و آمد 
کاروانهای زیارت عتبات عالیات بوده است به طوری که نام 
کنار  در  مرز  این  و  نهاده شده  آن  بر  اشرف  نجف  دروازه 
رفیت بزر  مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به 
فرهنگی و اقتصادی منطقه غرب کشور تبدیل شده است 
مناسب  زیرساختهای  به  توجه  با  مرز  این  بازگشایی  که 
کرمانشاه همچون بزرگراه ها، راه آهن غرب کشور، فرودگاه 

شهید اشرفی و هتلها برای زائران اهمیت دارد.
ناگفته نماند که در این سوی مرز تمامی شرایط و امکانات 
برای بازگشایی مرز خسروی مهیا است اما به دلیل ناتوانی 
بازگشایی  ایرانی  زائران  امنیت  مین  ت در  عراقی  طرف 

فول مانده است. رفیت نیز م مسدود مانده و این 
مرز  بازگشایی  بر  مبنی  اخباری  دنبال  به   ۹ سال  در 
برای  مرز  این  زیرساخت های  اربعین  ایام  در  خسروی 
پذیرایی از زائران فراهم شد و تمام امکانات و تجهیزات در 
مرز مستقر اما در آخرین روزهای باقی مانده به روز اربعین 

دولت عراق مخالفت خود را با بازگشایی مرز اعالم کرد.
اخبار  عراق  به  رئیس جمهور  سفر  از  بعد  نیز  امسال 
بازگشایی  برای  عراقی  طرف  موافقت  بر  مبنی  بسیاری 
مرز خسروی به گوش می رسد اما شنیدن این اخبار طی 
سال های گذشته به امری عادی تبدیل شده است و هرچند 
بازگشایی خسروی از مطالبات جدی مردم استان محسوب 
وعده  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  دیگر  گویا  اما  می شود 
وجود ندارد و هیچ صحبتی تا زمان بازگشایی برای مردم 

قابل قبول نیست.
برخوردار  زم  امنیتی  استحکامات  از  خسروی  مرز 

است
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
داد امن  شورای اسالمی با بیان این که مرز خسروی  ب
است، گفت این منطقه مرزی از استحکامات الزم برخوردار 

است و از داعش پاک شده است.
و  ایران  مردمان  کرد  عنوان  فالحت پیشه  حشمت ا 
با  بازگشایی مرز هستند که  عراق در دو طرف مرز آماده 
بازگشایی آن یک میلیون نفر در اربعین و چند میلیون نفر 

نیز در طول سال می توانند از مرز عبور کنند.
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  غرب  اسالم آباد  نماینده 
و  کرد  امیدواری  ابراز  خسروی  مرز  بازگشایی  به  نسبت 
و  است  اولویت های مسئوالن  از  مرز  این  بازگشایی  گفت 

رایزنی های مختلفی با وزارت کشور انجام شده که نتیجه 
نهایی آنها در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون 
دولت ایران منعی برای تردد زائران از مرز خسروی ندارد 
اعالم  به  منوط  مرز خسروی  نهایی  بازگشایی  کرد  هار  ا

آمادگی کامل طرف عراقی است.
فالحت پیشه با اشاره به اینکه اکنون خسروی شرایط مرز 
ایده آل را دارد و از لحا زیرساختی بهترین مرز کشور به 
حساب می آید گفت شورای عالی امنیت ملی مجوز تردد 
 زائران به عتبات عالیات از  مرز خسروی را صادر کرد ه است 
اما شرایط خا این تردد به استاندار کرمانشاه ابال شده 

است.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی گفت بازگشایی گذرگاه های مرزی ایران و 
عراق نقش مهمی در رونق کسب وکار میان مردم مناطق 
مرزی و افزایش مبادالت اقتصادی دو کشور دارد و برادری 
و دوستی بین ایران و عراق مستحکم، قوی و تزلزل ناپذیر 

است.
مسئول کمیته زیرساخت ستاد اربعین کشور هفته گذشته 
اربعین  ستاد  نشست  در  و  بود  کرمانشاه  استان  مهمان 
استان کرمانشاه گفت با توجه به حجم باالی زائران اربعین 
زائران  تردد  نظر  از  خسروی  مرز  بازگشایی  امسال  برای 

بسیار راهگشا است.
زیرساخت  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد  مهدی 
بستر  در  باید  گفت  است  اربعین  ستاد  کمیته  مهمترین 

راه های مواصالتی اقدامات مناسبی انجام شود.
باشد  به گونه ای  باید  زیرساخت ها  عنوان کرد  جمالی نژاد 
به  و  باشد  داشته  استفاده  قابلیت  سال  ایام  تمام  در  که 
رفیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه های 

مختلف از جمله موضوع گردشگری تبدیل شود.
مسئول کمیته زیرساخت ستاد اربعین کشور گفت با توجه 
به اینکه امسال ویزای عراق رایگان است پیش بینی می شود 
رو  این  از  و  باشد  گذشته  سال های  از  بیش  زائران  تعداد 

پایانه های مرزی باید بیش از پیش تقویت شوند.
جمالی نژاد با بیان اینکه مرز خسروی آماده ترین مرز غرب 
مرز  بازگشایی  افزود  است  اربعین  زوار  تردد  برای  کشور 
به  را  زوار  مرور  و  عبور  از  زیادی  خسروی می تواند حجم 

خود اختصا دهد و بسیار راهگشا باشد.
یید و ابال رسمی برای آغاز مسافرت ها از  ر ت منت

مرز خسروی هستیم
اواخر سال گذشته حین  در  زیارت  و  رئیس سازمان ح 
از  و  کرد  یید  ت را  منطقه  امنیت  خسروی  مرز  از  بازدید 
از امنیت موجود خبر داد و  رضایتمندی مسئوالن عراقی 
به ویژه  کرمانشاه  استان  مردم  خوشحالی  سبب  خبر  این 

مناطق زلزله زده شد.
هار کرد با  علیرضا رشیدیان در بازدید از مرز خسروی ا
ثر استاندار  توجه به نیاز به سفرهای زیارتی، پیگیری های م
و  مرز خسروی  بازگشایی  برای  ملی  سطوح  در  کرمانشاه 
مرز  این  بازگشایی  مقدمات  عراق،  به  رئیس جمهور  سفر 

فراهم شده است.
رشیدیان عنوان کرد با بازدیدهای مسئوالن عراقی از مسیر 
یید شد  داد کلیات امنیت این مسیر ت خسروی به  سمت ب
یید و ابال رسمی برای آغاز مسافرت ها  و اکنون منتظر ت

هستیم.
مربوطه  دستگاه های  پیگیری  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  فراهم  خسروی  مرز  در  مناسبی  بسیار  رفیت های 
خطوط  مهم  بسیار  رفیت های  از  یکی  گفت  است 
دور  مسیرهای  از  مسافران  طریق  این  از  که  است  ریلی 
به وسیله  مرز  تا  کرمانشاه  از  و  می کنند  کرمانشاه سفر  به 

اتوبوس جابه جا می شوند.
رئیس سازمان ح و زیارت کشور افزود جابه جایی از طریق 
خطوط ریلی عالوه بر کاهش هزینه ها از نظر سهولت سفر، 

اطمینان و امنیت برای مسافران بسیار قابل اهمیت است.
رشیدیان با بیان اینکه هتل ها، امکانات و زیرساخت ها در 
مرز خسروی فراهم است اضافه کرد مرز خسروی عالوه بر 
فاصله بسیار نزدیک به عراق مرز مستعدی برای سفر زائران 

ایرانی به عراق و زائران عراقی به ایران است.
و پرداخت ها برای دریافت  وی با ابراز امیدواری از اینکه ل
شود  عملیاتی  ماه  فروردین  نیمه  از  عراق  به  سفر  ویزای 
این  و  ندارد  ویزا وجود  بابت  پرداختی  اقدام  این  با  گفت 
عتبات  به  سفر  در  زائران  هزینه های  کاهش  در  موضوع 

ثر است. عالیات م
ران  تمام زیرساخت ها در مرز خسروی آماده تردد زا

است
تمام  اینکه  بیان  با  قصرشیرین  شهرستان  فرماندار 
است  زائران  تردد  آماده  خسروی  مرز  در  زیرساخت ها 
گفت شهرستان قصرشیرین ۱۴ هتل و مسافرخانه دارد و 
زیرساخت های مناسبی در این شهرستان برای تردد زائران 

ایجاد شده است.
مرادعلی تاتار با اشاره به اینکه وعده های مسئوالن کشوری 
می دهد  خبر  نزدیک  آینده  در  مرز خسروی  بازگشایی  از 
کشور  مرزهای  بهترین  از  یکی  خسروی  مرز  کرد  هار  ا
برای تردد به عراق است و پایانه بی نظیری در سطح منطقه 

برای پذیرایی از مسافران ایجاد شده است.
تمام  اینکه  بیان  با  قصرشیرین  شهرستان  فرماندار 
زیرساخت ها در مرز خسروی آماده تردد زائران است عنوان 
کرد شهرستان قصرشیرین ۱۴ هتل و مسافرخانه دارد و 
زیرساخت های مناسبی در این شهرستان برای تردد زائران 

ایجاد شده است.
در  خسروی  مرز  اصلی  مشکل  اینکه  به  اشاره  با  تاتار 
سال های گذشته نگرانی طرف عراقی از نظر امنیتی در آن 
سوی مرز بود گفت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
عتبات  به  سفر  برای  مرز  همین  از  استان  نمایندگان  و 

عالیات استفاده کردند.
برای  اینکه  بیان  با  قصرشیرین  شهرستان  فرماندار 
از  خسروی  مرز  بازگشایی  کرمانشاه  استان  و  قصرشیرین 
نظر اقتصادی بسیار قابل اهمیت است افزود به طور قطع 
با بازگشایی این مرز تحولی در حوزه اقتصادی استان ایجاد 

می شود.
 ، فرماندار قصرشیرین گفت استقرار ۵۸ گیت ورود و خرو
هزار  رفیت ۷۰  با  پارکینگ  هکتار  از ۱۵۰  بیش  مین  ت
خودرو و امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و رفاهی از جمله 

تمهیدات اندیشیده  شده برای مرز خسروی است.
صورت  در  خسروی  مرز  از  استان  ران   زا تردد 

بازگشایی
اینکه  بیان  با  نیز  کرمانشاه  استان  زیارت  و  ح  مدیرکل 
به   ۹۸ نوروز  زمانی  بازه  در  گروه   ۳۲ اعزام  شاهد  امسال 
به سال گذشته  بودیم و ۳۵ درصد نسبت  عتبات عالیات 
تعطیالت  از  بعد  بودیم  امیدوارم  گفت  داشتیم،  افزایش 

نوروز شاهد اعزام زائران از مرز خسروی باشیم.
به  تهران  از  پرواز  روزی   اکنون  افزود هم  دارابی  حامد 
به ۹  بازگشایی شود  مرز  اگر  که  انجام می شود  کرمانشاه 
پرواز افزایش می یابد و از فردا نیز یک روز در میان حرکت 
ریلی به تهران و مشهد از مقصد کرمانشاه خواهیم داشت و 
تمامی امکانات آماده است تا زائران با کمترین هزینه عازم 

سفر عتبات عالیات شوند.
مرز  اگر  گفت  کرمانشاه  استان  زیارت  و  ح  مدیرکل 
به  مرز  این  از  استان   ۱۰ زائران  تردد  شود،  باز  خسروی 

عتبات عالیات انجام می شود.
بازگشایی این مرز می تواند به اقتصاد مردم منطقه کمک 
شایانی کرده و با این اقدام مردم به راحتی از نزدیکترین 
مرز می توانند راهی عتبات عالیات شوند و این مسئله سبب 
صرفه جویی بسیاری در وقت و هزینه سفر زائران می شود و 
از طرفی فعال نبودن مرز خسروی در ایام اربعین سال های 
گذشته زائران کشورمان را با مشکالت بزرگی روبه رو کرده 

بود.
با توجه به اتصال استان کرمانشاه به خطوط ریلی در صورت 
بازگشایی مرز خسروی حجم زائران برای مرز مهران در ایام 
اربعین به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و بسیاری از 
راه اندازی خطوط  در صورت  و  رفع می شود  نیز  مشکالت 
دارد  کندی  روند  اکنون  گه  خسروی  به  کرمانشاه  ریلی 

کمک شایانی به بخش اقتصادی استان می شود.

راری و یا وعده  ت بر  ان  سروی  از ماه رم شایی مرز   باز
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که  برزیل  سفیر  با  نشست  در  بازوند  هوشنگ   
کشور  ثروتمند  استان های  از  یکی  را  کرمانشاه 
تحریم های  وجود  رغم  علی  افزود  و  کرد  عنوان 
المانه آمریکا با توجه به ثروت ها و منابعی که در 

اختیار داریم، نگرانی نداریم.
وی تصریح کرد آمریکا تمام گلوگاه های اقتصادی 
از  قرار داده و در حال حاضر  را تحت فشار  ایران 
دیدگاه ملت ایران، آمریکا یک تروریسم اقتصادی 
است و با توجه به آشنایی ملت ایران با این تحریم ها 
در طول ۴۰ سال گذشته، سیاست مردم ما مقاومت 
است و در حال حاضر هم امور کشور به خوبی در 

حال پیشروی است.
وی افزود تحریم ها فرصتی شد تا قدر داشته ها و 
ثروت های خودمان را بیشتر بدانیم و عمال در حال 
تبدیل این تهدید به فرصت هستیم و نگرانی بابت 

این تحریم ها نداریم.
کرد  اشاره  هم  ایران  ملت  غنی  تمدن  به  بازوند 
با  خوبی  ارتباط  شده  باع  تمدن  این  افزود  و 
کشورهای دنیا داشته باشیم و علی رغم تحریم ها 
در حال حاضر بسیاری کشورها در حال مبادله و 

تجارت با ایران هستند.
وی با بیان اینکه یکی از کشورهایی که عالقمند به 
هار  گسترش رابطه با آن هستیم کشور برزیل است، ا
کرد این کشور به خاطر فوتبال زیبایی که دارد از 
 محبوبیت خاصی در کشورهای دنیا برخوردار است.
و  رفیت ها  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
سرمایه  حضور  جهت  استان  بسیار  پتانسیل های 
 ۱ ۰ از  بیش  گذشته  سال  گفت  برزیل،  گذاران 
خارجی  گذاری  سرمایه  موافقت  یورو  میلیون 
امسال هم در حوزه کشاورزی در حال  و  داشتیم 
تدوین موافقت نامه سرمایه گذاری خارجی هستیم.
استان  کشاورزی  بخش  مطلوب  پتانسیل  به  وی 
جهت سرمایه گذاری اشاره کرد وافزود زمین های 
حاصلخیز و مرغوبی داریم که آماده سرمایه گذاری 
این  انواع کشت های گلخانه ای است و  انجام  برای 
آمادگی را داریم که اگر سرمایه گذاران برزیلی تمایل 
داشته باشند، با تضمین حفظ سرمایه هایشان، این 
زمین ها را برای کشت گیاهان دارویی و نیز کشت 

سویا و ذرت در اختیار آنها قرار دهیم.
استان  گردشگری  بخش  پتانسیل های  به  بازوند 
 ۴۲۰۰ دارای  کرمانشاه  افزود  و  کرد  اشاره  هم 
لحا  به  بزرگی  سرمایه  که  است  تاریخی  اثر 
گردشگران  قطعا  و  می شود  محسوب  گردشگری 
بازدید  آثار  این  از  دارند  تمایل  کشورهای مختلف 

کنند.
و  اکوتوریسم  حوزه  در  همچنین  افزود  وی 
جاذبه های طبیعی شرایط مطلوبی داریم که شاید 
در دنیا بی نظیر باشد و در همین راستا پرونده ثبت 
سازی  آماده  حال  در  اورامانات  منطقه  جهانی 

است که ثروتی بی بدیل برای استان خواهد بود.
هم  استان  معادن  رفیت  به  کرمانشاه  استاندار 
ویژه  به  و  معادن  حوزه  در  افزود  و  داشت  اشاره 
استان  در  بزرگی  رفیت های  قیرطبیعی  معادن 
داریم که آماده واگذاری به بخش خصوصی جهت 

سرمایه گذاری است.
تولید  قطب  عنوان  به  کرمانشاه  از  درادامه  بازوند 
با  افزود  و  کرد  یاد  کشور  پتروشیمی  محصوالت 
توجه به نیاز کشور برزیل می توانیم این محصوالت 

را به این کشور صادر کنیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر دیدار اعضای پارلمان 

اقتصادی استان )اتاق بازرگانی( با پارلمان اقتصادی 
دو  این  اعضای  افزود  و  کرد  تاکید  برزیل  کشور 
پارلمان در گفت و گو با هم بهتر می توانند راه های 

تجارت با یکدیگر را شناسایی کنند.
وی افزود بح مبادله کاال به کاال هم نقطه مثبتی 
است که می تواند در این دیدار دوجانبه مورد بح 

و تبادل نظر قرار گیرد.
بازوند تاکید کرد این اطمینان را به سرمایه گذاران 
برزیلی می دهیم که در صورت سرمایه گذاری در 
سرمایه های  مانند  سرمایه هایشان  از  کرمانشاه، 
جمهوری  قوانین  در  کنیم.  محافظت  خودمان 
برای اطمینان خاطر به  اسالمی هم تضامین الزم 

سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.
سفیر  از  قدردانی  با  پایان  در  کرمانشاه  استاندار 
برزیل برای انجام این سفر به استان گفت حضور 
امیدواریم  و  نیک گرفته  فال  به  استان  را در  شما 
بیشتر  چه  هر  توسعه  و  رشد  برای  سرآغازی 

مبادالت اقتصادی دو کشور باشد.
همراه  به  کرمانشاه  سوغات  نشست  این  پایان  در 
کتابچه فرصت های سرمایه گذاری استان از سوی 
ت همراهش  استاندار کرمانشاه به سفیر برزیل و هی

اهدا شد.

معاون هماهنگ امور اقتصاد استاندار گفت جایگاه 
کرمانشاه باید برای همه ما اهمیت داشته باشد.

 همایش اقتصادی رونق تولید با موضوع کاهش موانع 
موجود در امر تولید استان با حضور دکتر حاتمی معاون 
از  پیشگری  مرادیفرمعاونت  دکتر  استاندار،  اقتصادی 
دادگستری  قضایی  معاون  نجفی  دکتر  و  جرم  وقوع 
دادستان،جاسمی  معاون  کرمی  کرمانشاه،  استان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با اقتصاد، مدیران 
عامل بخشهای خصوصی،مدیران عامل بانکها وجمعی از  
تولیدکنندگان استان در شهرک صنعتی بیستون برگزار 
و  بح  تولید  رونق  راهکارهای  خصو  در  و  گردید 

تبادل نظر به عمل آمد.
اشاره  با  این همایش  در  استاندار  معاون  دکتر حاتمی 
با  استان  اقتصادی  های  برنامه  بودن  راستا  هم  به 
جدی  اهتمام  سال  را  سال۹۸   ، تولید رونق  شعار
در  ها  کاستی  کاهش  برای  استان  اقتصادی  مجموعه 
اگر به دنبال  ال دانست و گفت زمینه تولید و ایجاد اشت
ال، مقابله با تهدیدات  رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اشت
و تحریمها و برون رفت از تنگناهای اقتصادی هستیم 

باید تولید را جدی بگیریم و موانع آن را برداریم.
همین  و  داریم  را  بیکاری  اول  رتبه  اینکه  افزود وی 
موضوع را در بوق و کرنا کنیم این باع جذب سرمایه 
های  قابلیت  و  ها  رفیت  باید  بلکه  شود  نمی  گذار 
استان را به گونه ای تشریح کنیم که سرمایه گذار آن 
تنمی ببیند و  و حاضر به سرمایه  را به عنوان فرصت م
دولت،نمایندگان  باید  بشود.بنابراین  استان  در  گذاری 
و  بدهیم  هم  به دست  استان دست  در  قضاییه  قوه  و 
از این وضعیت به همدیگر کمک کنیم  در برون رفت 
و رشد کرمانشاه هدف مشترک همه  توسعه  باید  زیرا 

ما باشد.
تولید  اسم  به  که  کسانی  از  انتقاد  با  استاندار  معاون 
فضای  وارد  خا  های  رابطه  از  استفاده  با  و  کننده 
تولید  در  چون  افراد  اینگونه  گفت شوند  می  تولید 
سررشته ای ندارند و صرفا بخاطر استفاده از تسهیالت 
ارزان قیمت و استفاده از این تسهیالت در کارهای دیگر 
وارد فضای تولید می شوند بنابراین مشکالت زیادی را 
ایجاد می کنند و اولین آسیبی که می رسانند اینست 

که اعتبار تولیدکنندگان واقعی را زیر سئوال می برند و 
به یک بدهکار بانکی تبدیل می شوند که باید از ورود 

اینگونه افراد به فضای تولید جلوگیری شود.
در  استان  اقتصادی  مجموعه  دستاوردهای  به  حاتمی 
به  منصفانه  نگاهی  با  اگر  گفت  و  کرد  اشاره  سال۹۷ 
بینیم  می  کنیم  نگاه  گذشته  سال  در  استان  وضعیت 
ما  کشور  آمار  مرکز  توسط  شده  ارائه  آمار  مطابق  که 
و  برسیم  ۱کشور  رتبه به  تورم  اول  رتبه  از  توانستیم 
۱۸در  ۹به۷ ۲۱ در سال نیز در زمینه آمار بیکاری از۲
سال۹۷ برسیم که این نشان می دهد می توان با برنامه 
باز  را  این آمار  ریزی و همراهی و هماهنگی همگانی، 

هم پایین آورد.
جایگاه کرمانشاه  معاون اقتصادی استانداری بیان داشت
تمام  باید  و  باشد  داشته  اهمیت  ما  همه  برای  باید 
تالشمان را بکنیم که امسال کرمانشاه را از جایگاه های  
منفی که دارد جدا کنیم و به سوی رتبه ای که در شان 

آن است حرکت کنیم.
در  استان  اقتصادی  تیم  تالشهای  به  پایان  در  وی 
زمینه رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت در جلسات 
متعددی که در این زمینه داشته ایم توانسته ایم بیش 
تولید  به  را  فعال  نیمه  یا  و  راکد  تولیدی  از۲۰۰واحد 
بازگردانیم که در این میان خانه صنعت و معدن استان 
۱۱جلسه درخشیده است که از آنها تشکر  با برگزاری
می کنم. ضمن اینکه این جلسات تا بازبینی مشکالت 

تمام واحدهایی که دچار مشکل هستند ادامه دارد.

آمریکا  گفت  کرمانشاه  استاندار 
 مصداق عینی تروریسم اقتصادی است.

نشست  در  بازوند  هوشنگ  مهندس 
با  مقابله  راهبری  و  مدیریت  ستاد 
تنها  آمریکا  داشت هار  ا تحریم 
برای توقف فروش نفت ایران برنامه 
دنبال  به  بلکه  است  نکرده  ریزی 
اقتصادی  های  گلوگاه  تمامی  بستن 
هستند. مختلف  های  حوزه   در 

در  آمریکا  عملکرد  داشت  بیان  و 

شرایط فعلی مصداق عینی تروریسم 
که  گلوگاهی  هر  و  است  اقتصادی 
را  کند  می  کمک  ایران  اقتصاد  به 
همانند یک تروریست اقتصادی، نابود 

می کند.
ساخت  خاطرنشان  بازوند  مهندس 
خصوصی  بخش  کارخانه  یک 
ولی  است  تولید  آماده  هاست  مدت 
ترس  از  پروژه  خارجی  کارشناسان 
واهمه  ها،  آمریکایی  های  مجازات 

دارند به ایران بیاید.
مقام عال استان ادامه داد ۴۰۰ نفر 
ول  مش کارخانه  این  اندازی  راه  با 
ها  آمریکایی  ولی  شوند  می  کار  به 
می  اندازی  سنگ  خباثت،  نهایت  با 

کنند.
داشت  هار  ا کرمانشاه  استاندار 
آمریکا ۴۰ سال است اینگونه فشار ها 
را با نیت آسیب زدن به سرمایه های 
اجتماعی  امنیت  و   اجتماعی  عظیم 

و  داده  قرار  کار  دستور  در  کشور، 
اکنون به او خود رسانده  ولی آن ها 
هیچگاه به اهداف خود نرسیده اند و 

نخواهند رسید.
دستگاه  اگر  افزود  بازوند  مهندس 
شرایط  این  در  بینند  می  نیاز  ها 
تحریم مصوبه ای را اصالح کنیم این 
پیشنهادها را ارائه دهند تا سریعا در 

دستور کار قرار گیرند.
نیاز  مورد  کاالهای  داشت  بیان  و 

اندازه کافی وجود  به  استان  بازار در 
این  که  شود  نظارت  باید  ولی  دارند 
ها  فروشگاه  های  قفسه  در  کاالها 
عرضه شوند و در انبارها فروشگاه ها 

باقی نمانند.
عراق  بازار  گفت  کرمانشاه  استاندار 
توسعه  برای  بزر  فرصت  یک 
تالش  باید  و  است  کشور  صادرات 
کنیم آن را با صدور کاال و خدمات با 

کیفیت و رقابتی، حفظ کنیم.

و  رفیت ها  از  کرمانشاه  استان  مدیران  روایت 
فرصت های تجارت و سرمایه گذاری استان، سفیر برزیل 
را ذوق زده کرد، به طوری که او از تمایل و اشتیاقش 
برای ایجاد زمینه های همکاری و توسعه تجارت بین ۲ 

طرف سخن گفت.
با  نشستی  در  کرمانشاه  استان  اقتصادی  مدیران   
رودریگو دی آزردو سانتوس سفیر برزیل در ایران، 
رفیت های سرمایه گذاری استان پرداختند  به تشریح 
کردند  عالقه  ابراز  برزیل  با  روابط  توسعه  برای  و 
با  تجارت  مشتاق  و  ذوق زده  را  سفیر  که  توضیحاتی 

کرمانشاه کرد.
است فراوان  طرف   ۲ بین  همکاری  زمینه های    

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در 
این نشست گفت کرمانشاه استانی سرسبز با بارندگی 
۲ برابر میانگین کشوری و قطب بزر تولید محصوالت 
کشاورزی است که فرودگاه بین المللی دارد و راه آهن 

آن در آینده به کشور عراق متصل می شود.
بزر  واحد  سه  به  اشاره  با  حاتمی  هدایت 
محصوالت  بیشتر  گفت  استان  در  پتروشیمی 
صادرات  کل  و  شود  می  صادر  عراق  به  کشور  این 
رسد. می  دالر  میلیارد  سه  حدود  به  استان   ساالنه 
با  او راهبرد استاندار کرمانشاه را توسعه روابط استان 
سایر کشورها دانست و گفت تردد هیات های خارجی 
هیات  یک  گذشته  روز  چنانچه  است  زیاد  استان  به 
بزر روسی و هفته گذشته هیات های عراقی و کویتی 

در استان بودند.
حاتمی با ابراز عالقه برای توسعه مبادالت کرمانشاه و 
برزیل، گفت زمینه های همکاری و سرمایه گذاری بین 

۲ طرف فراوان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه 
هم در این نشست، کرمانشاه را مرکز ثقل تجاری غرب 
بازارچه و ۲ مرز  با عراق دانست و گفت چهار  کشور 
به بخش های کردی و  به طور همزمان  استان  رسمی 

عربی عراق دسترسی دارند.
محسن دارابی از شرایط مناسب صنعت کرمانشاه خبر 
داد و افزود هزار و ۳۰ واحد صنعتی با اعتبار ۱۵ هزار 
ال ۳۲ هزار نفر در استان وجود دارد.  میلیارد تومان و اشت
 ۳۰۰ پتروشیمی،  محصوالت  تن  میلیون  یک  دارابی 
هزار تن محصوالت فوالدی، ۵۰ هزار دستگاه خودرو، 
۲۴ میلیون متر مربع کاشی  ۳ میلیون تن سیمان، ۵
تن  هزار   ۰ نباتی،  روغن  تن  هزار  سرامیک، ۳۰۰  و 
رب، ۵۰۰ هزار تن فرآورده های لبنی و ۰۰ هزار تن 
آرد را از مهم ترین محصوالت تولیدی استان کرمانشاه 

در سال دانست.
او همچنین از وجود معادن سنگ های تزیینی در شرق 
استان به ویژه هرسین، معدن سیلیس در پهنه میانی 
رب و معادن  استان، معادن قیر طبیعی در پهنه گیالن
سنگ آهن در پهنه سنقر خبر داد و گفت احتماال به 
آزاد  گذاران  ورود سرمایه  برای  زودی صحنه هرسین 

می شود.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
استان کرمانشاه به ۹۵۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۴۵ 
هزار هکتار با استان اشاره کرد و گفت ساالنه چهار 
میلیون تن محصوالت زراعی، دامی، باغی و شیالت در 
استان تولید می شود که با یک برنامه میان مدت می 

توان دست کم آن را ۵۰ درصد افزایش داد.
از  کرمانشاه  اینکه  بیان  با  حاتمی  نوربخش 
کرد  هار  ا است  کشور  کشاورزی  های  قطب 
و  جو  تولید  دوم  رتبه  نخود،  تولید  اول  رتبه  ما 
داریم. را  کشور  قند  ندر  چ چهارم  رتبه  و   ذرت 
وجود بارش ۲ برابری نسبت به میانگین کشور، داشتن 

رودخانه های دائمی و فصلی متعدد، ۲۲ سد در حال 
همزمان،  اقلیم  چهار  وجود   ، احدا و  برداری  بهره 
همسایگی با کشور عراق، وجود ۱۱۰ هزار بهره بردار و 
رفیت  ۱۰ هزار دانش آموخته کشاورزی از مهمترین 
های استان کرمانشاه است که حاتمی به آن ها اشاره 

کرد.
چند  جز  دنیا  کشاورزی  محصوالت  تمام  او،  گفته  به 
برداری  بهره  و  کشت  قابل  کرمانشاه  در  محصول، 

هستند.
حاتمی در پایان به معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
دامداری،  کشاورزی،  های  بخش  در  کرمانشاه  استان 

باغات و گیاهان دارویی پرداخت و از سفیر برزیل در 
برزیلی  ایران خواست که زمینه حضور سرمایه گذاران 

در این زمینه ها را فراهم کند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میرا  مدیرکل 
تعدد  دلیل  به  کرمانشاه  گفت  نشست  این  در  نیز 
اقوام، مذاهب و آداب و رسوم به ایران کوچک و چهار 
از  با یک زمان کوتاه  اقلیم معروف است که می توان 
 مناطق سردسیر آن به اقلیم گرمسیری مسافرت کرد.
گفت  استان  تاریخی  قدمت  باره  در  قادری  امید 
از ۴۰ هزار سال  تاریخی  از همه دوران های  کرمانشاه 
اثر   ۲۰۰ و  هزار  چهار  حدود  معاصر  دوران  تا  قبل 
ملی  ثبت  آن  مورد   ۲۰۰ و  هزار   ۲ که  دارد  تاریخی 

شده است.
است  کشور  غرب  استان  تنها  کرمانشاه  او،  گفته  به 
و  دارد  بیستون(  )کتیبه  جهانی  ثبت  تاریخی  اثر  که 
جهانی  ثبت  مسیر  در  اورامانات  منطقه  هم  زودی  به 

قرار می گیرد.
گلیم هرسین نیز نشان جهانی  قادری با بیان اینکه 
دالر  میلیون   ۳۸ گذشته  سال  گفت  دارد  رافیایی  ج

صادرات صنایع دستی به خار از کشور داشته ایم.
و  آبی  پارک  کابین،  تله  هتل،  احدا  پایان  در  او 
و  تورگردانی  توریسم درمانی،  سرمایه گذاری در حوزه 
استان  در  فعال  مسافرتی  آژانس  توسعه ۳  به  کمک 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  فرصت های  عنوان  به  را 

گردشگری کرمانشاه به سفیر برزیل پیشنهاد داد.

و زده کرد تانسی های کرمانشاه سفیر برزی را 

ی استان استاندار کرمانشاه در دیدار با سفیر برزی از آماد
بر داد تروشیمی به این کشور  و  ادرا مح  جهت 

معاون استاندار:

اه کرمانشاه باید برای همه ما  جای
اهمیت داشته باشد

استاندار کرمانشاه: 

ادی است  دا عینی تروریس اقت ا م آمری
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قدردانی استاندار کرمانشاه

 از مدیرعام آبفای شهری

لوح  اعطای  با  استاندار کرمانشاه  بازوند  هوشنگ 
به علیرضا تخت شاهی مدیرعامل شرکت  تقدیر 
همکاری  ثر،  م تالش  از  استان،  فاضالب  و  آب 
برنامه  و  اهداف  پیشبرد  در  اهتمام  و  شایسته 
های شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در 

یکسال گذشته قدردانی کرد.
فاضالب  و  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
استان کرمانشاه، در بخشی از متن این لوح تقدیر 
نیل به  به امضای استاندار کرمانشاه، آمده است 
مخاطرات  در  بحران  مدیریت  حیاتبخش  اهداف 
اراده  و  راس  عزم  آرام،  فکر  نیازمند  طبیعی 
ثر، همکاری  استوار است. به پاس تعامل، تالش م
شایسته و اهتمام در پیشبرد اهداف و برنامه های 
شورای هماهنگی مدیرت بحران استان از خدمات 
با  نموده،  اسگزاری  س جنابعالی  یکساله  ارزنده 
اس، همت بلندتان را ار می  اعطای این لوح س
نهیم. دوام توفیق روزافزون درپناه خداوند و تحت 

( برایتان آرزومندم. توجهات حضرت ولیعصر)ع

تان: تان کر ا ا رک  رعام  مد

یت شهری و  د جم 9 در
از  مت  روستایی کردستان از ن

وردارند ی بر بی
 

گفت  کردستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
درصد   ۸۷.۵ و  شهری  جمعیت  درصد   ۱۰۰
درصد   ۹ .۴ مجموع  در  و  روستایی  جمعیت 
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  جمعیت 

هستند.
هار داشت استان کردستان   احمد فعله گری، ا
شهر   ۳۲ دارای  کشوری  جدید  تقسیمات  طبق 
که  است  سکنه  دارای  روستای   ۳ و  هزار  و 
شهرهای برخوردار از گاز طبیعی ۳۱ شهر است و 
تنها شهر باقیمانده شهر چناره است که به علت 
قرار گرفتن در بستر سد امکان گازرسانی به آن 

مقدور نیست.
وی افزود همچنین هزار و ۵۵۰ روستای استان 
کردستان قابلیت گازرسانی را دارند که برنامه ریزی 
شده تا پایان سال ۹۹ تمامی روستاهای مد نظر 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند و در ضمن 
نعمت گاز  از  در حال حاضر هزار و ۱۷۳ روستا 

طبیعی برخوردار است.
هدف  کردستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان  از  محرومیت  رفع  را  شرکت  این  اساسی 
اجتماعی  عدالت  توسعه  راستای  در  کردستان 
عنوان کرد و ادامه داد گازرسانی به ۲۰۰ روستا و 
۲۱۵ واحد صنعتی نیازمند، اجرای ۷۵۰ کیلومتر 
شبکه گذاری و نصب ۱۴ هزار علمک برنامه این 
این پروژه  اتمام  با  شرکت در سال ۹۸ است که 
 ۸۷.۵ از  روستایی  جمعیت  در  گاز  نفوذ  ضریب 
۹ درصد افزایش خواهد یافت. درصد فعلی به ۴.
گازرسانی  در سال جاری  یادآور شد  فعله گری 
به ۲۰۰ روستا و ۲۱۵ واحد صنعتی جز راهبرد 
و  قرار دارد  استان کردستان  اساسی شرکت گاز 
 ۲۰ باالی  روستاهای  به  گازرسانی  بندی  زمان 
به گونه ای که کلیه  تا سال ۱۴۰۰ است،  خانوار 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند می شوند.
چناره  جدید  شهر  به  گازرسانی  کرد  بیان  وی 
بدلیل  قبال  که  نیز  مریوان  شهرستان  در  واقع 
است،  نشده  اقدام  سد  مخزن  در  گرفتن  قرار 
شرکت  این   ۹۸ سال  گازرسانی  برنامه های  جز 

محسوب می شود.
استان کردستان در مورد  مدیرعامل شرکت گاز 
گفت  طبیعی  گاز  پوشش  تحت  خانوارهای 
استان  طبیعی  گاز  پوشش  تحت  خانوارهای 
مورد   ۱۹۷ و  هزار   ۴۵۴ مجموع  در  کردستان 
است که تعداد ۳۳۷ هزار و ۸۷۱ مورد در شهرها 
۳۲ خانوار روستایی هستند. ۱۱ هزار و  و تعداد 
استان  در  گذاری  شبکه  میزان  به  گری  فعله 
هار داشت تا پایان سال  کردستان اشاره کرد و ا
 ۹ کردستان  استان  در  گذاری  شبکه  میزان   ۹۷
 ۱۷۷ و  هزار  سه  که  بوده  کیلومتر   ۵۹۱ و  هزار 
کیلومتر در شهرها و شش هزار و ۷۱۴ کیلومتر 

در بخش روستایی بوده است.
وی در ادامه سخنانش افزود تعداد انشعابات نصب 
شده در استان کردستان تا پایان اسفندماه سال 
تعداد  که  بوده  مورد   ۵۵۱ و  هزار   ۲ ۴ گذشته 
۱۵۵ هزار و ۳۰۸ مورد در شهرها و تعداد ۱۰۹ 

هزار و ۲۴۳ مورد در روستاها نصب شده است.
استان کردستان در مورد  مدیرعامل شرکت گاز 
تعداد مشترکین این شرکت نیز یادآور شد تعداد 
۵۱ هزار و ۰۵ مورد بوده  کل مشترکین استان 
و  شهری  مشترک   ۴۱۳ و  هزار   ۳۸ تعداد  که 
شهری  مشترک   ۱۹۲ و  هزار  هزار   ۱۳۰ تعداد 

است.
فعله گری در مورد میزان مصرف گاز طبیعی در 
بیان کرد در سال ۹۷ مصرف  استان کردستان، 
پیش  مصرف  برای  گاز  مکعب  متر  میلیارد   ۳.۳
بینی شده بود که تا پایان اسفند ماه سال گذشته 
سه  حدود  و  پیوست  تحقق  به  بینی  پیش  این 

میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده است.

اقتصاد  امور  کل   اداره  اقتصادی  معاون 
هدفگذاری  از  کرمانشاه  استان  دارایی  و 
کسب  فضای  رتبه ای  پن   ارتقای  برای 
داد. خبر  جاری  سال   در  استان  کار   و 
به گزارش ایسنا فرید خلیلی با اشاره به اینکه 
در گذشته استان کرمانشاه وضعیت مناسبی 
نداشت،  کار  و  فضای کسب  نظر شاخ  از 
استان های  بین  در  هم  اکنون  هم  افزود 
و  فضای کسب  نظر  از  را   ۲۸ جایگاه  کشور 

کار داریم.
تاثیر  کار  و  کسب  فضای  اینکه  بیان  با  وی 
بسزایی بر جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی در استان دارد، یادآور شد از همین 
رو تصمیم گرفتیم امسال در قالب پروژه های 
اقتصاد مقاومتی فضای کسب و کار استان را 
حداقل پن رتبه ارتقا دهیم و به  جایگاه ۲۳ 

کشور برسانیم.
معاون اقتصادی اداره کل امور  اقتصاد دارایی 
استان کرمانشاه با اشاره به ۲۸ شاخ اصلی 
که بر اساس استانداردهای بین المللی برای 
فضای کسب و کار مدنظر قرار دارد، یادآور 
شد این  شاخ ها را می توان در سه بخش 
مرحله  مجوزها،  اخذ  مرحله   شامل  عمده 
بعد  مرحله  و  اقتصادی  بنگاه های  نگهداری 

احیانا رکود واحد دسته بندی  و  نگهداری  از 
کرد.

کسب  فضای  بهبود  برای  اینکه  بیان  با  وی 
داشته  فعالیت  بخش  سه  هر  در  باید  کار  و 
اصلی  تمرکز  اکنون  هم  کرد  عنوان  باشیم، 

و  مجوزها  اخذ  روند  و  اول  مرحله  بر  ما 
استعالمات است.

این  برای  که  برنامه هایی  به  اشاره  با  خلیلی 
ما  افزود هدف  گرفته شده،  نظر  در  منظور 
این است که در درجه اول زمان اخذ مجوزها 

که  مدارکی  تعداد  بعد  و  دهیم  کاهش  را 
مورد نیاز است و همچنین هزینه ها را پایین 

بیاوریم.
این  برای  شده  مقرر  مسئول  این  گفته  به 
رف مدت هفت روز پاس  منظور دستگاه ها 

استعالمات را به افراد متقاضی ارائه دهند تا 
در این بخش شاهد تسریع کارها باشیم.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد دارایی 
استان کرمانشاه از خرید نرم افزاری با عنوان 
چارچوب  در  سرمایه گذاری  واحد  پنجره 
کرد  تاکید  و  داد  خبر  نیز  مجازی  فضای 
که  مراحلی  و  اقدامات  تمام  سامانه  این  در 
کند  طی  باید  سرمایه گذاری  برای  فرد  یک 
مورد رصد قرار می گیرد و هر دستگاهی که 

کوتاهی کند مشخ خواهد شد.
ایف تک  تک  خلیلی عنوان کرد همچنین و
دستگاه ها را برای کاهش روند اخذ مجوزها 

مشخ و به آنها ابال کرده ایم.
این  مجموعه  با  کرد،  امیدواری  ابراز  وی 
اقدامات فضای کسب و کار استان کرمانشاه 
داشته  توجهی  قابل  بهبود  جاری  سال  در 

باشد.
فضای  بهبود  با  کرد،  بینی  پیش  خلیلی 
جذب  افزایش  شاهد  استان  کار  و  کسب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کرمانشاه 
کسب  فضای  شاخ  داد  ادامه  و  باشیم 
که  است  مواردی  مهم ترین  از  یکی  کار  و 
یا  استان  یک  به  ورود  برای  سرمایه گذاران 

کشور به آن توجه می کنند.

ا می یابد  ای کس و کار استان کرمانشاه  ارت ف

سازمانی  جایگاه  ارتقاء  از  حیدری  خلیل     
گمرکات استان به حوزه نظارت خبر داد.

گمرک  مدیرکل  و  استان  گمرکات  ر  نا
از  استفاده  با  باید  ها  سازمان  گفت  کرمانشاه 
با  پویا  صورت  به  را  خود  مناسب  راهکارهای 
بقای  به  قادر  تا  دهند  وفق  محیطی  ییرات  ت

خود شوند.
بهترین  از  یکی  داشت  هار  ا حیدری  خلیل 
محیطی،  ییرات  ت با  مقابله  برای  ها  روش 
هدایت سازمان به سمت چابک بودن می باشد.
وی افزود سازمانی که به شکل چابک طراحی 

باشد، ساختار سازمانی منحصر به فردی  شده 
انجام  در  سازمان  شود  می  سبب  که  دارد 
عمل  تری  بیش  اثربخشی  با  خود  فرایندهای 
چابکی  های  راه  از  یکی  اساس  این  بر  کند. 
ساختار  مناسب  دهی  شکل  ها،  سازمان 
راستا گمرک جمهوری  این  در  است  سازمانی 
اسالمی ایران با توجه به اهمیت و نقش ساختار 
ارائه  همچنین  و  سازمان  بخش  اثر  کارکرد  بر 
نظارت  با  رجوع  ارباب  به  مطلوب تر  خدمات 
معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری 
گمرکات  تفصیلی  تشکیالت  اصالح  به  نسبت 

کشور اقدام نمود که با این اصالحات اداره کل 
گمرکات کرمانشاه به حوزه نظارت ارتقاء یافت.
 ، استان  گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
دارای  کرمانشاه  استان  گمرکات  نظارت  حوزه 
۴ گمرک کرمانشاه ، پرویزخان ، خسروی ، پاوه 
و  صله  شی   ، شوشمی  مرزی  بازارچه  سه  و 
سومار می باشد که گمرک پرویزخان در جایگاه 
اداره کل ، گمرک خسروی در جایگاه مدیریت 
با ساختار رئیس زیر نظر حوزه  پاوه  و گمرک 
به  ول  مش کرمانشاه  استان  گمرکات  نظارت 

فعالیت می باشند .

ا یافت  ار ارت مرکا استان کرمانشاه به حوزه ن   

 به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب مرکز 
که  موضوع  این  بیان  با  صادقی  محمدحسین  کرمانشاه 
غیرمجاز  کاربری  ییر  ت پرونده  فقره   ۲۵۷ گذشته  سال 
هار  ا استان شکل گرفت،  دادگستری  در  زارعی  اراضی 
کرد این تعداد پرونده مربوط به ۴۸ هکتار زمین زارعی 
است که اعاده آن ها به وضعیت سابق با دستور قضایی 

ومجازات مرتکبین در دستور کار قرار داشته و دارد .
ها  پرونده  این  از  تعدادی  حکم  یافتن  قطعیت  از  وی 
برای  زمینی که  از مجموع ۴۸ هکتار  و گفت  داد  خبر 
آنها پرونده تشکیل شده، ۱۲ هکتار با دستور قضایی در 
اجرای مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی به وضع 

سابق اعاده شده است.
سایر  به  دقیق  رسیدگی  کرد  تاکید  کرمانشاه  دادستان 
پرونده ها نیز باجدیت .واولویت  تاحصول نتیجه قطعی و 

اجرای آن در دستور کار خواهد بود.
ییر   ت از  اراضی و جلوگیری  ادامه حفظ کاربری  وی در 
از  یکی  را  آن  غیر  و  مسکونی  به  زراعی  اراضی  کاربری 

اولویت های سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد و افزود 
اهتمام  تمام  نیز  استان  المال  بیت  شورای حفظ حقوق 
و  توجه  مورد  استان  در  این مهم  تا  بکار گرفته  را  خود 

پیگیری جدی قرار گیرد.
امالک  مشاوران  .اتحادیه  از شهرداری  صادقی همچنین 
واداره ثبت اسناد وامالک نیز خواست درراستای تکالیفی 
یا  تفکیک  هرگونه  از  دارند  برعهده  قانون  مطابق  که 
بویژه  زراعی  اراضی  قانونی  مجوز  بدون  بندی  قطعه 
اراضی حاشیه شهر توسط افراد سودجو جلوگیری نموده 
و  وتعدی  اندازی  دست  مستعد  مستمرمناطق  وباپایش 
متهمان را برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی معرفی 
با  نیز  مدار  وقانون  عزیز  شهروندان  دار  انتظار  نمایند  
تبعات  از  جلوگیری  منظور  وبه  قانونی  الزامات  رعایت 
مورد  از  حقوقی  های  باچالش  شدن   مواجه  و  موضوع 
معامله قرار دادن این اراضی با اسناد عادی اجتناب نمایند

مومی وان کرمانشاه: دادستان 
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ی شده است    ستری استان تش  در داد
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ار دوجانبه شرکت توزی  هم

خ  بر استان کرمانشاه با شرکت 

ه کرمانشاه فرآورده ها نفت من

راستا  در  و  گرما  فصل  به  شدن  نزدیک  با 
 ،۹۸ تابستان  بار  پیک  کاهش  ها  برنامه 
مدیران عامل و معاونین شرکت توزیع نیرو 
پخش  مل  شرکت  با  کرمانشاه  استان  برق 
ها  زمینه  در  و  دیدار  نفت  ها  فرآورده 
توافق   ۹۸ تابستان  در  برق  مصرف  کاهش 

کردند.
مدیرعامل  مرآت  مهندس  که  جلسه  این  در 
کرمانشاه،  استان  برق  نیرو  توزیع  شرکت 
پخش  شرکت  مدیرعامل  مراد  مهندس 
فرآورده ها نفت منطقه کرمانشاه و معاونین 
شرکت  داشتند  حضور  شرکت  دو  مدیران  و 
مل پخش فرآورده ها نفت کرمانشاه اعالم 
و  ادارات  صنایع،  سوخت  تا  کرد  همکار 
مشترکین دارا مولدها اضطرار را تامین 
پیک  ساعات  در  ها  دستگاه  این  که  نماید 
مصرف برق از دستگاه ها دیزل ژنراتور برا 
تامین برق خویش استفاده نمایند . این شرکت 
همچنین درخصو تعطیل و استراحت چند 
 )CNG( ساعته ایستگاه ها طبیع فشرده
و  آمادگ  اعالم  بار  پیک  زمان  در  استان 

همکار کرد.

ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ر
کرمانشاه مطرح کرد

دی  انحرا 21 در

ال کرمانشاه  ر های اشت

تی ردا از مح تسهیال 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
ایجاد  ال  اشت آزمایی  راستی  نتیجه  کرمانشاه 
را  استان  پرداختی  تسهیالت  محل  از  شده 

اعالم کرد.
ال و سرمایه   حبیب ا وفایی در کارگروه اشت
گذاری استان کرمانشاه به ارائه گزارش نظارت 
ال ایجادی از محل تسهیالت پرداختی  بر اشت

استان پرداخت.
بررسی شد  آزمایی  راستی  این  در  افزود  وی 
با برنامه ها مطابقت داشته و  که آیا تسهیالت 

انحراف ها چه میزان بوده است.
استان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
انحراف ۲۱ درصدی طرح ها خبر  از  کرمانشاه 
داد و تصریح کرد این میزان انحراف نسبت به 
سایر استان ها پایین تر است.وفایی با بیان اینکه 
این بررسی توسط نیروهای آموزش دیده انجام 
شده است، گفت این موضوع با ضریب خطای 

۱۰ تا ۱۱ درصد انجام شده است.
استان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
با  طرح  هزار   ۱۵ مجموع  در  گفت  کرمانشاه 
ال ۲۰ هزار  اعتبار ۴۲۸ میلیارد تومان و اشت

نفر از تسهیالت استفاده کردند.
وفایی بیان داشت در این خصو یک نمونه 
۱۷ نفر از این جامعه  ال ۹ ۱۱۸۴ طرح با اشت
آماری انتخاب و در کل هشت درصد از طرح ها 

بررسی شد.
 ۲۴۱ شده  بررسی  طرح های  از  وی،  گفته  به 
طرح انحراف داشتند که شناسایی شدند و این 
رقم معادل ۲۱ درصد طرح های مشاهده شده 

است.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
در  استان  مراتع  برابری  سه  پوشش  از  کرمانشاه  استان 
مقایسه با سنوات گذشته بدلیل بارش های خوب ر داده 

خبر داد.
وضعیت  ها  بارندگی  اینکه  بیان  با  بهزاد حیدری  مهندس 
امسال  افزود  کرده،  خوب  خیلی  را  مراتع  گیاهی  پوشش 
شاهد  را  خوبی  خیلی  های  بارندگی  استان  نقاط  همه  در 
بودیم، به نحوی که حتی در مناطق گرمسیری استان مثل 
سومار هم بارش مناسبی داشتیم و این موضوع سبب شده 
برابر  سه  به  و  شده  غنی  استان  مراتع  گیاهی  پوشش  تا 

سنوات گذشته برسد.
ی اضافه کرد امسال با توجه به وضعیت خوب مراتع استان، 
استان  مراتع  در  دامداران  دام  و چرای  برای حضور  خیلی 

سختگیری نخواهیم کرد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
 ۲ ۰ بین  ساالنه  اینکه  بیان  با  س  س کرمانشاه  استان 
شود،  می  تولید  استان  مراتع  در  علوفه  تن  هزار   ۲۷۰ تا 
 گفت پیش بینی می شود امسال این میزان دو برابر شود.

یک  از  بیش  را  کرمانشاه  استان  مراتع  وسعت  حیدری 
میلیون و ۱۹۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود مراتع استان 
تقسیم  ضعیف  و  متوسط  غنی،  دسته  سه  به  کرمانشاه 

می شوند.
مرتع  هکتار  هزار   ۱ کرمانشاه ۰ استان  اینکه  بیان  با  وی 

غنی دارد، سطح مراتع متوسط استان را ۴۸۷ هزار هکتار 
اعالم کرد و افزود همچنین در استان کرمانشاه ۵۵۰ هزار 
هکتار مراتع ضعیف داریم که این مراتع هم امسال وضعیت 

قابل قبولی دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه در استان کرمانشاه نزدیک یک 
رفیت مراتع داریم،  میلیون و۲۰۰ هزار واحد دامی مازاد بر 
گفت در مجموع سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی سبک 
رفیت چرای یک  در استان داریم، در حالیکه مراتع استان 

میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون واحد دامی را بیشتر ندارند.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
استان کرمانشاه با اشاره به نامتناسب بودن پراکنش دام در 
مراتع استان، از این موضوع به عنوان یکی از چالش های 
مثال  عنوان  به  افزود  و  کرد  یاد  استان  مراتع  روی  پیش 
در شرایطی که در شهرستان داالهو پراکنش دام در مراتع 
بسیار  دام  پراکنش  اورامانات  منطقه  در  است،  باال  بسیار 

کم است.

وش مرات کرمانشاه را 3 برابر کرده است ی ها  بارند



فرهنگی
13May2018  شماره   دوشنبه   اردیبهشت    

رسومی  و  آداب  به  خدا  میهمانی  ماه  زیبایی 
مانده،  جا  به  برایمان  قدیمی ها  از  که  است 
را  بودن  هم  با  و  قناعت  همدلی،  که  رسومی 

بیشتر به یادمان می آورد.
ماه های  از  ماه  نهمین  رمضان،  مبارک  ماه 
قمری و عزیزترین ماه سال در باور مسلمانان 
بهار  خدا،  میهمانی  ماه  رمضان  که  چرا  است 
ماه  برکت،  و  رحمت  ماه  عبادت،  ماه  قرآن، 
و  توبه  پذیرش  ماه  و  گناه  از  جستن  دوری 

تقرب به درگاه معبود است.
مردم هر گوشه ای از این هستی پهناور، گذشته 
فرائ مذهبی ویژه رمضان، آداب و  انجام  از 
سنن خاصی را در این ماه انجام می دهند که 
استان ها و  ویژه در  و رسوم  آداب  این  برپایی 
 ، مناطق مختلف کشور به نوعی وابسته به تاری

فرهنگ و سنت مردمان آن منطقه است.
مردمانی  به  که  نیز  کردستان  استان  مردم 
کشور  در  متدین  و  ساده زیست  مهمان نواز، 
فراوانی  لحا  به  هستند،  خا  و  عام  زبانزد 
آداب و سنن، دارای فرهنگی بسیار غنی بوده و 
به دلیل داشتن پیشینه فرهنگی بسیار قدیمی، 
تقریبا برای هر مناسبتی، مراسمات خا خود 

را دارند.
غالب مردم استان کردستان مسلمانان شافعی 
مذهب بوده و براساس باور مذهبی خود جهت 
فرائ ماه رمضان،  ادای  برای  بیشتر  آمادگی 
روزه  را  شعبان  ماه  آخر  روز  چند  آنها  بیشتر 
به  خوشامدگویی  نوعی  را  عمل  این  و  گرفته 
با نظافت و خانه تکانی به  رمضان می دانند و 

استقبال ماه مهمانی خدواند می روند.
باید  کردستان  منطقه  در  شافعی  فقه  مطابق 
یک نفر معتمد هالل ماه را رویت کرده و بعد از 
مرحبا مرحبا  رویت و اجازه مجتهد با خواندن 
یا شهر رمضان، مرحبا مرحبا یا شهر تسبیح و 
التهلیل و تالوت القرآن مرحبا، مرحبا مرحبا یا 
شهر الخیر و البرکت و االحسان مرحبا آغاز 
ماه رمضان را به مردم اعالم کند مطابق این 
سنت دیرین خواندن مرحبا تا ۱۵ روز اول ماه 
رمضان انجام شده و از شب شانزدهم در این 
الوداع به کار می رود.  ، مرحبا دعا به جای 
برای  دور  بسیار  زمان های  در  که  است  نقل 
استفاده  سرنا  و  دهل  از  رمضان  آغاز  اعالم 
ه های  می شد و در برخی موارد نیز توپی به ت
هم اکنون  که  می شد  شلیک  شهر  هر  اطراف 
و  فراموشی  به  جالب  رسوم  و  آداب  آن  همه 

محور شده است.
عصر،  نماز  از  بعد  کردستان  مساجد  در 
ماموستاها سخنرانی مذهبی می کنند و بیشتر 
موضوعات آن مسائل مذهبی و غالبا در مورد 
روزه و آداب رمضان است از دیگر رسوم این 
نمازی  یکدلی، خواندن  و  دیار وحدت  در  ماه 
، تعداد رکعات این  نماز تراویح است به نام 
نماز که بعد از نماز عشاء در مساجد به جماعت 
امام  به  بستگی  و  نیست  ثابت  می شود  اقامه 
بودن  فرد  آن  اشتراک  وجه  اما  دارد  جماعت 
مسجدی  در  که  بدین گونه  بوده،  رکعات  این 
می شود  خوانده  تراویح  نماز  رکعت   ۱۱ که 
رکعت  دو  جماعت  امام  سر  پشت  نمازگزاران 
دو  و  داده  را  نماز  سالم  بعد  می گذارند  نماز 
رکعت دیگر، این شیوه تا دو رکعت پنجم ادامه 
می یابد، اما نماز آخر تک رکعتی بوده و به آن 

وتر می گویند.
 ۲۳ تا  تراویح  نماز  مساجد  از  بعضی  در  البته 
اگر  هم  نماز  بعد  می شود،  خوانده  نیز  رکعت 

فرصتی باشد سخنرانی نیز انجام می شود.
از بیدار کردن همسایه ها در هنگام سحر 

تا طعام دادن نیازمندان در سنند
سنند  شهر  مردم  حسنه  سنت های  از  یکی 
مبارک  ماه  آغاز  از  پیش  کردستان  استان  در 
و  است  آشتی کنان  مراسم  برگزاری  رمضان 
کهن،  رسمی  بر  بنا  محله  هر  ریش سفیدان 
به  باهم کدورت دارند  افرادی را که در محله 

خانه خود دعوت می کنند.
در این مراسم کسانی که با هم کدورت دارند 
داشته  اطالع  همدیگر  دعوت  از  آنکه  بدون 

باشند برای نوشیدن چای به خانه ریش سفید 
محل دعوت می شوند و پس از اطالع از موضوع 
به احترام بزر ترهایی که در آنجا حضور دارند 
باهم روبوسی و آشتی کرده و کدورت ها را کنار 

می گذارند.
از دیگر رسم و رسومات مردمان متدین سنند 
بیدار کردن  در ماه مبارک رمضان، می توان به 
و  کردن  کمک  سحر،  هنگام  در  همسایه ها 
اطعام نیازمندان و غذا دادن به همسایه، پخش 
و  مساجد  نظافت  و  غبارروبی  نذری،  غذای 
برگزاری مراسم جزء خوانی و ختم قرآن کریم 
رسمی  کرد،  اشاره  خانوادگی  جمع های  در 
که از گذشته های دور در میان مردم این دیار 

وجود داشته و دارد.
کولیره در سقز پخش نان محلی 

تاکنون ساکنان شهر سقز  از گذشته های دور 
همسایگان  از  دعوت  با  کردستان  استان  در 
رنگین  سفره های  رمضان  ماه  در  فامیل  و 
این  در  می کنند  تالش  و  کرده  پهن  افطاری 
سقزی  زنان  بگیرند،  پیشی  همدیگر  از  کار 
در  مبارک  ماه  این  برای  گسترده  تدارک  با 
و  سالم  غذاهای  پخت  با  روز  مختلف  ساعات 
ماه رمضان در  به  مقوی حال و هوای خاصی 

این شهر می بخشند.
همچنین مردم این دیار طبق آیینی دیرینه به 
پخت نوعی نان برای شب بیست و هفتم ماه 
ول  کولیره می گویند مش مبارک که به آن 
و  بین همسایگان  را  آن  از پخت،  بعد  و  شده 

اهالی محل تقسیم می کنند.
نان تاوه ای   ، برساق پخت نان های محلی 
کولیره ناسکه با داشتن سال ها قدمت هنوز 
مناطق  مردم  سحر  و  افطار  سفره  برکت  هم، 

کردنشین است.
در  کودکان  برای  قرآنی  محافل  برگزاری 

قروه
بهره مندی  به منظور  قروه  شهرستان  مردم 
رمضان،  مبارک  ماه  فیوضات  از  بیشتر  هرچه 
از  پررنگ تر  سال  هر  را  قرآن  با  انس  محافل 
شهرستان  این  در  کردستان  مناطق  دیگر 

برگزار می کنند.
اساتید  حضور  با  قروه  در  قرآنی  کالس های 
روزه دار  مسلمانان  و  دینی  ان  مبل قرآن، 
و  تکایا  مساجد،  تمامی  در  و  رمضان  ماه  در 

حسینیه های این شهر برپا می شود.
بازگو کردن قصه های قرآنی برای کودکان در 
گوشه  این  مردم  آئین های  از  دیگر  یکی  قروه 
از کردستان در ماه رمضان است بزرگترها در 
هر خانواده هر روز قبل از افطار یک حدی و 
تعریف  نوجوانان  و  برای کودکان  یک حکایت 
در  دور  گذشته های  از  رسم  این  و  می کنند 

میان مردم این دیار مرسوم بوده است.
در  بیجاری  ریش سفیدان  دعاخوانی 

هنگام سحر
مسلمان یکدل شیعه و سنی که در روستاهای 

منطقه بیجار زندگی می کنند همانند مردمان 
ویژه ای  رسوم  و  آداب  کردستان  مناطق  دیگر 

در ماه مبارک رمضان دارند.
دعا خوانی هنگام سحر ریش سفیدان از آئین ها 
و آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در منطقه 
بیجار است در روستاهای این منطقه بر اساس 
دعاخوانی  صدای  سحر،  هنگام  دیرینه  سنت 
با خواندن  ریش سفیدان به گوش می رسد که 
ادعیه ویژه اقدام به بیدار کردن مردم می کنند.
در آئین دعاخوانی، ریش سفیدان پیش از آغاز 
به پشت  با رفتن  و  بیدار شده  از خواب  سحر 
بام منازل خود با صدای بلند دعا خوانده و با 
این کار مردم روستا را از فرا رسیدن سحر آگاه 

می کنند.
استقبال  در  کامیاران  متدین شهرستان  مردم 
آغاز  از  قبل  روز  چند  رمضان،  مبارک  ماه  از 
این ماه به مساجد رفته و اقدام به تمیز و پاک 
الزم  اقالم  خرید  و  مقدس  مکان  این  کردن 

برای میزبانی در ماه مبارک می کنند.
ماه رمضان، مساجد شهرستان  با رویت هالل 
سنین  تمامی  از  مردم  مختلف  اقشار  از  مملو 
نماز  برپایی  مانند،  الهی  فرای  انجام  برای 
قرآن  قرائت  آن  پی  در  و  وتر  و  تراویح  سنت 
و نماز و ذکر و سرودن اشعاری در وصف نبی 
مکرم اسالم شده و مسلمانان شیعه و سنی در 
آئین های ویژه ماه رمضان  برپایی  به  کنار هم 

می پردازند.
مبارک  ماه  ویژه  آئین های  و  سنت ها  دیگر  از 
رمضان عالوه بر برپایی هر شبه نماز سنت ویژه 
این ماه، مراسم اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک 
برگزار  قدر  لیالی  با  مصادف  که  است  رمضان 
می شود مردم مومن شهرستان کامیاران تمام 
۱۰ شب آخر ماه رمضان را در مساجد و تکایا تا 
اذان صبح به تالوت قرآن و نماز و ذکر و طلب 

عفو بخشش از خداوند می پردازند.
اکثر بانوان مومن کامیارانی نیز به میمنت این 
ایام مبارک و پیروی از آداب گذشتگان اقدام 
به پخت و توزیع شیرینی و شکالت و به ویژه 
توزیع کلوچه های محلی در میان نمازگزاران و 

اقوام و همسایگان می کنند.
قدیم  در  کامیاران  شهرستان  بانوان  همچنین 
نمک خوراکی نگهداری می کردند  در کیسه 
به  کوچک  کلوچه های  رمضان  ماه  آغاز  با  و 
اندازه  یک  البته  و  دست  انگشت  دو  اندازه 
به هم وصل می کردند  ن  با  را  آنها  و  درست 
این نیت که  به  به کیسه نمک می آویختند  و 
خیر و برکت این ماه مبارک به اموالشان برسد 
این کلوچه ها باید تا اتمام ماه رمضان همچنان 
بر روی این کیسه آویزان می ماند و برای تمام 
غذاها از نمک داخل این کیسه استفاده می شد.

از دیگر آداب فراموش شده که مهر و عطوفت 
خاصی را در میان مردم ایجاد می کرد این بود 
شعبان  ماه  آخر  روز  در  هم  با  مردم  اکثر  که 
استفاده  با  و  می رفتند  خود  بام های  پشت  به 

نگاه  خورشید  به  مستقیم  اینکه  برای  آینه  از 
نکنند، تالش می کردند که هالل ماه را رویت 
کنند و اگر موفق می شدند یک نفر به عنوان 
بلندی  مکان  به  دف  از  استفاده  با  نقاره چی 
می رفت و نوای مخصو رسیدن ماه رمضان را 
سر می داد و بعد در داخل کوچه ها به خواندن 
البته  می پرداخت  دف نوازی  کنار  در  نوا  این 
این حرکت در شب ۲۹ ماه رمضان هم برای 

تعیین روز جشن رمضان صورت می گرفت.
نکته قابل توجه در این مناطق عشق و ارادت 
 ) ( رسول ا بیت  اهل  به  سنت  اهل  ویژه 
در  که  است  علی)ع(  منین  امیرالم به ویژه 
همین راستا نیز تکایایی برای ابراز ارادت ویژه 
 ) ( رسول ا خاندان  و  علی)ع(  حضرت  به 
ساله  هر  و  شده  ساخته  مردم  خود  توسط 
صدها هزار زائر از مناطق مختلف برای حضور 
به  قادریه  دراویش  آئین های  و  مناسک  در 
مسافرت  کامیاران  شهرستان  روستاهای 

می کنند.
مردم  ه  وی ین  آ مجیور  چیشتی 

دیواندره در عید فطر
نیز  کردستان  استان  دیواندره  شهرستان  در 
ویژه ای  سنن  و  آداب  رمضان  ماه  حلول  با 
شدن  پیشقدم  به  می توان  که  می شود  برپا 
حاللیت طلبی  برای  روستاها  ریش سفیدان 
کدورت ها،  رفع  و  روستا  اهالی  دیگر  از 
ادعیه خوانی و برپایی نماز تراویح و نماز وتر در 

شب های این ماه مبارک اشاره کرد.
ماه  در  دیواندره  مختلف  روستاهای  جوانان 
افراد  و  کشاورزان  یاری  به  رمضان  مبارک 
با تشکیل گروه های  و  نیازمند روستا می روند 
یاری رسان در جمع آوری محصوالت کشاورزی 

به مردم روستا کمک می کنند.
مردمان  ویژه  و سنت های  آداب  از  دیگر  یکی 
بوده  مجیور  چیشتی  دیواندره  شهرستان 
تاری  طول  در  همواره  حسنه  سنت  این  که 
داشته  وجود  منطقه  این  مسلمانان  پرافتخار 
که  معناست  بدین  مجیور  چیشتی  است 
مردم در روز عید فطر هر کدام غذاهایی را که 
برای این روز مبارک تهیه کرده اند به مساجد 
محل آورده و پس از کنار هم گذاشتن غذاها 
تمامی آنها را با هم مخلوط کرده و هر فردی 
به  را  موجود  غذاهای  از  مقداری  تبرک  برای 

خانه می برد.
دیگر  همچون  نیز  دیواندره  شهرستان  بانوان 
مناطق کردستان همزمان با حلول ماه مبارک 
ویژه  غذاهای  افطاری  و  سحری  برای  رمضان 
وجود  به دلیل  قدیم  در  می پزند  را  ماه  این 
در  فراوان  گوشت  و  خدادادی  بسیار  منابع 
ه  گی منطقه دیواندره همواره غذایی به نام 

بر سر سفره دیواندره ای ها وجود داشت.
در  افطار  میهمانی های  مراسم  برپایی 

مریوان
از  قبل  هفته ها  مریوان،  شهرستان  مردمان 

و  مایحتا  خرید  رمضان  مبارک  ماه  شروع 
در  تا  می کنند  آغاز  را  خود  ضروری  کاالهای 
پذیرایی  میهمانان  از  مطلوب  نحو  به  ماه  این 

کنند.
برپایی میهمانی های افطار در این ماه در شهر 
مریوان از رونق خاصی برخوردار است و مردم 
در این ماه دوستان و آشنایان را به افطار دعوت 

می کنند.
بانوان  توسط  کلوچه  و  نان  انواع  گذشته  در 
در  روزه داران  کردن  افطار  برای  و  شده  پخته 
مساجد توزیع می شد و این کار هم اکنون نیز 
مریوان  شهرستان  روستاهای  در  بیش  و  کم 

انجام می شود.
کولیره های به ن کشیده شده در بانه

مردم ساکن شهر بانه و روستاهای اطراف طبق 
یک رسم دیرین نوعی نان ویژه و محلی برای 
شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان می پزند 

کولیره می گویند. که به آن 
ز  م آرد،  برای پخت کولیره  زنان کردستان، 
گردو و مقداری روغن را با هم مخلوط کرده و 
کولیره پزی  در تنور می گذارند، در حقیقت 
آغاز  هر  نماز  از  بعد  و  مبارک  ۲ماه  روز  از 
و خمیر های آماده شده، در روز ۲۷رمضان به 

تنور می روند.
باالی  و  متوسط  طبقه  خانواده های  بیشتر 
بانه این نان را در تعداد زیاد می پزند و میان 
مردم محل یا افراد نیازمند توزیع می کنند به 
تقریبا  رمضان،  ماه  و ۲۷   ۲ روز  در  طوریکه 
کولیره  تمام خانواده های شهر روزه خود را با 

و ماست افطار می کنند.
عشاء،  نماز  خواندن  و  افطاری  از  بعد 
خانواده هایی که وسعشان می رسد، کولیره های 
زیادی را به مسجد می برند و همراه با ماست و 

خرما در میان نمازگزاران توزیع می کنند.
دیرین،  رسم  یک  اساس  بر  بانه  مردم 
از  یا  عدد  کولیره های کوچکی می پزند و ۵ 
این کولیره ها را به ن کشیده و در انبار آرد یا 
برنجشان قرار می دهند به این امید که خیر و 

برکت ماه رمضان به دارایی آنها برسد.
در  سال  یک  کولیره  رشته  هر  ترتیب  این  به 
با کولیره های جدید  انبار می ماند و سال بعد، 

جایگزین می شود.
ه دهگالنی ها کولیره ناسکه خوراک وی

در روستاهای شهرستان دهگالن رسم است که 
از  نوعی  شعبان   ۳۰ و   ۲۹ روز  در  خانواده ها 
کولیره ناسکه درست  نان های محلی به نام 
کرده و به عنوان هدیه ای به مناسبت فرارسیدن 

رمضان برای یکدیگر می فرستند.
رافت و خوش طعم  رقابت در میان زنان برای 
نام  به  گیاه  نوعی  با  که  نان ها  این  کردن 
می شود،  داده  آنها  به  زردی  رنگ  کاخلی 

بسیار زیاد است.
دهگالنی ها به خاطر اینکه در نخستین روز ماه 
رمضان بدنشان آمادگی کافی ندارد و گرسنگی 
به آنها فشار نیاورد، رسم دارند که در نخستین 
می گویند  پارشیو  آن  به  که  خود  سحری 

کولیره ناسکه صرف کنند.
روزی که در سروآباد همه مردم لبا نو 

می پوشند
عید فطر به عنوان یکی از اعیاد بسیار مهم در 
شهرستان سروآباد از سال های دور در فرهنگ 
کردستان  نقاط  دیگر  همانند  این خطه  مردم 
دارای اهمیت و جایگاه خاصی است و با آداب 
برگزار  با شکوهی  و  ویژه  تشریفات  و  و رسوم 

می شود.
باید جشن  خانواده ها  همه  بزر  روز  این  در 
غذای  گوشت،  با  خورشت  و  برن  با  و  گرفته 
مفصلی تهیه کنند در این عید الزم است تمام 
افراد بال و غیر بال و بچه ها غسل کرده و بدن 
را در روز قبل یا شب عید شستشو داده باشند.

اما قابل توجه ترین رسم در میان مردم سروآباد 
اعضای  تمام  که  است  این  فطر  عید  روز  در 
خانواده در این روز باید لباس های نو پوشیده 
عید  روز  ویژه  آئین های  در  لباس ها  این  با  و 

شرکت کنند.

آشتی کنان ان در کردستان از مراس  آداب و رسوم ماه رم
ر یور در عید ف چیشتی م یره های به ن کشیده شده و   تا کو

مدیرکل میرا فرهنگی کرمانشاه

مللی  بانی رویداد بین ا یر می ی

کرمانشاه 2020 هستی

دستی  صنایع  فرهنگی،  میرا  کرمانشاه_مدیرکل 
میزبانی  پیگیر  گفت  کرمانشاه  استان  گردشگری  و 
کرمانشاه  روستایی  گردشگری  المللی  بین  رویداد 

۲۰۲۰ هستیم.
اداره کل میرا فرهنگی، صنایع دستی  به گزارش 
هار  ا قادری  امید  کرمانشاه،  استان  گردشگری  و 
میزبانی  پیگیر  استاندار  و حمایت  با جدیت  داشت 
کرمانشاه  روستایی  گردشگری  المللی  بین  رویداد 

۲۰۲۰ هستیم.
چرا  که  دارد  و  داشته  وجود  انتقاد  این  افزود  وی 
جذب  در  رفیت  همه  این  با  کرمانشاه  استان 

گردشگران موفقیت چشم گیری نداشته است.
مدیرکل میرا فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و  استان ها  سایر  از  برداری  الگو  کرمانشاه  استان 
نمونه های موفق در زمینه گردشگری را یک ضرورت 
در   ۲۰۱۸ رویداد  برگزاری  با  گفت  و  کرد  عنوان 
رفیت های پنهان گردشگری غرب  همدان بخشی از 
کشور آشکار شد و باید با توسعه این رویکرد بتوانیم 

پازل گردشگری غرب کشور را شکل بدهیم.
محلی،  سطوح  در  رویدادهایی  اینکه  اعالم  با  وی 
استانی، ملی و جهانی تعریف کرده ایم، تصریح کرد 
با حمایت و همراهی مدیریت ارشد استان در حوزه 
رویدادهای بین المللی اتفاقات مهمی در دست اقدام 
و پیگیری است که از جمله آنها پرونده ثبت جهانی 
المللی  بین  رویداد  میزبانی  برای  تالش  و  اورامانات 

کرمانشاه ۲۰۲۰ است.
از سخنان خود به اهمیت  قادری در بخش دیگری 
اشاره  کرمانشاه  از  مناسب  چهره  معرفی  و  ات  تبلی
چهره  مناسب  معرفی  با  باید  داشت  بیان  و  کرد 
کرمانشاه آن را به عنوان چهره زیبای ایران اسالمی 

به خوبی در کشور و خار از مرزها معرفی کنیم.
وی گفتمان سازی اجتماعی را مهمترین مساله در 
و  کرد  عنوان  رویداد  یک  موفقیت  و  گیری  شکل 
میان  در  گفتمان  این   ۲۰۲۰ کرمانشاه  برای  گفت 
شکل  گردشگری  نظران  صاحب  و  رسانه  اصحاب 

گرفته است.

بان اه رازی می دانش

ماران جوان ایران شد ی م  
از   عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه رازی، 
میزبانی این دانشگاه برای لیگ معماران جوان ایران 

با هدف مسئله محوری خبر داد.
در سرسرای  که  نشست خبری  در  مهروان  عباس   
هار داشت در  ا جلسات دانشگاه رازی برگزار شد، 
معماران  از  نفر   ۲ میزبان  رازی  دانشگاه   ،۹۴ سال 
گیسو و مژگان حریری بود که  جهان به نام های 

دارای چندین جایزه بین المللی هستند.
وی ادامه داد بعد از این نشست، کارگاه هایی برگزار 
شد و در مهر۹۷، این ۲ معمار برگزاری رقابت های 
رازی  دانشگاه  دبیرخانه  به  را  ایران  معماران  لیگ 

کرمانشاه پیشنهاد دادند.
عمل  و  هنری  رویکرد  با  لیگ  این  افزود  مهروان 
و  شود  می  برگزار  بشر  نیاز  با  متناسب  گرایانه 
هنرمندانه  شیوه  به  بشری  های  دغدغه  پاسخگوی 

است.
اینکه  با بیان  ایران  دبیر علمی لیگ معماران جوان 
دیگر  با  لیگ  این  تفاوت  ترین  مهم  مسئله محوری 
مسابقات است، افزود این لیگ با فرصت سازی برابر 
به  مسابقه  و  شود  می  برگزار  جوان  معماران  برای 

صورت گروهی خواهد بود.
معماران  لیگ  دبیرخانه  داد  ادامه  مسوول  این 
و  شود  می  اففتاح  جاری  اردیبهشت   ۱۵ در 
است. اردیبهشت   ۲۷ ات  تبلی رسمی   آغاز 

وی از ۲ تا ۲۷ تیر به عنوان فرصت ارسال آثار یاد 
کرد و افزود داوطلبان در ابتدا ایده اولیه و پروپزال 
را ارسال می کنند که تا دوم شهریور فرصت اصالح 

و ارسال مجدد وجود دارد.
دریچه  طریق  از  باید  هنر  براینکه  تاکید  با  وی 
داشت  هار  ا باشد،  ها  دغدغه  پاسخگوی  معماری 
ایجاد پویایی  ایجاد زمینه مشارکت معماران جوان، 
و تاثیر مثبت بر فضای معماری، توسعه گردشگری 
این لیگ  برگزاری  از دیگر اهداف  معماری در شهر 
است  که در پایان تیمی از نخبگان به عنوان بازوی 
که  می شوند  معرفی  استان  در  مدیریتی  و  اجرایی 

در توسعه گردشگری معماری نقش خواهند داشت.
دور دوم مسابقه از اواخر آذر به صورت رسمی آغاز 
ابتدا  می شود که در مرحله داوری بین المللی آثار، 
۲۰ اثر انتخاب می شود که این آثار به خار از کشور 
را  اثر  نهایت ۱۰  در  داوران  تیم  که  ارسال می شود 

معرفی خواهند کرد.
به نفر اول این لیگ ۷۰ میلیون تومان برای اجرای 
پروژه به همراه لوح و تندیس، نفر دوم پن میلیون 
خواهد  تعلق  لوح  و  تندیس  سوم  نفر  به  و  تومان 
گرفت.داوطلبان می توانند از طریق سایتی که در ۱۵ 
اردیبهشت افتتاح می شود در این لیگ شرکت کنند.
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لی مرآتی: امید 

اموشی اری  برنامه جام 98 برای تمام شرکت های توزی بر کشور با هد کاه  بر
حداکثر پیک مصرف برق در سال گذشته در 
کرمانشاه ۷۲۷ مگاوات بود که کم تر از سهمیه 
مقرر شده توسط شرکت توانیر برای توزیع برق 
کرمانشاه بوده است .شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه از سال ۸۹ تا ۹۷ پیک مصرف 
را با توجه به سهمیه مبنا قرار داده شده توسط 
شرکت توانیر به جز سال گذشته که خاموشی 

بیشتری  وجود داشته، رعایت کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه، در نشست خبری که به مناسبت 
روز صنع��ت ملی ب��رق برگ��زار ش��د بیان 
در سال جاری برنامه جامع ۹۸ برای  داشت
تمام ش��رکت های توزیع برق کشور با هدف 
کاهش خاموشی در سال ۹۸ در نظر گرفته 
شده است که جلسات کارگروهی این طرح 
به صورت هفتگی در شرکت توزیع کرمانشاه 

برگزار می شود.
امید علی مرآتی در خصو اقدامات انجام 
شده در س��ال ۹۷ بیان کرد در سال گذشته 
ش��رکت توزیع برق اس��تان کرمانش��اه به 
۱۵هزارو۳۸۹ مش��ترک جدید برق خدمت 
ارائه کرد. توس��عه ۹۱ کیلومتر شبکه فشار 
متوسط جدید، ۸۸ کیلومتر فشار ضعیف و 
۴۷ دس��تگاه پست هوایی به پست  افزودن 
های توزیع هوایی نیز از اقدامات زیر بنایی این 
شرکت در توسعه شبکه برق استان کرمانشاه 
بوده است. نصب ۴هزار ۲۱۱ چرا روشنایی 
 ۱ و برق رسانی به سه روستا،برق دار کردن ۴
حلقه چاه کش��اورزی از دیگ��ر اقدامات این 

شرکت در سال گذشته بوده است.
وی به کاهش مدت خاموش��ی در سال ۹۷ 
اشاره کرد و گفت در سال گذشته شاهد رشد 
 ۹ ۱۲درصد افزایش کیفیت نسبت به سال 

بوده ایم. در این راستا نیم درصد کاهش تلفات 
داشته ایم. طبق برنامه ای که از سوی شرکت 
توانیر اعالم ش��ده بود توانستیم ۱۹ مگاوات 
کاهش پیک نسبت به سال قبل داشته باشیم. 
در سال ۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد افزایش وصل 
مطالبات را بدون احتساب مطالبات مناطق 

زلزله زده ثبت کرده ایم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه تصریح کرد از جمله شاخ های 
کلیدی ش��رکت باید به دو شاخ کاهش 
تلفات و کاهش خاموشی اش��اره کرد که در 
۷ درصد کاهش بدون  س��ال گذش��ته ۱۴
احتساب مناطق زلزله زده گزارش شده است. 
همچنین شرکت توزیع در جریان زلزله آبان 
۹ رتبه اول خدمات رسانی به مناطق  ماه سال 
و افراد زلزله زده را به دست آورد در عین حال 
مدت زمان خاموشی در سال های ۸۷ تا ۹۷ 
از ۹۱۳ دقیقه در سال به ۳۲۱ دقیقه رسیده 

است.
۷هزار  ای��ن ش��رکت در ۱۴ شهرس��تان ۳
و۲۵۵ مش��ترک ب��رق دارد ک��ه توس��ط 

۱۱هزارو۷۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط، 
هزارو۹۰۸ کیلومتر ش��بکه فشار ضعیف و 
۱۷هزارو۲۴۲دستگاه ترانس��فورماتور برق 

رسانی می شوند.
وی افزود در سال گذشته ۵۸ میلیارد تومان 
اعتبارات داخلی ش��رکت از توانی��ر بود و در 
بخش تملک دارایی ها نیز ۳۷ میلیارد تومان 
بوده که حدود ۱ درصد تخصی داش��ته 
است. در زمان زلزله کرمانش��اه حدود ۱۳۰ 
میلیارد تومان خس��ارت به شبکه های برق 
استان وارد ش��د و حدود ۳۲ میلیارد اعتبار 
از طرف دس��تگاه دولتی برای شرکت توزیع 
برق تخصی داده شد که متاسفانه  تنها ۵۵ 

درصد این مبل نقدینگی داشته است.
مرآتی از دیگر اقدامات شرکت توزیع را برق 
رسانی به مناطق ویژه قصر شیرین)منطقه 
آزاد( بیان کرد که  اعتب��ار این بخش حدود 

یک و نیم میلیارد تومان بوده که کار اجرایی 
آن روبه اتمام است و حدود ۲ میلیارد اعتبار 
 ۲ برای شرکت در نظر گرفته شده است که ۱
میلیارد آن نقد شده اس��ت. وی خاطر نشان 
۵۲ روس��تای  کرد در ح��ال حاضر ۲هزارو
استان شامل ۱۵۴هزار و۸۳۹ خانوار از نعمت 
برق برخوردارند. درواق��ع ۹۹ خانوارهای 
روستایی به استثنای روس��تاهایی که زیر ۵ 
خانوار ، س��کونت فصلی و یا دارای مشکالت 
امنیتی هستند، دارای نعمت روشنایی برق 

می باشند.
متاسفانه در سال ۹۷ آمار سرقت برق هم در 
سرقت تجهیزات و سرقت انرژی نر افزایشی 
داشته است که خسارت این سرقتها از سیم 
های برق مسی و آلومینیومی به یک میلیارد و 
۰۰ میلیون تومان رسیده است .در این میان 
کم ترین سرقت در سال ۹۷مربوط به پاسگاه 

جالل وند و بیشترین سرقت مربوط به پاسگاه 
نیایش با ۷۹ مورد سرقت بوده است.

مرآتی در قس��متی از س��خنانش به سامانه 
پیامک��ی ۱۰۰۰۱۲۱۱۲۱ اش��اره ک��رد که 
مشترکین با ارسال پیامک و ثبت مشخصات 
خود در این سامانه می توانند از زمان خاموشی 

های احتمالی نیز اطالع پیدا کنند.
وی حضور به موقع و خدمت رس��انی منظم 
شرکت توزیع در جریان س��یل اخیر استان 
و در شهرستان های آس��یب پذیر را یاد کرد 
اما در عی��ن حال حدود ۷۰ میلی��ارد تومان 
خسارت به شبکه های شرکت توزیع وارد کرد، 
با این وجود در حال حاضر با توجه به اقدامات 
این شرکت هیچ مشترک شهری یا روستایی 

مشکل قطعی برق و خاموشی نداشته اند.
مرآتی  همچنین با معرفی س��امانه ۱۲۱ از 
خدمات رسانی ۲۴ س��اعته شرکت به مردم 
اس��تان خبر داد و به برنامه ی شرکت توانیر 
درباره همکاری مشترکین کشاورزی اشاره 
کرد، بدین صورت که هر کشاورز که در ساعات 
هر( مص��رف خود را  پیک )۴ت��ا۱۲ بعداز
کاهش دهد از امتیاز ۲۰ ساعت بعدی مصرف 
به صورت رایگان بهره مند می شود که سهمیه 

این طرح حدود ۱۲ مگاوات می باشد.
مرآتی همچنین سهمیه شهرستان های گرم 
رب و.. را  استان از جمله سرپل ذهاب، گیالن
۷۰۰ کیلووات به دلیل مصرف بیشتر انرژی در 
تابستان و شهرستان های غیرگرمسیر در ایام 
غیر گرم را ۲۰۰ کیلووات اعالم کردکه ریز این 
اطالعات توسط بروشورها و اطالعات جمعی 
به استحضار ساکنین این مناطق می رسد که 
رعایت و اصالح الگوی مصرف یقینا خاموشی 

در سال ۹۸ نخواهیم داشت.

 ۴۵۷ پروژه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با 
ال زایی ۹۸۴ نفر  اعتبار ۸۷ میلیارد تومان و اشت

به بهره برداری رسید
در سفر کاروان تدبیر و امید به استان کرمانشاه، 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در جلسه شورای 
شد،  برگزار  کرمانشاه  استانداری  در  که  اداری 
جهاد  وزیر  با  کنفرانس  ویدیو  ارتباط  طریق  از 
کشاورزی که در منطقه گلوی از توابع شهرستان 
سنقروکلیایی در محل پروژه افتتاح سیستمهای 
اعتبار  با  ۴۵۷پروژه  بود  مستقر  آبیاری  نوین 
به  را   ۹۸۴نفر  الزایی  اشت و  تومان  ۸۷میلیارد 

بهره برداری رساند . 
طرف  از  سخنانی   طی  حجتی  مهندس     
کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان  و  کشاورزان 
همراه  هیئت  و  ایشان  حضور  کرمانشاه   استان 
داشت   هار  ا و  گفت  مقدم  خیر  را  استان  به 
دولت  در  که  اثرگذار  و  شاخ  طرح های  از 
رهبری  معظم  مقام  مساعدت  با  امید  و  تدبیر 
از  کشور  غرب  استان های  در  العالی(  له  )مد
اعتبار گردید،  مین  ت محل صندوق توسعه ملی 
طرح احدا شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و 

شمال غرب کشور است . 
وی افزود یکی از استانهای بهرمند از سیستمهای 
که سطحی  است  کرمانشاه  استان  آبیاری  نوین 
حدود ۵۲ هزار و۵۰۰ هکتار که در دست اجرا 
میلیارد   ۱۰۰ و  هزار  یک  بر  بال  اعتباری  بوده 
تومان می باشد که تاکنون عملیات اجرایی ۴۴ 
هزار و ۵۰۰ هکتار از این سطوح به اتمام رسیده 

و  ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باقیمانده است . 
این  اجرایی  عملیات  کرد  خاطرنشان  حجتی 
اقدام  دست  در  ۹۳درصد  پیشرفت  با  طرح 
می باشد و از این سطح، حدود ۱۱ هزار هکتار آن 
به بهره برداری  از شبکه های اصلی  مین آب  با ت
مین  رسیده و مابقی در صورت اتمام عملیات ت
نیرو  وزارت  توسط  اصلی  خطوط  اجرای  و  آب 

قابل بهره برداری خواهد بود . 

مهندس حجتی تصریح کرد با اجرای این طرح،  
و  اضافه  آبی  اراضی  سطح  به  هکتار  هزار   ۴۰
یافته  بهبود  اراضی  از  هکتار   ۸۰۰ و  هزار   ۱۲
هزار   ۹۰۰ حدود  در  تولید  افزایش  موجب  که 
و  مستقیم  نفر  هزار   ۸۰ حدود  ال  اشت و  تن 

غیرمستقیم در استان می شود . 
این  در  گفت  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر    
در  تولیدی  و  عمرانی  پروژه   ۴۵۷ تعداد  سفر 
با  گلخانه  و  باغبانی  خاک،  و  آب  زیربخش های 
اعتباری حدود ۸۷ میلیارد تومان به بهره برداری 
عمومی،  منابع  محل  از  آن  اعتبار  که  رسد  می 
تسهیالت بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

می باشد . 
توسعه  در  ثر  م و  مهم  پروژه های  حجتی    
اقتصادی و کشاورزی در استان کرمانشاه را تعداد 
۴۳۸ پروژه سامانه های نوین آبیاری در سطح سه 
هزار و ۸۰۰ هکتار با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان و 

ال جدید ۰۰ نفر برشمرد .  اشت
پایان  تا  انقالب  اول  از  کرد   خاطرنشان  وی 
سال ۹۱، سطحی معادل ۴۰ هزار هکتار آبیاری 
تحت فشار انجام شده و از سال ۹۲ تاکنون ۸۷ 
هزار و ۵۲۳ هکتار با بیش از ۱۲۱ درصد رشد  

سیستم های نوین آبیاری  در دولت تدبیر و امید 
به اجرا در آمده است . 

شبکه های  هوشمندسازی  طرح  اجرای  از  وی   
استان  در  هکتار   ۹۰۹ سطح  در  فرعی  آبیاری 
کرمانشاه خبر داد و افزود برای اجرای این پروژه  
۲۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده و ۲۰۰ نفر 
ال ایجاد  در مناطق محروم و مرزی استان اشت

کرده است . 
پروژه   ۱۸ بهره برداری  از   جهادکشاورزی  وزیر 
نیم  و  در سطح هشت  گلخانه  توسعه  و  احدا 
آن   اجرای  برای  که  داد  خبر  استان  در  هکتار 
و  بانکی  تسهیالت  محل  از  تومان  میلیارد   ۲۳
که  شده  هزینه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
رفیت تولید ۱۹۰۰  ال جدید ۱۸۴ نفر و  اشت
انواع سبزی و صیفی و ۱۰ میلیون و ۴۰۰  تن 
هزار قطعه نشاء،   ۰۰ هزار گل شاخه بریده و 

۵۰ تن میوه انگور را فراهم آورده است.
این طرح حدود ۲۷۰ هزار  اجرای  با  وی گفت 

مترمکعب آب صرفه جویی می شود . 
حجتی با بیان اینکه در پروژه سنقروکلیایی نیز  
۸ هکتار  اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح 
از اراضی زراعی روستای گلوی شهرستان سنقرو 

از  بهره گیری  با  ثابت  به روش کالسیک  کلیایی 
میلیون   ۸ ۰ معادل  اعتباری  با  و  ثقل  نیروی 

تومان اجرا و آماده بهره برداری است. 
گزارش،  این  ارائه  از  بعد  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  نمایندگی  به  را  کشاورزی  بخش  های  طرح 

رئیس جمهور به بهره برداری رساند . 
گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه 
از ابتدای ورود به شهرستان سنقر وکلیایی ضمن 
حضور در مزار شهدای شهرستان، از باغات دیم 
۰ هکتاری منطقه دهنو و کشت آزمایشی نشاء 

کلزا این شهرستان بازدید کرد .
ا کشاو مان ج ا  

تان کرمانشاه:  ا

ه بخ کشاورزی زمینه تحول  توس

ادی در استان را فراه می کند اقت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
در آئین افتتاح ۴۵۷ پروژه بخش کشاورزی در 

کرمانشاه  استان  به  امید  و  تدبیر  کاروان  سفر 
دستور  با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که 
گفت  رسیدند  بهره برداری  به  جمهور  رئیس 
کشاورزی  بخش  پروژه های  از  بهره برداری  با 
فراهم  استان  در  اقتصادی  تحول  زمینه های 

می شود.
حاتمی  نوربخش  مهندس  مراسم  ابتدای  در 
ضمن عر خیرمقدم به وزیر جهاد کشاورزی 
و هیئت همراه، از حضور کاروان تدبیر و امید در 
استان قدردانی کرد و افزود قطعا حضور هیئت 
دولت و مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
در استان منشاء خیر و برکت برای کشاورزی  

استان خواهد شد.
کرمانشاه  استان  در  کرد  خاطرنشان  وی 
پتانسیل باالیی در حوزه کشاورزی وجود دارد 
که نیازمند توسعه و ایجاد زیر ساخت های الزم 

می باشد.
مستعد  شهرستان های  از  یکی  گفت  حاتمی 
استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی شهرستان 
سنقر و کلیائی است که دارای زراعت و باغات 

مطلوبی برای توسعه می باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
با اشاره به فشارهای استکبار جهانی به اقتصاد 
از  دولت  حمایت های  و  توجهات  افزود  مردم 
بتوانیم  ما  که  می شود  باع  کشاورزی  بخش 

جلوی دشمن بایستیم.
مهندس حاتمی در ادامه گفت  در سیل اخیر 
با  که  شد  وارد  استان  کشاورزی  به  خساراتی 
وزارت  اولین  حجتی،  مهندس  جدی  پیگیری 
را شروع  برآورد خسارت ها  بودیم که  ای  خانه 
و  امید  تدبیر  دولت  حمایت های  با  و  کردیم 
به  را  بهره برداران،آن ها  و  کشاورزان  بازتوانی 

چرخه تولید بازگردانیم.
وی در پایان از تالش های وزیر جهاد کشاورزی 
نهاده های  مین  ت نیاز  مورد  ارز  اختصا  در 

بخش کشاورزی تشکر کرد.

از شد یدی بخ کشاورزی آ روژه عمرانی و تو بهره برداری از   
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رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه گفت تکریم و کمک به بیماران با وسع 
مالی کمتر و ارتقای کیفیت خدمات دهی به آن ها برای پزشکان کرمانشاهی در اولویت 

است.
برای  بر اساس مصوبه اعالم شده پزشکان عمومی  هار داشت  ا باقر حیدری   محمد 
معاینه هر بیمار باید ۱۵ دقیقه، پزشکان متخص ۲۰ دقیقه، فوق تخص ۲۵ دقیقه 

و روان پزشک ۳۰ دقیقه وقت بگذارند.
وی افزود این مدت به نوع بیماری بستگی دارد گاهی برای تشخی بیماری ممکن 
است مدت زمان بیشتری الزم باشد و در مواقعی که تشخی معلوم است زمان کمتری 

ببرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه باید این زمان برای معاینه 
بیماران در نظر گرفته شود اما ممکن است توسط برخی پزشکان انجام نشود گفت با 

این حال تاکنون موردی از شکایات مردمی در این زمینه نداشته ایم.
وی با بیان اینکه ما به دنبال تکریم بیماران و کمک به بیماران با وسع مالی کمتر و 
ارتقای کیفیت خدمات دهی به آنها هستیم، بیان داشت پزشکان استان به خوبی به 
معاینه بیماران می پردازند و در این میان نیز حتی بیماران استان های همجوار و کشور 

عراق اعتماد باالیی به پزشکان کرمانشاهی دارند که این از توانمندی پزشکان و انجام 
معاینات خوب توسط آنها حکایت دارد.

برخی  برای  تشخیصی  امکانات  نیز  و  رشته ها  برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 
بیماری ها کمبودهایی در استان کرمانشاه داریم عنوان کرد دانشگاه علوم پزشکی در 
بیشتر رشته ها درصدد تربیت پزشکان متخص و در برخی رشته ها به دنبال تربیت 

نیروهای فوق تخص است.
وی ادامه داد البته در برخی شهرستان ها مخصوصا نقاط دور افتاده امکان وجود پزشکان 
متخص در همه رشته ها وجود ندارد بلکه نوعی از سطح بندی برای ارائه خدمات در 
نقاط روستایی و شهری تعیین شده که پس از انجام خدمات اولیه، در صورت نیاز بیمار 

به سطوح تخصصی تر ارجاع می یابد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در همه دنیا سیستم ارجاع 
داریم خاطرنشان کرد گاهی برای تشخی یک بیماری یک پزشک نه بلکه چندین 

پزشک به صورت شورایی تشکیل می شوند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از 
شهروندان و مسافرانی که دارای عذرشرعی بوده و نمی 
توانند روزه بگیرند، خواست تا از روزه خواری در مالء 
عام به منظور حفظ حرمت ماه مبارک رمضان خودداری 

کنند.
ماه  رسیدن  فرا  تبریک  با  آمویی  محمدرضا  سرهنگ   
ماه  پاسداشت  برای  پلیس  هار کرد  ا مبارک رمضان، 
مهمانی خداوند و حفظ حرمت آن نهایت تالش و توان 

خود را به کار خواهد گرفت.
وی ادامه داد از عموم شهروندان انتظار می رود برای 
تحکیم پیوندهای ایمانی و گسترش ارزش های اخالقی، 
عمومی  اماکن  در  دینی  های  ارزش  رعایت  به  نسبت 

اهتمام الزم را داشته باشند.
که  افرادی  معدود  با  کرد  خاطرنشان  آمویی 
مقابل  و  شهر  سطح  در  هنجارشکنی  قصد  احتماال 
شد. خواهد  برخورد  باشند،  داشته  را  عمومی   انظار 
کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
اسالمی،  احکام  اساس  بر  اینکه  بیان  با  همچنین 

مسافران و بیماران از روزه داری معاف شده اند، افزود 
از  بوده  شرعی  عذر  دارای  که  افرادی  تمام  است  الزم 
استعمال دخانیات در  و همچنین  آشامیدن  و  خوردن 

مالء عام خودداری کنند.
صنوف  رمضان،  مبارک  ماه  آغاز  با  کرد  تصریح  وی 
پذیرایی شامل رستوران ها و اغذیه و آب میوه فروشی 
رب تعطیل خواهند بود  ها از اذان صبح تا هنگام اذان م
که البته جهت رعایت حال مسافران و افرادی که دارای 
و  مجوز  کسب  با  اصناف  از  برخی  هستند،  عذرشرعی 
به روزیه  به نحوی که تظاهر  رعایت شئونات اسالمی، 
خواری در مالء عام نشود، اجازه فعالیت خواهند داشت.

آمویی یادآورشد برای دادن مجوز فعالیت به اصناف در 
وجود  خاصی  بندی  سهمیه  رمضان،  مبارک  ماه  طول 
دارد که این کار با همکاری اتحادیه اصناف و تائید اداره 

نظارت بر اماکن عمومی پلیس صورت می گیرد.
از  استان کرمانشاه همچنین  انتظامی  اجتماعی  معاون 
در  خواست  عمومی   و  شخصی  خودروهای  رانندگان 
ماه مبارک رمضان از روزه خواری در مالء عام اجتناب 

کنند.
افطار  از  افزایش تردد در ساعات پس  ادامه به  وی در 
روز  قدر،  های  شب  مانند  هایی  مناسبت  همچنین  و 
هار کرد پلیس  جهانی قدس و عیدسعید فطر اشاره و ا
از  پیشگیری  همچنین  و  مرور  و  عبور  تسهیل  جهت 
را  ترافیکی  و  ایمنی  ویژه  طرح  رانندگی،  سوانح  بروز 

اجرا می کند.
آمویی با بیان اینکه در سال های گذشته عموم مردم 
به خوبی با پلیس همکاری و حرمت ماه مبارک رمضان 
برابر  نیز  با معدود هنجارشکنان  را نگه داشتند، گفت 

قانون برخورد می شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه در پایان 
پرفضیلت  ماه  در  مردم  تا  است  اینکه خوب  بیان  با  و 
را سرلوحه کار  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  رمضان، 
خود قرار دهند، تصریح کرد اگر مواردی مشاهده شود 
س  که برای مردم ایجاد نگرانی می کند ابتدا تذکر و س
در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی به عمل خواهد 

آمد.

شکی کرمانشاه: ام پ یس سازمان ن ر

دما دهی ای  ری بیماران و ارت ت
ویت است ان در او ش  برای 

از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ، بخشنامه بسته حمایتی سازمان 
شد. صادر  تولید  رونق  در  اجتماعی   تامین 

سازمان تامین اجتماعی در ۱۷ بند به تحقق 
رونق تولید کمک می کند

سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
به شرح  این بخشنامه  اجتماعی، متن  تامین 

زیر است
عنوان  به   ۱۳۹۸ سال  نامگذاری  به  توجه  با 
سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری 
فضای  بهبود  منظور  به  و  العالی(  له  مد  (
کسب و کار و تقویت توانمندی های داخلی 
المانه و همچنین  برای مقابله با تحریم های 
حل  و  اجتماعی  تامین  خدمات  گسترش 
بخش،  این  در  اقتصادی  واحدهای  مشکالت 

نکات زیر برای اجرا ابال می شود
تامین  قانون   ۱۰۱ ۳۹و  مواد  اجرای  در   ۱
و  رسیدگی  در  منظورتسهیل  به  و  اجتماعی 
از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان  بازرسی 
در  است  الزم   ، پردازی  بیمه  خصو  در 
شماره  مصوبه  بیشتری  تاکید  با  جاری  سال 
فرماندهی  ستاد   ۳۱ ۴ ۹ مور   ۵۰۴۲۳
اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین الزم 
و  ایجاد وحدت رویه مناسب  به  است نسبت 
شفافیت در اقالم مشمول کسر حق بیمه به 
لحا استخرا و بررسی اسنادی و در کاهش 
مفاصا  صدور  برای  و  اقدام  رسیدگی  زمان 
از  اعم  پیمانکاری  قراردادهای  های  حساب 
بیشتری  تسهیالت  ثابت  غیر  و  ثابت  کارگاه 

فراهم شود.
علوم،  وزارتین  با  تفاهمات  به  توجه  با   ۲
و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  پزشکی  آموزش 
بیمه  حق  خصو  در  جمهور  رئیس 
منعقده  پژوهشی  و  تحقیقاتی  قراردادهای 
، آموزشی  ، مراکز علمی  فیمابین دانشگاهها 
و پژوهشی ، پارک های علم و فناوری ، مراکز 
رشد و شرکت های مستقر در آنها که دارای 
مجوز از وزارتین مذکور می باشند و همچنین 
قراردادهای منعقده موسسات و شرکت های 
و  علمی  معاونت  تایید  مورد  بنیان  دانش 
است در صورت  رئیس جمهور، الزم  فناوری 
ارایه قراردادهای یادشده از سوی پیمانکاران 
مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، 
در حداقل زمان نسبت به ارایه مفاصا حساب 

ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
الزم است در جهت بهبود فرایند رسیدگی  ۳
به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده 
و  قرارداد  طرف  پیمانکاران  با  نفتی  های 
 ، بیمه  حق  ضریب  تعدیل  اعمال  همچنین 

اقدام الزم بعمل آید.
۴ آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت 
لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در 
اجتماعی  تامین  قانون  مشمول  کارگاههای 
به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف 
به  نسبت  باید  و  نیست  کارفرما  توسط  آن 
کارکنان  جاری  بیمه  وحق  لیست  دریافت 
خصو  در  و  اقدام  کارگاهها  در  شاعل 
سایر  طبق  ازکارفرمایان  معوق  مطالبات 

مقررات رفتار کنند.
و  به تشخی آن سازمان  در مواردی که  ۵
مالی  بحران  دچار  کارگاه   ، قانونی  مراجع  یا 
باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه 
دریافت حق بیمه مساعدت الزم معمول شود.
در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که 
رابه صورت  معوقه  بدهی های  پرداخت  توان 
فوری  بررسی  با  باید  باشند،  یکجانداشته 
به  نسبت  کارگاه،  مالی  وضعیت  و  شرایط 
تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن 

وضع کارگاه تا ۰ ماهه اقدام شود.
در  کارفرما  درخواست  صورت  در  همچنین 
تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.

تقسط  برای  کارفرمایان  که  صورتی  در   ۷
نامه  ضمانت  ارایه  برای  کارگاه  های  بدهی 
باشند  دارای مشکالتی  ملکی  و  بانکی  معتبر 
الزم است در صورت درخواست کارفرما نسبت 

به اخذ سایر وثایق اقدام الزم بعمل آید.
خوش  کارفرمایان  از  برخی  صورتیکه  در  ۸
معدنی  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای  حساب 
و  المانه  های  تحریم  دلیل  به  خدماتی  و 
دچار  غیرمترقبه،  حواد  و  ارزی  نوسانات 
پرداخت  و  لیست  ارسال  در  و  شده  بحران 
مواجه  مشکل  با  کارکنان  جاری  بیمه  حق 
باید در خصو کارگاه هایی  گردند،سازمان 
ابرازی مربوط  که دچار مصادیق وقوع دالیل 
به بحران کارگاه گردند، بخشودگی جرایم در 
این حالت در دوره زمانی وقوع دالیل ابرازی 

اقدام نماید.
واحدهای  با  همکاری  ضمن  است  الزم   ۹
ترتیبی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ادارات 
اتخاد گردد تا کارفرمایان عالوه بر حفظ نیروی 
کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های 
مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی 

به جذب  نسبت  و  شده  برخوردار  جدید  کار 
است  نمایند.بدیهی  اقدام  جدید  کار  نیروی 
در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ 
قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب جهت اجرا 

به آن سازمان ابال خواهد شد.
مربوطه  کارفرمایان  که  مواردی  در   ۱۰
و  بیمه  حق  درصد   ۴ محاسبه  به  توجه  با 
مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد 
نظر  تجدید  و  بدوی  های  کمیته  تصمیمات 
را  اعترا خود   ، آور  زیان  و  مشاغل سخت 
مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه 
از  یادشده  تصمیمات  ابال  عدم  همچنین  و 
سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 ۴ محاسبه  از  قبل  است  الزم  نمایند.  اعالم 
ل  درصد مذکور ، سخت و زیان آور بودن ش
و محاسبه مبال جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما 
پیگیری شده و پس ازاعالم نهایی ابال انجام 

گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱ در جهت حل و فصل بخشی از مشکالت 
تابعه  واحدهای  و  سازمان  آن  است  ،الزم 
با تشکل  به تشکیل جلسات مشترک  نسبت 

های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
های  طرح  پیمانکاران  خصو  در   ۱۲
اعمال  از  پس  است،منحصرا  الزم  عمرانی 

سوی  از  پیمانکار  قطعی  وضعیت  آخرین 
واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه 
تامین  قانون   ۴۱ ماده  طبق  پیمان  قرارداد 
تاخیر  جرایم  محاسبه  از  و  اقدام  اجتماعی 

پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
موارد  ای  پاره  در  اینکه  به  توجه  با   ۱۳
بعضا  و  پزشکی  تجهیزات  درمانگاهها، 
اجتماعی  تامین  سازمان  های  بیمارستان 
سیل  از  ناشی  فیزیکی  های  خسارت  دچار 
گردیده اند، الزم است همکاران خدوم تالش 
موقع  به  ترمیم  با  که  داشته  معمول  را  خود 
و جایگزینی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی  
ارایه  در  خللی  هیچگونه  انسانی،  نیروی  و 
صورت  شدگان   بیمه  به  درمانی  خدمات 
نگرفته و عالوه بر پذیرش حداکثری مراجعات 

، رضایتمندی الزم را جلب نمایند.
کارفرمایان  از  برخی  اینکه  به  توجه  با   ۱۴
به دلیل عدم وجود نقدینگی الزم، نسبت به 
کارگران  مزدماهیانه  و  حقوق  لیست  ارسال 
شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می نمایند، 
شدگان  بیمه  حال  رفاه  جهت  در  است  الزم 
از  آنان  مندی  بهره  و  ها  کارگاه  گونه  این 
مزایای درمانی ، دفترچه درمانی آنها به موقع 

تمدید گردد.
شدگان  بیمه  از  دسته  ان  خصو  در   ۱۵
ال  شاغل در کارگاه های فعال که محل اشت
آنها دچار حادثه و یابحران گردیده است، باید 
غرامت  پرداخت  خصو  در  الزم  تسهیل 

دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.
که  کارگرانی  از  دسته  آن  خصو  در   ۱
دچاربحران  آنها  ال  اشت محل  های  کارگاه 
باید برقراری مقرری  اند،  ناشی از سیل شده 
و  با تسهیل و در حداقل زمان  بیکاری  بیمه 

بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
اعتبار  تامین  بینی و  به پیش  با عنایت   ۱۷
هدفمند  دولت)  سهم  بیمه  حق  به  مربوط 
است  الزم  جاری،  سال  در  ها(  یارانه  سازی 
آن دسته از کارگرانی که تا پایان سال ۹۷با 
از  خود  سهم  بیمه  حق  از  بخشی  پرداخت 
سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها 
برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز 
بتوانند نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند و 
این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در 

تداوم پوشش بیمه ای مواجه شوند.

ی امه صادر شده بسته حمایتی رون تولید از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتما ش در ب

ید کم می کند 1 بند به تح رون تو سازمان تامین اجتماعی در 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه:

ار عموم ممنو واری در ان روزه 

 3  حواد جاده ای در کرمانشاه 

یاده را به کام مر کشاند عابر 

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت در سال 
به  را  پیاده  عابر   ۳ ای  گذشته حواد جاده 
کام مر کشاند و باع مجروحیت ۱۹۲ نفر 

دیگر شد.
محمد  پایگاه خبری پلیس به نقل از سرهنگ 
حواد  بیشترین  داشت  هار  ا حیدری 
محورهای  در  پیاده  عابران  برای  رانندگی 
کرمانشاه  بیستون و کرمانشاه  کامیاران به 

وقوع پیوسته است.
رعایت  و  جلو  به  توجه  عدم  داد  ادامه  وی 
نکردن سرعت مطمئنه از سوی رانندگان عمده 
دالیل وقوع سوانح جاده ای برای عابران پیاده 

بوده است.
پیاده در سطح  عابر  او گفت کمبود پل های 
از پل های  جاده ها و همچنین عدم استفاده 

موجود از دیگر عوامل وقوع سوانح است.
خاطرنشان  کرمانشاه  استان  راه  پلیس  رئیس 
حواد  از  ناشی  تلفات  کاهش  برای  کرد 
رانندگان  تا  است  الزم  پیاده،  عابران  رانندگی 
وجود  بیانگر  که  تابلوهایی  به  بیشتری  توجه 
هرگونه  از  و  داشته  است،  مسکونی  مناطق 
فعالیتی که باع به هم ریختن تمرکز آن ها 
مصل خوردن و آشامیدن و یا صحبت با تلفن 

همراه می شود، خودداری کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه اکثر تصادفات 
از  افتد،  می  اتفاق  راه  حاشیه  روستاهای  در 
والدین خواست که مراقبت بیشتری از کودکان 

خود بعمل آورند.

دان آموزان حاف قرآن کری در 

لی شدند کردستان ت
از  تجلیل  همایش  و  قرآن  با  انس  محفل   
با  نماز  حافظان قرآن کریم و فعاالن عترت و 
حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، 
مسئوالن استانی و شهرستانی و دانش آموزان و 

والدین آنان در این شهر برگزار شد.
کردستان  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
دانش آموز  هزار   ۵ شرکت  از  مراسم  این  در 
قرآن  سی ام  جز  حفظ  ملی  طرح  در  استان 
در  امیدواریم  داشت  هار  ا و  داد  خبر  کریم 
سال آینده این طرح معنوی با استقبال بیشتر 

دانش آموزان همراه باشد.
نوس کردن دانش آموزان با قرآن  رشید قربانی م
و نماز را رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت و 
تکیه گاه محکمی در برابر توطئه های فرهنگی 
دشمنان عنوان کرد و افزود اگر دانش آموزان 
از این دو ودیعه الهی بهرمند شوند، می توانند 

با هر بدی و منکری مقابله کنند.
قرآن  با  دانش آموزان  کردن  نوس  م بر  وی 
و  اخالق  ارتقاء  زمینه  کردن  فراهم  و  نماز  و 
معنویت در مدارس تاکید کرد و گفت انتظار 
می رود مربیان و معلمان رسالت خود را در این 

حوزه به خوبی انجام دهند.
کردستان  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
معلمان  مسئوالن،  همه  باید  کرد  تصریح 
نماز  توسعه  زمینه  خانواده ها  و  زحمت کش 
شاهد  تا  کنند  فراهم  را  قرآن  از  بهره گیری  و 
نسلی در طراز انقالب و نظام جمهوری اسالمی 

باشیم.
وی با یادآوری اینکه آموزش وپرورش می تواند 
تاکید  کند،  تربیت  آینده  برای  را  حاضر  نسل 
فرهنگی  جامعه  قشر  مشکالت  باید  کرد 
برطرف شود تا دیگر معلمان دغدغه معیشتی 

نداشته باشند.
هزار  سه  برگزاری  کرد  خاطرنشان  قربانی 
در  جماعت  نماز  برپایی  دینی،  گفتمان 
مدارس، جذب ۳۰۰ نفر امام جماعت روحانی 
در  قرآن  با  انس  محافل  برگزاری  مدارس،  در 
اکثر مدارس، اجرای طرح امین در ۴۸ مدرسه، 
برگزاری مسابقات قرآن، نماز و عترت با شرکت 
۱۰ هزار نفر از دانش آموزان را از جمله اقدامات 

انجام شده در مدارس سطح استان برشمرد.
  معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
داشت  هار  ا مراسم  این  در  نیز  کردستان 
استان کردستان در طرح حفظ جز ۳۰ قرآن 
به دلیل  اما  داشت  نفری  هزار   ۲۰ سهمیه 
 ۵ استقبال ثبت نام و به موقع،  شاهد شرکت 

هزار دانش آموز در این طرح بودیم.
طرح  این  اجرای  از  هدف  نریمانی  حجت ا 
انس  قرآن،  عمومی  فرهنگ  تروی  را  ملی 
زندگی  سبک  گسترش  قرآن،  با  دانش آموزان 
اسالمی و ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای 
کرد  عنوان  فرهنگی  هجمه های  با  مواجهه 
و  قرآن  به  جوان  نسل  آوردن  روی  افزود  و 
ناهنجاری ها  از  دوری  سبب  قرآنی  آموزه های 

و انحرافات می شود.

ری  راه اندازی  دفتر تسهیل

اجتماعی در 10 محله کرمانشاه

استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
تسهیلگری  دفتر   ۵ راه اندازی  از  کرمانشاه 
این شهر خبر  اجتماعی در ۱۰ محله حاشیه ای 

داد.
را  مناسب  سبز  فضای  داشتن  گودرزی  علیرضا 
حق هر شهروندی دانست و گفت خوشبختانه در 
تا حدودی  استان کرمانشاه وضعیت فضای سبز 
مطلوب است و جهت هر چه بهتر شدن این فضا 

با کمک شهرداری در حال رایزنی هستیم.
وی افزود در این راستا سال گذشته با در اختیار 
قرار دادن اعتباری به شهرداری قرار شد، که در 
آسفالتی  فوتبال  زمین  کرمانشاه  شهر  نقطه   ۱۷

فنس کشی شده آماده کنیم.
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
که  نقطه  پن  در  تاکنون  داشت  بیان  کرمانشاه 
خالء زمین ورزشی داشتیم، توانستیم زمین های 
بتوانند  جوانان  که  کنیم  احدا  منظوره  چند 

ری کنند. اوقات فراغت خود را با نشاط س
آماده کردن زمین ورزشی برای  روستای 

استان کرمانشاه
به  نیز  اعتباری  همچنین  داد  ادامه  گودرزی 
روستاهایی  برای  که  دادیم  جوانان  و  ورزش 
راستا  این  در  و  کنند  احدا  ورزشی  زمین های 
جمعیت  نفر   ۸۰۰ تا   ۷۰۰ باالی  که  روستا   ۸۰
آنها  برای  است  قرار  که  شدند  شناسایی  دارند، 

زمین های ورزشی آماده کنیم.
با  نیز  متکدیان  ساماندهی  خصو  در  وی 
یادآوری اینکه طی سال ۹۷ تعداد ۱۰۰۰ متکدی 
تاکید  شده اند،  منتقل  سفید  چشمه  اردوگاه  به 
کرد در این مسئله تا مردم پای کار نباشند این 
معضل حل و فصل نمی شود لذا برای ساماندهی 
باید همه دست به دست هم دهیم چرا که یک 
تنهایی  به  مسئولین  و  است  وجهی  دو  مسئله 

نمی توانند این کار را انجام دهند.
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
کرمانشاه در ادامه از راه اندازی ۵ دفتر تسهیلگری 
سال  طی  کرمانشاه  شهر  اطراف  محله   ۱۰ در 
گذشته خبر داد و گفت هر دفتری دو محله را 
پوشش می دهد و هیچ تفاوتی بین شهروندان در 
اقصی نقاط شهر وجود ندارد و امکانات الزم که 
مورد نیاز است در اختیار دفاتر تسهیلگری قرار 
داده شد، تا بتوانند مسائل روحی و روانی در این 

مناطق را کنترل کنند.



قطع�ات بتن�ی آدربایجان�ی اولی�ن 
مجموعه که در اس�تان کرمانش�اه در 
ساخت قطعات بتنی س�بک موفق به 

اخذ گواهی استاندارد شد .
پنجمی�ن فن�اوری نوی�ن در صنع�ت 

ساختمان
در این واحد تولیدی ۱۲۰ نوع قطعات سبک 
و س��نگین تولید میگردد .این مجموعه در 
استان اولین مجموعه ای است که در ساخت 

قطعات س��بک بتنی موفق به اخذ گواهی 
استاندارد گردیده. 

در روز ۸ الی ۱۰۰۰۰بلوک تولید می شود 
که استانداردها کامال رعایت می شود .

از مزایای محصوالت تولیدی کاهش هزینه 
عایق کاری حرارت��ی و برودتی و همچنین 
ایمنی س��اختمان در مقابل زلزله میگردد. 
و در س��اخت  ۹۵ درصد از ه��در رفتن آب 

جلوگیری می شود .

قطع��ات بتن��ی آذربایجانی یک��ی از تولید 
کنندگانی اس��ت که در بازس��ازی مناطق 

زلزله زده  سرپل سهم بسزایی داشتند . 
قطعات س��بک لی��کا از نظر قیم��ت برای 
مصرف کنندگان کامال به صرفه بوده . این 
واحد تولی��دی در س��ال ۱۲ میلیون قطعه 
سبک بتنی تولید می کند و به اخذ گواهی 
نامه حمای��ت از مصرف کنن��ده نائل آمده 

است.

براس��تی کالم��ی هس��ت ک��ه ت��اب 
 ثنای ایثار ش��ما آس��مانیان را بیاورد؟
کدامی��ن روز ، روز تول��د تو نیس��ت و 
کدامین لحظه اس��ت که از ش��میم تو 

سکرآور و عطرآگین نباشد.
با همت و ت��الش مدیر توانا و س��خت 
ک��وش دبیرس��تان شایس��ته "مهری 
پروین "مراس��م تجلی��ل از معلمین و 
پرسنل دبیرستان شایسته با شکوه هر 

چه تمام تر برگزار شد.

در این مراس��م که با حضور مدیر کل 
آموزش و پرورش اس��تان کرمانش��اه 
مجید یزدان پناه، معاونین و مسئولین 
اداره کل برگزار شد از معلمین ، پرسنل 
،انجمن اولیاء و مربیان و مدرسه یاران 
توسط مدیریت شایس��ته ، دبیرستان 
شایس��ته با اهداء ل��وح و تقدی��ر نامه 

تجلیل به عمل آمد.
اعضای انجمن اولیا و مربیان و مدرسه 
یاران نیز به نوبه خود از زحمات، تالش 

بی مثال و دلسوزی مهری پروین مدیر 
مقتدر این دبیرستان تقدیر و تشکر به 

عمل آوردند.
 مهری پروین با کارنامه ای درخش��ان 
و با پرسنل مجرب هم در کار مدیریت 
و هم در انتخاب کادر آموزش��ی بسیار 
موفق عمل کرده و با شایس��تگی تمام 
توانس��ته عنوان رتب��ه ممت��از تعالی 
کش��وری و مدیریت نمونه اس��تان را 

کسب کند.

گفتگو ب�ا نادر مومیوند مس�ئول کمیت�ه تای چی 
چوان استان کرمانشاه

 لطفا بیوگرافی و چگونگی ورود خود را به این رشته 
شاد و مفرح ورزشی بیان کنید.

نادر مومیوند هستم از س��ال ۱۳۷۴ رشته ورزشی ووشو 
را در بخش تالو زیر نظر استاد محسن مرادی فرا گرفته و 
 دان ۴ ووشو و مربی و داور رسمی فدراسیون ووشو هستم
چهار سال دبیر هیئت ووش��و استان و طی این چند سال 

در بخش های مختلف ورزشی فعال بودم.
از همان سال های ابتدای ووشو به سبک تای چی چوان 
عالقه داش��تم و در کنار س��بک های نن چوان و چانگ 
چوان، به تمرین  تای چی پرداخت��م و در حال حاضر به 

صورت جدی پیگیر تای چی هستم.
جا دارد از اس��تاد هاتف آل یعقوب که مشوق و راهنمای 
خوب اینجانب در این سبک بودند کمال تشکر را داشته 

باشم.
بطور مختصر ورزش تای چی را معرفی کنید.

تای چی )مدیتیش��ن متحرک( ورزش��ی زی��ر مجموعه 
ورزش ووشو با قدمتی دیرینه و رویکردی فلسفی است که 
با جریان انداختن انرژی درونی ) چی( موجب هارمونی و 

هماهنگی ارکان بدن و حفظ تعادل می شود.
تای چی با تاریخی چند هزار ساله، خواستگاه آن مشرق 
زمین و کشور پهناور چین بوده و  با انجام تنفس صحیح، 
تمرکز و حرکات آهسته و آرام موجب نشاط و آرامش روح 
و جسم می شود. تمرینات و تکنیک های تای چی طوری 
طراحی شده که برای تمامی سنین و هر شرایط فیزیکی 

قابل اجرا می باشد.
وضعیت ت�ای چی در ای�ران و خصوصا در اس�تان 

کرمانشاه چگونه است؟
طی چندسال گذشته با مدیریت استاد علیرضا خسروی 
رئیس کمیته تای چی ایران، این ورزش توانسته در بعد 
قهرمانی و همگانی جایگاه وی��ژه ای را پیدا کند و عالقه 
مندان را به س��مت خود جذب کند. ت��ای چی به حدی 
گسترده و وسیع است که می تواند اقشار جامعه را جذب 
و نیاز آنان را  اغنا کند. در اس��تان کرمانشاه هم در سال 
۹۷ با حمایت های جناب آقای رضا مهدی پور ریاس��ت 
محترم هیئت ووش��و اس��تان و چهره سرشناس ورزش 
بوکس و همچنین سرکار خانم مریم هاشمی فرود نایب 
رییس و قهرمان جهان مسئولیت تای چی استان به بنده 
واگذار شد که در طی این مدت چند استاژ فنی، یک دوره 

کالس مربیگری عمل��ی آقایان و اولین دوره مس��ابقات 
قهرمانی استان س��بک تای چی ) بانوان( و همایش روز 
جهانی تای چی برگزار شد و همچنین تعدادی از مربیان 
ووشوکار جذب تای چی شدند. در حال حاضر نیز تعداد 
قابل توجهی هنرج��وی تای چی در این رش��ته فعالیت 
دارند .در سال جاری هم قصد همگانی کردن تای چی را 
داریم که صحبت هایی هم با ارگان های مربوطه داش��ته 
و قول های مساعدی هم داده ش��د. ما با شعار" تای چی 
ورزش سالمتی" قصد داریم عموم مردم را به این ورزش 

عالقه مند کنیم.
در خصوص سختی فراگیری تای چی توضیح دهید.

اگر عشق و عالقه و پشتکار باشد انجام هیچ کاری سخت 
نیس��ت. تای چی آنقدر جذاب و لذت بخش است که بعد 
از انجام فرم ها، عالقه و اشتیاق وصف ناپذیری به هنرجو 
دست خواهد داد و یادگیری را برای وی آسان خواهد کرد.
مسئولین و متولیان ورزش چه نقشی می توانند در 

اشاعه تای چی داشته باشند؟
نکته قابل اهمیت اینجاست که مسئولین ما باید اهمیت 
ورزش تای چی را برای حفظ سالمتی جسم و روح جامعه 
درک کنن��د و یک��ی از مخاطبین ای��ن ورزش باید خود 

مسئولین باشند تا الگو سازی های الزم صورت پذیرد.
 همچنین نباید از این مس��ئله غافل بود که بس��یاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا روی این ورزش سرمایه گذاری 
های خوبی انجام دادند. بسیاری از چهره ها و هنرمندان 

مطرح و سرشناس دنیا هر روزه تمرینات تای چی دارند.
برخی کلینیک ها و مراکز تندرستی جهت جلوگیری از 
بیماری و درمان بسیاری  از آسیب های روحی و جسمی 

تمرینات تای چی را در دستور کار دارند.
و سخن آخر؟

تای چی فقط یک ورزش بدنی ساده نیست .
تای چی تفکر است،  تای چی می تواند راه و روش زندگی 
و شناخت درونی هر چیزی باشد. تای چی سهم بسزایی 
در کاهش آالم و ناراحتی ها داشته  و روح تازه ای در کالبد 

انسان مدرن می دمد.
فراموش نکنیم پیام تای چی
 "صلح و دوستی "می باشد.

 صلح و دوستی با طبیعت  
صلح و دوستی با هم نوع    

صلح و دوستی  با خود   

تیراژ 10000 نسخه

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: مریم رحمتیان
سردبیر: رضا رحمتیان

لیتوگرافی و چاپ: پیام رسانه  تلفن: 08134286731

آدرس: کرمانشاه . سه راه شریعتی. انتهای بن بست 
شهید جعفری. هفته نامه جام کردی

تلفن: 09188332906-08337222525
فکس: 08337218082

 جام کوردی 

دوشنبه هر هفته با شماست
4 صفحه فارسی ضمیمه رایگان هفته نامه جام کوردی

قطعات بتنی آدربایجانی 
اولین مجموعه دارنده گواهینامه استاندارد در استان کرمانشاه

 برگزاری جشن روز معلم در دبیرستان شایسته

 معرفی ورزش زیبای تای چی و لزوم همگانی شدن آن

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان 

مسئول واحد فنی شهرسازی شهرداری هلشی
 تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از

 شور و نشاط و مملو از توکل الهی را مسالت داریم.
هفته نامه جام کوردی

تبریک

جناب آقای مهندس کوروش کرمی

جناب آقای سبحانی 
مدیریت محترم روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت . غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترمتان را  از 

پروردگار متعال خواهانیم .
هفته نامه جام کوردی

تسلیت

تبریک

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان ”

 مدیر محترم روابط  عمومی
 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 

را تبریک عرض نموده ، امید است که حضور شما در این مسئولیت به 
عنوان خادمی صدیق و با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش نشاط و 

تحرک بیش از پیش آن سازمان باشد.

هفته نامه جام کوردی

جناب آقای    افشین   شورچه
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نازنین  دخترم 
حقارت واژه ها را وقتی دیدیم که نتوانستند 

مهربانیت را توصیف کنند، به اندازه تمام 
خوبی هاي  دنیا دوستت داریم...

ستایش جان 
روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره هاي  
چشمک زن و با دشتی پر از شقایق  و با 
آرزوی بهترین ها به تو تبریک میگوییم.

16 ساله شدنت مبارک
مامان - بابا


