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گندم 3 سال استان در سیلوها 
ذخیره شد
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کاغذ با ارز دولتی چرا باید 
120 درصد گران شود؟!

شهرداری؛ آماده استقبال 
از بهار تعلیم و تربیت 

احتمال تردد 500 هزار 
زائر اربعین از مرز خسروی
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کرما نشاه

ساخت نیم ضریح حضرت 
زینب)س( در کرمانشاه

افزایش 10 درصدی شهریه مهدهای 
کودک استان

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه از افزایش 10 درصدی شهریه مهدهای کودک استان از ابتدای مهر خبر داد.
به گزارش ایسنا مرتضی کوهی با اشاره به وجود 305 مهدکودک در سطح استان، گفت: از این تعداد 198 مهدکودک شهری و 107 مهدکودک 

روستایی هستند.
وی آمار کودکان موجود در مهدهای اســتان را متغیر دانســت و افزود: به طور میانگین ساالنه 20 تا 22 هزار کودک در مهدهای استان ثبت نام 

می شوند.کوهی با اشاره به پذیرش کودکان زیر 6 سال درمهدهای استان، گفت: از سن 6 ماهگی به بعد ...
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اعطای تسهیالت دامپروری به عشایر 
کرمانشاه

آغاز برداشت خرما از نخلستان های قصرشیرین 
صفحه 2

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 با 
اشــاره به خریــد 636 هزار و 856 تن گندم از کشــاورزان 
کرمانشــاه در ســال 97 گفت: هم اکنــون برای مصرف 
خوراکی سه سال ذخیره اســتراتژیک در سیلوهای استان 

وجود دارد.
به گــزارش ایرنا مظفر رحیمی افزود: این مقدار گندم از 
اواخر اردیبهشــت تاکنون بوده است و پیش بینی خرید ما 

نیز محقق شده است.
ادامه داد: کار خرید گندم توسط 78 مرکز در استان انجام 

شده و 531 هزار و 565 تن آن توسط ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

 ســاخت نیم ضریح حضــرت زینب)س(
 در کرمانشاه

رئیس ستاد بازســازی عتبات عالیات استان کرمانشاه از ساخت نیم ضریح 
مقام حضرت زینب)س( باکمک بانوان خّیرحرم ساز کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایســنا بهمن صحرایی در همایش بانوان خیر حرم ســاز استان 
کرمانشاه  که در مسجد معتضدی برگزار شد، بابیان اینکه ستاد بازسازی عتبات 
عالیات یک نهاد مردمی و برگرفته از دیدگاه های مردمی است، اظهار کرد: این 
نهاد حدود 14 سال پیش و پس از سقوط رژیم بعث عراق در ایران شکل گرفت.

وی به عدم توجه و رســیدگی رژیم بعث به حرم ائمه معصومین)ع( و اماکن 
مقدس در عراق اشــاره کرد و گفت: با سقوط صدام و روانه شدن سیل مشتاقان 
زیارت ائمه اطهار به این کشور ضرورتی به وجود آمد تا برای بازسازی این اماکن 

و رفاه زائرین خود اقدام کنیم. 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمانشاه تاکید کرد: تمام بازسازی های 
انجام شــده در اماکن مقدسه به واسطه مشارکت های مردمی بوده و حتی یک 
ریال از بودجه دولتی و بیت المال طبق فتوای مراجع تقلید و مقام معظم رهبری 
صرف این بازســازی ها نمی شــود. این مسئول اضافه کرد: از محل کمک ها و 
نذورات مردم ایران پروژه ســاخت صحن ســرای حضرت زهرا)س(در نجف 
اشــرف در حال انجام اســت که بزرگترین صحن ســرای ائمه در کشور عراق 
خواهد بود. وی از ســاخت درب سرداب امامین عسگرین)ع( طی سال گذشته 
در کرمانشــاه یاد کرد و گفت: کار ســاخت نیم ضریح مقام حضرت زینب)س( 
نیز به کرمانشــاه واگذار شــده و درحال حاضر به واسطه کمک های بانوان خیر 
این اســتان درحال انجام اســت. صحرایی با بیان اینکه تاکنون 80 درصد کار 
ساخت این نیم ضریح انجام شده، اعالم کرد: طی چند هفته آینده نیز 20 درصد 
باقیمانده را تکمیل خواهیم کرد. وی افزود: کارگاه ســاخت این نیم ضریح ابتدا 
در مسجد جامع قرار داشت که به منظور فراهم شدن امکان بازدید عموم مردم 
آن را به مســجد معتضدی انتقال دادیم. به گفته این مســئول در روزهای آینده 
امــکان بازدید عموم مردم طی صبح و ظهر از کارگاه ســاخت نیم ضریح مقام 
حضرت زینب)س( در مســجد معتضدی امکان پذیر خواهد بود. رئیس ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات کرمانشاه با اشــاره به جمع آوری حدود یک میلیارد 
تومان کمک مردمی این اســتان برای بازســازی عتبات عالیات طی سال 96، 
عنوان کرد: طی پنج ماهه اول امســال نیــز جمعا 500 میلیون تومان کمک ها 
و نذورات مردمی را جمع آوری کرده ایم. در ادامه این مراســم حجت االســالم 
سید محمد حسین ضیغمیان رئیس پیشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
کرمانشاه بزرگداشت شعائر دینی را نشانه ایمان قلبی انسان عنوان کرد و گفت: 
شــعائر دینی و اماکن مقدسه انســان را به خدا وصل می کنند، لذا ارزش بسیار 
باالیی دارند. وی تاکید کرد: از این نظر اســت که دشمنان نمی خواهند این آثار 
باقــی بماند، به طوری که از زمان متوکل تا وهابیت امروز تمام تالش خود را به 
کار گرفتــه اند تا این بهانه های اتصــال بین خدا و بندگان خدا را با تخریب آنها 
قطع کنند. ضیغمیان همچنین به فعالیت دشمنان در شبکه های مجازی اشاره 
کرد و گفت: آنان حتی در شــبکه های مجازی نیز به شکل های مختلف دست 

به قداست زدایی می زنند تا مردم را از این اماکن دور کنند.

افزایــش 10 درصدی شــهریه 
مهدهای کودک استان

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان کرمانشاه از افزایش 
10 درصدی شهریه مهدهای کودک استان از ابتدای مهر خبر داد.

به گزارش ایسنا مرتضی کوهی با اشاره به وجود 305 مهدکودک 
در ســطح استان، گفت: از این تعداد 198 مهدکودک شهری و 107 

مهدکودک روستایی هستند.
وی آمار کودکان موجود در مهدهای اســتان را متغیر دانســت و 
افزود: به طور میانگین ســاالنه 20 تــا 22 هزار کودک در مهدهای 

استان ثبت نام می شوند.
کوهی با اشاره به پذیرش کودکان زیر 6 سال درمهدهای استان، 
گفت: از سن 6 ماهگی به بعد کودکان در مهدهای استان پذیرش می 
شوند، اما پذیرش کودکان زیر 6 ماه به خاطر محدودیت درنگهداری 

آنها در مهدها ممنوعیت دارد.
معاون اجتماعی بهزیســتی استان کرمانشــاه با اشاره به دسته 
بندی فعالیت مهدکودک ها به لحاظ زمانی به ســه دسته پاره وقت، 
تمام وقت و نیمــه وقت، گفت: تمام مهدهای کودک درطول روز تا 
حدود ساعت 15 فعالیت دارند که مهدهای تمام وقت تا ساعت 15 و 
مهدهای نیمه وقت تا ساعت حدود 12:30 فعالیت داشته و مهدهای 
پاره وقت نگهداری کودکان را هر زمان که والدین آنها مراجعه کنند 

برای مدت یک تا چند ساعت انجام می دهند.
کوهی خاطرنشــان کرد: عمده مجوز مهدهای استان به صورت 
تمام وقت صادر می شــود.وی با بیان اینکه دستورالعمل راه اندازی 
مهدهای شــبانه روزی اعالم شده، گفت: تاکنون مهد شبانه روزی 
در اســتان نداریم، اما هرفردی کــه مراجعه کند درصورت ضرورت 

وجود چنین مهدکودکی در منطقه خاص مجوز آن صادر می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه میزان شهریه مهدها 
را با توجه به ســن کودک، مدت زمان فعالیت مهد و نیز درجه بندی 
مهدکودک ها متغیر دانســت و افزود: مهدهای استان درجه بندی بر 
اســاس کیفیت فعالیتشان دارند و بر این اساس از یک تا چهار ستاره 
درجه بندی می شــوند که بر این اساس میزان شهریه آنها نیز متغیر 
اســت.وی افزود: همچنین نگهداری از کودکان نوپا، نوباوه و نوباوه 
دوم نیز شــهریه های متغیری دارد و بر اســاس مدت میزان فعالیت 
مهدکــودک به صورت تمــام وقت، نیمه وقت و پــاره وقت میزان 

شهریه ها متغیر است.
کوهی با اشــاره به افزایش 10 درصدی شهریه مهدهای کودک 
استان، گفت: اعمال افزایش شــهریه قرار بود از ابتدای اردیبهشت 
انجام شــود که با تاخیر چندماهه از ابتدای مهر امسال اعمال خواهد 
شــد.وی تصریح کرد: این میزان افزایش شــهریه هــم با توجه به 
افزایش قیمت اجاره  بهای مهدها، افزایش قیمت تجهیزات و ســایر 

هزینه های مهد چندان زیاد نیست.

آغاز برداشت خرما از نخلستان های قصرشیرین 

اعطای تسهیالت دامپروری به عشایر کرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین 
از آغاز برداشــت خرما از 385 هکتار از 
نخلســتان های بارور این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش ایرنا مــراد محمودیان 
فرد افزود: پیش بینی می شــود امسال 
از نخلســتان های بارور این شهرستان 
در مجموع بیش از 2 هزار تن محصول 
خرما برداشــت و روانه بــازار مصرف 

شود. 
وی با بیان اینکه قصرشــیرین در 
مجمــوع 752 هکتار نخیالت دارد که 
از ایــن میزان 367 هکتار آن غیر بارور 
و 385 هکتار بارور است، ارقام خرمای 
تولیــدی این شهرســتان را شــامل 
زاهدی، اشرسی، جعفری، پیارم، ربی و 

دیری ذکر کرد. 
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
پروانه مشــاغل خانگی با نام بســته 
بندی خرما برای باغداران فعال صادر 

شده اســت، برای دومین سال متوالی 
خرمای تولیدی قصرشیرین به صورت 
بسته بندی به بازار مصرف عرضه می 

شود. 
این مقام مســئول گفــت: خرمای 
قصرشیرین در بسته های 10 کیلویی 
کارتنی، ظروف پالســتیکی دردار پنج 

کیلویــی و نایلون 10 کیلویی با آدرس 
باغ و تاریخ برداشــت به بازار مصرف 
عرضه می شــود. به گفته محمودیان 
فرد، رقم خرمای اشرسی در کشور تنها 
در قصرشــیرین وجود دارد که دارای 2 
نوع خشــک و نرم، درشت و گوشتی با 
کیفیت باال و بسیار خوش طعم است. 

وی عنــوان کرد: هــم اکنون کار 
برداشــت خرمــای نــرم و رطب این 
شهرستان آغاز شده است و در چند روز 
آینده نیز برداشــت سایر ارقام خرما در 

این منطقه شروع می شود. 
وی گفت: تعــدادی از زنان منطقه 
نیز با اســتفاده از تسهیالت خانگی در 
این فصل به پخت و تولید شــیره خرما 
که در اصطالح محلی 'دوشــاب' گفته 
می شود، اشــتغال دارند و فروش این 

محصول نیز رونق خاصی دارد. 
وی افزود: تعــدادی از باغداران نیز 
در 2 نقطه ورودی قصرشیرین از سمت 
ســرپل ذهاب و گیالنغرب، محصول 
خرما را برای مسافرانی که قصد خرید 

دارند، عرضه می کنند. 
شهرستان قصرشــیرین در غرب 
کرمانشــاه با بیــش از 27 هــزار نفر 
جمعیت، دارای 30 هزار هکتار اراضی 

کشاورزی و باغی است.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه 
گفت: تسهیالت دامپروری به عشایر و برخی روستاییان 
و خانوارهــای مورد حمایت کمیته امداد و بهزیســتی 

پرداخت می شود.
به گزارش مهر خســرو شهبازی اظهار داشت: علت 
ممانعت از خرید دام در گذشــته احتمال تلف شــدن دام 
و پیشــگیری از به انحراف رفتن تسهیالت مالی بود اما 
اینک در راستای توسعه دامپروری و با استفاده از دام های 
اصالح نژاد شده تسهیالتی به عشایر و برخی روستاییان 
و خانوارهــای مورد حمایت کمیته امداد و بهزیســتی 

پرداخت می شود.
وی افزود: شرط اعطای این تسهیالت این است که 
افراد مذکور سه دام سنگین و بیش از 15 راس دام سبک از 
نژاد های اصالح شده نظیر کردی، سنجابی، لر و بختیاری 

داشــته و همچنین نسبت به غالف زنی و داشتن کد 16 
رقمی برای شناســه دار شــدن دام ها اقدام کنند.رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه از تشکیل 
کمیته ای متشــکل از جهاد کشاورزی، امور عشایری و 
نماینده اســتاندار برای بررسی هزینه کرد تسهیالت در 
محل خود خبر داد و گفت: هدف از این مهم ارائه خدمت 
به روســتاییان و عشــایر و افراد تحت حمایت نهادهای 

حمایتی است.
وی با اشاره به اینکه تسهیالت مذکور از محل اشتغال 
روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر است و سقف خاصی 
نــدارد، افزود: در این رابطــه محدودیتی برای پرداخت 
نداریــم زیرا 200 میلیارد تومان از محل زلزله از ســوی 
دولت به ما پرداخت شــد همچنین 180 میلیارد تومان 
از بخش توســعه اشتغال روستایی و عشایر و 80 میلیارد 

تومان نیز به نهادهای حمایتی پرداخت شده که در واقع 
با احتساب سایر منابع تسهیالت ما بیش از 800 میلیارد 
تومان خواهد بود.شهبازی با بیان اینکه ما دغدغه مصرف 
صحیح این تسهیالت و اینکه منجر به تولید شود را داریم، 
گفت: کرمانشــاه در زمینه دام از نظر شرایط اقلیمی و نیز 
دسترســی به علوفه مورد نیاز شرایط خوبی دارد تا جایی 

که برای 2 تا 3 برابر ظرفیت موجود نیز مشکلی نداریم.

خبرخبر
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در جشنواره خون و قلم؛
 ۴۷ اثر برتر خوشنویســی شده وصیت نامه 

شهدا ارائه می شود
آثار خوشنویســی شــده وصیت نامه شهدای 
کرمانشاه در جشنواره خون و قلم در نگارخانه شهر 

کرمانشاه به نمایش درخواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، 
در این جشــنواره که به همت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کرمانشاه و بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران اســتان کرمانشــاه و با 
مشارکت ســپاه نبی اکرم )ص( ســازمان بسیج 
هنرمندان و حوزه هنری اســتان کرمانشاه برگزار 
می شــود 47 اثر برتر خوشنویســی از وصیت نامه 

شهدای کرمانشاه در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.
افتتاحیه نمایشــگاه آثار جشنواره خون و قلم ویژه خوشنویسی وصیت نامه شهدای 
واالمقام شهر کرمانشاه 17 شهریور و در آستانه ماه محرم و هفته دفاع مقدس برگزار می 
شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. استاد عبداهلل جواری دبیر اولین جشنواره 
خــون و قلم در گفت و گویی با قدردانی از برگزاری این رویداد فرهنگی، عنوان کرد: از 
مجموع آثار رسیده به اولین جشنواره خوشنویسی خون و قلم ویژه وصیت نامه شهدای 
کرمانشاهی 47 اثر فاخر مورد ارزیابی قرار گرفت و این آثار در نگار خانه شهر به نمایش 
گذاشــته می شود.این نمایشگاه از 17 شــهریور صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از 
ساعت 17 تا 20 در محل نگار خانه شهر کرمانشاه واقع در بلوار شهید مطهری )جوانشیر 
سابق(  فرهنگسرا و نگارخانه شهر برگزار می شود.اختتامیه این رخداد فرهنگی در روز 

25 شهریور با تجلیل از آثار برگزیده برگزار خواهد شد .

شهرداری؛ آماده استقبال از بهار تعلیم و تربیت 
مهندس  حامد لعل بخش سرپرســت شهرداری کرمانشاه گفت : در راستای ایجاد 
محیطی پویا ، شــاد ، ایمن و خاطره انگیز برای دانش آموزان عزیز کرمانشــاهی طرح 
استقبال ازمهر  در مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه از 26 شهریور اجرا خواهد شد . 
بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری ؛ مهندس حامد لعل بخش 
افزود : مجموعه مدیریت شهری در حوزه های معاونتهای خدمات شهری ، حمل و نقل 
و ترافیک ، سازمان فرهنگی اجتماعی و سازمان تاکسیرانی و شهرداری مناطق 8 گانه  

در خدمت  دانش آموزان و فرهنگیان عزیز کرمانشاهی خواهند بود . 
مهندس حامد لعل بخش تصریح کرد : اصالح محیط داخلی و خارجی مدارس، رنگ 
آمیزی ، بهسازی و ترمیم لکه گیری ، خط کشی محل عبور دانش آموزان ، نخاله برداری 
و نظافت و پاکســازی معابر از جمله اقداماتی اســت که در قالب طرح استقبال از مهر در 

فضاهای پیرامون مدارس انجام خواهد شد . 
وی بیان داشــت : تمام تالش مجموعه مدیریت شهری ایجاد فضایی خاطره انگیز 
برای دانش آموزان عزیز می باشد و همکاران شهرداری تمام تالش خود را به کار خواهند 
بست تا محیطی شاد ، پویا و ایمن را برای آینده سازان عزیز مملکت مان فراهم نماییم . 

آمادگی مجموعه مدیریت شــهری 
برای اربعین حسینی

سرپرست شهرداری کرمانشاه از آمادگی مجموعه مدیریت شهری 
جهت ارائه خدمات مناسب وبا کیفیت به زائرین اربعین حسینی خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمانشاه 
مهندس حامد لعل بخش سرپرســت شــهرداری کرمانشاه در حاشیه 
جلســه ای که با حضور مدیران شــهرداری کرمانشاه در ستاد اربعین 
حســینی تشکیل شــد گفت:مدیریت شهری کرمانشــاه امسال هم 
آمادگی الزم را جهت ارائه خدمات مناســب به زائرین اربعین حسینی 

دارد ودر این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شده است.
مهندس حامد لعل بخش با تاکید بر اینکه جلســات مناســبی در 
راستای هماهنگی وهم افزایی بیشتر با استانداری ودیگر  دستگاههای 
اجرایی برگزار شــده است تا با برنامه ریزی مناسب خدمات رسانی به 
زائرین اربعین حســینی با کیفیت باالیی انجام شود بیان داشت :در این 
زمینه از همه پتانســیل وظرفیتهای موجود برای رفاه حال این عزیزان 
استفاده خواهیم کرد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. 
سرپرست شهردار کرمانشــاه افزود:مدیریت شهری در دوبخش 
خدماتی وفرهنگی امســال میزبان زوار عتبات عالیات می باشد وقطعًا 
شهرداری درکنارمردم شریف ، متدین و والیت مدار کرمانشاه خدمات 
شایســته ودرخور شان زائران امام حســین )ع( به این عزیزان را ارائه 

خواهد داد.

خدمات حوزه سالمت در مسکن مهر 
شهرک سجادیه

پنجشــنبه و جمعه هفته جاری در راستای ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی، ایستگاه سالمت در مسکن مهر شهرک سجادیه کرمانشاه به 

مردم این محله خدمات ارائه خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری کرمانشــاه این ایســتگاه ســالمت با تعامل و همکاری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری، موسسه صدای 
سالمت، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی 
کرمانشاه، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، ستاد  مبارزه با مواد مخدر 
و شــهرداری منطقه برپا و در قالب ســه ایســتگاه سالمت، معاینات 
پزشــکی و مشاوره درمانی در مسکن مهر شــهرک سجادیه به ارائه 

خدمات خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش ایســتگاه سالمت شهرک سجادیه در 15 و 
16 شــهریور از 8 صبح تا 8 شب به اهالی محل خدمات رسانی خواهند 
کرد. گفتنی اســت در این ایســتگاه سالمت خدمات پزشک عمومی، 
خدمات مشاوره ژنتیک، مشاور تغذیه، مشاوره اعتیاد مشاوره سالمت 
معنوی، تست قند خون و فشار خون به صورت رایگان انجام می شود.

 افزایش 5 درصدی  سهم شهرداری کرمانشاه 
از مالیات بر ارزش افزوده

سرپرســت شــهرداری کرمانشاه با اشــاره به 
مصوبات جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان, 
از افزایش 5 درصدی سهم این شهرداری از مالیات بر 

ارزش افزوده به دستور استاندار خبرداد.
به گــزارش روابــط عمومی و امور بیــن الملل 
شــهرداری کرمانشــاه, مهندس حامد لعل بخش 
گفت: خوشــبختانه دکتر بازوند، استاندار, در تعامل با 
نمایندگان شورای اسالمی شهر, دستور این افزایش 
ســهم شــهرداری را صادر نمود که قطعا در رشد و 

توسعه شهر کرمانشاه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی, افزایش سهم 5 درصدی شهرداری 
از مالیــات بر ارزش افزوده در ارائه خدمات بهینه و با 
کیفیــت مطلوب در حوزه هــای عمرانی, خدماتی و 
فرهنگی و پرداخت معوقات شهرداری نقش بسزایی 

خواهد داشت.
سرپرســت شــهرداری کرمانشــاه از نگاه ویژه 

اســتاندار در این زمینه به مجموعه مدیریت شهری 
و حمایت نمایندگان شــورا که باعث شدند مهندس 
بازوند این دســتور را صادرنماید تقدیر و تشکر کرد. 
وی تأکیــد کرد: کیفیت زندگی و ارائه خدمات بهینه 
و مناســب به شهروندان با پویایی اقتصادی و کسب 

درآمد و منابع مالی پایدار رابطه مستقیم دارد.
لعل بخش با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه 
های مجموعه مدیریت شــهری دســتیابی به منابع 
مالی پایدار اســت, افزود:  پایدار نبودن منابع مالی در 
سیاستگذاری های شهرداری ها خلل ایجاد می کند 
و یکی از معضالت امروزه مدیریت شهری کرمانشاه 

است.
سرپرست شــهرداری کرمانشــاه تصریح کرد: 
مالیــات بر ارزش افــزوده فرصت مناســبی برای 
شهرداریها به وجود آورده است که می توان بر اساس 
آن زمینه ارتقای عدالت محوری در مناطق و انعطاف 

پذیری را به وجــود آورد و برمبنای آن برنامه ریزی 
کرد.

خبراخبار

با محوریت تجلیل از بازنشستگان؛ 

همایش پیاده روی به مناسبت روز خانواده برگزار شد 
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
بــه مناســبت روز خانــواده و تکریــم 
بازنشســتگان 16 شهریور در کرمانشاه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمانشــاه، همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی به مناســبت 25 ذی الحجه 
و روز خانواده و تکریم بازنشســتگان با 
مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری، صندوق بازنشستگی 
کشوری استان کرمانشاه، اداره ورزش و 
جوانان شهرستان کرمانشاه، کمیسیون 
ورزش و جوانان شــورای اسالمی شهر، 

هیئت ورزش هــای همگانی و میزبانی 
ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شهری شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

بر اســاس این گزارش این همایش 

از ســاعت 8 صبح روز جمعه 16 شهریور 
از پارک فدک آغــاز و تا پارک غربی رو 

به روی سازمان پارک ها ادامه داشت .
سید پیمان موسوی رئیس کمیسیون 

ورزش شورای اسالمی شهر کرمانشاه 
در این مراســم گفت: هدف از برگزاری 
این همایش تکریم باز نشستگان عزیز 

به عنوان سرمایه های اجتماعی است.
رئیس کمیســیون ورزش و جوانان 
شورای اســالمی شهر کرمانشاه اذعان 
کرد: این بزرگواران 30 ســال به کشور 
و به مردم خدمت کردند و باید مسئولین 
به بازنشســتگان توجه بیشتری داشته 

باشند.
اجرای نمایش و موســیقی از برنامه 
هــای ایــن همایش بــود و در پایان به 
قید قرعه به شــرکت کننــدگان در این 

همایش 30 کارت هدیه اهدا گردید.
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گندم 3 سال استان در سیلوها ذخیره شد

مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمات 
بازرگانــی منطقــه 9 با اشــاره به خرید 
636 هزار و 856 تن گندم از کشــاورزان 
کرمانشاه در ســال 97 گفت: هم اکنون 
برای مصرف خوراکی ســه سال ذخیره 
اســتراتژیک در ســیلوهای استان وجود 

دارد.
به گزارش ایرنــا مظفر رحیمی افزود: 
ایــن مقدار گنــدم از اواخر اردیبهشــت 
تاکنون بوده اســت و پیش بینی خرید ما 

نیز محقق شده است.
ادامه داد: کار خرید گندم توســط 78 
مرکز در اســتان انجام شــده و 531 هزار 
و 565 تن آن توســط ســیلوهای دولتی 
و خصوصــی و نیز 105 هــزار و 291 تن 
توســط مباشــرین تعاونی روستایی در 
مناطقی که ســیلو در دسترس کشاورزان 

نبوده خریداری شده است.
رحیمی بیان داشــت: خرید تضمینی 
گندم برای امســال هــزار و 300 تومان 
به ازای هــر کیلوگرم گندم معمولی بوده 
است.وی اضافه کرد: همچنان پنج مرکز 
خرید فعال در اســتان آمــاده خرید گندم 
مناطق صعب العبور و 'داس درو' هستند 
و تا آخریــن محموله گندم خریداری می 

شود.
به گفته رحیمی، 47 ســیلوی بخش 
خصوصــی و نیز هفت ســیلوی بخش 

دولتی در اســتان کرمانشاه وجود دارد که 
با مجهز شــدن به آخرین تجهیزات روز 
دنیا کار ذخیره ســازی گندم را با باالترین 

کیفیت انجام می دهند.
وی افزود: هم اکنــون یک میلیون و 
278 هزار تن ظرفیت ذخیره استراتژیک 
در اســتان وجــود دارد و با توجــه به نیاز 
ســاالنه 250 هزار تنی مصرف خوراکی 
اســتان بقیه طبق برنامه به سایر استان ها 
حمل می شــود.مدیرعامل شرکت غله 
و خدمــات بازرگانی منطقــه 9 در ادامه 
گفت: گندم ذخیره شــده ســال های 94 
و 95 مصرف شــده و آنچــه که اکنون به 
مصرف می رسد گندم های نو ذخیره شده 
سال 96 است.رحیمی بیان داشت: گندم 
تازه برداشت شده باید یک خواب 6 ماهه 
داشــته باشــد تا به کیفیت مطلوب برسد 
برای همین گندم ســال 97 در سال آینده 

به مصرف خواهد رسید.
وی درصد ســن زدگی گندم امســال 
استان را زیر نیم درصد اعالم کرد و گفت: 
در زمینه ســن زدگی کاهش چشمگیری 
داشــته ایم چرا که با توجه به کوهستانی 
بودن اســتان در گذشــته آمار سه و چهار 
درصدی ســن زدگی را نیــز تجربه کرده 

بودیم.
* وضعیت دانه های روغنی 

مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمات 

بازرگانی منطقــه 9 در ادامه گفت و گو با 
ایرنا اعالم کرد: این شرکت عالوه بر خرید 
گنــدم ماموریت خرید تضمینی دانه های 
روغنی نظیر کلزا، سویا و دانه آفتابگردان 

را نیز بر عهده دارد.
وی افــزود: دانه های روغنی برخالف 
گندم ذخیره ســازی نمی شوند و مستقیم 

به کارخانه حمل می شوند.
رحیمــی از اتمام خریــد دانه کلزا خبر 
داد و گفت: براســاس حمایت دولت برای 
سومین سال اســت که دانه روغنی کلزا 
به صورت تضمینی از کشــاورزان استان 
خریداری شــده و نرخ آن به ازای هر کیلو 

2 هزار و 866 تومان بوده است.
وی از رشــد چشــمگیر خریــد کلزا 
در کرمانشــاه خبر داد و بیان داشــت: در 
ســال 96 مقدار 9 هزار و 800 تن کلزا از 
کشاورزان اســتان خریداری شده بود اما 
امســال این مقدار به 19 هزار و 965 تن 

رسیده است.
به گفته رحیمــی، 17 مرکز کار خرید 
دانه های کلزا را در استان انجام داده اند و 
کل پول کشاورزان نیز پرداخت شده است.

وی در خصوص خرید دانه آفتابگردان نیز 
اظهار کــرد: یک مرکز خرید در شــیان 
اسالم آباد غرب مسئولیت خرید این دانه 
را انجــام می دهــد و کار خرید همچنان 
ادامه دارد.آنچنان که رحیمی بیان داشت: 
تاکنون 50 تن دانه آفتابگردان خریداری 
شده است؛ وی پیش بینی کرد که تا 200 
تــن از این دانه روغنی نیز از کشــاورزان 

استان خریداری شود.
به گفته وی، در اســتان کرمانشاه دانه 

روغنی سویا کشت نمی شود.
کرمانشــاه 946 هــزار و 871 هکتار 
زمیــن کشــاورزی آبی و دیــم دارد که 
ســاالنه بیش از چهار میلیون و 600 هزار 
تن محصوالت کشــاورزی در این استان 

تولید می شود.

رییس اتحادیه چاپخانه داران کرمانشــاه با 
اشــاره به واردات کاغذ با از ارز دولتی گفت: چرا 

باید در این شرایط کاغذ 120 درصد گران شود.
به گزارش ایســنا، کیوان کاشفی در جشنواره 
صنعت چاپ اســتان که در محل اتاق بازرگانی 
اســتان برگزار شد با اشــاره به قدمت 110 ساله 
صنعت چاپ در کشور، گفت: توسعه صنعت چاپ 
و سرمایه گذاری هایی که طی چهار دهه گذشته 
در این حوزه اتفاق افتــاده قابل قیاس با پیش از 

انقالب نیست.
وی افــزود: امــروزه صنعت چاپ کشــور 
پیشرفت های چشمگیری داشته و در کنار فعالیت 
در حوزه فرهنگ، در ســایر حوزه های صنعتی و 

بسته بندی نیز ورود پیدا کرده است.
کاشفی به مشکالت صنعت چاپ استان هم 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: آنچه امروز به عنوان 
مشکل صنعت چاپ استان مطرح است فاصله ما 
با صنعت روز دنیاست.وی افزود: در گذشته فاصله 
صنعت چاپ استان با صنعت روز دنیا شاید در حدود 
چند ماه بود، به طوری که اگر امروز دستگاهی در 
حوزه چاپ در دنیا معرفی می شــد بعد از چند ماه 
در صنعت چاپ استان نیز به کارگیری می شد، اما 
امروزه شاهد افزایش فاصله صنعت چاپ استان با 
صنعت روز دنیا هستیم و علت آن نیز عدم سرمایه 

گذاری های کالن در حوزه این صنعت در استان 
است.کاشفی در ادامه کمبود نقدینگی در صنعت 
چاپ استان را یکی از مشکالت  این حوزه عنوان 
کرد و افزود: این صنعت، تنها صنعتی اســت که 
زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در استان اســت و امیدواریم در کنار این وزارت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توجه ویژه به 

مشکالت این حوزه داشته باشد.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران کرمانشــاه با 
اشاره به لزوم آموزش در حوزه صنعت چاپ گفت: 
امــروزه علم و دانش در دنیا حرف اول را می زند و 
در همین راســتا و به منظور ارتقای سطح دانش 
چاپخانه داران، تفاهم نامه ای میان  فنی و حرفه 
ای اســتان، دانشــکده فرهنگ و هنر و اتحادیه 
چاپخانه داران استان برای آموزش در حوزه چاپ 
به امضا رسیده است.وی در ادامه با اشاره به وجود 
46 چاپخانه در کرمانشــاه گفت: همچنین 300 
واحــد تکثیر پیش از چاپ و پــس از چاپ نیز در 
استان فعال هستند.کاشفی در ادامه به تکانه های 
ارزی 6 ماهه گذشته در کشور اشاره کرد وافزود: 
این نوســانات ارزی واحدهای اقتصادی کشور 
را دچار مشــکل کرده که صنعت چاپ نیز از آن 
مستثنی نیســت.وی به افزایش 120 درصدی 
قیمت کاغذ که مشکالت بسیاری برای چاپخانه 

داران ایجاد کرده اشــاره کرد و افزود: این گرانی 
سرســام آور در حالی است که حتی یک نفر هم 
نیست که ادعا کند با ارز آزاد، واردات کاغذ انجام 
می دهد.وی افزود: کاغذ جزو اقالم ضروری است 
و ارز دولتی به آن تعلق می گیرد اما علی رغم این 
موضوع شــاهد گرانی بیش از حد قیمت کاغذ در 

بازار هستیم.
وی تصریح کرد: در همین راســتا تقاضای ما 
این اســت که تعاونی های مربوطه در این زمینه 
واســطه شده و واردات را انجام دهند تا شاهد این 

وضعیت نباشیم.
*صنعت چاپ کرمانشــاه در مرحله 

سنتی مانده است
حجت االســالم رحیم جعفــری مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز در این مراسم 
صنعت چاپ را یکی از عناصر و عوامل تولید علم 
و دانش و فرهنگ در جوامع بشــری عنوان کرد و 
افزود: این صنعت همواره یکی از زیرساخت های 
مهم توســعه فرهنگی در همه جوامع محسوب 

شده و می شود.
وی به تاریخ 100 ساله صنعت چاپ در کشور 
اشــاره کرد وافزود: در کشــور ما نسبت به سایر 
کشورهای پیشرفته این صنعت با تاخیر رسمیت 
پیدا کرد، اما تاریخ نشان می دهد صنعت چاپ نه 

به شــکل امروزی و صنعتی آن از پنج قرن پیش 
از میالد مسیح )ع( در ایران وجود داشته است.

جعفــری در ادامه به مشــکالت حوزه چاپ 
اســتان اشــاره کرد و با بیان اینکه صنعت چاپ 
اســتان در مرحله ســنتی خود مانده، گذر از این 
مرحله را مســتلزم کسب تحصیالت آکادمیک 
و مجهز شــدن چاپخانــه داران به تحصیالت 

دانشگاهی و علم روز دنیا دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
کرمانشاه افزود: در همین راستا رشته تبلیغات که 
مرتبط با حوزه چاپ است در دانشکده فرهنگ و 
هنر راه اندازی شــده و ســال گذشته راه اندازی 
رشــته چاپ نیز پیگیری شــد که امیدواریم ترم 

آینده بتوانیم در این رشته نیز دانشجو بپذیریم.
جعفری به ضرورت راه انــدازی چاپخانه به 
روز و مجهز برای چاپ نشــریات مکتوب استان 
اشــاره کرد وافزود: روزنامه ها و نشریات استان 
باید در داخل همین اســتان به چاپ برسند و در 
همین راستا ضروری است که چاپخانه ای مجهز 
داشته باشیم و در این راستا چاپخانه داران استان 
باید آســتین همت باال زده و سرمایه گذاری در 
ایــن زمینه انجام دهند.در پایان این مراســم از 
پیشکسوتان و فعاالن عرصه صنعت چاپ استان 

تقدیر شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران کرمانشاه:

کاغذ با ارز دولتی چرا باید 120 درصد گران شود؟!

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در صورتی 
که نهادهای ذی ربط مجوز بازگشایی مرز خسروی برای اربعین را 
صادر کنند، زیرســاخت های این پایانه آمادگی استقبال 500 هزار 

زائر را دارد.
به گزارش مهر عبدالهاشــم حسن نیا، درباره احتمال بازگشایی 
مرز خســروی در ایام اربعین امسال گفت: مقدمات پذیرش حدود 
500 هزار نفر را در مرز خســروی داریم. به گونه ای که پیش بینی 
می شود اربعین امسال 2/5 میلیون نفر رفت و 2/5 میلیون نفر تردد 
برگشــت از عراق به ایران را شاهد باشیم. از آنجایی که احتماال 10 

تا 20 درصد این افراد با هواپیما یا قطار به کربال مشــرف می شوند، 
پیش بینی می کنیم بین 80 تا 90 درصد نیز از طریق مرزهای زمینی 
مهران، شلمچه، چذابه و خسروی به عراق رفت و آمد داشته باشند. 
بنابراین اگر مرز خســروی باز شود بین 400 تا 500 هزار نفر از این 
پایانه مرزی به عراق خواهند رفت.به گفته حســن نیا، این اتفاق در 
صورت فراهم شــدن مقدمات انجام کار از سوی مقامات ایرانی و 
عراقی بوده و ممکن است کشور عراق اجازه تردد از این مرز را صادر 
نکند.وی ادامه داد: تصمیم گیری بر ســر اینکه آیا مرز خسروی در 
ایام اربعین مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا خیر در حیطه اختیارات 

ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست. اگر تصمیم بر این 
باشد که این مرز بازگشایی شود سازمان راهداری زیرساخت های 

استفاده از پایانه مرزی خسروی را فراهم کرده است.
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآور شد: اگر 
مرز خســروی قرار نباشد مورد اســتفاده قرار گیرد دستور کار این 
سازمان مانند سال های گذشته عبور دادن بیش از 50 درصد زائران 
از مــرز مهران و کمتر از 50 درصد بقیه مرزهای شــلمچه وچذابه 
خواهد بود ولی اگر مرز خسروی باز شود سرریز سهمیه مرز مهران 

به خسروی منتقل خواهد شد.

احتمال تردد 500 هزار زائر اربعین از مرز خسروی


