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کرمانشاه؛ بهشت فرصت های سرمایه گذاری 

دولت به کرمانشاه بی توجه 
نیست

 »کلینیک صنعت«  
راه اندازی شد

هرسین؛ پایلوت اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک

کشت هزار هکتار آفتابگردان 
روغنی در مزارع کرمانشاه

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

 افتتاح ۱۴ پروژه حوزه 
آبخیزداری و جنگل کاری

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تدوین برنامه توسعه و   
کشت آفتابگردان روغنی در ۱۰۰۰ هکتار در استان خبر داد.

الهه فرهادی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: سیدافشین صفوی اظهار داشت: در راستای توسعه کشت 
آفتابگردان روغنی در استان و ضرورت تولید این محصول برای تولید روغن آفتابگردان؛ از سال ۹۵ برنامه کشت 

آفتابگردان روغنی در استان آغاز شده و در همان سال حدود ۴۸ هکتار آفتابگردان روغنی کشت شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۶ سطح کشت آفتابگردان روغنی...
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پرستاران شغل مقدسی دارند
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی در بازدید از بیمارستان های شهدا و حضرت معصومه)س( به مناسبت روز پرستار مطرح کرد؛

پنجــم جمــادی االولــی، ســالروز 
والدت شیرزن صحرای کربال، زینب 
کبری )س( اســت. او که توانست با 
پیام رســانی شایسته از بازماندگان 
حادثه جانسوز عاشورا نیز به نیکویی 
پرستاری کند و لقب بزرگ »پرستار 
همیشه تاریخ« را زیبنده خود سازد، 
ایــن روز مبارک، از ســال ها پیش » 

روز پرستار« نامیده شده است.
خبرنــگار   - رضایــی    شــیرین 
جام  جــم کرمانشــاه: پرســتار که با 
دســتان نوازشــگر و قلــب مهربان 
خود، درد بیمار را تسکین می بخشد 
و بــه او نوید حیاتــی دوباره می دهد 
باید قدر او را دانست و به او و حرفه 
مقدســش احترام گذاشت، چنانکه 
مقام معظم رهبــری ) مدظله العالی( 

می فرمایند:
» بــه نظــر مــن، همــه مــردم ما و 
همــه کســانی کــه بــه سرنوشــت 
بیماران و به ســالمت کشور اهمیت 
می دهند، بایســتی به قشر پرستار 
توجــه ومحبــت و اهمیــت نشــان 
 دهنــد چــه مســووالن و چــه آحــاد 

مردم«

* پرستار واژه ای آشنا
پرستار عجب واژه آشنایی است، 
کلمه ای که ناخودآگاه هر شــنونده 
ای را به یــاد آرامش پس از طوفان 
و به یاد شــخصی می انــدازد که در 
لحظات ســختی، ناراحتی و ســاعتی 
کــه به کمک نیاز دارد، یاری رســان 
اوســت، انســان های بی ادعائی که 
بــه معنای واقعی کلمــه خالصانه کار 
می کنند و تمام تالش خود را معطوف 
می سازند تا بیماران، دوران نقاهت 

خود را به آرامی سپری کنند.
این واژه آدمــی را به یاد مفاهیم 
دیگری می اندازد، یاد شب بیداری 
و یاد مردان و زنان ســپید پوشی که 
لحظــه ای لبخند از سیمایشــان دور 

نمی شود. 

* وظیفه مردم و مسئوالن 
بدون تردیــد جامعه پرســتاری، 
بــا مشــکالت فــراوان معیشــتی، 
استخدامی و آموزشی دست و پنجه 
نرم می کند، توجه مردم ومسووالن 
بــه ایــن مســائل، پرســتاران را از 
نظر روحــی، تقویت می کنــد تا بهتر 

بتواننــد بــه شــغل مقــدس خــود 
بپردازند.

مقــام معظم رهبــری در این باره 
می فرمایند:

برنامــه  در  بایــد  »مســئوالن 
ریزی هــای خود، نــگاه ویــژه ای به 
شــغل پرســتاری داشــته باشند و 
بــرای حل مشــکالت آنــان، از جمله 
اســتخدامی،  معیشــتی،  مســائل 
آمــوزش حیــن خدمــت و دوران 
استراحت پرســتاران، درچارچوب 
مقدورات وامکانات دولت، بیش از 

پیش تالش نمایند.«
بنابــر وظیفــه خــود در ایــن روز 
مبارک وبا تجلیل از خدمات انســان 
دوستانه پرستاران ضمن بازدید از 
بیمارستان شهدا و تقدیر از زحمات 
پرستاران کل استان، خدمت جناب 
آقــای دکتر میثم حجتــی پور، مدیر 
درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
اســتان کرمانشاه که درروز پرستار 
به اتفاق هیات همراه جهت بازدید و 
تقدیر و تجلیل از پرستاران عزیز به 
این بیمارستان آمده بود، رسیدیم 
و از وی تقاضــا نمودیــم در این روز 

مبــارک و در کنــار پرســتاران نقطه 
نظرات خود را راجع به اهمیت شغل 
پرستاری ووضعیت این عزیزان در 
استان ومســائل اســتخدامی آنان 

بیان کنند. 
دکتــر حجتــی پــور با ســعه صدر 
تقاضای مــا را پذیرفــت و ابتدا در 
این گفتگو، روز پرســتار را به همه 
پرستاران عزیز استان که در اقصی 
نقاط این منطقه به خدمت مشــغول 
هســتند تبریــک وتهنیــت گفــت، 
ویــاد آور شــد که درحوزه ســالمت 
وتندرســتی ومراقبت، پرســتاری 
یکــی از مهمتریــن راه هــای درمان 

بیمار است.
ایشــان در ابتــدا بــه مناســبت 
نامگــذاری این روز به نام پرســتار 
گفتند، روز والدت فرخنده حضرت 
زینــت کبــری )س( به عنــوان روز 
پرســتار نامیده شــده که مناسبت 
مبارک و خجســته ای است زیرا این 
بانــوی بزرگ اســالم الگــو و نمونه 
بارزی از پرستار می باشند به طوری 
که تاریخ این شــخصیت بی بدیل را 

بزرگ پرستار بشریت می داند.

وی ســپس افــزود: روز پنجــم 
جمــادی االولــی در هــر ســال ، روز 
مبارکی است، میالد باسعادت اسوه 
صبــر و پایــداری، حضــرت زینــب 
علیهم الســالم که روز پرســتار نام 

گرفته است.
 در ایــن روز بانویــی پــا به عرصه 
وجــود نهــاد کــه آمــوزگار ایثــار 
وفداکاری بود، او بزرگ پرســتاری 
اســت کــه در ســال های گوناگــون 
حیــات پر برکت خویــش از پنج امام 
بزرگوار پرســتاری کرده است. این 
پرســتار جــاودان همیشــه تاریخ، 
همــواره بر تارک زمان می درخشــد 
وهمــگان را به یاد صبــر، مقاومت و 

ایثار می اندازد.
مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی 
ســپس خاطر نشان ساخت: سازمان 
تامیــن اجتماعــی اســتان در حــال 
حاضر 260 پرســتار شاغل دارد که 
در دو بیمارســتان و5 مرکز سرپایی 

مشغول خدمت می باشند.
دکتــر حجتــی پور بــه ایــن نکته 
اشــاره نمــود کــه پرســتار انگیزه 
ســالمی دارد زیــرا شــغلی مقدس 

انتخــاب کــرده اســت و این شــغل 
همــاره با اســترس و شــب بیداری 
و درگیــر با بیمار ومســائل ســخت 
دیگر روبه روســت و چنین انســانی 
با انگیزه سالم این حرفه مقدس را 
بر گزیده و به خوبی با سختی های آن 

آشناست. 
از ایــن رو پرســتاری حرفــه ای 
اســت کــه جــزو مشــاغل ســخت 

محسوب می شود.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه 
آزمــون پرســتاری ایــن ســازمان 
اشاره نمودوگفت: ما مهرماه آزمون 
جذب پرســتار را برگزار نمودیم که 
انشاا... تا آخر امسال یا اوایل سال 
آینــده نتایــج آن را اعــالم می کنیم 
تــا کمبود پرســتار را تاحدی جبران 
نمائیم و عالوه بر آن مدیریت درمان 
سه آزمون منطقه ای برگزار نموده، 
برای شهرســتان های پاوه، جوانرود 
وســنقر که در این راستا بیشترین 
حد اشتغالزائی را به خود اختصاص 
داده اســت و امیدواریم این روند 
همچنــان ادامــه یابــد تــا فرصــت 
اشتغال بیشتری را به وجود آوریم.
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مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان 
هرســین خبر داد.کیومرث مظفری با بیان اینکه شهرستان هرسین پتانسیل الزم برای پیاده 
ســازی سامانه های الکترونیکی بیمه سالمت را دارد، اظهار داشت: اجرای این طرح در آستانه 

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی کلید می خورد. 

الهه فرهادی - خبرنگار جام جم کرمانشــاه: وی افزود: سازمان بیمه سالمت 
برای استقرار نظام الکترونیک در فرآیند خدمات رسانی به بیمه شدگان و اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در هرســین به عنوان اولین شهرستان اســتان آمادگی کامل دارد.مدیرکل بیمه 
سالمت استان کرمانشاه پرداخت های اخیر به مراکز درمانی دولتی و خصوصی را گام مهمی در 

به روز رسانی پرداخت ها دانست و گفت: عالوه بر تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات سال 
گذشته ، علی الحساب آبان مراکز دانشگاهی و مرداد مراکز غیر دولتی نیز پرداخت شده است.وی 
بیان کرد: سامانه ۱۶۶۶ پل ارتباطی مردم باسازمان بیمه سالمت است و این سامانه به صورت 
شبانه روزی آماده پاسخگویی به سواالت و پیشنهادات بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد است.

هرسین؛ پایلوت اجرای نسخه نویسی الکترونیک

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه طی یک سال 
نمی توان برای جمعیت بیکار اســتان اشتغال ایجاد 
کرد، گفت: باید توقف رشــد بیکاری در اســتان را 

اطالع رسانی کنیم.
به گزارش ایســنا هوشــنگ بازوند در جلســه 
کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه 
با اشــاره به اقداماتی که دولت برای حمایت از استان 
کرمانشاه انجام داده، افزود: در بیش از یک سالی که 
استاندار کرمانشاه هستم، بی توجهی از سوی دولت 

نسبت به استان ندیدم.
وی ادامه داد: برای نمونه کرمانشــاه تنها استانی 
بود که ســال گذشــته تخصیــص ۱۰۰ درصدی 

اعتبارات آن هم به صورت نقدی داشت.
اســتاندار کرمانشاه از خدمات دولت در ایام زلزله 
هم برای استان کرمانشــاه یاد کرد و گفت: در هیچ 
زلزله ای در تاریخ کشور بعد از گذشت تنها 3۶ ساعت 
از وقوع حادثه ابالغ نقدینگی نداشتیم که دولت این 

کار را برای زلزله کرمانشاه انجام داد.
بازوند یادآور شــد: در بودجه امسال نیز که دولت 
به مجلس تقدیم کرده، کرمانشاه رتبه دوم اعتبارات 

هزینه ای و رتبه پنجم اعتبارات عمرانی را دارد.
وی بــا بیان اینکه توجهات دولت به کرمانشــاه 
حاصل پیگیری نمایندگان اســتان نیز می باشــد، 
خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه علــی  رغم تفاوت 
ســلیقه ها، وحدت خوبی بیــن نمایندگان مجلس و 

مدیریت استان وجود دارد.
اســتاندار کرمانشــاه اشــاره ای هم به وضعیت 
بیکاری در اســتان داشــت و عنوان کرد: استان را با 
۱۶۹ هزار نفر بیکار تحویل گرفتم، به عالوه ساالنه 
حدود 7۵۰۰ نفر ورودی بیــکار و هزار تا ۱۱۰۰ نفر 
نیز ریزش اشــتغال در اســتان داریم.  بازوند افزود: 
قطعا نمی توان یک ســاله بــرای این جمعیت بیکار 
شغل ایجاد کرد یا کرمانشاه را از نظر نرخ بیکاری به 
میانگین کشــور رساند.وی با بیان اینکه جلوی رشد 

بیکاری در اســتان گرفته شده، افزود: طی سالهای 
گذشــته روند نرخ بیکاری استان صعودی بوده که 

اکنون این روند کنترل شده است.
اســتاندار کرمانشاه از تدوین سند اشتغال با هفت 
برنامه مهم خبر داد و یــادآوری کرد: البته نباید این 
امر را نادیده بگیریم که بازار پنج هزار میلیارد تومانی 
که در بازســازی مناطق زلزله زده شکل گرفته نیز بر 

توقف رشد بیکاری استان اثر داشته است.
بازوند اظهار کرد: البته با همه کارهایی که انجام 
شده و کاهشــی که در نرخ بیکاری داشتیم، باز هم 
رتبه اول کشور به لحاظ بیکاری هستیم که این حتما 

برای ما امتیاز نیست.
وی با بیــان اینکه بیکاری باال فرار ســرمایه را 
به همراه دارد، تاکیــد کرد: تالش می کنیم با ایجاد 
زمینه های مناسب برای جذب سرمایه گذاران باز هم 

به کاهش بیکاری استان کمک کنیم.
استاندار کرمانشــاه از متولیان حوزه اشتغال نیز 

خواســت درباره وضعیت دقیق نرخ بیکاری استان 
اطالع رســانی الزم را داشته باشــند و به منتقدان 

پاسخگو باشند.
بازوند در ادامه اشاره ای هم به پرداخت تسهیالت 
برای اشتغال روستایی و عشایر داشت و خاطرنشان 
کرد: بشــدت با پرداخت تســهیالت بــرای خرید 
گوســفند به شیوه ســنتی مخالف هستم و معتقدم 
جلوی پرداخت این تســهیالت باید گرفته شود، اما 
مددجویان کمیته امداد از این قضیه مستثنی هستند.

وی بــا بیان اینکه پرداخت اینگونه تســهیالت 
انحراف بســیار زیادی حتی تــا ۹۰ درصد هم دارد، 
گفت: گاهی با خرید ۵۰ گوســفند، ۱۰ تا ۱۵ خانوار 

وام دریافت می کنند.
اســتاندار کرمانشــاه از اینکه هنوز تســهیالت 
اشــتغال فراگیر روستایی و عشــایری سال ۹7 به 
بانک ها ابالغ نشــده هم گالیه کرد و افزود: مشکل 
این امر آن است که در درجه اول صندوق توسعه ملی 
باید برای پرداخت تســهیالت نزد بانک های عامل 
ســپرده گذاری کند که این کار هنوز صورت نگرفته 
است، به عالوه دولت نیز باید از طریق سازمان برنامه 
و بودجه یارانه ای برای کاهش ســود تسهیالت در 
نظر بگیــرد که این یارانه نیز هنوز پرداخت نشــده 
است.وی همچنین از سهم حدود ۵7 میلیارد تومانی 
کرمانشاه از اعتبارات تبصره ۱۸ هم یاد کرد که یازده 
میلیارد تومان آن ابالغ شــده و گفــت: اگرچه این 
پول اکنون ابالغ شــده، اما سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده این اعتبار در تمام استان ها باید برگشت 
بخــورد، در اختیار وزارتخانه ها قرار بگیرد و از طریق 

آنها توزیع شود.
بازوند ضمــن اعالم مخالفت خود بــا این کار، 
خاطرنشــان کــرد: این امــر در درجــه اول باعث 
فرصت ســوزی و از دســت رفتن زمان می شود و به 
عالوه پولی که به وزارتخانه ها برود مشخص نیست 

چگونه دوباره به استان ها برگردد.

استاندار:

دولت به کرمانشاه بی توجه نیست

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

 افتتاح ۱4 پروژه حوزه آبخیزداری 
و جنگل کاری 

مدیــر کل منابــع طبیعی 
وآبخیزداری اســتان کرمانشاه از 
افتتاح ۱۴ پروژه حوزه آبخیزداری و 
جنگل کاری در کرمانشاه همزمان 

با ایام اهلل دهه فجر خبر داد.
کوالنی از افتتــاح ۱۴ پروژه در 
چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی 
خبر داد و اظهار داشــت: در ایام اهلل 
دهه فجر عملیات آبخیزداری حوزه 
خانقاه شهرستان سنقر وکلیایی به 
مســاحت 3۶۱۱هکتار اجرا خواهد 

شد.
وی افــزود:  در دهه فجر عالوه 
بر اجرای طــرح جنگلکاری جاده 
ســالمت شهرســتان جوانرود به 
مســاحت۱۵هکتار، طرح جنگل 
کاری کریدور بیســتون کرمانشاه 
به مساحت ۹۰هکتار نیز به مرحله 

اجرا می رسد.
طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
وآبخیزداری اســتان کرمانشــاه 
بیان کرد: طــرح بیولوژیک حوزه 
آبخیزداری شهرســتان گیالنغرب 
شــامل بانکت بندی، بــذر کاری 
وقرق به مســاحت 3۰هکتار اجرا 

می شود.
از اجــرای طــرح  کوالنــی 
بیولوژیک حــوزه آبخیــز قارلق 
شهرســتان کنگاور شامل جنگل 
کاری مشــارکتی واقتصــادی به 
مساحت۲۰هکتار خبر داد و گفت: 
همچنیــن در دهــه فجــر طرح 

بیولوژیــک حوزه آبخیز هرســم 
شهرســتان اسالم آباد غرب شامل 
بانکت بندی بــذر کاری وقرق به 
مساحت ۵۰ هکتار اجرا خواهد شد.

وی از اجــرای طرح بیولوژیک 
حوزه آبخیز تین و زردویی شهرستان 
پاوه در حوزه بانکت بندی، بذرکاری 
وقرق به مساحت۵/۱3هکتار خبر 
داد و بیــان کرد: طــرح بیولوژیک 
حوزه آبخیز ســیاهخور شهرستان 
اســالم آبــاد غــرب در بخــش 
جنگلکاری مشــارکتی واقتصادی 
به مســاحت3۰هکتار نیز از دیگر 

پروژه های افتتاحی است.
طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
وآبخیزداری اســتان کرمانشــاه 
تصریح کــرد: عالوه بــر اجرای 
طرح بیولوژیــک حوزه آبخیز توت 
شامی شهرســتان داالهو در حوزه 
جنگلکاری مشــارکتی واقتصادی 

به مســاحت ۴۰هکتار، طرح غنی 
ســازی جنگل روســتای چورژی 
شهرستان پاوه به مساحت7۰هکتار 

اجرا می شود.
وی اجرای طرح غنی ســازی 
جنگل قلعه گاه شهرستان روانسر 
به مساحت3۵هکتار، اجرای طرح 
تغییــر الگــوی مصــرف با نصب 
۲۸دستگاه  خورشیدی،  آبگرمکن 
روســتاهای شهرســتان داالهو و 
طرح تغییر الگوی مصرف با نصب 
آبگرمکن خورشیدی در روستاهای 
شهرستان ثالث بابا جانی به تعداد 
۶۲دســتگاه را از دیگر پروژه های 

افتتاحی دانست.
کوالنی گفت: همچنین در دهه 
فجر طرح تغییــر الگوی مصرف با 
نصــب آبگرمکن خورشــیدی در 
شهرســتان جوانــرود بــه تعداد 

3۵دستگاه اجرا می شود.
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برگزاری همایش بزرگ فرصت های ســرمایه 
گذاری اســتان کرمانشــاه می تواند نقطه عطفی 
در بحث جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
و ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصادی بــرای دیار 
کرمانشاهان باشد، همایشــی که آنقدر اهمیت 
داشــت که رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر 

نفت را به هتل اسپینانس بکشاند.
ایــن همایــش قطعا در صورت تحقــق وعده ها 
می توانــد به رونق و رشــد اقتصادی و اشــتغال 
استان منجر گردد، معرفی کرمانشاه و فرصت ها 
و مزیت های ســرمایه گذاری در آن حلقه مفقوده 
ای بــود کــه ســالیان ســال متولیان امــر به آن 
توجهــی نشــان ندادنــد و یــا از این مهــم غفلت 
ورزیدند امــا با ابتکار اتاق بازرگانی کرمانشــاه 
و حمایت اســتانداری این فرصت برای اســتان 
فراهم گردید تا کرمانشــاه بتوانــد قابلیت ها و 
توانائی های خود را به ســرمایه داران و سرمایه 

گذاران داخلی و خارجی نشان دهد.
حضور رئیس مجلس شــورای اســالمی و وزیر 
نفت در این همایش نشانگر اهمیت رفع مشکالت 
استان کرمانشاه برای مقامات عالیرتبه کشوری 
اســت  چرا که این اســتان علی رغــم ظرفیت ها 
و توانمندی هــای فراوانــی کــه دارد به ســبب 
مشــکالتی چون جنــگ و بی توجهــی دولتمردان 
نسبت به آن با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
می کند و متاســفانه رتبه اول بیکاری کشــور را 
هم به خود اختصاص داده اســت  و برپائی چنین 
همایش هایی به طور قطع عالوه بر معرفی استان 
سبب جذب ســرمایه گذارانی خواهد شد که به 
دنبال ســرمایه گــذاری در جاهایی هســتند که 
عالوه بر فراهم نمودن شــرایط ســرمایه گذاری 

بتوانند از قبل این کار نیز ســود ببرند.
اتــاق بازرگانــی،  صنایع ، معادن و کشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه با درک نیاز مبرم اســتان به 
ســرمایه گذاری علی الخصوص سرمایه گذاران 
خــارج از اســتان این چنین همایشــی را تدارک 
دید تا بتواند با شــرایط تســهیل گری ســرمایه 
گــذاری کــه توســط دولتمردان و ویران ارشــد 
اســتان ایجــاد گردیده به رشــد و رونق اقتصاد 

استان کمک کند. 
بــه طور قطــع قابلیت هــای  های اســتان جهت 
سرمایه گذاری به ویژه در زمینه های گردشگری 
و کشــاورزی و اســتفاده از قابلیت هــای مــرز  
می توانــد بــرای هر ســرمایه گــذاری می تواند 

جذاب باشد.
همایــش یک روزه معرفی معرفی توانمندی ها 
و فرصت های ســرمایه گذاری استان کرمانشاه 
با حضور 500 شــرکت و ســرمایه گذار داخلی و 
خارجــی می تواند فرصت مغتنمــی برای معرفی 
استان باشد و امیدواریم این همایش کرمانشاه 
را تبدیل به بهشــت فرصت های سرمایه گذاری 

نماید.
به طور قطع ۱۷ دی ۹۷ شــبی به یادمانی برای 
اقتصاد و ســرمایه گذاری کرمانشاه بود و یکی از 
بزرگترین رویدادهای سرمایه گذاری  کرمانشاه 

رقم خورد. 
و  توانمندی هــا  معرفــی  بــزرگ  همایــش 
فرصت های سرمایه گذاری استان کرمانشاه  که 
از حدود یکســال قبل برنامه ریزی های متعددی 
بــرای برپایی آن صورت گرفته بود که نیاز اصلی 
اســتان جهت رفع مشــکالت و معضــالت خود را 
آمدن سرمایه گذار و رونق اقتصادی می دانست، 
همایــش بــزرگ بــرای معرفــی توانمندی هــا و 
فرصت های ســرمایه گذاری اســتان کرمانشاه  
برگــزار گردید همایشــی که می توان  با کمک آن 
مزیت ها و زیرساخت های سرمایه گذاری استان 

را برای سرمایه گذاران نشان داد.
 ایــن همایــش )۱۷ دی( در هتــل اســپیناس 
پــاالس تهــران برگــزار گردید و بیــش از 500 

مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشــتند. 
از برجسته ترین مهمانان این همایش می توان 
به علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی 
و بیــژن زنگنه وزیر نفت اشــاره کــرد، به عالوه 
تعدادی سرمایه گذار خارجی نیز در بین مهمانان 

حضور داشتند. 
در محــل برگــزاری همایش میزهــای خدمتی 
برپا شــده بود که دستگاه های اجرایی به تشریح 
خدمــات و حمایت هــای خود از ســرمایه گذاران 
می پرداختنــد و فرصت های ســرمایه گذاری که 
در بخــش آنهــا وجود دارد بــا تمــام جزئیات به 

عالقمندان معرفی می شد. 
به عــالوه کتابچــه و بروشــورهای متعددی از 
مزیت هــای ســرمایه گذاری و پروژه هــای قابل 
واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشــاه تهیه و 

در اختیار شرکت کنندگان قرار می گرفت. 
بیــش از 50 پروژه در بخش های کشــاورزی، 
صنعت، معدن، بهداشت و درمان، عمران شهری 
و ... با ســرمایه گذاری بیش از ۱0 هزار میلیارد 

تومان به سرمایه گذاران معرفی شد. 

*کرمانشاه ، استانی جذاب برای سرمایه گذاری

در ابتــدای همایــش کیــوان کاشــفی دبیــر 
همایش و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 
از مزیت هــای اســتان گفت و افزود: کرمانشــاه 
با وجود زیرســاخت های مختلف و پتانســیل های 
طبیعــی اســتانی جذاب بــرای ســرمایه گذاری 

است. 
وی از وجــود چهار هزار اثر تاریخی، ظرفیت ها 
کشــاورزی، صنعتــی و معدنی اســتان یاد کرد و 
ادامــه داد: ایــن مزیت های ســرمایه گذاری در 

کرمانشاه را سودآور خواهد کرد. 
وی تاکیــد کــرد: در اســتان نیز شــرایط برای 

جذب سرمایه گذاران به خوبی فراهم است.

*رئیس مجلس: باید از مزیت مرز کرمانشاه با 
عراق در شرایط تحریم استفاده کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در بودجه 
ســال آینده تمرکــز ویژه ای در بخــش صادرات 

خواهیم داشت.
فرصت هــای  همایــش  در  الریجانــی  علــی 
ســرمایه گذاری استان کرمانشــاه که ) ۱۷ دی ( 
در هتل اســپیناس تهران برگزار شــد، با اشاره 
به شــرایط اقتصادی و تحریم هــای کنونی که در 
کشــور داریم، اظهار کرد: در بودجه سال آینده 
تمرکــز ویــژه ای در بخــش صــادرات خواهیــم 

داشت.
نیــز  امســال  بودجــه  در  داد:  ادامــه  وی 
مشــوق هایی برای صادرات در نظر گرفته شده 

بود اما آنطور که باید اجرایی نشد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
مولفه هایی که در بودجه برای حمایت از صادرات 
در نظر گرفته می شــود، باید به گونه ای باشد که 
فعــاالن عرصــه صــادرات پشــتیبانی واقعی را 

احساس کنند.
به گفته الریجانی، اقداماتی نیز برای افزایش 
تعامــالت اقتصادی با دولت عراق انجام شــده و 

مذاکراتی در این خصوص انجام خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: در شــرایط کنونــی در کنار 
صادرات باید توجه ویــژه ای به تولیدات داخلی 
نیز داشته باشیم و خالءهایی را که در این زمینه 

داریم مرتفع کنیم.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی خواســتار 
همکاری بانک ها و پشــتیبانی آنها برای افزایش 

تولیدات کشور شد.
وی با اشــاره بــه تاکید مقام معظــم رهبری بر 
موضوع اشــتغال یادآور شــد: بایــد از ظرفیت 
صادرات و تولیدات داخلی برای ایجاد اشــتغال 
اســتفاده کنیــم و مجلس نیز در بودجــه به این 

موضوع توجه ویژه دارد.
الریجانــی بــا تاکیــد بــر لــزوم تســهیل روند 
ســرمایه گذاری خاطرنشــان کرد: شــرایط باید 
به گونه ای باشــد کــه ســرمایه گذاران نیازمند 
پوشــیدن کفــش آهنی و رفتن از ایــن اداره به 
اداره دیگــر نباشــند. ایــن امر باعث می شــود 
ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران جذاب 
شــود و انگیــزه بیشــتری بــرای پــای کار آمدن 

داشته باشند.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی خواســتار 
افزایــش اطالع رســانی در زمینــه ظرفیت های 
از  کــه  حمایت هایــی  و  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران انجام می شــود، شــد و افزود: 

متاسفانه در این زمینه کمی نقص داریم.
وی بــا بیــان اینکــه کل کشــور حامــی تفکــر 
ســرمایه گذاری اســت، گفــت: قبــال تجاربــی 
در زمینــه نشســت مســئوالن اســتان ها بــا 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان های 
دیگر کشور داشــته ایم که باعث جذب تعدادی 

از سرمایه گذاران شده است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکیــد کرد: 
برپایــی ایــن همایــش اقدامی ارزشــمند برای 
جذب سرمایه گذاران به استان کرمانشاه است 
کــه در ایام دفاع مقــدس تمام قد پای کار بودند 
و اکنون اســتحقاق این را دارند که همه به کمک 
آنها برویم و شــرایط زندگی آبرومند را برای آنها 

فراهم کنیم.
وی معتقد اســت، اســتان های دیگــر نیز باید 
مشــابه چنین همایشــی را برای استان های خود 

برگزار کنند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
ســال گذشــته در چنیــن موقعــی همــه نگران 
وضعیت زلزله کرمانشــاه بودیم تا مسائل مردم 
حل شــود، خاطرنشــان کرد: امروز به مرحله ای 
رســیدیم که همــه گرد هم جمع شــدند تا برای 

آینده کرمانشاه گام های بلندتری بردارند.
الریجانی از مزیت های استان کرمانشاه هم یاد 
کــرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین این مزیت ها 
وجــود مــرز طوالنی با کشــور عراق هــم با بخش 
اقلیــم و هــم بخش مرکــزی عراق اســت که در 
شــرایط کنونی تحریم می توان از این فرصت به 

خوبی استفاده کرد.
وی گفت: کرمانشاه در زمینه ارتباطات هوایی، 
حمل ونقــل ریلی، آثار تاریخی، قــرار گرفتن در 
مسیر عتبات عالیات، صنایع، کشاورزی، گیاهان 
دارویی، ســدها و غیره نیــز ظرفیت های زیادی 

دارد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی از موقعیت 
خوب جغرافیایی اســتان کرمانشــاه هم یاد کرد 
که در مســیر جاده قدیم ابریشم قرار داشته و 
هم اکنون نیز شــرق را به غرب و شــمال غرب را 

به جنوب غرب متصل می کند.
الریجانــی در پایان تاکید کرد: در مجلس آماده 
حمایت از کرمانشاه هستیم و نتیجه این همایش 
و پیشــنهاداتی که در حوزه سرمایه گذاری برای 
کرمانشــاه مطرح می شــود را تا جایی که بتوانیم 

حمایت خواهیم کرد.

*وزیر نفــت: کرمانشــاه ظرفیت ایجــاد ده ها 
واحد پایین دستی پتروشیمی را دارد

وزیــر نفــت گفت: توســعه پنج اســتان غربی 
کشور در هم تنیده است.

بیــژن نامــدار زنگنــه در همایــش معرفــی 
فرصت های ســرمایه گذاری اســتان کرمانشاه 
با بیان اینکه کرمانشــاه از دیرباز اســتان پنجم 
و مرکز غرب کشــور بوده، افزود: برای توســعه 
کرمانشــاه  بایــد این اســتان را در قالب ســند 

آمایش غرب کشور دید.
وی افــزود: توســعه آینــده پنج اســتان غرب 
کشــور بایــد در یــک مجموعــه دید شــود، زیرا 
قابلیت هــای این مناطق تکمیــل کننده یکدیگر 

است.
وی اظهــار کــرد: افــراد تاثیرگــذار این چند 
اســتان در زمینه های مختلف، باید چند ماه یکبار 

با هم جلسات هم اندیشی برگزار کنند.
وزیر نفت با اشــاره به نقش محوری کرمانشاه 
در غرب کشــور، تاکید کرد: کرمانشــاه نه تنها با 
مرکز استان های همجوار دو تا سه ساعت فاصله 
دارد، بلکــه فاصله آن  بابغداد نیز چهار ســاعت 

است.
وی یکی از مزیت های غرب کشور را حوزه نفت 
و پتروشــیمی اعالم کــرد و یادآور شــد: امکان 
فرآوری محصوالت نفتی و پتروشــیمی در غرب 
کشــور وجود دارد و می توان ایــن محصوالت را 
با مرکزیت کرمانشــاه به عراق صــادر کرد، زیرا 
عراق تا ۱0 ســال دیگر هم تولیدات پتروشیمی 

نخواهد داشت.
وزیــر نفت خاطرنشــان کرد: در حــوزه نفت و 
صنایع پایین دســتی آن نیــز هر حمایتی که الزم 
باشد از این استان ها و خصوصا کرمانشاه انجام 

خواهیم داد.
وی یکی دیگر ازمواردی که باید برای توســعه 
این مناطق به آن توجه کرد را نیروی انسانی ماهر 
و آموزش دیده دانســت که از پول و زیرساخت 
هــم مهمتر اســت و عنــوان کــرد : نیازمند یک 
حرکت متمرکز برای حرفه آموزی در کرمانشــاه 

هستیم.
وی معتقد اســت، باید آموزش نیروی انسانی 
خصوصــا در زمینــه مشــاغل خدماتــی ماننــد 
راهنمایان گردشــگری، هتلــداران و ... صورت 
گیرد.زنگنه در ادامه از مزیت های کرمانشاه در 
حوزه گردشــگری، صنایع، آب و خاک و ... هم یاد 
کرد و افزود: کرمانشــاه اگرچه چندان نفت خیز 
نیســت، اما در حوزه پتروشــیمی و پاالیشگاه ها 

ظرفیت زیادی دارد.
وزیر نفت با اشاره به پاالیشگاه بزرگی که قرار 
اســت در کرمانشــاه ساخته شــود، عنوان کرد: 
این پروژه درگیر مشکالتی است که امیدواریم 

زودتر حل شود.
ادامه در صفحه 5

کرمانشاه؛ بهشت فرصت های سرمایه گذاری 



5چهارشنبه 26 دی ۱397   شماره 53۰۱

ادامه از صفحه 4
زنگنه از ســه پتروشــیمی فعال کرمانشاه هم 
یاد کرد و ادامه داد : پتروشــیمی چهارم اســتان 
نیز درگیر برخی مشــکالت خارجی اســت که اگر 

حل شود فرصت خوبی برای کرمانشاه است.
بــه گفته وزیر نفت کرمانشــاه ظرفیت  احداث 

ده  ها واحد پایین دســتی پتروشیمی را  دارد.

*استاندار: شــرایط حمایت از سرمایه گذار را 
فراهم می کنیم

اســتاندار کرمانشــاه گفت: کرمانشاه بهشت 
واقعی برای سرمایه گذاران است و همه شرایط 
را در استان برای حمایت از آنها فراهم می کنیم.
هوشــنگ بازونــد نیــزدر همایــش معرفــی 
توانمندیها و فرصتهای ســرمایه گذاری اســتان 
کرمانشــاه  از کرمانشــاه بــه عنــوان بهشــت 
ســرمایه گذاران یــاد کــرد و افــزود: اگرچه هر 
اســتانی در کشور داشــته ها و مزیت هایی دارد 
اما این ظرفیت ها در کرمانشاه دو چندان است.
وی از ســهم ۷.۸ درصدی کرمانشــاه از آبهای 
ســطحی کشــور، وجود بیش از دو هزار کیلومتر 
رودخانــه و آبراهه، ۱6 ســد که ۹ مــورد آن به 

بهره برداری رسیده و ... به عنوان بخشی از این 
ظرفیت ها یاد کرد.

استاندار کرمانشاه از سامانه عظیم گرمسیری 
که با اعتبار هشت هزار میلیارد تومان در آینده 
نزدیک به بهره برداری می رسد و ۱5هزار هکتار 
از اراضی مناطق گرمسیری را مستعد کشاورزی 
می کند هم نام برد و عنوان کرد: این طرح یکی از 

بزرگترین پروژه های بعد از انقالب است.
بازوند با اشــاره به وجود سه مرز رسمی و پنج 
بازارچه مرزی در اســتان، گفت: ماهانه بیش از 
2۸ هزار کامیون در این مرزها تردد دارند و در 
سال جاری رشد 54 درصدی صادرات استان را 
شــاهد بودیم که در شرایط کنونی تحریم ها یک 

مزیت است.
به گفته وی، بیش از هزار واحد صنعتی، ســه 
پتروشــیمی و امکان توسعه صنایع پایین دستی 
آن، بیــش از هزار هکتار اراضــی صنعتی آماده 
واگــذاری، شــهرک های صنعتــی بــا معافیتهای 
مالیاتی و ... از دیگر مزیت های کرمانشــاه است.

اســتاندار کرمانشاه خاطرنشــان کرد: استان 
کرمانشــاه راه آهن، بیش از ۱20 پرواز هفتگی 
و زیرســاخت های خوب دیگری نیز در حوزه حمل 

و نقل دارد.
بازوند از مزیت های گردشگری کرمانشاه هم 
یاد کرد و ادامه داد: پتانســیل های گردشــگری 

اورامانات هریک به منزله یک چاه نفت اســت.
وی تاکید کرد: کرمانشــاه در زمینه توریســم 
ســالمت هم برای ســرمایه گذاری بسیار جذاب 

است.
اســتاندار کرمانشــاه با بیان اینکه کرمانشاه 
می توانــد مرکــز ارائــه خدمات به غرب کشــور 
باشــد، افزود: اســتان ما حتی می تواند عراق را 

هم پوشش دهد.
بازوند با اشــاره بــه اینکــه حمایت های خوبی 
از ســرمایه گذاران در اســتان خواهــد شــد، 
یــادآوری کرد: ۱04 میلیــارد تومان کمک فنی و 

اعتبــاری بــرای کاهش ســود تســهیالت بانکی 
ســرمایه گذاران داریم و برای مناطق مرزی نیز 

مشوق های بیشتری در نظر داریم.
همیشــگی  دغدغه هــای  از  یکــی  بازونــد 
ســرمایه گذاران را تســهیالت بانکــی اعالم کرد 
و گفــت : تــالش می کنیــم بــا همــکاری بانک ها 
سرمایه گذاران کمترین دغدغه را در این بخش 

داشته باشند.
وی از هلدینگ هــای بانکی نیز خواســت برای 

سرمایه گذاری در کرمانشاه پای کار بیایند.
بازونــد در پایان از حمایت مســئوالن کشــور، 
فعــاالن بخــش خصوصــی، بانک هــا و ... نیز در 

جریان زلزله کرمانشاه قدردانی کرد.

* کرمانشاه می تواند قطب صنعتی غرب کشور 
باشد

در ادامــه رئیــس مجمــع نمایندگان اســتان 
کرمانشــاه نیز از این اســتان به عنوان ســکوی 

پرش سرمایه گذاران یاد کرد. 
حجت االســالم سید جواد حســینی کیا افزود: 
تالش می کنیم ســرمایه گذاران با خیال راحت و 
امنیت خاطر به کرمانشــاه بیاینــد و قدمی برای 

اشتغال استان بردارند. 
وی از ظرفیت هــای کرمانشــاه در بخش هــای 
مختلــف هم یاد کــرد و ادامه داد: کرمانشــاه با 
داشــتن بیش از هــزار واحد صنعتــی می تواند 
قطــب صنعتــی غرب کشــور خصوصــا در زمینه 
قطعات خودرو و صنایع پایین دستی پتروشیمی 

باشد. 
به گفتــه این نماینــده مجلس، ســدها، حوزه 
کشــاورزی، معادن ، صنایع تبدیلی، دامپروری، 
تجــارت مــرزی و .... همــه از مزیت هــای دیگر 

کرمانشاه است.
بعــد از پایــان ســخنرانی ها تفاهمنامه های از 
پیش تعیین شــده ای در اختیار سرمایه گذاران 
قــرار گرفت و همچنین تفاهمنامه شــش پروژه 
مهم با ســرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان و 
اشــتغالزایی حدود ۱2 هزار نفر به امضا رسید.

در پایــان این همایش مقــرر گردید دبیرخانه 
دائمی این همایش در اتاق بازرگانی کرمانشــاه 
برقرار گردد و در ســال های بعد نیز این همایش 
برای جذب ســرمایه گذاری در استان کرمانشاه 

تداوم یابد.

کرمانشاه؛ بهشت فرصت های سرمایه گذاری 

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه
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 کشف گوشــی های قاچاق
 در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با 
تالش ماموران پلیس، ۲7۹ دســتگاه گوشــی 

قاچاق در شهرکرمانشاه کشف شد.
منوچهر امــان اللهی اظهار داشــت: پس از 
اطالع ماموران انتظامی کرمانشاه مبنی بر اینکه 
یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کوزران 
در حال تردد با تعداد زیادی گوشــی قاچاق است، 

رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به شناســایی مســیر حرکتی 
خودروی حامل کاالی قاچــاق، افزود: ماموران 
پاســگاه پس از کمین در محور مورد نظر پس از 
مدتــی تعقیب و گریز موفق به توقیف این خودرو 

شدند.
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه بیان کرد: 
در بازرســی از خودرو ۲7۹ دستگاه انواع گوشی 
تلفن همراه شامل ۲۱ دستگاه آیفون، ۵۸ دستگاه 

سامسونگ و ۲۰۰ دستگاه گلکسی کشف شد.
وی تصریح کرد: بر اساس نظریه کارشناسان، 
ارزش محموله کشف شده به یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان می رسد.
امــان اللهــی با اشــاره به توقیــف خودرو و 
دســتگیری یک متهم در ایــن رابطه، از معرفی 
متهم به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی 

و صدور احکام الزم خبر داد.
وی در پایــان مبــارزه با پدیده قاچــاق را از 
مهمترین برنامه های پلیس برشــمرد و گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون در حوزه کشــفیات 
قاچاق رشد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته 

ایم.

 جابه جایــی بیــش از 3 
میلیون مســافر با ناوگان 

برون شهری 
مدیرکل راهداری وحمــل ونقل جاده ای 
استان کرمانشــاه از جابه جایی بیش از 3 میلیون 
مسافر توسط ناوگان برون شهری استان از ابتدای 

سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری 
وحمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه فریبرز 
کرمی اظهار داشــت: امسال ســه میلیون و ۲۰۰ 
هزارنفر توســط ناوگان حمل و نقل برون شهری 

استان کرمانشاه جابه جا شده اند.
وی تعداد ســفرهای انجام شده در این مدت را 
بیش از 3۱3  هزار ســفر اعالم کرد که از این تعداد 
حدود ۴۲ هزار ســفر توسط اتوبوس و بقیه توسط 
ســواری ومینی بوس انجام شده است .مدیر کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان  کرمانشاه 
مسیری که در این سفرها طی شده را نیز بالغ بر ۵۸ 
میلیون کیلومتر برآورد کرد .کرمی این نکته را نیز 
یادآور شــد که در این مدت بیش از ۲۶ هزار مورد 
سفر دربستی و ۱۰۲ سفر بین المللی در پایانه های 
اســتان به ثبت رسیده و در سال جاری تاکنون نیز 
۱۰۵ کارت هوشمند برای   رانندگان  صادر و۱۹7۲ 

کارت هوشمند تمدید شده است.

پرداخت 3۷۰۰ فقره وام 
کارگشایی به مددجویان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
کرمانشاه از پرداخت 37۰۰ فقره وام کارگشایی به 

مددجویان کرمانشاهی خبر داد.
بــه گزارش مهرحســین خدرویســی اظهار 
داشت:3۶۸۱ فقره وام کارگشــایی، 7۱ فقره وام 
مسکن غیرمددجویی و ۱3 فقره وام به محکومان 
در حبس از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: 37۶۵ فقره وام کارگشایی و کارانگیزی 
بــه میــزان ۱۱ میلیارد و ۸۹۲ میلیــون تومان به 
مددجویان و غیرمددجویان در سرفصل های فوق 

پرداخت شده است.

مدیرکل گمرکات اســتان گفت: در ۹ ماهه ســالجاری  ترانزیت خارجی وارده به 
گمرک پرویزخان  رشد ۵۵ درصدی داشت.

حســین محمدی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: خلیل حیدری  گفت: 

در ۹ ماهه  ســالجاری  ، ۴۹۸ میلیون و ۴۲۵ هزارو ۲۸7 دالر کاالی ترانزیت خارجی 
به وزن ۱میلیون و  33۸ هزارو 3۶۹  تن به  گمرک پرویزخان وارد شــده اســت  که 
نســبت به مدت مشابه سال ۹۶ ، از حیث ارزش ۵۵ درصد و از لحاظ وزنی 3۰ درصد  

افزایش یافته است.
مدیرکل گمرکات اســتان عمده کاالهای ترانزیــت خارجی ورودی به گمرک 

پرویزخان را مازوت ، نفتا وکاندانسیت عنوان کرد.

رشد 55 درصدی ترانزیت وارده به گمرک پرویزخان

معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان کرمانشاه از تدوین برنامه توسعه و 
کشــت آفتابگردان روغنی در ۱۰۰۰ هکتار در استان 

خبر داد.
الهــه فرهــادی - خبرنــگار جام جم 
کرمانشاه: سیدافشــین صفــوی اظهار داشت: در 
راستای توسعه کشــت آفتابگردان روغنی در استان 
و ضــرورت تولیــد این محصول بــرای تولید روغن 
آفتابگردان؛ از ســال ۹۵ برنامه کشــت آفتابگردان 
روغنی در اســتان آغاز شده و در همان سال حدود ۴۸ 

هکتار آفتابگردان روغنی کشت شد.
وی بــا بیان اینکه در ســال ۹۶ ســطح کشــت 
آفتابگردان روغنی اســتان به ۸3 هکتار و در سال ۹7 
به 3۲۰ هکتار رسید، افزود: از 3۲۰ هکتار آفتابگردان 

روغنی در اســتان کرمانشاه حدود ۶۰۰ تن محصول 
تولید شد.

معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان کرمانشاه با اشــاره به اینکه عمده 
کشــت آفتابگردان روغنی در شهرســتان اســالم 
آبادغرب انجام شــده تصریح کرد: در سال ۹7 حدود 

3۰ هکتار نیز در شهرستان گیالنغرب کشت شد.
وی بــا بیان اینکه شهرســتان اســالم آبادغرب 
پتانسیل خوبی برای کشت و تولید آفتابگردان روغنی 
دارد اضافه کرد: ســطح زیر کشت آفتابگردان روغنی 

این شهرستان در سال ۹7 حدود ۲۹۰ هکتار بود.
صفــوی با بیان اینکه خرید آفتابگردان روغنی نیز 
بــه صورت تضمینی صورت می گیــرد افزود: قیمت 
خرید آفتابگردان روغنی به صورت تضمینی 3۰۱۰۸ 

ریال می باشد.
وی ســپس به کشت و تولید آفتابگردان آجیلی در 
اســتان پرداخت و افزود: سطح زیر کشت آفتابگردان 

آجیلی در اســتان ۴۲۰۰ هکتار بوده که از این سطح ۹ 
هــزار و ۴۰۰ کیلوگرم آفتابگردان آجیلی تولید شــده 

است.

کشت هزار هکتار آفتابگردان 
روغنی در مزارع کرمانشاه

خبر

ضمیمه رایگان 6
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کرمانشاه از استقبال خوب مردم 
استان کرمانشاه برای ثبت نام  در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم 
خبر داد و افزود: تاکنون به جز بخش آموزش و پرورش، ۴۶۱۲  نفر در استان 

برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.
حجت االسالم آیت اهلل عباســیان در نشست خبری در تشریح ثبت نام 
آزمون سراســری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با بیان اینکه استان کرمانشاه 
تاکنون رتبه اول را در ثبت نام در این دوره از مســابقات قرآن کریم در کشور 
داشــته، اضافه کرد:  از مجموع 3۶ هزار نفری که تاکنون برای این دوره از 
مســابقات در کل کشــور ثبت نام کرده اند، بیش از ۴۶۰۰ نفر آنها از استان 

کرمانشاه هستند.
وی با اشاره به آغاز ثبت نام شرکت کنندگان از دهم دی افزود: متقاضیان 
تا پنجم بهمن فرصت دارند برای ثبت نام در این دوره از مسابقات با مراجعه 

به سایت www.quranedu.ir  اقدام به ثبت نام کنند.
عباســیان با اشــاره به برگزاری این آزمون در دو بخش کتبی و شفاهی 

افزود: آزمون کتبی ۹ اسفند و آزمون شفاهی نیز از یازدهم تا ۲3 اسفند برگزار 
خواهد شد و زمان برگزاری آزمون الکترونیکی هم اول و دوم اسفند خواهد 
بود.عباســیان ادامه داد: شهرســتان هایی که باالی 3۰ نفر شرکت کننده 
داشته باشند، آزمون را برگزار خواهند کرد و در غیراین صورت متقاضیان به 

شهرستان های همجوار اعزام خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته این دوره از مسابقات در ۱۴ رشته 
برگزار شــد، افزود: امسال مسابقات در ۱۸ رشته شامل حفظ، معارف قرآن و 
آموزش های الکترونیکی برگزار خواهد شــد.وی بخش حفظ قرآن کریم را 
شامل حفظ جزء3۰ در قالب طرح بشارت، حفظ جزء اول، حفظ سه جزء اول، 
حفظ پنج جزء اول، حفظ ۱۰ جزء اول، حفظ ۱۵ جزء اول، حفظ ۲۰ جزء اول 
و حفظ کل قرآن کریم عنوان کرد.عباســیان افزود: آزمون مفاهیم و معارف 
قرآن و اهل بیت )ع( هم در هفت رشته و شامل ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، 
تدبر در قرآن، تفسیر قرآن کریم، معارف و حفظ موضوعی قرآن کریم، معارف 
و حفظ احادیث نهج البالغه، مفاهیم نهج البالغه و مفاهیم صحیفه سجادیه 

برگزار خواهد شد.وی رشته های آزمون آموزش های الکترونیکی قرآنی را 
شــامل دو رشــته روانخوانی قرآن کریم و سبک زندگی و سیره معصومین 
اعــالم کرد.وی افزود: هزینه ثبت نام برای عموم ثبت نام کنندگان ۶ هزار 
تومان است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه سال 
گذشــته ۱۰ هزار و 3۹۵ نفر برای شــرکت در این طرح ثبت نام کرده بودند، 
گفت:از این تعداد 7۴۹۶ نفر آنها در آزمون شرکت کردند که در نهایت  ۲۹۶3 
نفر نمره قبولی کســب کردند و این یعنی نزدیک ۴۰ درصد متسابقین نمره 
قبولی کسب کردند.عباسیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح تربیت حافظان 
قرآن کریم توسط مجموعه اوقاف در 7 سال گذشته افزود: این آزمون سال 
گذشته با مشارکت ارشاد برگزار شد و با توجه به تجربه موفق برگزاری این 
آزمون در سال گذشته امسال با همکاری ۴ بخش ارشاد، آموزش و پرورش، 
صدا و ســیما و اوقاف برگزار خواهد شــد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
برگزاری مشترک این مسابقات بتواند در باال بردن سطح برگزاری مسابقات 

اثرگذار باشد.

کرمانشاه، رتبه دار ثبت نام در آزمون حفظ و مفاهیم قرآن

در وانفســای مشــکالت اقتصادی 
و ورشکســتگی یــا ناتوانی بســیاری 
از بنگاههــا و شــرکت های تولیــدی و 
صنعتی  کشــور و عقب افتادن حقوق 
و مزایــای پرســنل و حتــی اجبــار به 
تعدیــل یا اخراج نیروها ســبب ایجاد 
دغدغه و مسائل زیادی برای کارکنان 
و کارگــران  ایــن واحدهــای تولیدی 
و صنعتــی  شــده اســت ، اعتصــاب 
و اعتــراض برخــی از شــاغلین ایــن 
بخش در کشــور کــه هرازچندگاهی  
در رســانه ها پخــش می گــردد موجی 
از نگرانــی را بــرای دریافت حقوق و 
امنیت شغلی این افراد بوجود آورده 

است.
در ایــن بیــن پرســنل و کارگرانی 
که در بخــش خصوصی فعالیت دارند 
بیشتر این دغدغه مندی را دارند که 

آینده شغلی آنها چگونه خواهد بود.
ایــن مســئله بالطبــع در اســتان 
کرمانشــاه نیز وجود دارد و بســیاری 
از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــا 
مشــکالت زیــادی دســت و پنجه نرم 
می کننــد و در ایــن بین ممکن اســت  

پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و 
کارکنان این مجموعه ها با چالش هائی 
مواجــه گردد اما در این بین هســتند 
واحدهایــی که با دیــد مثبت مدیران 
خــود و اهمیت آنها برای حق کارگران 
کمتر با این مشــکل مواجه هســتند و 
همین مســئله هم سبب رضایتمندی  

پرسنل زیر مجموعه آنها می گردد.
پاالیشــگاه  واگــذاری  از  پــس 
کرمانشاه به بخش خصوصی و حواشی 
بوجــود آمــده پیرامون آن بســیاری 
از کارگــران و پرســنل ایــن مجموعه 
نگرانی زیادی بابت آینده شغلی خود 
و سرنوشــت پاالیشــگاه داشتند اما 
امروزه بــه لطف مدیریــت خوب و به 
دور از حاشیه مدیران پاالیشگاه علی 
رغم وجود مســائل پیرامونی، شاهد 
هســتیم که عــالوه بر تامیــن امنیت 
شغلی پرسنل، امکانات رفاهی خوبی 
نیز برای شاغلین پاالیشگاه کرمانشاه 
در نظر گرفته می شود تا انگیزه و میل 
به خدمــت و کار و تالش در آنها بیش 

از گذشته تقویت گردد.
رســیدگی به وضعیــت حقوق ها و 

افزایش حقوق و دستمزدهای پائین 
در پاالیشگاه کرمانشاه که از گذشته 
وجود داشــته و بی عدالتی زیادی در 
این خصــوص وجود داشــت امروز با 
تدبیــر مدیران حاال دیگر پاالیشــگاه 
خصوصی کشــور این مســئله مرتفع 
گردیده و حقوق هــای پائین کارگران 

رشد قابل توجهی داشته است.
دســتمزد  و  حقــوق  رشــد  ایــن 
کارگران و حواشی پیرامون واگذاری 
پاالیشگاه کرمانشــاه  و موفقیت های 
چشــمگیر پاالیشگاه پس از واگذاری 
نکته ای بود که در نشست خبری دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
صنعت پاالیش نفت کشــور نیز به آن 

اشاره گردید.
عاشــوری در پاســخ به پرسشی در 
خصوص موضوع خصوصی سازی و به 
ویژه واگذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه 
که اخیرا در رســانه ها بسیار خبر ساز 
شــده بــود گفت:متاســفانه تاثیرات 
رفتارهای سیاســی روی این موضوع 
بســیار زیاد بوده است و اگر نگاه های 
گروهی و منافع جناح های سیاســی از 
این مبحث کنــار رود خواهیم دید که 
واگذاری ها نیز مشــکل ساز نخواهد 
بــود و این به شــرطی اتفــاق خواهد 
افتــاد کــه شــفافیت ها و پیــروی از 
قوانینی جاری کشور مد نظربنگاه های 
اقتصادی  قرار گیرد و اینک می توان 
در مورد پاالیشگاه کرمانشاه نیز گفت 
که این پاالیشــگاه در حال حاضر کامال 
از ضرردهــی بیرون آمده وهم اینک 
از موفق ترین مجموعه های پاالیشــی 
کشور است که توانسته تعداد زیادی 

شغل با حقوق مناسب ایجاد کند.
وی ادامــه داد:یکــی از اقدامــات 
ایــن  مدیــره  ذکرهیــات  شــایان 
پاالیشــگاه ارتقــا بخشــی وضعیــت 
رفاهــی و امکان افزایش دســتمزد و 
حقوق پرسنل است که بر این اساس 
می تــوان این رویکــرد رانقطه عطفی 

دیگردر بهبود روند کاری این مجتمع 
پاالیشی محسوب کرد.

عاشــوری اضافــه ســهامدار عمده 
شــرکت پاالیش نفت کرمانشــاه طی 
نامه ای دســتور داده است با توجه به 
افزایــش بی رویه قیمت ها از ابتدای 
ســال جاری وبه تبع آن کاهش قدرت 
خریــد مردم،کارکنــان متاهــل فاقد 
فرزند معــادل ۱0 درصــد ،کارکنان 
متاهــل دارای یــک فرزنــد برابــر 
۱5 درصد،کارکنــان متاهــل دارای 
دوفرزندمعادل 20درصد ، کارکنان 
کارکنــان متاهــل دارای ســه فرزند 
معــادل25 درصــد و کارکنان متاهل 
دارای 4فرزنــد یا بیشــتر معادل۳0 
درصد حقــوق پایــه، افزایش حقوق 

تعلق بگیرد.
دبیرکل انجمن صنفــی کارفرمایی 
شــرکت های صنعــت پاالیــش نفــت 
همچنیــن بیان کرد: ســهامدار عمده 
پاالیشــگاه کرمانشــاه ایــن اقدام را 
در راســتای افزایــش انگیزه کاری و 
نداشــتن نگرانی بابــت تامین معاش 
پرســنل متاهــل که حقــوق آنها کمتر 
از ســقف ۳0 میلیون ریال اســت به 
انجام رســانده تا این دغدغه کارکنان 
زحمتکش پاالیشــگاه کرمانشــاه نیز 

رفع شود.
این فعال صنــف صنعت پاالیش  با 
تاکید بــر مطلوبیت مشــارکت مردم 
در امــر پاالیشــگاه داری گفت:اگــر 
ســازوکاری مهیا شــود که عامه مردم 
در صنعــت پاالیش ســرمایه گذاری 
کنند تعــداد واحدهای پاالیشــی نیز 
افزایش خواهد یافت و از این رهگذر 
منافع ملی در کشــور به مطلوب ترین 

روش تامین خواهد شد.
وی بــا انتقاد از این که بخش زیادی 
از تجهیــزات صنایع پاالیشــی کهنه و 
فرسوده است گفت: هم اکنون حدود 
40 درصد تولیدات پاالیشــگاه ها را 
نفت کــوره تشــکیل می دهــد و این 

درحالی است که قیمت این فرآورده 
از نفت خام هم ارزان تر است.

دبیر کل انجمــن صنفی کارفرمایی 
صنعــت پاالیــش نفــت از واگــذاری 
پاالیشــگاه های شــازند و آبادان خبر 
داد و گفــت: طبــق مصوبــه ای که در 
اختیــار دولت و مجلس قــرار گرفته 
اســت این دوپاالیشــگاه در آســتانه 
خصوصی ســازی قــرار گرفتــه اند و 
طبق فرآیندی که در نظر گرفته شــده 
پس از این واگذاری20درصد سهام 
همه پاالیشــگاه های کشــوربه دولت 

عودت داده خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: تصمیم ســازان 
یکبار برای همیشــه بایــد به صورت 
شــفاف اعــالم کنند که آیــا در اختیار 
داشــتن سرمایه امر مذمومی است و 
یا مطلوب اســت چون این موضوع که 
فی المثل ایرانیان در کشــوری مانند 
گرجســتان و ترکیــه نزدیــک به 2۸ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه 
مســکن داشــته اند تاســف برانگیز 
است، چرا که می توان از این سرمایه 
گذاری در داخل کشــور بهره فراوان 
بــرد تا منافع آن نیز عاید همین مردم 

شود.

پاالیشگاه کرمانشاه، حامی حقوق کارکنان



شــهردار کرمانشــاه گفت: به منظور به 
حداقل رساندن پرونده های ارسالی به کمیسیون 
مــاده ۱۰۰ شــورای معمــاری در شــهرداری 

کرمانشاه تشکیل می شود. 
 به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــهرداری کرمانشاه، دکتر ســعید طلوعی در 
نشست هم اندیشــی با انبوه سازان و سازندگان 
مســکن کرمانشــاه که عصر امروز )۲3 دی( در 
تاالر شــهر شهرداری برگزارشــد، بابیان اینکه 
شهرکرمانشاه دوران پرتالطمی را طی دهه های 
گذشــته پشت سر گذاشــته، اظهار کرد: شهری 
که سالها سپردفاعی و امنیتی کشور بوده اکنون 
از نظر منظر شــهری، کارهای عمرانی، خدمات 
شــهری و ترافیک وضعیت خوبی ندارد و آنگونه 

که باید به آن توجه نشده است. 
وی افزود: بخشــی از مشکالت کنونی شهر 
کرمانشــاه ناشی از بی توجهی ها و بخشی دیگر 
نیــز به علت ناامیدی ها و غفلت خود ما از تحول 

و زیبایی های شهرمان بوده است.  
شــهردار کرمانشــاه در ادامه بابیــان اینکه 
شــهرداری کرمانشــاه ضعف های زیادی دارد، 
گفــت: ازجمله مشــکالتی که در شــهرداری 
کرمانشاه بسیار نمود دارد، بحث ساخت و سازها 
اســت که برای حل آنها باید به تعاملی با فعالین 

در این حوزه برسیم. 
وی از برنامــه ریــزی بــرای سیســتمی 

)الکترونیکی( کردن پرونده های شهرســازی 
شــهرداری کرمانشــاه خبرداد و گفت: در اولین 
نشســتی که طی هفته اخیر با شهرداران مناطق 
کرمانشــاه داشتم این مسئله را مطرح کردیم که 

مورد تصویب نیز قرار گرفت. 
 دکتر طلوعی همچنین با انتقاد از طوالنی بود 
فرآیند صدور پروانه ساخت و سازها در کرمانشاه 
عنــوان کرد: بخشــی از این فرآینــد طوالنی 
مربوط به استعالماتی اســت که باید از دستگاه 
های خدمات رســان گرفته شود، لذا درپی ایجاد 
سازوکاری هســتیم تا به منظور تسهیل در روند 
ساخت و سازها، استعالمات اضافی را حذف کنیم 
و از ســوی دیگر در همان ابتدای کار یک پیش 
پروانه به انبوه ســاز بدهیــم تا کارهای مقدمات 
همچون تهیه  نقشــه  مطابق با ضوابط و مقررات 

شهرداری را انجام دهد. 
 وی ادامه داد: از ســوی دیگر باتوجه به اینکه 
بخش زیادی از پرونده تخلفات ســاخت و ساز به 
کمیســیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود، درپی 
این هســتیم تا با تشکیل شــورای معماری در 
شهرداری تخلفات کوچک درحد ۲۰ تا ۴۰ متر را 
در این شــورا مطرح کنیم و مانع از ارسال آنها به 

کمیسیون ماده   ۱۰۰ شویم. 
 این مســئول متذکر شــد: همچنین در نظر 
دادیم برنامه ســالم ســازی را در شــهرداری 
کرمانشــاه پیاده کنیــم تا کارکنــان این نهاد 

چشــم طمع به جیب هیچکدام از انبوه ســازان 
و سازندگان مسکن نداشــته باشند. البته انتظار 
داریم فعالین این حوزه نیــز در مقابل مجموعه 
اقدامات ما تخلفات  در ساخت و سازها را متوقف 

کنند. 
شــهردار کرمانشــاه همچنین بابیان اینکه 
۵۰ درصد از مشــکالت حوزه ســاخت و ساز در 
کرمانشــاه در تمام نقاط کشــور هم وجود دارد، 
گفت: ما در شــهرداری کرمانشــاه با تسهیل در 
روند ساخت و ســاز ها می خواهیم برای فعالین 
ایــن حوزه ایجاد انگیزه کنیم تا فعالیت کنند و به 
سمت حل مشکالت بافت فرسوده شهر برویم. 
 وی در ادامــه درخصوص وضعیت ســاخت 
و ســاز در بافت فرسوده کرمانشــاه اظهار کرد: 
متاسفانه میراث فرهنگی کرمانشاه ۶۰۰ هکتار 
از بافت فرسوده کرمانشاه را تنها به این دلیل که 
دو بنــای تاریخی در این حــوزه قرار دارد را جزو 
طرح میراث قرارداده و مانع از ســاخت و ساز در 
این بافت شــده، درحالی که باید شــعاع و حریم 
بناهــای تاریخی خود را مشــخص کند و برای 
ســاختمان های فرسوده ای که در مجاورت این 

دو بنا هستند نیز امتیازاتی در نظر بگیرد. 
 طلوعــی اضافــه کــرد: این مشــکالت 
غیرکارشناســی که از سوی میراث فرهنگی در 
بافت فرسوده کرمانشــاه ایجاد شده باید مرتفع 
شود، دراین راســتا هفته آینده با رئیس سازمان 
میراث فرهنگی کشــور مالقات می کنم و این 

مسئله را درآنجا مطرح خواهم کرد.
 وی یادآورشــد: بازسازی بافت فرسوده شهر 
عالوه بر زیبایی سیمای شهر کمک خواهد کرد 
تا در زمان بحران ها مشــکالت و آســیب های 

کمتری ببینیم. 
شــهردار کرمانشــاه در ادامه بابیــان اینکه 
ساخت و ساز از جمله حوزه هایی است که همواره 
برای فعالین آن سودآور بوده، گفت: هرچند بازار 
مسکن گاها نوساناتی دارد و دچار رکود می شود، 

اما همیشه به اوج خود باز می گردد. 
وی در پایان تاکید کرد: شهرداری کرمانشاه 
و انبوه ســازان مسکن در سایه اعتماد به هم می 

توانند شهر را آباد کنند.

 پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را 
به حداقل می رسانیم

شهردار کرمانشاه در حاشــیه بازدید از بوستان ها و 
پارک های سطح شهر، با اشاره به اینکه فضای سبز شهری 
در ارتقای سیمای شــهری تاثیرگذار است، گفت: عدالت 
اجتماعی زمانی معنی پیــدا می کند که با توزیع منطقی و 
عادالنه امکانات و منابع در میان مناطق هشتگانه شهری 
و دســتیابی شهروندان به این منابع، قسمتی از مطالبات به 

حق آنان تحقق پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری، 
دکتر ســعیدطلوعی با ابراز تأســف از اینکه بســیاری از 
شهروندان محالت و مناطق از داشتن دسترسی به فضای 
ســبز مناسب محروم هســتند، تصریح کرد: پایدار کردن 
شــهر در حوزه محیط زیست باید یکی از اولویتهای اصلی 
مدیریت شــهری باشد و نقش مشارکت شهروندان در این 
حوزه می تواند بســیاری از اهداف شــهرداری را تسریع 

بخشد.
وی ضمن تاکید بر شــاداب سازی و بهسازی پارک ها 

و بوســتان ها از مدیران اجرایی مناطق و نواحی خواســت 
نســبت به رفع برخی از نواقص، مشــکالت و معضالت 
موجــود در پــارک های محله ای ســطح شــهر اقدام و 
فضاهای موجود را برای اســتفاده شهروندان، بهسازی و 

شاداب سازی نمایند.
دکتر طلوعی با بیان اینکه فضای سبز شهری خصوصًا 
پارکهای شهرداری نقش اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی 
دارند، تأکید کرد: آموزش همگانی با هدف توانمندسازی و 
آگاهی شهروندان کرمانشاهی در حفظ و گسترش فضای 
سبز با مشارکت نهادهای فعال به همت مدیریت شهری و 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری باید مدنظر باشد .

وی با تاکید بر خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان 
گفــت: با توجــه به در پیش بودن فصل بهــار و ایام نوروز 
و اســتفاده شــهروندان از پارک ها و بوستان ها ضروری 
اســت تا در اسرع وقت و در شــرایط مناسب آب و هوایی، 
نســبت به رفع برخی مشکالت و نواقصات فضای موجود 

اقدام گردد تا بتوانیم فضایی شــاد و مفرح برای مسافران و 
شهروندان، به ویژه خانواده های محترم فراهم آوریم و این 
امر با برنامه ریزی، کارجهادی و نظارت دقیق و اصولی در 
اجرای فعالیت های عمرانی، خدماتی و رفاهی شهر توسط 

تالشگران خدوم شهرداری میسر خواهد شد.
شهردار کرمانشــاه ارتقای کیفیت تجهیزات و مبلمان 
شهری را یکی از دغدغه های مدیران شهر دانست و افزود: 
بوســتان های شــهر باید به گونه ای تجهیز و فضاسازی 
شــوند که به عنوان پاتوقی امن و مهیج مورد استفاده همه 
شــهروندان در گروه های سنی مختلف مورد اهمیت واقع 

شود.
دکتــر طلوعی محیط زیســت شــهری را ســرمایه 
ارزشمندی برای نسلهای آینده دانست و تأکید کرد: باتوجه 
به تاثیر فضای ســبز در زندگی شهری، باید طوری طراحی 
شود که حداکثر کارایی را با کمترین هزینه و با درنظرگرفتن 

الزامات آینده، داشته باشد . 

شهردار کرمانشاه مطرح کرد؛ 

عدالت اجتماعی با توزیع عادالنه امکانات در مناطق شهری 

شهردارکرمانشــاه در نشســت بازآفرینی فضاهای 
شهری و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بر تشکیل شورای 
معماری در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: در طرح های 
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، تمام محالت هدف در 

سطح شهر، باید مشخص شوند.
به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری، 
دکتر سعید طلوعی با بیان اینکه محالت و بافتهای فرسوده و 
قدیمی به عنوان یکی از کانونهای اولیه زیست شهری نقش 
اساسی در مجموعه حیات جامعه شهروندی دارد، افزود: این 
محالت و مناطق باتوجه به شــتاب رشــد و توسعه فرصت 
انطباق با شــرایط روز را نداشته اند و به فرسودگی دچار شده 
انــد.وی با تأکید بر اینکه در بازآفرینی فضاهای شــهری، 
ماهیت زیست بوم یک منطقه باتوجه به ریشه های تاریخی 
و فرهنگی باید حفظ شــود، نقش مشــارکت شهروندان در 
بازآفرینی فضاهای شــهری را بسیار مهم دانست و تصریح 
کرد: بدون مشارکت شهروندان هیچ اقدامی برای بهسازی 
و نوســازی بافت های شهری به نتیجه مطلوب نمی رسد و 

باید به این موضوع توجه ویژه ای بشود.
دکتر طلوعی از آمادگی شــهرداری بــرای همکاری با 
مالکین خبر داد و گفت: شــهرداری آمادگی کامل دارد تا در 
بحث احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهر، با مالکانی که 
شخصا اقدام به شروع عملیات نوسازی می نمایند همکاری 

داشته باشد.شهردارکرمانشــاه ادامه داد: بافتهای فرسوده 
شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری 
به لحاظ کمــی و کیفی رنج می برند و در برخی خدمات نیز 
دچار نقص هستند بنابراین برطرف کردن کمبودها و امکانات 
خدمات شــهری موردنیاز شهروندان ســاکن در بافتهای 
فرسوده باید در دســتور کار مناطق قرارگیرد.وی افزود: در 
محدوده بافتهای فرســوده، به ندرت شــاهد وجود مراکز 
فرهنگی و عمومی نظیر کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها 

و مراکز بهداشــتی، درمانی، امداد و نجات، فضاهای سبز و 
عمومی الزم و کافی، مهدکودکها و امثال آن هستیم.به گفته 
دکتر طلوعی ســرانه کم خدمات شــهری، فضای ســبز، 
مراکزآموزشی، فرهنگی و تفریحی و مشکل امداد رسانی در 
مواقع بحرانی از آثار منفی فرســودگی و عدم برنامه ریزی 
توسعه و بهسازی در این بافتها است که برای تأمین و اجرای 
آنها نیاز به تأمین اعتبار مناسب، همراهی و مشارکت بخش 

خصوصی و خود شهروندان می باشد.

شهردار کرمانشاه تأکید کرد؛ 

تشکیل شورای معماری در مدیریت شهری

7چهارشنبه 26 دی ۱397   شماره 53۰۱
شهردار کرمانشاه: 

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه



مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان کرمانشــاه از راه اندازی "کلینیک صنعت" 

استان کرمانشاه خبر داد.
بیژن کردســتانی اظهار کرد: کلینیک صنعت 
اســتان کرمانشــاه با هدف ارتقای توان رقابتی و 
حل مشــکالت صنایع کوچک در کرمانشاه آغاز 

به کار کرد.
وی با بیان اینکه دســتورالعمل راه اندازی این 
کلینیک از ابتدای ســال جاری از ســوی سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی صادر شد، 
افزود: بعد از طی مراحل الزم و برگزاری جلســات 
مختلــف که بــا حضور نماینده ســازمان صمت، 
نماینــده خانه صنعت و معدن، ســازمان مدیریت 
صنعتی و ... برگزار شــد، سه نفر به عنوان اعضای 

هیات مدیره این کلینیک انتخاب شدند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
کرمانشــاه ادامــه داد: این کلینیــک با همکاری 
مشاوران صنعتی به عارضه یابی مشکالت صنایع 

و حل این مشکالت کمک می کند.
به گفته کردســتانی، طبــق برنامه ریزی که 
صورت گرفته قرار اســت در سال جاری برای ۱۰ 
واحد صنعتی مشــاوره و عارضه یابی از سوی این 

کلینیک انجام شود.
وی خاطرنشــان کرد: در صورت تایید شــدن 

رفع عارضه یک واحد صنعتی، شــرکت شهرک ها 
یارانه ای دو میلیون تومانی به مشاور واحد صنعتی 
می دهد و مشــاور می تواند تا ســقف سه میلیون 
تومــان نیز از خود واحد صنعتی دســتمزد دریافت 
کند که البته باید مستندات آن به شرکت شهرک ها 

ارائه شود.

کردستانی درباره اعضای این کلینیک نیز اظهار 
کرد: افرادی که دارای مجوز و پروانه خدمات فنی و 
مهندسی هستند می توانند به عنوان مشاور در این 

کلینیک عضو شوند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
کرمانشاه تاکید کرد: راه اندازی این کلینیک کمک 
می کنــد از ظرفیت و توانمندی مشــاوران حوزه 
صنعت نیز آگاه شــویم، بتوانیم آنها را سطح بندی 
کنیم و اگر نیاز بــود آموزش های تخصصی برای 

آنها در نظر بگیریم.
وی معتقد اســت، با راه انــدازی این کلینیک 
اعتماد واحدهای صنعتی نیز به مشــاوران بیشتر 
خواهد شــد واین تصور که مشــاوران فقط باید در 
زمینــه تهیه طرح های توجیهــی آن هم با گرفتن 

مبالغ هنگفت فعالیت داشته باشند از بین می رود.
کردســتانی محل این کلینیک را نیز در مرکز 
خدمات فناوری و کســب و کار کرمانشاه واقع در 

شهرک صنعتی بیستون اعالم کرد.

»کلینیک صنعت«  راه اندازی شد
w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

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 
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بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش حال پریشان دل کرد

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
حافظناگهش سیل فنا نقش اََمل باطل کرد

طی حکمی از ســوی رئیس سازمان ثبت احوال کشور 
صادق خدادادی به عنوان مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه 

منصوب شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، 
رئیس ســازمان در این حکم با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت 
های موجود در اســتان و التفات به کرامت انسانی همکاران و 
رعایت حقوق شهروندی و مشارکت بین بخشی،زمینه تحقق 
اهداف مندرج در برنامه راهبردی ســازمان در چارچوب، ثبت 
وقایع حیاتی بــه صورت پایگاه محور در مهلت قانونی، تولید، 
تحلیل و انتشــار آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت بر اساس 

سیاستهای ابالغی و به صورت کاربردی را خواستار شد.
حمید درخشان نیا همچنین، ایجاد تمهیدات الزم به منظور 
انجام عملیات صدور کارت هوشــمند ملی در راستای توسعه 
دولت الکترونیک، بهره برداری و نظارت مستمر از آرشیو اسناد 
الکترونیک، توســعه و نظارت دقیق بر خدمات ثبت احوال در 
دفاترپیشــخوان دولت در چارچوب سیاســتهای ابالغی را از 

وظایف مدیرکل جدید عنوان کرد.
وی در ایــن حکم از دیگر وظایف مدیرکل جدید به صدور 
شناســنامه مکانیزه پایگاه محور در تمام ادارات اجرایی ثبت 

احوال استان و مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای عمومی و ارائه 
خدمات به صورت الکترونیکی، تدبیر برای اجرای قانونی ثبت 
تغییر کدپستی و به روز نگهداری نشانی محل سکونت مردم و 
اطالع رسانی کارآمد به منظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی 
با تاکید بر حقوق شــهروندی و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور، بازسازی، نوسازی و توسعه 
ســاختمانها و تجهیزات و ناوگان حمل و نقل حوزه ماموریت، 
ارتقاء فضائل اخالقی و توجه ویژه به امور رفاهی و معیشــتی 
کارکنان و ارتباط مطلوب با همکاران، نهادینه کردن فعالیتهای 
آموزشــی و پژوهشی و گســترش ارتباطات با مراکز علمی و 
تحقیقاتی استان، اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی به 
منظــور افزایش درآمدهای ملی و تحقق کامل آن و تمهیدات 
الزم در خصوص متناسب نمودن میزان اعتبارات هزینه ای و 
تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب اداره کل با حجم وظایف، 
ماموریتها و پروژ های در دســت اقدام را از موارد دیگر نام برد.

درخشان نیا در پایان حکم تصریح کرد: تعامل و ارتباط تنگاتنگ 
با مدیریت عالی و مسئولین استان و سایر دستگاههای اجرایی 
در تحق مراتب فوق بویژه پروژه های زیرساختی این سازمان، 

نقش موثر و مطلوبی ایفا خواهد کرد.

مدیرکل ثبت احوال کرمانشاه 
منصوب شد

رئیس هیات جانبازان و معلولین 
اســتان کرمانشــاه گفت: ورزشکاران 
معلول رشــته های پرتابی) پرتاب نیزه، 
وزنه، دیســک و ...( کرمانشاه در فصل 

زمستان جایی برای تمرین ندارند. 
عزت اهلل پرنیــان اظهار کرد: از چند 
ســال پیش احداث سالن بدنسازی ویژه 
ورزشکاران معلول در مجموعه ورزشی 
جانبازان کرمانشاه آغاز شد، اما نیمه کاره 

رها ماند.
وی بابیــان اینکه بــرای تکمیل و 
مسقف شدن این سالن بودجه کمی نیاز 

است، افزود: تاکنون پیگیری هایی برای 
تکمیل این ســالن از طریــق اداره کل 
ورزش انجــام داده ایم، اما مســئوالن 
ورزش اســتان اعالم می کنند در حال 
حاضر بودجــه ای نداریم. رئیس هیات 
جانبازان و معلولین استان تصریح کرد: 
اگر این سالن تکمیل شود، ورزشکاران 
معلول رشته های پرتابی استان می توانند 
در فصل زمســتان در آن تمرین داشته 
باشــند. حتی این سالن می تواند به یک 
پایــگاه قهرمانی در غرب کشــور برای 
رشــته های پرتابی تبدیل شــود. وی 

باتاکیــد براینکــه درحــال حاضر ۱۸ 
ورزشــکار رشته های پرتابی ما در سالن 
های بدنســازی دیگر مشغول تمرین 
هســتند، اضافه کرد: همچنین یکی از 
دالیل مهاجرت محمد خالوندی قهرمان 
پارالمپیکی اســتان هم به شهر خرم آباد 
عدم وجود امکانات و زیرســاخت های 
الزم در رشــته های پرتابی در کرمانشاه 
است. پرنیان همچنین تصریح کرد: نبود 
زیرساخت های این رشته خصوصا برای 
فصل زمســتان باعث عدم رشد رشته 

های پرتابی در استان می شود.

مدیرکل امور استانهای ستادعالی کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد کشــور از فعالیت ۲۴ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در 

کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا حسین براتی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه  با اشاره 
به راه اندازی و فعالیت بیش از ۲۴ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد 
در سراسر کشــور، اظهار کرد: این تعداد از کانون های مساجد نقشی 

فعال در حوزه های فرهنگی، هنری و تربیتی دارند.
وی تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد را براساس 
اطالعاتی که تاکنون در ســامانه ســجا ثبت شده یک میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر اعالم کرد.
براتی به راه اندازی ســامانه جامع اطالعات کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور تحت عنوان »سامانه سجا« اشاره و اظهار کرد: 
بخش زیادی از کانون های مســاجد در این سامانه ثبت نام کرده و در 

حال حاضر مشغول ثبت اعضای خود هستند.
*کانون های مساجد نشاط و طراوت فرهنگی و هنری 

به جامعه بخشیدند

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان کرمانشاه نیز گفت: 
جریــان دینی، فرهنگی و قرآنی که با محوریت کانون های مســاجد 

شکل گرفته، موجب نشاط فرهنگی و هنری در جامعه شده است.
حجت االســالم رحیم جعفری افزود: یکــی از افتخارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی این بخش از کار است که جمعیت کثیری 
از جوانــان و نوجوانان را با فعالیت های فرهنگی هنری متناســب با 
 فضای مســجد در قالب کانون های فرهنگی هنری مساجد گردهم 

می آورد.
 وی نشــاط، انرژی و شــور و اشــتیاق را از ویژگی های جوانان 
عضو کانون های مســاجد برشمرد و اظهار کرد: جوانان عضو کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد، همان ویژگــی هایی را که در محیط 
دانشگاهی در قالب تشــکل های دانشجویی با روحیه پرسشگری و 
مطالبه گری دارند با رویکرد و جنس دیگری در کانون ها و در فضای 
مقدس و روحانی مساجد دنبال می کنند که فرصت بسیار خوبی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمانشاه، تصریح کرد: 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد جریان تأثیر گذاری بوده اند که 
طی این سال ها توانستند فضای جامعه را به لحاظ فرهنگی و هنری، 

بسیار بانشاط و پرطراوت کنند.
* متولیان مسجد به تعالی فرهنگ و هنر کمک کنند

سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
کرمانشــاه نیز گفت: مسئولیت در بخش کانون های فرهنگی هنری 

مساجد، مهم و خطیر است.
 حجت االســالم کالت پور به سختی ها و مشکالت موجود بر سر 
راه کارهای فرهنگی  اشاره کرد و افزود: توفیق دبیرخانه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در این مسیر خطیر و حساس، 
تعامل و همکاری دیگر متولیان حوزه مســجد در ابعاد فکری، مادی 

و معنوی را می طلبد.
کالت پور خواستار مساعدت و همکاری دستگاه ها و ادارات متولی 
حوزه مسجد اعم از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوقاف و امور 
خیریه و تبلیغات اســالمی برای توفیــق در فعالیت ها و برنامه های 

کانون های فرهنگی هنری مساجد شد.
 در این مراســم حجت االســالم کالت پور به عنوان سرپرســت 
دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه معرفی و 

از خدمات مصطفی قبادی  سرپرست پیشین تقدیر شد.

 ورزشکاران معلول رشته های پرتابی در زمستان
جایی برای تمرین ندارند

فعالیت 24 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور 


