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پادتن امیـد در تن کرمانشاه 

سرمقاله

فاطمه آتش پیکر 

305 نفر از کادر درمان استان کرمانشاه علیه بیماری کرونا واکسینه شدند

ــروس  ــه وی ــت ک ــال اس ــش از یکس بی
کرونــا  ســایه ســنگین و مــرگ آلــودش  
را بــر جهان گســترانده اســت ؛ویروســی 
ــی  ــط اقتصادی؛اجتماع ــام رواب ــه تم ک
ــن  ــر ای ــی در سراس ــی ؛سیاس ؛آموزش
ــای  ــش ه ــار چال ــی را دچ ــره خاک ک
ــرگ  ــر م ــه مهمت ــرد و از هم ــادی ک زی
تــا  زد  رقــم  را  زیــادی  انســانهای 
ــد  ــای  امی ــه ه ــم زمزم ــاز ه ــه ب اینک
ــات  ــه حی ــرای ادام ــالش ب ــم و ت و عل
ــه تولیــد  واکســن شــد.  بشــر منجــر ب
در  نیــز  ایــران  عزیزمــان  کشــور 
هــا  تحریــم  ناعادالنــه  شــرایط 
ــر   ــای موث ــی ه ــس از رایزن ــره پ باالخ
ــی  ــپونتیک روس ــن اس ــت واکس توانس
ــر  ــم ه ــه  امیدواری ــد ))البت را وارد کن
ــن   ــد  واکس ــد تولی ــر رون ــه  زودت چ
اتمــام برســد (( بــه  نیــز   ایرانــی 
بــه  امیــد  واکســن  خوشــبختانه 
کرمانشــاه نیــز رســید و بــه گفتــه دکتر 
ــتی  ــت بهداش ــکیبا معاون ــم ش ابراهی
ــاه  ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل  دانش
 ۶10 شــامل  کــه  اول  محمولــه  بــا   
دوز واکســن اســپوتنیک بــود ،  305 
نفــر از کادر درمــان اســتان علیــه 
شــدند. واکســینه  کرونــا   بیمــاری 
 دوز بعــدی واکســن ســه هفتــه بعــد بــه 
ــرار  ــود و ق ــی ش ــق م ــراد تزری ــن اف ای
ــدی  ــه بع ــده محمول ــه آین ــت  هفت اس

ــز وارد اســتان  شــود. واکســن نی
ناگفتــه نمانــد تــا کنــون ؛ویــروس 
ــاه  ــتان کرمانش ــا در اس ــار کرون مرگب
ــم  ــر از ه ــان 1470 نف ــن ج ــا گرفت ب
ــای  ــواده ه ــز ؛خان ــای عزی ــتانی ه اس
اســت  کــرده  داغــدار  را   زیــادی 
ــت  ــر رعای ــد ب ــن تاکی ــان ضم همچن
بهداشــتی  هــای  پروتــکل  تمــام 
بخشــی  اثــر  رونــد   امیداوریــم 
واکسیناســیون  باعــث شــود بــار دیگــر 

بــه زندگــی عــادی برگردیــم.

بازگشت امید 
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اداره 
کل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه، 
مهنــدس نظــری مدیــرکل نوســازی مــدارس 
ــا  ــری ب ــت خب ــاه در نشس ــتان کرمانش اس
ــان  ــه در زم ــان اینک ــا بی ــانه ب ــاب رس اصح
پیــروزی انقــاب اســامی اســتان کرمانشــاه 
درس  کاس   ۶۳۰۵ بــا  مدرســه   ۱۲۶۱
ــا ۶۳۸  ــای آنه ــوع زیربن ــه مجم ــتیم ک داش
هــزار مترمربــع بــود، گفــت: هــم اکنــون این 
اســتان ۳۸۹۰ فضــای آموزشــی بــا ۱۷ هــزار 
ــون و ۵۸۵  ــک میلی و ۹۰۰ کاس درس و ی
هــزار مترمربــع وســعت دارد کــه در مقایســه 
ــا  ــا ســالهای قبــل از انقــاب از نظــر زیربن ب
رشــد ۲.۲ برابــری و از نظــر فضــای آموزشــی 
ــری داشــته اســت. ــش از ســه براب  رشــد بی

ــه رخدادهــای  ــا اشــاره ب مهنــدس نظــری ب
خــوب رخ داده در اســتان کرمانشــاه پــس از 
زلزلــه بــزرگ ســال ۱۳۹۶، گفــت: در حالــی 
کــه در ایــن زلزله ۷۸ مدرســه بــا ۴۱۵ کاس 
ــه زده اســتان آســیب  درس در مناطــق زلزل
ــازی  ــه نوس ــای مجموع ــاش ه ــا ت ــد، ب دی
خیریــن  مشــارکت  و  اســتان  مــدارس 
مدرســه ســاز و دولــت تاکنــون تعــداد ۲۹۲ 
مدرســه بــا ۱۲۲۱ کاس درس و بــا اعتباری 
بالــغ بــر ۱۵۵ میلیــارد تومــان خیــری و ۱۹۵ 
 میلیــارد تومــان دولتــی ســاخته شــده اســت.

 ۱۱۸۰ مــدت  در  کــرد:  اضافــه  وی 
اســتان  بــزرگ  زلزلــه  از  گذشــته  روز 
اســتان  در  کرمانشــاه ۱۲۲۱ کاس درس 
ــان  ــی از آن زم ــن یعن ــده و ای ــاخته ش س
کاس  یــک  از  بیــش  روز  هــر  تاکنــون 
اســت. شــده  ســاخته  اســتان  در   درس 

اســتان  مــدارس  نوســازی  کل  مدیــر 
کرمانشــاه اضافــه کــرد: در اســتان کرمانشــاه 

ــرانه  ــن س ــه میانگی ــوع زلزل ــل از وق ــا قب ت
ــه  ــوده ک ــع ب ــی ۵.۷ مترمرب ــای آموزش فض
ــه  ــق زلزل ــدارس مناط ــازی م ــس از بازس پ
آموزشــی  فضــای  ســرانه  میانگیــن  زده 
ــع  ــدم مترمرب ــش  ۰.۷۱ ص ــا افزای ــتان ب اس
بــه ۶.۴۱ مترمربــع افزایــش یافتــه و ایــن در 
حالیســت کــه هــم اکنــون میانگیــن ســرانه 
 فضــای آموزشــی کشــور ۵.۲ مترمربع اســت.
ــای  ــروژه ه ــه پ ــپس ب ــری س ــدس نظ مهن
ــرد  ــاره ک ــال اش ــر امس ــه فج ــی ده افتتاح
و گفــت: دهــه فجــر امســال ۳۰ فضــای 
آموزشــی و ورزشــی بــا ۱۴۸ کاس درس 
و زیربنــای ۱۶ هــزار و ۳۰۰ مترمربــع و 
۵۵۰ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 
ــاز  ــه س ــن مدرس ــارکت خیری ــی و مش دولت
 در اســتان بــه بهره بــرداری مــی رســد.
مهنــدس نظــری در ادامــه بــا بیــان اینکــه در 
اســتان کرمانشــاه حــدود ۴۷۰ کاس درس 
ــال  ــت: از س ــت، گف ــود داش ــی وج کانکس
۱۳۹۷ کــه کار جمــع آوری مدارس کانکســی 
شــروع شــد ۱۷۹ کاس کانکســی در اســتان 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــع آوری ش جم
۲۵۸ مدرســه کانکســی بــا ۳۰۰ کاس درس 
ــر ۲۰  ــا زی ــه آنه ــه هم ــم ک ــتان داری در اس
نفــر دانــش آمــوز دارنــد و ســاخت مدرســه 
ــه در  ــوزان ن ــش آم ــداد دان ــن تع ــرای ای ب
تــوان آمــوزش و پــرورش اســت و نــه در توان 
ــه اقتصــادی دارد. ــه اصــا صرف ــن و ن  خیری
در  اســتان  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل 
ــام  ــات انج ــه اقدام ــم ب ــاره ای ه ــه اش ادام
شــده در زمینــه اصــاح سیســتم گرمایشــی 
ــرح  ــدای ط ــت: از ابت ــت و گف ــدارس داش م
گرمایشــی  سیســتم  استانداردســازی 
ــال ۱۳۹۸  ــا س ــال ۱۳۹۲ ت ــدارس در س م

بــا  مدرســه   ۱۳۴۱ گرمایشــی  سیســتم 
۴۹۲۷ کاس درس و بــا اعتبــار ۵۳ میلیــارد 
اســت. شــده  استانداردســازی   تومــان 
ــم کار  ــال ه ــدای امس ــه داد: از ابت وی ادام
اســتاندارد ســازی سیســتم گرمایشــی ۸۲۱ 
ــا  ــتان ب ــا ۱۵۲۴ کاس درس اس ــه ب مدرس
ــرفت  ــا پیش ــان ب ــارد توم ــار ۲۰ میلی اعتب
فیزیکــی ۷۰ درصــد در حــال اجــرا اســت که 
بــا اجــرای ایــن تعــداد،  تمــام مدارس ســطح 
ــی  ــتم گرمایش ــه سیس ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــد. ــد ش ــز خواهن ــن مجه ــتاندارد و ایم  اس
مدیــرکل تجهیــز و نوســازی مــدارس اســتان 
کرمانشــاه اشــاره ای هــم بــه تعهــدات 
خیریــن مدرســه ســاز اســتان بــرای ســاخت 
مدرســه در ســال جــاری داشــت و گفــت: در 
ــتان  ــاز اس ــه س ــن مدرس ــه خیری ــی ک حال
تعهــد ۵۰ میلیاردتومانــی بــرای مدرســه 
ــم  ــد، ه ــاری داده بودن ــال ج ــازی در س س
اکنــون ۴۸ میلیــارد تومــان از تعهــدات خــود 
را اجرایــی کــرده و امیدواریــم تــا پایــان 
 ســال بیــش از تعهــدات خــود هزینــه کننــد.
ــروژه در  ــون ۱۳۰ پ ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
حــال احــداث در اســتان داریــم کــه ۸۰ 
پــروژه آن خیرســاز بــوده و یــا بــا مشــارکت 
هســتند. ســاخت  دســت  در   خیریــن 
مهنــدس نظــری ســپس اشــاره ای هــم بــه 
ــه  ــاخت ۲۰ مدرس ــه س ــم نام ــاد تفاه انعق
منطقــه  در  مســتضعفان  بنیــاد  توســط 
ســرفیروزآباد داشــت و گفــت: عملیــات 
ــه زودی در اســتان  ــدارس ب ــن م ســاخت ای
شــروع مــی شــود و بــر اســاس جــدول زمــان 
ــرداری  ــره ب ــه به ــده ب ــاه آین ــر م ــدی مه بن

ــند. ــی رس م

 مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه:

بهره برداری از ۳۰ مدرسه با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان در دهه فجر
 افزایش سرانه فضای آموزشی استان به ۴/۶ دهم درصد

مهندس نظری مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه :
 از ســال 1397 کــه کار جمــع آوری مــدارس کانکســی شــروع شــد 179 کالس 
کانکســی در اســتان جمــع آوری شــده اســت. در حــال حاضــر 2۵۸ مدرســه 
 کانکســی بــا 300 کالس درس در اســتان داریــم کــه همــه آنهــا زیــر 20 نفــر

 دانــش آمــوز دارنــد و ســاخت مدرســه بــرای ایــن تعــداد دانــش آمــوزان نــه در تــوان 
ــادی دارد. ــه اقتص ــال صرف ــه اص ــن و ن ــوان خیری ــه در ت ــت و ن ــرورش اس ــوزش و پ  آم

حاج فرمان زندی مالک و مدیر عامل پایانه بار خصوصی جانبازان نیلگون کرمانشاه 
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با نهایت تاسف و تاثر مصیبت جانکاه و ناباورانه درگذشت جانسوز

 مهندس علی حیدر کرمی
 )مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه و عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم آبادغرب(

 را به سوگ می نشینیم.از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

 علی ملکشاهی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی اسالم آبادغرب

مدیرعامــل  مرآتــی  امیدعلــی  مهنــدس    
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
ــن  ــل و دومی ــک چه ــن تبری ــاه ضم کرمانش
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
ــه فجرســال جــاری 155  ــام ده ــت: در ای گف
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف ، 86 کیلومتــر 
شــبکه فشــار متوســط ، 117 دســتگاه پســت 
ــارد  ــر 420 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب هوای

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــال ب ری
ــع  ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس 
مرآتــی اظهــار کــرد: بــا احــداث و بهــره 
بــرداری از ایــن پــروژه هــا طــول شــبکه 
فشــار متوســط اســتان بــه 12 هــزار کیلومتــر 
و شــبکه فشــار ضعیــف بــه 7 هــزار کیلومتــر 

ــت. ــش یاف افزای

وی گفــت: بــا اضافه شــدن ترانســفورماتورهای 
جدیــد، مجمــوع تعــداد ترانســفورماتورهای در 
ــزارو  ــه 18 ه ــتان ب ــرداری اس ــره ب ــال به ح
ــداد  ــال حاضرتع ــید. در ح ــتگاه رس 200دس
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ ــزار دس 190 ه
ــده  ــداث ش ــاه اح ــتان کرمانش ــطح اس در س
اســت کــه ضریــب نفــوذ روشــنایی بــه 
شــهرها و روســتاهای اســتان بــه میــزان قابــل 

ــن شــده اســت. ــی تامی توجه
ــتان  ــرژی در اس ــرف ان ــی مص ــدس مرآت مهن
را دو میلیــون و 868 کیلــووات ســاعت اعــام 
کــرد و افــزود:  هــم اکنــون حــدود 795 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــترک در ش ــزار مش ه
ــه از  ــود دارد ک ــاه وج ــتان کرمانش ــرق اس ب
ــزار  ــدود  660  ه ــترک، ح ــداد مش ــن تع ای
ــی باشــند. ــه خانگــی م مشــترک دارای تعرف

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
اســتان کرمانشــاه در ادامــه بیــان داشــت: در 
ــتایی  ــوار روس ــزار خان ــر 165 ه ــال حاض ح
ــی باشــند  ــرق م در اســتان دارای اشــتراک ب
ــتان  ــرق در اس ــتاهای دارای ب ــداد روس و تع
ــد  ــی رس ــتا م ــزار و 544 روس ــه 2 ه ــز ب نی
ــش  ــل افزای ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــه نس ک

ــد. ــی ده ــان م ــمگیری را نش چش
ــمند  ــای هوش ــزود: کنتوره ــه اف وی در ادام
طــرح فهــام ایــن شــرکت در اســتان در 
ســال جــاری بــه پنــج هــزار و ۳70 دســتگاه 
افزایــش یافتــه اســت و کنتورهــای هوشــمند 
ــتگاه  ــزار و 180 دس ــک ه ــز ی ــرق نی آب و ب

ــی باشــد. م
ده  در  داشــت:  ابــراز  مرآتــی  مهنــدس 
ــزار  ــش از 1۳ ه ــال 99 بی ــته س ــاه گذش م

ــه شــده اســت.   ــه مشــترکان اضاف اشــتراک ب
ــز  ــتا نی ــدت 10روس ــن م ــی ای ــن ط همچنی
ــه شــده  ــدار اســتان اضاف ــه روســتاهای برق ب

ــت. اس
ریئــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه  بــا اشــاره بــه اینکــه، 
10 درصــد مصــرف انــرژی بــرق اســتان 
ــن  ــل در ای ــال قب ــه س ــبت ب ــاه نس کرمانش
فصــل افزایــش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: اگر 
هــر مشــترک یــک المــپ 100 وات محــل کار 
یــا منــزل خویــش را خامــوش نمایــد، یقینــا 

ــرق نخواهیــم داشــت. خاموشــی ب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
ــد از  ــدود 40 درص ــرد: ح ــراز ک ــاه اب کرمانش
مصــرف گاز کشــور در نیروگاه هــای تولیــد 
ــب  ــر مترمکع ــود و ه ــی ش ــرف م ــرق مص ب

انــرژی ســاعت  کیلــوات   7/۳ حــدود   گاز 
 برق تولید می کند

وی همچنیــن از یــک در میــان کــردن چــراغ 
ــه  ــهرها ب ــل ش ــر داخ ــنایی معاب ــای روش ه
ــه  ــدرت صرف ــه ق ــزار چــراغ و ب ــداد ۳9 ه تع
و  داد  مــگاوات خبــر  جویــی شــده 4.46 
گفــت: خامــوش شــدن یــک چــراغ 250 وات 
ــاعت در  ــوات س ــدود 6/۳ کیل ــی در ح خیابان
24 ســاعت صرفــه جویــی انــرژی دارد و ایــن 
بــه معنــی صرفــه جویــی در یــک مترمکعــب 

ــت. گاز اس
راهکارهایــی  ارائــه  بــا  مرآتــی  مهنــدس 
بــرق  خاموشــی  از  جلوگیــری  جهــت  در 
ــرد:  ــه ک ــاه، اضاف ــتان کرمانش ــترکین اس مش
خامــوش کــردن معابــر بیــن شــهری بــه 
قــدرت 4 مــگاوات، اجــرای برنامــه هــای 

تبلیغاتــی مدیریــت مصــرف از طریــق رســانه 
و جرایــد، بــه مــدار آوردن دیــزل هــای 
ــا  ــه ب ــرق و مکاتب ــع ب ــای توزی ــور اموره ژنرات
ــی در  ــه جوی ــت صرف ــتان جه ادرات کل اس
ــر  ــات دیگ ــه اقدام ــرق و گاز ازجمل مصــرف ب

ایــن شــرکت  در زمســتان 99 اســت.
ــا تشــکر و قدردانــی ازکلیــه رســانه هــا  وی ب
ــا در  ــانه ه ــزود: رس ــر اف ــال اخی ــک س در ی
راســتای خدمــات رســانی بهتــر بــه مشــترکان 
در اســتان  و دعــوت مــردم بــه رعایــت مصرف 
انــرژی گرانبهــای بــرق ،همیشــه همــگام 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــا ش ــراه ب و هم
اســتان کرمانشــاه بــوده و بــدون حضوررســانه 
هــا موفقیــت در ایــن حــوزه امکانپذیــر نبــوده 

اســت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه خبر داد:

افتتاح 60 طرح برق رسانی با اعتباری بالغ 
بر 420 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر99

خانواده بزرگوار کرمی



45 * شماره 107  * سال سوم  پنج شنبه 23  بهمن ماه  1399 اطالع رسانی 

جهــاد  ســازمان  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  حــوزه  مســئول 
حــال  را  کرمانشــاه  کشــاورزی  توســعه  کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی 
دانســت. اســتان  ســطح  در  بیــکاری  چــون  ای  عمــده   مشــکات 

نمایندگــی  حــوزه  مســئول  آفتابــی  محمــد  والمســلمین  جت االســام 
ولــی فقیــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه گفــت : امــروز 
شــاهد توســعه وســیع علمــی کشــور در حــوزه هــای مختلــف هســتیم 
و دشــمنان ایــن مــرز بــوم در عرصــه هــای مختلــف شــاهد شکســت در 
ــتند . ــی هس ــای علم ــه ه ــت بنی ــت تقوی ــران جه ــردم ای ــت م ــر عظم  براب

ــف  ــای مختل ــای کشــاورزی اســتان در بخــش ه ــت ه ــه ظرفی ــه ب وی در ادام
اشــاره کــرد و گفــت : در عرصــه هــای مختلــف در زراعــی ،باغــی و دامــی و...

شــاهد موفقیــت هــای کشــاورزی اســتان هســتیم و ایــن توفیقــات مــی بایســت 
ــده نگــه داشــتن امــر تولیــد و اشــتغال اســتمرار داشــته باشــد. ــرای زن ب

ــی و پنجمیــن دوره  منشــور توســعه آنالین_کرمانشــاه_ س
مراســم معرفــی و تجلیــل از برگزیــدگان بخــش کشــاورزی بــا 
حضــور معاونــت امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتاندار ،رئیــس 
ســازمان و مدیــران ســازمان در ســالن شــهدای دولــت در حــال 

برگــزاری اســت.
ــوان  رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه عن
ــب  ــش ضری ــه افزای ــاورزی ب ــای کش ــه ه ــاب نمون ــرد: انتخ ک

ــد ــی کن ــک م ــزارع کم ــاورزی در م ــش کش دان
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــه رئی ــن جلس ــدای ای در ابت
ــر در  ــا حاض ــه اعض ــدم ب ــر مق ــن خی ــاه ضم ــتان کرمانش اس
ــاتی و  ــن جلس ــزاری چنی ــل برگ ــی از دالی ــت : یک ــه گف جلس
در عیــن حــال انتخــاب نمونــه هــای کشــاورزی تــالش جهــت 
افزایــش ضریــب دانــش در عرصــه کشــاورزی و الگــو گیــری از 
تجربــه هــای مفیــد کشــاورزان نمونــه و افزایــش ضریــب نفــوذ 

دانــش کشــاورزی اســت.

مهنــدس حاتمــی در ادامــه گفــت: طــی چنــد ســال اخیــر بــا 
ــه  ــی در عرص ــات خوب ــتان توفیق ــد اس ــران ارش ــت مدی حمای
ــاورزی  ــروز کش ــت و ام ــده اس ــل ش ــتان حاص ــاورزی اس کش

ــن دارد. ــرای گفت ــتان حــرف هــای بســیاری ب اس
ــای  ــه ه ــر از نمون ــان 77 نف ــروز میزب ــزود : ام ــی اف حاتم
ــد  اســتانی هســتیم کــه در 90 رشــته ملــی رقابــت داشــته ان
و در ایــن رقابــت 10 نفــر از کشــاورزان موفــق بــه کســب رتبــه 

ــد. ــر شــده ان برت
حاتمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه تولیــدات اســتان طــی ســال 
ــم  ــی رغ ــدیم عل ــق ش ــاری موف ــال ج ــی س ــزود : ط 99 اف
ــزار  ــون 7۸ ه ــه ۵ میلی ــتان را ب ــدات اس ــا تولی ــت ه محدودی
ــا تــالش چشــمگیر کشــاورزان و  تــن برســانیم و ایــن مهــم ب
مدیــران صــورت گرفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه تولیــدات 
کشــاورزی اســتان پیــش از انقــالب ۸00 هــزار تــن بوده اســت.

بــا  گلخانــه  واحــد   2 ایرنــا-  کرمانشــاه- 
ــال عصــر شــنبه در  ــارد ری ســرمایه گذاری 70 میلی
ــر  ــارک فج ــه مب ــت ده ــمین روز از گرامیداش شش
ــاه  ــاورزی در کرمانش ــاد کش ــر جه ــور وزی ــا حض ب

افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید.
ــاوازی«؛  ــم خ ــا؛ »کاظ ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
وزیــر جهــاد کشــاورزی ابتــدا یــک واحــد گلخانــه 
پنــج هــزار متــر مربعــی شــامل محصــوالت خــارج 
ــتان  ــی را در شهرس ــوت فرنگ ــد ت ــل مانن از فص

ــرد. ــاح ک ــاه افتت کرمانش
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
کرمانشــاه در ایــن بــاره گفــت: بــرای احــداث ایــن 
ــامل  ــان ش ــارد توم ــار میلی ــه ای چه ــد گلخان واح
ســه میلیــارد و 200 میلیــون تومــان آورده متقاضــی 
ــی،  ــهیالت اعطای ــان تس ــون توم ــرح و ۸00 میلی ط

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ س
»نوربخــش حاتمــی« افــزود: همچنیــن یــک واحــد 
ــه پنــج هــزار مترمربعــی واقــع در روســتای  گلخان
ــاه  ــتان کرمانش ــان شهرس ــود« درود فرام »دهکب
امــروز بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه بهــره 

ــرداری رســید. ب
ــا ســرمایه گذاری  وی اظهــار داشــت: ایــن پــروژه ب
ــه  ــان شــامل اخــذ تســهیالت ب ــارد توم ســه میلی
مبلــغ 2 میلیــارد و 2۸0 میلیــون تومــان و 720 

ــداث  ــروژه، اح ــری پ ــان آورده مج ــون توم میلی
ــت. ــده اس ش

ــه  ــن گلخان ــرداری از ای ــا بهره ب ــه او، ب ــه گفت ب
ــده شــامل گل رز  ســاالنه ۵00 هــزار گل شــاخه بری

ــود. ــی ش ــد م تولی
ــای  ــه ه ــت گلخان ــطح زیرکش ــرد: س ــه ک وی اضاف

ــت. ــار اس ــون ۴۸ هکت ــاه اکن ــتان کرمانش اس

ــد  ــاورزی از واح ــاد کش ــر جه ــد وزی بازدی
ــی  ــه فرنگ ــد رب گوج ــد تولی جدی

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه ســفر بــه اســتان 
ــه  ــد رب گوج ــه تولی ــروز از کارخان ــاه، ام کرمانش
فرنگــی بــه ظرفیــت 10 هــزار تــن در دشــت 

ــرد. ــد ک ــاه بازدی ــان کرمانش فرام
عملیــات اجرایــی ایــن واحــد تولیــدی از ســال 97 
ــده  ــرداری ش ــره ب ــاده به ــال 99 آم ــاز و در س آغ
ــد ۶0  ــت خری ــاالنه ظرفی ــه س ــن کارخان ــت. ای اس

ــاورزان را دارد. ــی از کش ــه فرنگ ــزار گوج ه
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــه ریی ــه گفت ب
ــه  ــن کارخان ــداث ای ــرای اح ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــان  ــارد توم ــامل 12.۵ میلی ــان ش ــارد توم 70 میلی
ــان آورده  ــارد توم ــهیالت و ۵7.۵ میلی ــت تس دریاف

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــروژه، س ــری پ مج
ــدی  ــد تولی ــن واح ــداث ای ــا اح ــزود: ب ــی اف حاتم

ــورت  ــه ص ــر ب ــرای ۶0 نف ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ثابــت و ۴0 نفــر بــه صــورت فصلــی و 1000 نفــر بــه 
ــود. ــی ش ــاد م ــتغال ایج ــتقیم اش ــورت غیرمس ص

کرمانشاه قطب کشاورزی غرب کشور
ــعه  ــور توس ــاورزی مح ــا؛ کش ــزارش ایرن ــه گ ب
پایــدار کرمانشــاه و یکــی از بخش هــای مهــم ایــن 
ــا تولیــد  اســتان مــرزی و چهارفصــل اســت کــه ب
ــواع  ــن ان ــزار ت ــون و ۵70 ه ــار میلی ــش از چه بی
محصــوالت کشــاورزی عــالوه بــر تامیــن نیازهــای 
غذایــی داخــل اســتان، بخــش زیــادی از نیازهــای 

ــد. ــن می کن ــن و تضمی ــز تامی ــور را نی کش
ــا  ــران ب ــرب ای ــاور در غ ــتانی پهن ــاه اس کرمانش
2۵ هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت، یکــی از 
ــع  ــاورزی و مناب ــث کش ــم از حی ــتان های مه اس
طبیعــی محســوب می شــود بــه طوریکــه 70 درصــد 
ــا  مســاحت اســتان را عرصه هــای منابــع طبیعــی ب
بیــش از ۵27 هــزار هکتــار جنــگل و یــک میلیــون 

ــت. ــکیل داده اس ــع تش ــار مرت ــزار هکت و 192 ه
همچنیــن بیــش از 9۵0 هــزار هکتــار زمیــن 
ــه  ــود دارد ک ــاه وج ــتان کرمانش ــاورزی در اس کش
ــن  ــزار و ۸1۴ ت ــون و ۵7۵ ه ــار میلی ــاالنه چه س
انــواع محصــوالت زراعــی، باغــی، دامــی و شــیالت 

ــود. ــد می ش ــتان تولی ــان در اس و آبزی
ــای 2  ــارش ه ــی، ب ــم آب و هوای ــتن 11 اقلی داش
ــار  ــوری، چه ــن کش ــه میانگی ــبت ب ــری نس براب
درصــد   9۸ از  بیــش  تولیــد  و  بــودن  فصــل 
ــه  ــتان از جمل ــی در اس ــی و باغ ــوالت زراع محص
کشــاورزی  بخــش  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا 
اســتان کرمانشــاه اســت کــه از ایــن ظرفیــت بــرای 
ــد  ــش درآم ــتغال، افزای ــاد اش ــکاری و ایج ــع بی رف
ــتفاده  ــتان اس ــادی اس ــق اقتص ــاورزان و رون کش

ــرد. ک
ــزار  ــدود 12۵ ه ــتان ح ــت اس ــوع جمعی از مجم
بهره بــردار در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه 

ــتند. ــت هس فعالی
جمعیــت  نفــر  میلیــون   2 کرمانشــاه  اســتان 
ــهر،  ــش، 32 ش ــتان، 31 بخ ــاکن در 1۴ شهرس س
ــادی دارد و 2.۴  ــزار و ۵9۵ آب ــتان و 2 ه ۸۶ دهس
ــکونت  ــتان س ــن اس ــور در ای ــت کش ــد جمعی درص
مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد 7۵ درصــد در نقــاط 
ــی  ــتایی زندگ ــاط روس ــد در نق ــهری و 2۵ درص ش

ــد. ــی کنن م

ــا اشــاره بــه موفقیــت  ایسنا/کرمانشــاه وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
ــن  ــت: ای ــاه، گف ــتان کرمانش ــزه در اس ــد پایی ــت چغندرقن کش
اســتان یکــی از امیدهــای مــا بــرای افزایــش تولیــد ایــن 

ــت. ــور اس ــول در کش محص
ــتاد  ــن( س ــروز )18 بهم ــر ام ــه عص ــاوازی در جلس ــم خ کاظ
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــاه ک ــتان کرمانش ــی اس ــاد مقاومت اقتص
اول رییــس جمهــور برگــزار شــد بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی 
اســتان کرمانشــاه در حــوزه کشــاورزی گفــت: ایــن اســتان 980 
هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی دارد کــه 940 هــزار هکتــار آن 

ــات اســت. ــی باغ ــی و مابق اراضــی زراع
ــم  ــدم دی ــد گن ــه تولی ــه پتانســیل خــوب اســتان در زمین وی ب
اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر اســتان 300 هــزار هکتــار 
اراضــی گنــدم دیــم و 100 هــزار هکتــار اراضــی گنــدم آبــی دارد 
ــد  ــن اســتان تولی ــن گنــدم در ای و ســال گذشــته 870 هــزار ت
شــد کــه نشــان دهنــده ظرفیــت بــاالی اســتان در تولیــد ایــن 

محصــول اســت.
خــاوازی بــه ظرفیــت بــاالی اســتان در تولیــد نخــود هــم اشــاره 
ــد  ــه تولی ــور در زمین ــه اول کش ــاه رتب ــزود: کرمانش ــرد و  اف ک
ــن نخــود در اســتان  ــم را دارد و ســاالنه 150 هــزار ت نخــود دی
ــن  ــود در ای ــد نخ ــرد تولی ــط عملک ــود و متوس ــی ش ــد م تولی
اســتان 25 درصــد از متوســط عملکــرد کشــوری بیشــتر اســت.

ــاد کشــاورزی کرمانشــاه را یکــی از امیدهــای کشــور  ــر جه وزی
ــال  ــزود: در ح ــت واف ــد دانس ــد چغندرقن ــش تولی ــرای افزای ب
حاضــر ایــن اســتان رتبــه ســوم تولیــد چغنــدر کشــور را 
ــتان در  ــن اس ــرای ای ــترده ای ب ــای گس ــق ه ــا اف ــت، ام داراس
ــت  ــه کش ــرا ک ــود دارد، چ ــول وج ــن محص ــد ای ــه تولی زمین

ــت. ــواب داده اس ــتان ج ــن اس ــد در ای ــزه چغندرقن پایی
مناطــق  در  چغندرقنــد  کشــت  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
ــی از  ــی یک ــده و حت ــام ش ــت انج ــا موفق ــتان ب ــیری اس گرمس
کشــاورزان اســتان 117 تــن در هکتــار چغنــدر پاییــزه برداشــت 

ــت. ــش اس ــد بخ ــیار نوی ــه بس ــرده ک ک
ــاز  ــد نی ــه کارخانجــات قن ــرد: اســتان ب خــاوازی خاطرنشــان ک
ــتان  ــن اس ــوده در ای ــه فرس ــر دو کارخان ــال حاض دارد و در ح
ــرای بازســازی آنهــا حمایــت هــای الزم  وجــود دارد کــه بایــد ب
صــورت گیــرد و ایــن قــول را مــی دهیــم کــه اگــر ســرمایه گــذار 
پــای کار بیایــد تمــام حمایــت هــای الزم را انجــام خواهیــم داد.

وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد چغندرقند 
در اســتان 750 هــزار تــن اســت کــه بــه زودی ایــن میــزان بــه 

بیــش از یــک میلیــون تــن مــی رســد.

کرمانشاه در حوزه کشِت گلخانه ای عقب مانده است
ــاورزی  ــای کش ــی ه ــب ماندگ ــه عق ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
اســتان کرمانشــاه در حــوزه کشــت محصــوالت گلخانــه ای اشــاره 
کــردو افــزود: در حــال حاضــر ســطح گلخانــه هــای اســتان 48 
ــته دو  ــال گذش ــار س ــه از 28 هکت ــد ک ــت و هرچن ــار اس هکت
برابــر شــده، امــا بازهــم ایــن میــزان بســیار انــدک اســت و بایــد 

توســعه یابــد.
خــاوازی گفــت: برنامــه داریــم کــه 300 هکتــار از اراضی شــهرک 
ــاص  ــه ای اختص ــت گلخان ــه کش ــتان را ب ــاورزی اس ــای کش ه
دهیــم و برنامــه داریــم تــا پایــان دولــت حداقــل 100 هکتــار از 

ایــن اراضــی را  زیرکشــت محصــوالت گلخانــه ای ببریــم.
ــم  ــرغ ه ــم م ــد تخ ــه تولی ــتان در زمین ــکات اس ــه مش وی ب
ــتان 13  ــرغ درا س ــم م ــد تخ ــت تولی ــزود: ظرفی ــاره کردواف اش
هــزار و 500 تــن اســت، حــال آنکــه میــزان مصــرف تخــم مــرغ 
در ایــن اســتان 22 هــزار تــن اســت و ایــن امــر مــی طلبــد در 

ــاش شــود. ــن محصــول ت ــد ای ــه توســعه تولی زمین
ــره  ــدازی زنجی ــرای راه ان ــای الزم ب ــام مجوزه ــزود: تم وی اف
ــرغ در اســتان داده خواهــد شــد و همــه جــوره  ــد تخــم م تولی
ــد نیــاز  ــا اســتان در ایــن زمینــه بتوان حمایــت خواهیــم کــرد ت

ــد. ــن کن خــود را تامی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت کشِت چغندرپاییزه در کرمانشاه:

کرمانشاه از ُامیدهای کشور برای 
افزایش تولید "چغندرقند" است

وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه بهمــراه معــاون اول 
ــرده  ــفر ک ــاه س ــتان کرمانش ــه اس ــور ب ــس جمه رئی
اســت ،صبــح امــروز بــه همــراه رئیــس ســازمان جهاد 
ــئولین  ــران و مس ــاه، مدی ــتان کرمانش ــاورزی اس کش
ــه  ــی ب ــه فرنگ ــد رب گوج ــه تولی ــی از کارخان محل
ــان کرمانشــاه  ــن در دشــت پرام ــزار ت ــت 10ه ظرفی

ــود. ــد نم بازدی
وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه بهمــراه معــاون اول 
ــرده  ــفر ک ــاه س ــتان کرمانش ــه اس ــور ب ــس جمه رئی

اســت ،صبــح امــروز بــه همــراه رئیــس ســازمان جهاد 
ــئولین  ــران و مس ــاه، مدی ــتان کرمانش ــاورزی اس کش
ــه  ــی ب ــه فرنگ ــد رب گوج ــه تولی ــی از کارخان محل
ــان کرمانشــاه  ــن در دشــت پرام ــزار ت ــت 10ه ظرفی

ــود. ــد نم بازدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی 
ــت  ــالیانه ظرفی ــه س ــن کارخان ــاه، ای ــتان کرمانش اس

ــد ۶0هــزار گوجــه فرنگــی از کشــاورزان دارد. خری
ــال 97  ــدی از س ــد تولی ــن واح ــی ای ــات اجرای عملی

شــروع گردیــده و طــی 2 ســال ایجــاد و درســال 99 
ــرداری شــده اســت. آمــاده بهــره ب

ــال  ــارد ری ــه 700میلی ــن کارخان ــداث ای ــرای اح ب
ســرمایه گــذاری شــده اســت کــه شــامل 125میلیارد 
میلیاردریــال   575 و  تســهیات  دریافــت  ریــال 
ــن  ــداث ای ــا اح ــد. ب ــی باش ــروژه م ــری پ آورده مج
ــرای ۶0نفــر  ــه صــورت مســتقیم ب واحــد تولیــدی ب
ــی و  ــورت فصل ــه ص ــر ب ــت و 40نف ــورت ثاب ــه ص ب
ــد. ــی کن ــر غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد م 1000نف

وزیــر جهــاد کشــاورزی در بازدیــداز واحــد تولیــدی 
جدیــد رب گوجــه فرنگــی در دشــت پرامــان 
ــراز خرســندی  کرمانشــاه طــی ســخنانی ضمــن اب
ــه  ــه ب ــت: توج ــاه گف ــتان کرمانش ــه اس ــفر ب از س
ــک  ــاه ی ــتان کرمانش ــراردادی در اس ــاورزی ق کش
ــت از تولیــد اســت. اتفــاق خــوب در زمینــه حمای

وزیــر جهــاد کشــاورزی در بازدیــداز واحــد تولیــدی 
جدیــد رب گوجــه فرنگــی در دشــت پرامــان 
ــراز خرســندی  کرمانشــاه طــی ســخنانی ضمــن اب

ــه  ــه ب ــت: توج ــاه گف ــتان کرمانش ــه اس ــفر ب از س
ــک  ــاه ی ــتان کرمانش ــراردادی در اس ــاورزی ق کش
ــت از تولیــد اســت. اتفــاق خــوب در زمینــه حمای

بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه، دکتــر کاظــم خــاوازی در ابتدای 
ایــن بازدیــد هــدف از ســفر بــه اســتان را همراهــی 
معــاون اول رئیــس جمهــور در پیگیــری و افتتــاح 
ــارک  ــه مب ــی در ده ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه پ
ــن  ــد از ای ــروز در بازدی ــزود: ام فجــر برشــمرد و اف

واحــد تولیــدی، در خدمــت ســرمایه گــذاری 
بودیــم کــه بخشــی از زنجیــره تولیــد گوجــه 

ــود. ــل نم فرنگــی را کام
ــه زنجیــره تولیــد را یکــی  خــاوازی عــدم توجــه ب
و  عنــوان  کشــاورزی  بخــش  در  مشــکات  از 
ــیار  ــه بس ــد حلق ــره تولی ــرد: زنجی ــان ک خاطرنش
مهــم در راســتای توســعه بخــش کشــاورزی اســت.

وی ســپس بــا اشــاره بــه تولیــد ســالیانه 500هــزار 
تــن گوجــه در اســتان گفــت: بــا ایــن حجــم تولیــد 

ایجــاد واحدهــای تولیــدی یــک ضــرورت اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایه گــذاران 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــتی توج ــاورزی بایس ــش کش بخ
ــزود: در  ــند، اف ــته باش ــاورزان داش ــت از کش حمای
ــز ضمــن  ــن واحــد تولیــدی ســرمایه گــذار عزی ای
قــرارداد بــا کشــاورزان اطمینــان خاطــری را بــرای 
آنهــا فراهــم نمــوده تــا بــا خیــال راحــت بــه تولیــد 

ــد. بپردازن
بــا  کــه  را  تولیــدی  واحــد  ایــن  خــاوازی 
ــت  ــه فعالی ــاز ب ــوب آغ ــی خ ــتانداردهای خیل اس

دانســت مطلــوب  بســیار  کاری  را  نمــوده 

ــر 99 و  ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــبت ای ــه مناس ب
ــا همراهــی  ــاد کشــاورزی و ب ــر جه ــا حضــور وزی ب
و  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــه 5000مترمربعــی  مســئولین محلــی واحــد گلخان
ــود درود  ــتای دهکب ــع در روس ــی واق ــن ملک عابدی
شــنبه  امــروز  کرمانشــاه  شهرســتان  فرامــان 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاه ب ــن م 18بهم
ــر 99 و  ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــبت ای ــه مناس ب

ــا همراهــی  ــاد کشــاورزی و ب ــر جه ــا حضــور وزی ب
و  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــه 5000مترمربعــی  مســئولین محلــی واحــد گلخان
ــود درود  ــتای دهکب ــع در روس ــی واق ــن ملک عابدی
شــنبه  امــروز  کرمانشــاه  شهرســتان  فرامــان 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاه ب ــن م 18بهم
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه، ایــن پــروژه بــا ســرمایه گــذاری 

ــال احــداث شــده کــه شــامل اخــذ  ــارد ری 30میلی
ــون  ــارد و 800 میلی ــغ 22میلی ــه مبل ــهیات ب تس
ریــال و 7میلیــارد و 200میلیــون ریــال آورده آورده 

مجــری پــروژه مــی باشــد.
ــالیانه 500  ــه س ــن گلخان ــرداری از ای ــره ب ــا به ب
هــزار گل شــاخه بریــده شــامل گل رز تولیــد و بــه 
صــورت مســتقیم بــرای 8 نفــر شــغل ایجــاد شــده 

اســت.

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
گزارشــی  در  کرمانشــاه  اســتان 
ــاه  ــاورزی کرمانش ــتاوردهای کش دس
پــس از گذشــت چهــل و دو ســال از 
پیــروزی انقــاب را برشــمرد و گفــت: 
تولیــدات  در ســال 1357 میــزان 
زراعــی کرمانشــاه ۶70 هــزار تــن 
بــود کــه ایــن رقــم در حــال حاضــر 
ــون و 528  ــار میلی ــش از چه ــه بی ب
 7 رشــدی  و  رســیده  تــن  هــزار 

ــت. ــته اس ــری داش براب
جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
گزارشــی  در  کرمانشــاه  اســتان 
ــاه  ــاورزی کرمانش ــتاوردهای کش دس
پــس از گذشــت چهــل و دو ســال از 
پیــروزی انقــاب را برشــمرد و گفــت: 
تولیــدات  در ســال 1357 میــزان 
زراعــی کرمانشــاه ۶70 هــزار تــن 
بــود کــه ایــن رقــم در حــال حاضــر 
ــون و 528  ــار میلی ــش از چه ــه بی ب
 7 رشــدی  و  رســیده  تــن  هــزار 

ــت. ــته اس ــری داش براب
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
کرمانشــاه، نوربخــش حاتمــی میــزان 
اســتان  کشــاورزی  تولیــدات  کل 
کرمانشــاه را طــی ســال 99 بیــش از 
پنــج میلیــون و 78 هــزار تــن اعــام 
کــرد و افــزود: مجمــوع تولیــدات 
از  پیــش  کرمانشــاه  کشــاورزی 
انقــاب 800 هــزار تــن بــوده و پــس 
ــش از ۶  ــد بی ــاهد رش ــاب ش از انق
ــاورزی در  ــدات کش ــری کل تولی براب

ــم. ــوده ای ــتان ب اس
دیگــر  درخصــوص  حاتمــی 
کرمانشــاه  تولیــدی  محصــوالت 
گفــت: میــزان تولیــد گنــدم اســتان 
در ســال 1357حــدود 270 هــزار 
ــال  ــه در س ــی  ک ــوده درحال ــن ب ت
تــن  زراعــی گذشــته 870 هــزار 
و  تولیدشــده  اســتان  در  گنــدم 
تولیــد  میــزان  انقــاب  اوایــل  در 
ــوده  ــن ب ــزار ت ــو 78 ه ــول ج محص
ــزار  ــه 318 ه ــال 99 ب ــی س ــه ط ک

اســت. افزایش یافتــه  تــن 
ــش  ــات بخ ــه توفیق ــه ب وی در ادام
زراعــت در تولیــد حبوبــات پرداخــت 
ــوم  ــر یک س ــال حاض ــزود: در ح و اف
ــاه  ــتان کرمانش ــور در اس ــود کش نخ
تولیــد می شــود و رتبــه نخســت 
آن  از  نخــود  تولیــد  در  کشــوری 
ــتان  ــن اس ــت ،همچنی ــاه اس کرمانش
ــد  کرمانشــاه طــی ســال 99 در تولی
گنــدم رتبــه پنجــم کشــور ،در تولیــد 
ــه  ــد ذرت دان ــه اول،در تولی ــو رتب ج
چغنــدر  تولیــد  دوم،در  رتبــه  ای 
ــزا  ــد کل ــوم ،در تولی ــه س ــد رتب قن
رتبــه ششــم و در تولیــد آفتابگــردان 
کشــور  دوم  رتبــه  حائــز  آجیلــی 

ــت. اس
اســتان  باغــات  ســطح  حاتمــی 
کرمانشــاه را در ســال 57 حــدود 
ــر  ــال حاض ــار و در ح ــزار هکت 15 ه

بیــش از 41 هــزار هکتــار عنــوان 
ــد  ــاخت: تولی ــان س ــرد و خاطرنش ک
ــه  ــران ک ــون زعف ــی همچ محصوالت
در ســال های گذشــته تقریبــاً وجــود 
نداشــته هم اکنــون نــه  تنهــا بــا زیــر 
ــار  ــش از 422 هکت ــن بی کشــت رفت
ــه  ــعه یافته، بلک ــران توس ــت زعف کش
ــد  ــرآوری زعفــران و فعالیــت 5 برن ف
و توســعه صنایــع تبدیلــی آن نیــز در 
ســطح اســتان گســترش یافته اســت.

ــتان  ــی اس ــدات باغ ــزود: تولی وی اف
کرمانشــاه در ســال 1357 حــدود 
پنــج هــزار تــن بــود، و در حــال 
حاضــر در اســتان ســاالنه 380 هــزار 

ــم. ــی داری ــد باغ ــن تولی ت
ــل  ــه ای قب ــدات گلخان ــه تولی وی ب
داشــت  اشــاره  انقــاب  بعــد  و 
ســطح  کــرد:  خاطرنشــان  و 
ســال  در  کرمانشــاه  گلخانه هــای 
57 محــدود بــه ُگل تزئینــی بــود 
ــت  ــی تح ــار اراض ــروز 43 هکت و ام
ــه  ــوالت گلخان ــال محص ــش فع پوش

دارد. وجــود  کرمانشــاه  در 
توفیقــات  بــه  ســپس  حاتمــی 
و  پرداخــت  مکانیزاســیون  بخــش 
تصریــح نمــود: ضریــب مکانیزاســیون 
 27 را   1357 ســال  در  کرمانشــاه 
صــدم اســب بخــار و در حــال حاضــر 
ــوان کــرد. ــه 1.87 اســب بخــار عن ب

تولیــدات  بــه  ادامــه  در  حاتمــی 
دامــی قبــل و بعــد انقــاب پرداخــت 
تولیــدات  کل  میــزان  گفــت:  و 
دامــی اســتان کرمانشــاه در ســال 
1357، 129 هــزار تــن و امــروزه 
ســاالنه بیــش از 550 هــزار تــن 
ــتان  ــی در اس ــوالت دام ــواع محص ان

می شــود. تولیــد  کرمانشــاه 
ــز در  ــد گوشــت قرم ــزود: تولی وی اف
ســال 57 تنهــا 12 هــزار و 500تــن 
بــوده و امــروز ســاالنه  45 هــزار  تــن 
گوشــت قرمــز در اســتان تولیــد مــی  

شــود.
پیــروزی  از  قبــل  داد:  ادامــه  وی 
تــن  هــزار   15 ســاالنه  انقــاب 
ــاه  ــتان کرمانش ــرغ در اس ــت م گوش
تولیــد مــی و ایــن رقــم در حــال 
حاضــر 85 هــزار تــن اســت کــه 
ــت. ــته اس ــری داش ــج براب ــد پن رش

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه تولیــد 500 
ــی  ــال های ابتدای ــل در س ــی عس تن
پیــروزی انقــاب اســامی در اســتان 
عســل  تولیــد  افــزود:  کرمانشــاه 
ــش از ۶  ــر بی ــال حاض ــتان در ح اس

ــت. ــن اس ــزار و 500 ت ه

رشــد قابــل توجــه صنایــع 
تبدیلــی

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــال  ــزود: در س ــاه اف ــتان کرمانش اس
تکمیلــی  تبدیلــی  صنایــع   1357
ــاورزی  ــش کش ــی در بخ ــی کم خیل
ــت 42  ــس از گذش ــی پ ــتیم ول داش
ــت  ــوع ظرفی ــاب مجم ــال از انق س
واحدهــای فــرآوری بخش کشــاورزی 
اســتان در حــال حاضــر بیــش از  5 
ــزان  ــن می ــت و ای ــن اس ــون ت میلی
ــش  ــاالنه بخ ــدات س ــر کل تولی براب

ــت. ــتان اس ــاورزی اس کش

برابــری   ۴7 از  بیــش  رشــد 
آبزیــان تولیــد 

بــه  اشــاره  بــا  ســپس  حاتمــی 
صــورت  خــوب  پیشــرفت های 
گرفتــه در اســتان در حــوزه تولیــدات 
شــیاتی اظهــار داشــت: ســال 1357 
میــزان کل تولیــدات شــیاتی اســتان 
کرمانشــاه حــدود 500 تــن بــوده 
ــر   ــال حاض ــزان در ح ــن می ــه ای ک
بیــش از 23 هــزار و 500 هــزار تــن 

ــت. ــیده اس رس
حاتمــی بــا بیــان اینکــه اســتان 
کرمانشــاه در حــال حاضــر رتبــه 
اول تولیــد ماهیــان گرمابــی بیــن 
اســتان های غیرســاحلی کشــور را 
دارد، گفــت: همچنیــن در زمینــه 
تولیــد ماهیــان ســردابی رتبــه پنجــم 
را  غیرســاحلی  اســتان های  بیــن 

ــم. داری
پروژه هــای  اجــرای  از  حاتمــی 
بــه  قفــس  در  ماهــی  پــرورش 
ــتای  ــو و در راس ــک کار ن ــوان ی عن
ــاد  ــی ی ــروژه هــای اقتصــاد مقاومت پ
ــودن  ــعه ب ــت توس ــرد و از در دس ک
واحدهــای پــرورش ماهــی در قفــس 

در اســتان خبــر داد.

ابراهیــم دارایــی مدیــر  مهنــدس 
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد 
کرمانشــاه گفــت: در چهارمیــن روز از 
دهــه مبــارک فجــر، 18 طــرح بخــش 
کشــاورزی بــا اعتبــاری بالــغ بــر4۶8 
ریــال  میلیــون  و425  میلیــارد 
واشــتغالزایی 153 نفــر در تاریــخ 15 
بهمــن 99 بصــورت ویدئــو کنفرانــس 
در محــل ســالن جلســات فرمانــداری 

ــد. ــاح ش ــاه افتت کرمانش
ابراهیــم دارایــی مدیــر  مهنــدس 
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد 
کرمانشــاه گفــت: در چهارمیــن روز از 

دهــه مبــارک فجــر، 18 طــرح بخــش 
کشــاورزی بــا اعتبــاری بالــغ بــر4۶8 
ریــال  میلیــون  و425  میلیــارد 
واشــتغالزایی 153 نفــر در تاریــخ 15 
بهمــن 99 بصــورت ویدئــو کنفرانــس 
در محــل ســالن جلســات فرمانــداری 

ــد. ــاح ش ــاه افتت کرمانش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه، 
ایــن  دارایــی  ابراهیــم  مهنــدس 
ــرای سیســتم  ــامل اج ــا را ش پروژه ه
هــای آبیــاری تحــت فشــار و احــداث 
کانــال، احــداث گلخانــه، احــداث 

رب  کارخانــه  احــداث  ســردخانه، 
احــداث جایــگاه  فرنگــی،  گوجــه 
ــتی،  ــفند داش ــره، گوس ــدی ب پرواربن
ــب  ــرورش اس ــرواری و پ ــاله پ گوس

ــت. دانس
مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان 
کرمانشــاه تصریــح کــرد: فعــاالن 
بخــش هــای کشــاورزی و دامپــروری 
امکانــات  تمامــی  از  اســتفاده  بــا 
موجــود و در راســتای حفظ اســتقال 
عرصــه  در  کشــور  خودکفایــی  و 
ــاش  ــف ت ــوالت مختل ــد محص تولی

ــد. ــی کنن م

توجه به کشاورزی قراردادی اتفاق خوبی
 در استان کرمانشاه است

تولیدات کشاورزی کرمانشاه نسبت به پیش
 از انقالب بیش از ۶ برابر شده است

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از واحد جدید تولید
 رب گوجه فرنگی در پرامان کرمانشاه

افتتاح گلخانه ۵۰۰۰ متر مربعی درود فرامان توسط وزیر 
افتتاح ۱۸ پروژه بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاهجهاد کشاورزی در دهه مبارک فجر

 با اعتباری بالغ بر ۴۶۸ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال

۷۰ میلیارد ریال پروژه با حضور 
وزیر جهاد کشاورزی در کرمانشاه افتتاح شد

تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی کرمانشاه

ــه  ــتانی عرص ــای اس ــه ه ــل از نمون ــم تجلی ــس از مراس پ
کشــاورزی، در ادامــه ســی و پنجمیــن دوره انتخــاب نمونــه هــا 
بــا حضــور رئیــس جمهــور و از طریــق ویدئــو کنفرانــس نمونــه 
هــای ملــی بخــش کشــاورزی، بــا حضــور اســتاندار کرمانشــاه 
در ســالن شــهدای دولــت اســتانداری کرمانشــاه نمونــه هــای 

ملــی اســتان کرمانشــاه مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :

توسعه کشاورزی کرمانشاه حالل مشکالت عمده ای
 چون بیکاری در سطح استان است

انتخاب نمونه های کشاورزی به افزایش ضریب
 دانش کشاورزی در مزارع کمک می کند
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ــرکت  ــی ش ــه فرنگ ــرو رب گوج ــد کنس ــرح تولی ــا- ط ــاه- ایرن کرمانش
کشــت و صنعــت دشــت پرامــان کرمانشــاه عصــر دوشــنبه بــه صــورت 

ویدیــو کنفرانــس بــا دســتور رییــس جمهــوری افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا؛ مجــری ایــن طــرح در مراســم افتتــاح آن 
گفــت: بــرای اجــرای ایــن طــرح در مجمــوع 70 میلیــارد تومان ســرمایه 
گــذاری شــده کــه از ایــن میــزان 12 میلیــارد و ۵00 میلیــون تومــان از 
محــل تســهیالت توســعه روســتایی و ۵7 میلیــارد و ۵00 میلیــون تومــان 

از محــل آورده شــخصی تامیــن شــده اســت.
»علــی حجتــی« میــزان اشــتغال ایجــاد شــده در ایــن طــرح را 100 نفــر 
ــزان  ــش می ــرح و افزای ــن ط ــعه ای ــت توس ــزود: ظرفی ــرد و اف ــالم ک اع

اشــتغال بــه هــزار نفــر را داریــم.
وی بــه انعقــاد قــرارداد بــا کشــاورزان اســتان کرمانشــاه بــرای تامیــن 
گوجــه فرنگــی مــورد نیــاز ایــن شــرکت اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
بــه صــورت تضمینــی محصــوالت گوجــه فرنگــی کشــاورزان اســتان را 

خریــداری مــی کنیــم.
ــتان  ــاورزان اس ــی از کش ــه فرنگ ــن گوج ــزار ت ــاالنه ۶0 ه ــت: س او گف
ــن رب  ــزار ت ــول 10 ه ــزان  محص ــن  می ــا ای ــم و ب ــی کنی ــداری م خری

ــم. ــد می کنی ــال تولی ــی در س ــه فرنگ گوج

وی گفــت: در صــورت حمایــت مســووالن قــول مــی دهیــم ظرفیــت را 
از ۶0 هــزار تــن بــه ۶00 هــزار تــن افزایــش دهیــم و میــزان اشــتغال را 

نیــز بــه هــزار نفــر افزایــش دهیــم.
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ــت ه ــه هش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان کرمانشــاه زیرکشــت گوجــه فرنگــی مــی رود، گفــت: هــدف مــا 
ــه  ــا و خاورمیان ــه، اروپ ــه کشــورهای آســیای میان صــادرات محصــول ب

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن واحــد تولیــدی در حوالــی روســتای »ســرارود 
ــع  ــاه واق ــتان کرمانش ــان شهرس ــتان درودفرام ــع دهس ــفلی« از تواب س

شــده اســت.
تقدیر ویژه رییس جمهوری از استاندار کرمانشاه

ــتاندار  ــد اس ــای بازون ــت: آق ــن گف ــن آیی ــز در ای ــوری نی ــس جمه ریی
ــتند،  ــال هس ــردم و اســتان فع ــه م ــک ب ــرای کم ــه ب ــاه همیش کرمانش
یکــی از اســتاندارانی هســتند کــه گــزارش فعالیــت هایشــان را تقریبــًا 

هــر هفتــه در موضوعــات مختلــف دریافــت مــی کنــم.
ــز، بزرگــوار و  ــرای مــردم خــوب، عزی ــزود: ب ــی اف دکتــر حســن روحان
ــه  ــرزدار کرمانشــاه آرزوی موفقیــت و ســربلندی دارم و خوشــحالم ک م

ایــن طــرح در ایــن اســتان افتتــاح مــی شــود.

افتتاح شرکت کشت و صنعت پرامان کرمانشاه
  از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور 

با دستور رییس جمهوری:

طرح تولید کنسرو رب گوجه فرنگی
 در کرمانشاه به بهره برداری رسید

شــرکت کشــت و صنعــت پرامــان بعــد از ظهــر)  ۱۹ بهمــن مــاه ( بــا حضــور اســتاندار ، معــاون 
ــاه ،  ــاد کشــاورزی اســتان کرمانش ــس ســازمان جه ــتانداری ،رئی ــور هماهنگــی اقتصــادی اس ام
ــاح شــد. ــو کنفرانــس توســط رئیــس جمهــور افتت  مســئولین ارشــد اســتانی و.. . از طریــق ویدئ
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان کرمانشــاه، ایــن کارخانــه ســالیانه 
ــا ظرفیــت ۱۰ هــزار تــن ،ظرفیــت خریــد ۶۰ هــزار تــن گوجــه فرنگــی از کشــاورزان دارد.  ب

عملیــات اجرایــی ایــن واحــد تولیــدی از ســال ۹۷ شــروع گردیــده و طــی ۲ ســال ایجــاد و در 
ســال  ۹۹ آمــاده بهــره بــرداری شــده اســت.

ــال ســرمایه گــذاری شــده اســت، کــه شــامل  ــارد ری ــه ۷۰۰ میلی ــن کارخان ــرای احــداث ای ب
ــد. ــی باش ــروژه م ــری پ ــال آورده مج ــهیالت و ۵۷۵ میلیاردری ــت تس ــال دریاف ــارد ری  ۱۲۵میلی
بــا احــداث ایــن واحــد تولیــدی بــه صــورت مســتقیم بــرای ۶۰ نفــر بــه صــورت ثابــت و ۴۰ نفــر 

بــه صــورت فصلــی و ۱۰۰۰ نفــر بصــورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد.
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آیین افتتاح خط تولید قطعات خودرو
ARKA  TEJARAT  ATIYEH در شرکت آرکا تجارت آتیه 

ــالروز  ــتانه س ــر و در آس ــه فج ــت ده ــام بزرگداش ــا ای ــان ب همزم
پیــروزی انقــاب اســامی ، خطــوط تولیــد اجــزاء سیســتم فرمــان و 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــور جن ــا حض ــه ب ــارت آتی ــرکت آرکا تج ــق ش تعلی
قبــادی معاونــت محتــرم بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت ، معــدن و 

ــد .   ــاح گردی ــارت افتت تج
آییــن افتتــاح خطــوط تولیــد اجــزاء قطعــات سیســتم فرمــان ، جلوبنــدی و 
تعلیــق خودروهــای X100 و X200  )گــروه ســایپا( بــا حضــور معــاون محتــرم 
بازرگانــی داخلــی وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت، رییــس ســازمان صنعت ، 
معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه ، مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
اســتان کرمانشــاه ، مدیــر کل اســتاندارد اســتان کرمانشــاه و هیئــت همــراه 

برگزار شــد. 
ــرمایه  ــا س ــه ب ــارت آتی ــرکت آرکا تج ــودرو ش ــات خ ــد قطع ــرح تولی ط
ــدون  ــرکت و ب ــهامداران ش ــل آورده س ــال )از مح ــارد ری ــذاری 100 میلی گ

ــر و  ــرای 30 نف ــتقیم ب ــتغالزایی مس ــی( و اش ــهیالت بانک ــتفاده از تس اس
اشــتغال زایــی غیــر مســتقیم بــرای 80 نفــر راه انــدازی شــده و بــا اجــرای 
ــامل  ــه ش ــون قطع ــش از دو میلی ــاالنه بی ــت س ــاز نخس ــرح در ف ــن ط ای
انــواع مجموعــه هــای ســیبک و مفصــل فرمــان ، مجموعــه جعبــه فرمــان 
ــل  ــه می ــر و مجموع ــیبک موجگی ــه س ــک ، مجموع ــی و هیدرولی مکانیک
تعــادل خــودرو جهــت خودروهــای تولیــدی گــروه خــودرو ســازی ســایپا 

تولیــد مــی گــردد . 
ــرکت  ــه ش ــر مجموع ــرکت زی ــوان ش ــه بعن ــارت آتی ــرکت آرکا تج ش
مارپیــچ باختــر بــوده کــه همــت و تــالش مدیــران شــرکت مارپیــچ باختــر 
تاســیس گردیــده و در ســالی کــه بنــام جهــش تولیــد نامگــذاری شــده ، 

ــت .  ــته اس ــی پیوس ــازان داخل ــودرو س ــن خ ــره تامی ــه زنجی ب
از ویژگــی هــای مهــم ایــن طــرح مهــم و راهبــردی کــه بــا هــدف حمایــت 
ــای  ــرکت ه ــد« در ش ــش تولی ــعار »جه ــق ش ــی و تحق ــد داخل از تولی
ــه ،  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــر م ــچ باخت ــه و مارپی ــارت آتی آرکا تج

ــش  ــی، کاه ــای داخل ــص نیروه ــش و تخص ــتفاده از دان ــه اس ــوان ب می ت
ــاز و  ــورد نی ــد م ــوط تولی ــل واردات خط ــذف کام ــتای ح ــری در راس ارزب

ــرد. ــاره ک ــدی اش ــوالت تولی ــی محص ــی و کیف ــاء کم ارتق
شــایان ذکــر اســت تمامــی تجهیــزات مــورد نیــاز خــط تولیــد و تجهیــزات 
ــه آن در داخــل شــرکت مارپیــچ باختــر و آرکا تجــارت  ــوط ب کنترلــی مرب
آتیــه طراحــی و تولیــد شــده کــه ایــن اتفــاق مهــم، ضمــن صرفــه جویــی 
قابــل توجــه در هزینــه هــا، اســتفاده بهینــه از نیــروی انســانی بالقــوه بــا 

تکیــه بــر تــوان و دانــش فنــی داخلــی را در پــی داشــته اســت.
ــه ــق ب ــالجاری موف ــه در س ــارت آتی ــرکت آرکا تج ــن ش  همچنی

 DQS 9001:2015 از ISO  و IATF16949:2016 ــتانداردهای ــذ اس  اخ
ــز  ــرکت نی ــن ش ــعه R&D ای ــق و توس ــد تحقی ــده و واح ــان گردی آلم
ــارت  ــدن و تج ــت ، مع ــعه از وزارت صنع ــق و توس ــی تحقی دارای گواه

مــی باشــد .
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