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رژه نیروهای مسلح 
برگزار شد

 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 
از ســاخت ۵۲ مدرسه در مناطق زلزله زده 

با همکاری اتاق بازرگانی ...

ساخت 52 مدرسه 
در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه

2

2
کرما نشاه

اواخر مهر؛ آغاز کوچ پاییزه 
عشایر کرمانشاه

تولید ساالنه بیش از ۳۶ هزار تن گوشت 
قرمز در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تولید ساالنه بیش از ۳۶ هزار تن گوشت قرمز در استان خبر داد.
به گزارش مهر خســرو شــهبازی به تولید ســاالنه ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز در استان اشــاره کرد و اظهار داشت:این میزان مازاد بر نیاز 

استان است و حدود ۳۰۰ هزار راس دام به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شد که امسال به دلیل ممنوعیت صادرات این امر انجام نشد.
وی افزود:میزان تولید ساالنه گوشت مرغ در استان ۶۵ هزار تن است که ۵۰ هزار تن نیاز استان و بقیه مازاد نیاز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در بسیاری از استانهای کشور، گوشت قرمز و...
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جذب 66 درصدی تسهیالت اشتغالزایی 
روستایی و عشایری 

سراب نیلوفر کرمانشاه پاکسازی شد
صفحه2

 دبیر ســتاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس کرمانشاه از برگزاری 
۱۵۰۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مهر ســرتیپ دوم پاسدار مراد علی محمدی با اشاره 
به برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در آستانه چهلمین 
ســال پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی و به مناسبت سی و 
هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس بیش از ۱۵۰۰ برنامه فرهنگی 
، اجتماعی ،نظامی و ورزشــی در استان کرمانشاه با هدف ترویج و 
فرهنگ ایثار و شهادت و خود باوری دینی و ملی برگزار می شود.

وی افزود: برنامه های هفته دفاع مقدس با شــعار محوری » ما 
توانستیم« و مبتنی بر ایجاد وحدت و...
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جذب 66 درصدی تســهیالت اشتغالزایی 
روستایی و عشایری 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی اســتان کرمانشاه از جذب 
۶۶ درصــدی اعتبارات تســهیات 
اشــتغالزایی روستایی و عشایری در 
روستاهای این استان خبر داد و اظهار 
داشــت: یک هزار و ۱۲ طرح با مبلغ 
۱۱۶ میلیارد تومان و با فرصت شغلی 
۲ هــزار و 4۵7 نفــر تاکنون از محل 
اعتبارات اشــتغال پایدار روستایی و 
عشایری پرداخت شــده و این عدد 
معادل ۶۶ درصد از ســهمیه اباغی 

به استان کرمانشاه است.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: حســن عزیزی در مرحله نخســت ۳ 
هزار و ۲4۳ طرح با ۵7 میلیون تومان اعتبار و با پیش بینی اشــتغال برای ۳ هزار و 

7۳8 نفر در نظرگرفته شده است.
عزیزی تصریح کرد: ۱9 درصد از ســهمیه اســتان تاکنون در شهرستان های 

زلزله زده پرداخت شده که سرپل ذهاب در این مورد پیشتاز است.
به گفته این مسؤول، شهرستان صحنه با ۱۲۲ درصد از محل اعتبارات روستایی 

در صدر جدول شهرستان های تابعه استان کرمانشاه است.

اجرای طرح ویژه پلیس برای بازگشــایی 
مدارس

 رئیس پلیس راهور کرمانشــاه گفت:با توجه به بحث بازگشایی مدارس طرح 
ویژه ای اجرا خواهد شد.

بــه گزارش مهرســرهنگ فضل اهلل شــیری اظهار داشــت:با توجه به بحث 
بازگشــایی مدارس طرح ویژه ای اجرا خواهد شد و همکاران ما در پلیس راهور در 
استان در مدارسی که در حاشیه خیابان هستند از ساعت اولیه بازگشایی مدارس و 

تا یک ساعت بعد از تعطیلی مدارس حضور مستمر خواهند داشت.
وی با اشــاره به اینکه اجرای این طرح در راستای روان کردن ترافیک در شهر 

است، افزود:همکاران ما در بحث آموزشی هم در مدارس حضور می یابند.
رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد:امسال بحث آموزش را نیز در دستور 
کار داریــم و دانش آموزان درخصوص نحوه تردد از طول و عرض معابر و نهادینه 

کردن فرهنگ و رفتار ترافیک آموزش خواهند دید.
وی عنوان داشــت: برای پلیس مدارس هم که از دانش آموزان همان مدارس 
هستند تجهیزاتی همچون پرچم و جلیقه تهیه شده که این دانش آموزان به عنوان 
ســرگروه نســبت به عبور و مرور دیگر دانش آموزان از طول و عرض خیابان اقدام 

خواهند کرد.

ســراب نیلوفر کرمانشاه پاکسازی 
شد

منطقه گردشــگری سراب نیلوفر با همت انجمن های مردم نهاد 
زیست محیطی وهمکاری شرکت آب منطقه ای وارگانهای ذیربط 
وبا حضور ورزشکاران رشته های ورزشی مانند شنا ،قایقرانی ،غواصی 

وپاراگایدر بعد از اجرای نمایش پاکسازی شد.   
  بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کرمانشــاه 
مدیرهیأت رئیســه سازمانهای محیط زیست کرمانشاه هدف از این 
حرکت فرهنگی را پیوند بین ورزشکاران ومحیط زیست عنوان نمود 
ومتذکر شــد : سالیانه در جهان هشت میلیون تن زباله وارد تاالب ها، 
رودخانه ها ودریاها می شود که کشور مانیز از این قاعده مستثنا نیست 
و فقط روزانه ۵4 هزارتن پســماند از شهر تهران ریخته می شود.وی 
با بیان اینکه هر لیتر پسماند چهارهزار لیتر آب زیرزمینی را آلوده می 
کند ، اهمیت بیشتر حفظ محیط زیست را یادآور شد وبرفرهنگ سازی 
جدی محیط زیست تاکید کرد.الزم به ذکر می باشد که سراب نیلوفر 
از جمله  مناطق نمونه گردشگری کرمانشاه است که در ۲۰ کیلومتری 

شمال غرب کرمانشاه واقع شده است.

 ســاخت ۵2 مدرســه در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه

 رئیس اتــاق بازرگانی 
استان کرمانشاه از ساخت 
۵۲ مدرســه در مناطــق 
زلزله زده با همکاری اتاق 
بازرگانی ایران و سازمان 

نوسازی مدارس خبر داد.
روابط  گــزارش  بــه 
عمومــی اتــاق بازرگانی 
اســتان کرمانشاه، کیوان 

کاشــفی اظهار داشــت:در راســتای اجرای تفاهم نامه بین اتاق 
بازرگانی ایران و ســازمان نوســازی مدارس که در اســتانداری 
کرمانشاه منعقد شد ســاخت ۵۲ مدرسه در مناطق زلزله زده غرب 
کشور در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه سهم اتاق بازرگانی 
اســتان کرمانشاه از ســاخت این تعداد ۲ مدرسه است افزود: اولین 
مدرســه در روستای حشمر ثاث باباجانی و به همت اتاق بازرگانی 
کرمــان افتتاح می شــود که این آیین با حضور مســئولین ذیربط 
و دانــش آموزان برگزار خواهد شــد.رئیس اتاق بازرگانی اســتان 
 کرمانشاه همچنین اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان را از دیگر

 برنامه ها دانست.

اواخر مهر؛ آغاز کوچ پاییزه عشایر کرمانشاه
مدیرکل امور عشایری اســتان کرمانشاه از آغاز 

کوچ عشایر در اواخر مهر ماه خبر داد.
به گزارش مهر حســن احمدی با اشــاره به آغاز 
کوچ عشــایر در اواخر مهر اظهار داشــت: با توجه به 
لزوم فراهم کردن فرصت احیا برای طبیعت، موافق 

تسریع در کوچ عشایر نیستیم.
وی با اشــاره به اینکه بهتریــن زمان کوچ بارش 
نخســتین باران و سبز شدن علف است، افزود: تا آن 

زمان بیش از یک ماه فرصت داریم.
مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه با تاکید بر 
اینکه امور عشایری و منابع طبیعی با جدیت مخالف 
کوچ زودهنگام هســتند، بیان کرد: سال گذشته کوچ 
زودتر از موعد انجام شــد که به مراتع خســارت وارد 
شــد در حالی که کوچ بهنگام بــه نفع دامدار و مراتع 

طبیعت است.
وی خاطر نشــان کرد: عشایر اســتان کرمانشاه 
از مناطق ییاقی به قشــاقی در شهرســتان های 
ســرپل ذهاب، گیانغرب و قصرشــیرین و در میان 
مناطق برون استانی نیز به مهران، دهلران در ایام، 

سوسنگرد در خوزستان و منطقه لرستان می روند.
احمدی با بیــان اینکه جمعیت عشــایر کوچرو 
استان کرمانشاه حدود ۱4 هزار خانوار است گفت: از 

این تعداد چهار هزار خانوار در خارج از استان قشاق 
 را خواهنــد گذراند و مابقی داخل اســتان مســتقر 

هستند.

خبرخبر

مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان 
با آغاز هفته دفاع مقدس در کرمانشــاه 

برگزار شد.
بــه گــزارش ایســنا رژه نیروهای 
مســلح در اولیــن روز از هفتــه دفاع 
مقــدس، با حضــور یگان های نظامی 
پیاده و موتوری مســتقر در استان، )۳۱ 
شهریور( در بزرگراه امام)ره( کرمانشاه 

برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه کرمانشاه، 
استاندار، جمعی از مسئولین، فرماندهان 
نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا 
و اقشار مختلف مردم برگزار شد، یگان 
های نظامی و انتظامی مستقر در میدان 
با برپایی رژه توان و آمادگی باالی خود 

را به نمایش گذاشتند.
امیر فرهاد آریانفــر فرمانده قرارگاه 
عملیاتی غرب ارتش در این مراســم با 
تبریک فرا رســیدن هفته دفاع مقدس، 
اظهار کرد: هفتــه دوران دفاع مقدس 
یادآور پایداری ملت ایران اســت که با 

اطاعــت پذیری از والیت و تاثیرپذیری 
از فرهنگ عاشــورا رشیدترین فرزندان 
خود را به جبهه ها فرستادند و از انقاب 

و کشور خود پاسداری کردند.
وی افــزود: در دوران دفاع مقدس 
ملــت ایران با از خودگذشــتگی و ایثار 

دشمن را در رســیدن به اهدافش ناکام 
گذاشت و برگ زرینی در تاریخ انقاب 
ثبت کرد.ارشــد نظامی ارتش در غرب 
کشــور با بیان اینکه نیروهای مسلح ما 
امروز در اوج اقتدار آماده جانفشانی در راه 
کشور و ملت هستند، گفت: ما نیروهای 
مســلح آماده ایم تحت زعامت فرمانده 
معظــم کل قوا هر تهدیدی در هر نقطه 
ای از ســرزمینمان و خــارج از مرزها را 
پاسخ دهیم و تهدیدات دشمن را در هم 
بشکنیم.رژه نیروهای مسلح امسال به 
میزبانی قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب 

کشور برگزار شد.
مراســم رژه در برخــی دیگــر از 
شهرهای اســتان کرمانشاه همزمان با 

سراسر کشور برگزار شد.

رژه نیروهای مسلح برگزار شد
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمانشاه: کاوه رستمی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کرمانشاه:  

083-37236156-7

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
حافظکاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه سه شنبه 3 مهر 1397   شماره 5209

اجرای ۱۵۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس 

مدارس بازسازی شده در مناطق زلزله زده مستحکم اند

 دبیر ســتاد بزرگداشــت هفته 
دفاع مقدس کرمانشاه از برگزاری 
۱۵۰۰ برنامه همزمان با هفته دفاع 

مقدس در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش مهر ســرتیپ دوم 
پاســدار مــراد علــی محمدی با 
اشــاره به برنامه های هفته دفاع 
مقدس اظهار داشــت: در آستانه 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند 
انقاب اسامی و به مناسبت سی 
و هشــتمین ســالگرد هفته دفاع 
مقــدس بیــش از ۱۵۰۰ برنامه 
فرهنگــی ، اجتماعــی ،نظامی و 
ورزشی در استان کرمانشاه با هدف 
ترویج و فرهنگ ایثار و شــهادت 
و خود باوری دینــی و ملی برگزار 

می شود.
وی افزود: برنامــه های هفته 
دفــاع مقدس با شــعار محوری » 
ما توانســتیم« و مبتنــی بر ایجاد 
وحدت و همبستگی ملی و تقویت 
روحیه انقابی و عاشورایی خواهد 

بود.
مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش 
های دفاع مقدس استان کرمانشاه 
با اشــاره به همگرایــی مذاهب 
مختلــف اســتان در جریان دفاع 
مقدس، بیان کرد: در تاشــیم تا 
به تبیین نقــش مذاهب در جریان 
دفاع مقدس بپردازیم و همچنین 
مقاومت های اولیه مردم اســتان 
خصوصا عشــایر را در نقاط مرزی 
که نقش مهمی در پیروزی اولیه در 
جنــگ تحمیلی ایفا کردند و اجازه 
ندادند، عراقی هــا به اهداف خود 
برای تصرف نقاط غربی اســتان 

دست پیدا کنند بپردازیم.
محمدی با اشاره به اینکه مردم 
غیور اســتان کرمانشاه در جریان 

دفاع مقدس9 هزار و 8۰۰ شــهید 
تقدیم اســام و انقاب کرده اند، 
گفت: آمار باالی شهدای مردمی 
اســتان نشــان از حضور مستقیم 
مردم این اســتان و مقاومت جانانه 
آن ها در حماسه هشت سال دفاع 

مقدس دارد.
وی اظهــار داشــت: روزهای 
هفته دفاع مقدس از ۳۱ شــهریور 
تا هفتم مهر بــه ترتیب با عناوین 
» صابت و سلحشوری نیروهای 
مســلح و صنعت دفاعی«، »علم 
و معرفت«، »دفــاع ملی، جوانان 
و بصیــرت افزایــی«، »انقاب 
اســامی، مردم ســاالری دینی، 
بیــداری اســامی و اســتکبار 
ســتیزی«، »اقتصــاد مقاومتی 
پشتیبانی مردمی و اصناف، آمادگی 
دفاعی«، »شــهیدان، رزمندگان، 
عزت مــداران«، »والیت مداری، 
زنان و خانــواده« و »فرماندهان، 
حماســه آفرینان،  مســئوالن، 
والیت مداران« نامگذاری شــده 

است.
برگزاری  گفــت:  محمــدی 
نشســت های هم اندیشی، توجه 
به نقش محوری اقشــار،اصناف، 

اقوام و مذاهب در پیشــبرد اهداف 
8 ســال دفاع مقدس، نگاه ویژه به 
وحدت ، همبستگی ملی و والیت 
مداری توجه به معرفی فرهاندهان 
شاخص و توجه ویژه به بهره گیری 
از ظرفیــت موجــود در فضــای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی 
با تولیــد محتوا، برنامه ســازی و 
انعــکاس برنامه هــای متنــوع ، 
تجلیل از ایثارگــران دوران دفاع 
مقدس و خانواده های ایشــان را از 
سیاســت های اجرایی برنامه های 
هفتــه دفــاع مقدس در اســتان 
دانســت.دبیر ســتاد بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه 
گفت: با توجه بــه ظرفیت موجود 
در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی بــرای تبییــن اهداف 
انقاب اســامی و دستاوردهای 
حماســه 8 ســال دفاع مقدس از 

سیاست های کاری ستاد است.
وی با بیــان اینکه برنامه های 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس 
در استان کرمانشاه با رژه نیروهای 
مســلح در روز ۳۱ شــهریور آغاز 
شــد، بیان کرد: مراســم رژه شهر 
کرمانشاه ســاعت هشت صبح در 

بزرگــراه حضرت امام خمینی )ره( 
بــه میزبانی قــرارگاه منطقه ای 
غــرب نزاجا برگزار خواهد شــد و 
همچنین در شهرستان های اسام 
آباد غرب، سرپل ذهاب، هرسین، 
قصرشــیرین و جوانــرود نیز رژه 

نیروهای مسلح برگزار می گردد.
مدیــرکل حفــظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان 
کرمانشاه در ادامه به تشریح برنامه 
های هفتــه دفاع مقدس پرداخت 
و نواختن زنگ ایثــار و مقاومت ، 
تجلیل از ســربازان نمونه، مراسم 
حماســه مــردم گیانغــرب و 
برگــزاری رزمایش بــا افاکیان 
توســط ســپاه حضرت نبی اکرم 
)ص( را از جملــه برنامه های این 

هفته عنوان کرد.
محمدی برگزاری مراسم صبح 
شــعر دفاع مقدس با نام » پاک 
ها و چفیــه ها« بــرای کودکان 
ونوجوانــان، برپایی نمایشــگاه 
از کربا تا شــام در پارک شــاهد، 
عطرافشانی گلزار شهدای استان 
در پنجــم مهر ســاعت ۱۱ صبح ، 
دیدار بــا خانواده معظم شــهدا، 
پیاده روی خانوادگی، فضاســازی 
تبلیغاتــی و محیــط شــهری ، 
برگزاری مسابقات متنوع ورزشی 
و برگزاری یادواره شهدای اصناف 
و عشــایر در جهــت تبیین نقش 
اصناف و عشــایر در دفاع مقدس، 
اعزام پیشکســوتان دفاع مقدس 
به شــهرها و بخش های مختلف 
اســتان به عنوان راویان انقاب 
اســامی و دفاع مقدس را از دیگر 
برنامه های ستاد بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس استان کرمانشاه بیان 

کرد.

رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: مدارسی که بعد از زلزله کرمانشاه بازسازی 
شــده اند استحکام الزم را دارند و اطمینان می دهیم که 

بر اثر پس لرزه ها تخریب نخواهند شد.
به گزارش ایســنا مهراهلل رخشانی مهر در آیین آغاز 
ســال تحصیلی جدید که همزمان با بهره برداری از ۵9 
مدرسه بازسازی شده مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، 
)اول مهر( در مدرســه قائم ســرپلذهاب برگزارشــد، 
فضاهــای آموزشــی را از جمله مهمترین شــاخص 
های توسعه یافتگی یک کشــور دانست و افزود: نظام 
جمهوری اســامی توجه ویژه ای به توسعه فضاهای 
آموشی داشته اســت.وی افزود: سرانه فضای آموزشی 
از ۱/۵ مترمربع در ســال های قبل از انقاب اکنون به 
۵/۲ مترمربع برای هر دانش آموز رســیده که رقم قابل 

توجهی اســت.معاون وزیر آموزش و پرورش معماری 
مدارس و فضاهای آموزشــی را از دیگر نکاتی دانست 
که همواره مورد توجه بوده و یادآوری کرد: باید به سمت 

ساخت مدارس فاخر و با عمر مفید باال حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه ایران کشــوری زلزله خیز اســت و 
مدارس ما باید برای این منظور آماده باشند، اظهار کرد: 
مدارس باید آنقدر مقاوم باشــند که اگر حادثه ای رخ داد 

به کانونی برای مدیریت بحران تبدیل شوند.
رخشــانی مهر تاکیــد کرد: در زلزله کرمانشــاه نیز 
بســیاری از مدارس در برابــر زلزله کاما مقاوم بودند و 
بــه محلی برای مدیریت بحران و ارائه خدمات به مردم 
تبدیل شــدند.به گفته این مســئول مدارسی که آسیب 
دیدند نیز هیچکدام از مدارس جدید و ســاخته شــده بر 
اســاس آیین نامه ها نبوده و همــه مدارس تخریبی از 

مدارسی بود که در لیست تخریب و بازسازی قرار داشت.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با 
بیان اینکه مدارســی که اکنون بازسازی می شوند نیز 
مقاوم و بر اساس آیین نامه ها خواهد بود، گفت: اطمینان 
می دهیم این مدارس در برابر پس لرزه ها مقاوم باشند.

به گفته رخشانی مهر 78 مدرسه در مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه تخریب شد که اکنون با کمک خیرین بیش 

از ۲۰۰ مدرسه در حال ساخت است.
وی با اشــاره به بهره برداری از ۵9 مدرسه در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه، افزود: مابقــی این مدارس نیز تا 

پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته این مســئول اکنون در مناطــق زلزله زده 
در نواحی شــهری به جز یک هنرســتان در شهر ثاث 

باباجانی دیگر مدرسه کانکسی نداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه از تولید ساالنه بیش از ۳۶ هزار 

تن گوشت قرمز در استان خبر داد.
به گزارش مهر خسرو شهبازی به تولید 
ساالنه ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز در 
استان اشاره کرد و اظهار داشت:این میزان 
مازاد بر نیاز استان است و حدود ۳۰۰ هزار 
راس دام به کشورهای حوزه خلیج فارس 
صادر می شد که امسال به دلیل ممنوعیت 

صادرات این امر انجام نشد.
وی افزود:میزان تولید ساالنه گوشت 
مرغ در اســتان ۶۵ هزار تن اســت که ۵۰ 
هزار تن نیاز استان و بقیه مازاد نیاز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشــاه با بیان اینکه در بســیاری از 
اســتانهای کشور، گوشــت قرمز و سفید 
تولیدی مــا مصرف می شــود گفت: به 
منظــور کمک بــه خانواده هــای کم در 

آمد گوشــت گرم وارداتی از کشــورهای 
تاجیکستان و اســترالیا نیز به فروش می 

رسد.

وی با اشــاره به فروش 7۰ تن گوشت 
منجمد با قیمت ۲9 هزار تومان به ازای هر 
کیلوگرم افزود: محل های عرضه گوشت 

متفاوت اســت اما تعداد این مکان ها را از 
هشــت مرکز به ۳۲ مرکز ارتقا دادیم که 
بارزترین این مکان ها، شــرکت الغدیر در 
میدان آزادی اســت که بیشترین میزان 

توزیع را انجام می دهد.
شــهبازی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ تن 
گوشت از طریق ارشاد اسامی به هیئات 
مذهبی داده شده گفت: بر اساس جمعیت 
شهرستان ها نیز ســهمیه توزیع گوشت 

اباغ و توزیع انجام شده است.
وی افــزود: حدود ۳۰ درصد گوشــت 
قرمز اســتان کرمانشاه تولید عشایر است 
کــه می توانــد نقش مهمی در توســعه 
دامپــروری داشــته باشــد برهمین مبنا 
مصوب شده تسهیات مورد نیاز از محل 
توسعه روستایی با سود چهار و شش درصد 
در اختیار عشــایر قرار گیرد تا دامپروری را 

توسعه دهند.

 تولید ساالنه بیش از 3۶ هزار تن گوشت قرمز
 در استان


