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 توزیع ساالنه 18 هزار تن آرد
 بین عشایر استان

 کرمانشاهیان امسال
 41 میلیارد ریال صدقه دادند

 15 میلیارد تومان اعتبار برای 
سالن 6000 نفری والیت

تجهیز 12  هزار کالس درس 
به سیستم گرمایشی ایمن 

 صدور 11 هزار کارت هوشمند 
کاال و مسافر 

روند کاهشی قیمت 
مرغ در بازار کرمانشاه 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه از صدور ۱۱ هزار و ۴۰۱ فقره کارت 
هوشمند در بخش کاال و مسافر در کرمانشاه خبر داد.

فریبرز کرمی از تمدید ۱۶ هزار و ۹۷۳ کارت تردد مسافر و صدور ۱۱ هزار و ۴۰۱ فقره کارت هوشمند در بخش 
کاال و مسافر خبر داد و اظهار داشت: از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل استان اقداماتی نظیر نظارت بر عملکرد 

شرکت ها و موسسات مسافربری و...
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کرمانشاه

بانــک پاســارگاد در راســتای فعالیت های 
اجتماعی خــود و حمایت از مردم مناطق زلزله 
زده، دهم دی طی مراســمی با حضورتعدادی 
از نماینــدگان شــورای شــهر، جامعه رســانه 
ومدیــران ایــن بانک2 دســتگاه آمبوالنس و 
۱۰ دســتگاه دیالیز را بــه ارزش )3میلیارد 
و6۰۰ میلیــون تومــان( بــه دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمانشــاه اهداء کرد.دکتر مرادی، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه در 
ایــن خصوص گفــت: امــروز در آخرین مورد 
کمک های خیرین ســامت، شــاهد تحویل دو 
دستگاه آمبوالنس و ۱۰ دستگاه دیالیز توسط 
بانک پاســارگاد بــه مجموعه دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه هستیم. وی ادامه داد: بعد 
از آن زلزلــه مهیب و چنــد زلزله بزرگ همین 
پای کار بودن مردم و خیران قوت قلبی اســت 
برای مردم و مسئوالن که امیدواریم همچنان 
ادامه داشته باشد چرا که توان دولت محدود 
اســت. مرادی افزود: مســئوالن ایــن بانک 
می توانســتند جهــت کار تبلیغاتی هم شــده 
پروژه هایی مانند خانه بهداشت که ماندگاری 
بیشتری دارد بسازند، اما آن ها با تحقیقی که 
از دانشــگاه داشــتند نیاز های درمانی مردم 
منطقه را احصا و در راســتای آن اقدام کردند 
که از آن ها بســیار قدردان هســتیم.رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان 
کرد: همچنین مســئولین بانک ایــن اجازه را 
دادنــد که ایــن تجهیزات خریداری شــده در 

هرجای اســتان که نیاز اســت استفاده شود، 
بنابرایــن فعا بــا توجه بــه نیاز بیمارســتان 
امــام رضا )ع( کرمانشــاه به دســتگاه دیالیز، 
تعدادی از این دســتگاه ها در این بیمارستان 
نصب می شــود. در ادامه قائــم مقام و معاون 
توســعه بانــک پاســارگاد، ارســان امیری با 
اشــاره به خدمات ارائه شده در هنگام وقوع 
زلزله ســال گذشته استان کرمانشاه گفت : با 
موافقت رئیس بانک پاسارگاد کل نیاز دیالیز 
اســتان کرمانشاه را در سال آینده مرتفع می 
کنیــم.  امیدواریم پروژه هــای بزرگتری را با 
سرمایه گذاری بانک پاسارگاد بتوانیم در این 
اســتان انجام دهیم.  ما با مشورتی که با دکتر 
مرادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
کرمانشــاه انجــام دادیــم اولویت بــر خرید 

تجهیزات دیالیز و آمبوالنس قرار گرفت. 
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از سازمان های 
پیشــرو در حوزه مســئولیت های اجتماعی، با 
همکاری هلدینگ نســیم ســامت پاسارگاد 
بــه عنوان بازوی اجرایــی بانک در حوزه ارائه 
خدمات بهداشــت و درمــان، همچون حوادث 
گذشــته درکشــور، در همان ســاعات اولیه 
حادثــه دلخراش زمین لرزه کرمانشــاه نقش 
برجســته ای در کمــک و امــداد رســانی بــه 
هموطنــان عزیزمان ایفا نمود.  بخشــی از این 
خدمات که در اولین روزهای وقوع زمین لرزه 

ارائه شد عبارتند از :
۱ – استقرار و تجهیز مرکز درمانی صحرایی، 

مجهــز بــه 2۰ تخت بســتری و ارائــه خدمات 
24 ســاعته ) شــامل : ویزیــت، آزمایشــگاه، 
سونوگرافی و توزیع دارو به صورت رایگان ( 

در منطقه ازگله کرمانشاه. 
2 - تهیــه و توزیــع ۱۰ هــزار تختــه پتو با 
همــکاری فرمانداری و هــال احمر در مناطق 

مختلف زلزله زده. 
3 - خرید 6۰۰ چادر اسکان موقت و توزیع 
آن در روســتاهای زلزلــه زده ) برخــی از این 
چادرهــا در قالــب ایجــاد کمپ مســکونی در 

مجاورت مرکز درمانی صحرایی برپا شد.( 
4 - تهیــه و تحویــل 23 چادر امــدادی در 
ابعــاد بــزرگ به درخواســت دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشــاه به منظور برپایی خانه های 

بهداشت موقت در روستاهای زلزله زده. 
5 - تهیــه و تحویــل 64 چــادر اســکان به 
درخواســت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
به منظور اســکان کارکنان بهداشــت و درمان 

منطقه ثاث باباجانی و سرپل ذهاب. 
6 - اعــزام 6 تیــم روان شناســی خبره به 
منظور ارائه خدمات مشــاوره به بازماندگان، 

بویژه کودکان مناطق زلزله زده. 
7 - ارائــه خدمــات ویزیــت ســیار همراه 
توزیــع دارو و اقــام بهداشــتی در قالــب 
اعزام کامیونت تخصصی خدمات پزشــکی به 

روستاهای زلزله زده. 
8 - ارســال میزان قابــل توجهی نایلون به 
منظور پوشــاندن و حفاظت از چادر ها در برابر 

بارش برف و باران. 
9 - خرید و اســتقرار 4 کانکس ســرویس 
بهداشتی سیار برای استفاده هموطنان زلزله 

زده. 
مــوارد فوق با همــکاری بانک پاســارگاد و 
هلدینگ سامت پاسارگاد با اعتبار تخصیصی 
در حدود ۱4 میلیارد ریال انجام شده است. 

* شرکت لیزینگ پاسارگاد
۱ - ساخت و انتقال ساختمانی پیش ساخته 
به مساحت 276 مترمربع به شهرستان سرپل 
ذهاب و تحویل آن به مدیریت محترم آموزش 
و پرورش شهرســتان مزبور جهت استفاده به 

عنوان مرکز آموزش کودکان استثنایی. 
2 - ســاخت ســالنی پیــش ســاخته بــه 
مســاحت ۱96 مترمربع و نصب آن در محوطه 
بیمارستان سرپل ذهاب با هماهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان کرمانشاه )در خصوص 
تجهیــز واحــد مزبور تــا زمان تهیــه گزارش 
اقدامی توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت 

نگرفته است.(
در حــال حاضــر قیمــت ســاخت و تجهیــز 
آپارتمان هــای پیــش ســاخته بیــن ۱/5 تا 2 

میلیون تومان است.
* شرکت بیمه پاسارگاد

تهیه 6 دســتگاه کانکس و 4 دستگاه حمام 
و ســرویس بهداشتی سیار به ارزش تقریبی 
3۰۰ میلیون ریال و استقرار آن در شهرستان 
ثاث باباجانی همراه تهیه و توزیع بســته های 

مواد غذایی، پتو، پوشــاک، اقام بهداشتی و. 
.. توسط نمایندگی های بیمه پاسارگاد در غرب 

کشور. 
* هلدینگ فناپ

اختصاص ۱75۰ میلیون ریال در قالب دو 
طرح:

 ۱ - درخــت آرزوهــا : بــرآوردن آرزوهای 
کودکان و نوجوانان روستایی در مناطق زلزله 

زده. 
 2 - کاس آرزوهــا : تجهیــز مــدارس 
روســتایی برای ســال تحصیلی جدید و تهیه 
لوازم مدرســه برای دانش آموزان روستایی 

مناطق زلزله زده. 
* هلدینگ میدکو

تهیــه ۱2۰۰ تختــه پتو همــراه 2 کامیون 
بسته مواد غذایی و توزیع آن در مناطق زلزله 

زده.  
در راستای تداوم کمک های هدفمند بانک 
و رفع مشــکات زیربنایی در مناطق زلزله زده 
با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
علیرغم شــرایط نامطلــوب موجودی تجهیزات 
پزشــکی در کشــور - 2 دســتگاه آمبوالنس 
در  دســتگاه همودیالیــز  و ۱۰  هیونــدای 
مجمــوع بــه ارزش 34 میلیارد ریــال از محل 
اختصاص هزینه چاپ و سررسید در سال 97 
و کمک های اعطایی همکاران و مشتریان بانک 
به صندوق مهر پاسارگادی به دانشگاه مزبور 

تقدیم می شود.

توسط بانک  پاسارگاد انجام شد؛

اهدای 2 آمبوالنس و ۱۰ دستگاه دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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تجهیز 12  هزار کالس درس 
به سیستم گرمایشی ایمن 

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه از 
تجهیز ۱۲ هزار و ۲۰۰ کالس درس در کرمانشاه به 

سیستم گرمایشی ایمن خبر داد.
مرزبان نظری اظهار داشت: در پنج سال گذشته 
۱۲ هــزار و ۲۰۰ کالس درس بــا اعتبار ۳۵ میلیارد 

تومان به سیستم گرمایشی ایمن مجهز شدند.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر ۲۵۰۰ کالس 
درس باقی مانده که آنان نیز از سیســتم گرمایشی 
بخاری استاندارد برخوردار هستند، افزود: در صورت 
تامین اعتبار تا چهار ســال آینده شــاهد اتمام پروژه 
تجهیز مدارس به سیســتم گرمایشی ایمن هستیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با تأکید بر 
اینکه هیچ بخاری غیر استانداردی در مدارس استان 
کرمانشاه تعبیه نشده اســت، گفت: اعتبار مورد نیاز 
برای تجهیز مدارس باقی مانــده ۲۵ میلیارد تومان 
است.وی با بیان اینکه مدارس با دوکالس به باال در 
روستاهای برخوردار از نعمت گاز در اولویت تجهیز به 
سیســتم گرمایشی هستند، بیان کرد: در حال حاضر 
مدارس باقی مانده یا در روستاهایی هستند که تعداد 
کالس های آنان پایین اســت یا هنوز گازرســانی 
نشــده اند.نظری با بیان اینکــه در حال حاضر ۳۸۰ 
کالس درس برای تجهیز به سیســتم گرمایشــی 
ایمن در دســت اقدام است، تصریح کرد: در مناطق 
زلزله زده حدود ۶۸ مدرسه آماده بهره برداری است که 
همگی به سیستم گرمایشی ایمن و تجهیز شده اند.

وی از ســاخت ۱۶۰ مدرسه دیگر در این مناطق خبر 
داد و بیان کرد: در زلزله ســال گذشته ۷۸ مدرسه در 
مناطق زلزله زده با ۴۱۵ کالس درس آسیب دید که 
در حال حاضر ۱۶۰ مدرســه با ۷۵۰ کالس درس با 
کمک خیران در دست احداث است.مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمانشــاه عنوان کرد: شمار افزون 
مدارس بازســازی شده نســبت به مدارس تخریب 
شــده به این دلیل اســت که مدارسی که طی زلزله 
آســیب ندیدند اما بیم تخریب آنان می رفت، مورد 

بازسازی قرار گرفتند.
نظــری افزود: اعتبــار مورد نیاز بــرای تکمیل 
مدارس در دســت اقدام ۹۵ میلیارد تومان است که 

خیران در این عرصه مشارکت چشمگیری داشتند.

روند کاهشی قیمت مرغ 
در بازار کرمانشاه

  مدیــر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه از کاهشی بودن قیمت 

مرغ در بازار خبر داد.
علــی اصغر بهمنی پور اظهار کرد: قیمت مرغ از 
چند روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته تا جایی 
کــه از نرخ هر کیلوگرم ۱۳ هــزار و ۴۰۰ تومان به 
حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و پیش بینی می 
شود باز هم شاهد کاهش قیمت مرغ در بازار باشیم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشــاه در ادامه قیمت منطقی برای هر 
کیلوگرم مرغ را در شرایط کنونی بین ۱۰ هزار و۵۰۰  
تــا یازده هزار تومان برای هر کیلوگرم عنوان کرد و 
افزود: این قیمت هم به نفع تولیدکنندگان بوده و هم 
بــرای مصرف کنندگان منطقی به نظر می رســد. 
بهمنی پور در ادامه اشــاره ای هم به دالیل افزایش 
قیمت مرغ داشــت و افــزود: در کنار افزایش قیت 
نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ و قیمت جوجه 
یکروزه، افزایش قیمت گوشت قرمز و گرایش مردم 
به مصرف گوشــت سفید در افزایش قیمت مرغ بی 
تاثیر نبوده است. وی در ادامه با اشاره به تولید ساالنه 
بیش از ۶۳ هزار تنی گوشت مرغ در استان کرمانشاه 
افزود: استان کرمانشاه نه تنها مشکلی برای تامین 
مرغ  مورد نیاز مردم اســتان ندارد، بلکه حتی مازاد 
تولید هم در استان داریم. بهمنی پور در ادامه با اشاره 
به توزیع مــرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۸۹۰۰ 
تومان با هدف تعدیل قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: 
با افزایش قیمت مرغ در بازار توزیع مرغ منجمد آغاز 
شــده و در حال حاضر نیــز ۲۴۰ تن مرغ منجمد در 
ســردخانه های استان ذخیره سازی شده است. وی 
ادامه داد: همچنین ســهمیه وارد کردن ۴۰ تن مرغ 
دیگر به اســتان را گرفته ایم کــه این میزان نیز  به 
تناســب نیاز اســتان در شهر کرمانشــاه و دیگر 
شهرســتان ها توزیع خواهد شــد. مدیر توســعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
در ادامه با اشاره به توزیع مرغ منجمد در ۱۵ مرکز در 
شــهر کرمانشاه که چند مرکز آن سیار است، افزود: 
توزیع مرغ منجمد در شهرســتان ها نیز به تناسب  

تقاضای بازار در حال انجام است. 

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمانشــاه گفت: مردم خیر استان به منظور دستگیری از 
نیازمندان، از ابتدای ســال جاری حدود چهار میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان صدقه پرداخت 
کردند.حسین خدرویسی اظهار کرد: ۳۵۲ میلیون تومان از این صدقات جمع آوری شده به 
منظور ارائه خدمات توسط مراکز نیکوکاری به نیازمندان و ۸۰۰ میلیون تومان نیز برای ارائه 

خدمات درمانی و بهداشتی به  افراد تحت حمایت تخصیص داده شد.
به گفته خدرویســی۳۷۳ میلیون تومان نیز به منظور ارائه خدمات فرهنگی آموزشی به 
دانش آموزان، دانشــجویان و طالب و ۶۰۰ میلیون تومان به منظور کمک به ازدواج آسان 
جوانان نیازمند هزینه شده است.وی همچنین از صرف یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان جهت 

خرید، احداث و تعمیرات مســکن مددجویی شهری و روستایی از محل صدقات خبر داد و 
افزود: ۴۷۳ میلیون تومان نیز از همین محل به منظور پرداخت کمک هزینه های معیشتی و 
حمایتی نیازمندان صرف شده است.خدرویسی همچنین به تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان 
از این صدقات برای اعزام مددجویان تحت حمایت به اردوهای زیارتی و سیاحتی  اشاره کرد.

کرمانشاهیان امسال 41 میلیارد ریال صدقه دادند

تعمیرات اساسی در پاالیشــگاه کرمانشاه هر 
چهار سال یک بار و به منظور استمرار، بهبود و کیفیت 

تولید انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پاالیش نفت کرمانشاه، در پایان هر تعمیرات اساسي 
در اداره نگهــداري و تعمیرات و واحــد برنامه ریزي 
تعمیــرات، هیچگاه کار و تــالش از حرکت باز نمي 
ایســتد، این واحد پس از هر اورهــال براي تعمیرات 
اساسي بعدي با برنامه ریزي دقیق و تشکیل جلسات 
به صورت ســه ماهه، دوماهــه، ماهاانه، هفتگي و در 
نهایت هرچه به زمان تعمیرات نزدیکتر شود جلسات 

را به صورت روزانه برگزار می کند.
هــدف از برگــزاری جلســات این واحــد، ایجاد 

هماهنگي بیــن تمامي واحدها از جمله بهره برداري، 
تعمیــرات، خدمات فنــي و مهندســي، بازرگاني و 
تــدارکات کاال، HSE و ایمني، خدمات اداري و ... 
می باشــد تا کارها به نحو شایســته و مطلوب صورت 
پذیرد.در این جلسات پروژه هاي قابل اجرا در تعمیرات 
اساســي بعدي، انجام کارهاي تعمیراتي براســاس 
گــزارش هاي تعمیرات اساســي قبلــی، پیگیري و 
اقدامات الزم جهت تهیه و تامین قطعات، تهیه لیست 
فعالیتهاي قابل انجام، برآورد نیروي انساني، تجهیزات 
و ماشــین آالت مورد نیاز و تهیه برنامه زمان بندي با 
توجه به حداقل زمــان ممکن براي اجراي آن و تهیه 
اســناد پیمان و ارجاع به امور حقوقي و پیمانها جهت 
تعیین پیمانکار واجد شرایط مورد بحث و بررسي قرار 

می گیرد که در نهایت پس از تعیین پیمانکار و شــروع 
تعمیرات اساســي با برگزاري جلسات روزانه، کنترل 
کارهــا و نحوه صحیح پیشــرفت فیزیکي بازبیني و 

کنترل می شود تا تعمیرات طبق برنامه از پیش تعیین 
شــده به بهترین نحو و در کمترین زمان ممکن انجام 

شود و پاالیشگاه مجددا تولید خود را از سر گیرد. 

واحد تعمیرات، پیشرو در نوسازی 
بهینه سازی و بهره وری پاالیشگاه

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

خبر

مدیرکل گمرکات اســتان کرمانشاه گفت : در نه ماهه سالجاری  ۱ 
میلیاردو ۹۳۴ میلیون و ۴۲۲  هزارو ۵۱۱  دالر کاال به وزن ۴ میلیون و ۴۸  
هزار و ۶۱۰ تن از طریق مرز اســتان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد 
که این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۵۱ 

درصدی  و از حیث وزن نیز رشد ۳۴ درصدی داشته است .
حســین محمدی - خبرنگار جام جم کرمانشــاه: خلیل 
حیــدری گفت: از مجموع فوق  ،  ۷۸۸  میلیون و ۹۹۲ هزارو ۲۷۶ دالر آن 
با وزن ۱میلیون و ۹۸۲ هزارو ۳۶۲ تن از طریق گمرک پرویزخان به خارج 
از کشــور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 

۱۰۲  درصد و از حیث وزن نیز ۸۴ رشد داشته است. 
مدیــرکل گمرکات اســتان افزود: در این مدت صــادرات خروجی از 
گمرک بازارچه مرزی ســومار  ۷۷۹ میلیون و ۲۰۵ هزارو ۹۳۹ دالرکاال به 
وزن ۸۶۱ هزارو ۵۵۴ تن می باشــد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از حیث ارزش ۳۸ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی  رشد ۱۵ درصدی داشته 

است . 

حیدری صادرات خروجی از گمرک شــیخ صله را  ۱۶۵  میلیون و ۹۵۴ 
هزارو ۷۲۶ دالر کاال به وزن ۳۲۹ هزارو ۲۱۸ تن عنوان نمود.

وی میزان صادرات خروجی از گمرک خســروی را ۱۵۹ میلیون و ۲۲۴ 
هــزارو ۴۲۹ دالر کاال به وزن ۴۶۹ هزارو ۹۸۹ تن عنوان نمود. افزود: این 
میزان  کاال در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته از حیث ارزش ۱۳۵ 

درصد  واز  لحاظ وزن ۷۶ درصد  افزایش داشته است .
وی افزود: در ۹ ماهه ســالجاری  میزان صــادرات خروجی از گمرک 
بازارچه مرزی شوشمی  ۴۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۴۱ دالر کاال  به وزن  ۴۰۵ 
هزارو  ۴۸۵ تن می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث 
ارزش ۱۰ درصد رشد و از لحاظ وزنی نیز ۴۷ درصد افزایش داشته است. 
مدیرکل گمرکات کرمانشــاه عمده کاالهای صادراتی از طریق این 
گمــرکات را لــوازم خانــه داري و پاکیزگي از مواد پالســتیکي ،نایلون 
پالســتیکی رولی ، ســیب زمیني محفوظ شــده ، گوجــه فرنگي تازه یا 
سردکرده ، انواع کاشــی دیواری ،کیسه نایلونی ، رول نایلونی، کولرهاي 

آبي و گرانول پلی اتیلن عنوان نمود.

رشد 51 درصدی صادرات از گمرکات و  بازارچه مرزی استان 
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سرپرســت شهرداری کرمانشاه با همراهی شهردار منطقه هفت از روند نرده گذاری حاشیه 
رودخانه چم بشــیر بازدید نمود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه 
مهندس لعل بخش در حاشیه این بازدید گفت: پس از مصوبه شورای محترم تامین مبنی بر نرده 
کشی حاشیه رودخانه چم بشیر جهت جلوگیری و مقابله با حوادث احتمالی و امنیت شهروندان ، 

شهرداری کرمانشاه این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه فاز اول این پروژه به 
اتمام رسیده است.وی افزود: در فاز اول حدود ۱۷۰۰ متر نرده کشی در حاشیه این رودخانه به شکل 
زیبائی انجام شده است و در فاز دوم از سمت شهرک تعاون به طرف بلوار شهید شمشادیان این 
نرده کشی ادامه خواهد یافت.سرپرست شهرداری کرمانشاه ادامه داد: طبق مصوبه شورای تامین 

مقرر گردید نرده گذاری یک طرف از رودخانه چم بشیر توسط شهرداری انجام گیرد و سمت دیگر 
نیز توسط شرکت آب منطقه ای اقدام شود که شهرداری در این خصوص در حال عمل به تعهد 
خود است.وی در پایان گفت : از همکاری مردم و رسانه ها جهت ساماندهی حاشیه این رودخانه 
تشکر می کنم و امیدوارم شهرداری بتواند خدمات با کیفیت تری را به شهروندان عزیز ارائه دهد.

بازدید سرپرست شهرداری از روند نرده گذاری حاشیه رودخانه چم بشیر

سرپرست شــهرداری کرمانشــاه اعالم کرد: 
اصالح پــروژه تقاطع امــام حســین )ع( ۸۶ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و تا آخر ســال جاری به بهره 

برداری خواهد رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
شــهرداری ، حامد لعل بخش در نشســت خبری که 
با حضور خبرنگاران  حوزه شــهری برگزار شد، افزود: 
تاکنــون بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار به این پروژه 
اختصاص پیدا کرده که به صورت کامل جذب شــده 

است.
وی اضافه کرد: با موافقت اســتاندار کرمانشاه ۱۱ 
میلیارد تومان دیگر برای تســریع بخشی به این پروژه 

در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: کرمانشاه در زمینه پروژه های 
کالن شهری دارای ۲ تقاطع حضرت امام )ره( و تقاطع 

امام حسین )ع( و همچنین پروژه قطار شهری است.

مهنــدس لعل بخش از پیشــرفت فیزیکی ۱۴/۵ 
درصدی پروژه تقاطع امام خمینی )ره( در گذشته خبر 
داد و ادامه داد: پیشــرفت این پــروژه در ۶ ماه دوران 
مســئولیت من ۲ برابر شــده و به ۲۸/۵ درصد رسیده 

است.
وی در ادامــه با بیان اینکه بیــش از ۳۵۰ هزار متر 
مربع از معابر شــهر کرمانشاه آســفالت شده ، افزود: 
این اقدام بیشــتر در شهرک های حاشیه ای و مناطق 

محروم انجام شده است.
سرپرســت شهرداری کرمانشــاه با تاکید براینکه 
آســفالت بخش بزرگی از مساحت شهرک پردیس نیز 
به پایان رســیده ، ادامه داد: اگر شرایط جوی نامناسب 
نبود هم اکنون کار آســفالت این شهرک نیز به پایان 
می رســید.وی به لکه گیری ۳۹ هزار متر مربع خیابان 

ها و معابر شهر کرمانشاه در مدت ۶ ماه اشاره کرد.
مهنــدس لعل بخش در خصوص وضعیت عمرانی 

پروژه قطار شــهری چنین گفت: در بخش تونل زنی از 
ســه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و عملیات بتن ریزی آن انجام شــده 
است.وی ادامه داد: تونل زنی از میدان آزادی به سمت 
فردوســی، تا محدوده مســجد جامع پیشروی داشته 
و االن کار حفــاری را متوقف کــرده ام و پیمانکار به 
دلیل موارد امنیتی ناشی از بافت فرسوده و تعدد قنات، 
مســایل از جنبه فنی در دست پیگیری است.مهندس 
لعل بخش با بیان اینکه فازبندی این پروژه را پیشنهاد 
داده ام، ادامه داد: امســال تاکنون ۳۰ میلیارد تومان از 
منابع دولتی و هشــت میلیارد تومــان از منابع ملکی 

شهرداری برای این پروژه تامین شده است.
وی بــا تاکیــد براینکه اجازه توقف ایــن پروژه را 
نخواهیم داد، گفت: فعالیت برخی ایســتگاه ها در حال 
انجام اســت و تمرکز کار بر اتمام مرحله اول این پروژه 

به صورت روگذر است.

وی از اعتبــار ۷۰۰ میلیــارد تومانی به عنوان تعهد 
دولت در ســفر رئیس جمهور به استان یاد کرد و افزود: 
این اعتبار ۵۰ درصد توســط دولت و ۵۰ درصد توسط 
شــهرداری تامین می شــود که تعهد امســال دولت 
۱۲۰ میلیارد تومان اســت که تا بــه امروز ۳۰ میلیارد 
تومان آن محقق شــده اســت.مهندس لعل بخش از 
تبدیل وضعیت به عنــوان یکی از دغدغه های اصلی 
شــهرداری یاد کرد و ادامه داد: هم اکنون ۱۷۰ نفر از 
پرســنل قراردادی در مسیر پیمانی شدن قرار گرفته و 
۴۰۰ نفر از پرسنل کارگری نیز پس از شرکت در آزمون 
اسفند به قرارداد مستقیم با شهرداری تبدیل وضعیت 
خواهند شد.سرپرست شهرداری  در بخش دیگری از 
سخنانش به استفاده از سربازان وظیفه به عنوان امریه 
برای کار در آتش نشانی اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۲ 
ایستگاه در شهر مجهز نیستند و می توان از این نیروها 
تا سقف ۱۰۰ نفر برای تجهیز عامل انسانی در سازمان 

آتش نشانی استفاده کرد.
وی با بیــان اینکه در زمینه حقوق و مزایا دســت 
مدیران را باز گذاشــته ایم، افزود: در مدت مشابه سال 
گذشته پرسنل شرکت های حجمی چندین ماه حقوق 
عقب مانده داشتند.مهندس لعل بخش افزود: با توجه 
بــه تنگناهای مالی شــهرداری، هــم اکنون حقوق 
کارگری ۲۰ درصد افزایــش یافته در حالی که درآمد 
شهرداری با کاهش ۱۵ درصدی مواجه است و در کل 

با مشکل ۳۵ تا ۴۰ درصدی نقدینگی مواجه شدیم.
وی یادآور شد: با این حال با تالش شبانه روزی تنها 
حقوق آذر پرســنل شرکت های خدماتی و فضای سبز 
باقی مانده و درصدد هستیم تا بقیه آن را پرداخت کنیم.

وی یادآور شــد: شــهرداری در مجموع ماهانه به 
میزان تقریبی سه میلیارد تومان به این پرسنل حقوق 
پرداخــت می کنــد و پرداختی های مــا در هر ماه به 
شــرکت های نوین به میزان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان است و سایر پرسنل شــهرداری حقوق آبان را 

گرفته اند و بقیه آن پرداخت می شود.

لعل بخش با بیان اینکه قانون جدید بازنشســتگی 
در شــهرداری کامال رعایت شده ادامه داد: حداقل ۱۰ 
میلیارد تومان در این مدت به بازنشســتگان پرداخت 
شــده و براســاس آخرین آمار ، بیــش از ۲۳۰ نفر در 

شهرداری بازنشسته شده اند.
سرپرست شــهرداری کرمانشــاه اظهار داشت: 
شورای شهر در سال های گذشته مصوبه خوبی داشته 
است ، مبنی بر اینکه افرادی که از شهرداری بازنشسته 
می شــوند، ۴۵ روز پاداش پایان خدمت را دریافت می 
کنند که مشوقی برای این افراد است تا عالقه به ماندن 

در شهرداری پس از ۳۰ سال را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ۱۳ دســتگاه خودروی ســبک و 
ســنگین از سوی شــهرداری به ناوگان آتش نشانی 
اضافه شــده ادامه داد: همچنین پنج خودروی شاسی 
دار از تهران نیز هدیه شــده است که قصد داریم آن را 

به ناوگان حمل زباله اضافه کنیم.
وی یادآور شــد: ۳۰ دســتگاه ناوگان حمل زباله 
کرمانشــاه بسیار فرسوده بوده و نحوه جمع آوری زباله 

به دلیل نقص فنی با مشکل مواجه شده است.
لعل بخش از وجود ۲۳۰ دســتگاه اتوبوس در شهر 
خبر داد و گفــت: همه اتوبوس ها به بخش خصوصی 
واگذار شــده و قرارداد آن ۱۰ ســاله اســت و پس از 
آن اتوبــوس ها آزاد می شــوند و اگــر وضع به همین 
منوال پیش برود تا ۲ ســال آینده تقریبا هیچ اتوبوسی 
نخواهیم داشت.وی افزود: از همین رو با پیگیری های 
انجام شــده در قالب ۴۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
به این مشکل، رسیدگی می کنیم که نامه آن به بانک 
مرکزی رفته و حتما این کار انجام می شــود که تعهد 
۵۰ درصد اصل ســود آن برای شهرداری و ۵۰ درصد 

دیگر برعهده دولت است.
سرپرســت شــهرداری اضافه کرد: شهرداری به 
تنهایــی نمی تواند هر دســتگاه اتوبوس را که بیش از 
یــک میلیارد تومان قیمــت دارد خریداری کند با این 
وجود هشت دستگاه از ســوی شهرداری اضافه شده 

است.وی به آغاز طرح پرداخت الکترونیک به صورت 
آزمایشــی در تاکسیرانی اشاره کرد و افزود: ۸۱۱ مورد 

مجوز برای پروانه برای ناوگان دیزلی صادر شد.
مهنــدس لعل بخش افزود: ســایپا و ایران خودرو 
اعــالم کرده انــد تا با در نظر گرفتن شــرایطی آماده 

ساماندهی به ناوگان تاکسیرانی هستند.
سرپرست شــهرداری کرمانشاه به در نظر گرفتن 
مرحله دوم آرامســتان نیز اشــاره کرد و گفت: در این 
مرحله قطعاتی خریداری شده تا در صورت تکمیل فاز 

پایین، مشکلی پیش نیاید.
لعل بخش به ادغام ســازمان کشتارگاه با میادین و 
تبدیل نام آن به سازمان میادین و فرآورده های گوشتی 
نیز اشــاره کرد و افزود: به دنبال واگذاری کشتارگاه به 

بخش خصوصی هستیم.
وی در خصوص وضعیت تله کابین کرمانشاه اظهار 
داشت: مســیر نخستی که در سال های گذشته به آن 
توجه شده در محدوده محافظت شده میراث فرهنگی 
بود و مــا نمی خواهیم با پروژه هــای خود به مناطق 

حفاظت شده صدمه بزنیم.
وی افــزود: خط جدیدی که از ســوی مشــاوران 
پیشــنهاد شــده ۱۴۰۰ متر با ارتفاع تقریبی ۴۰۰ متر 
از زمین اســت که از کنار بیمارســتان امام حسین )ع( 

شروع می شود.
وی اظهار داشــت: برآورد اولیه قیمت برای شروع 
پروژه و ســوار شدن مسافر در حدود ۱۱ میلیارد تومان 
اســت و از سوی دیگر باید در نظر گرفت که احداث تله 
کابین به ایجاد مراکز خرید و رفاهی در ۲ ســمت خود 
نیــاز دارد.مهنــدس لعل بخش افزود: با مشــورت و 
همفکری با اســتاندار به سمت بخش خصوصی باید 
حرکت کنیم و از سوی اتاق بازرگانی سه سرمایه گذار 
معرفی شــده که اگر به توافق برسیم قابلیت اجرا دارد 
ولــی میراث فرهنگی در مــورد خط دوم که از مناطق 
حفاظت شده فاصله گرفته و از بوستان غربی نیز عبور 

می کند جواب مکتوبی نداده است.

 سرپرست شهرداری:

پروژه تقاطع امام حسین)ع( تا آخر سال بهره برداری می شود
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کرمانشاه

سرپرســت شــهرداری با همراهی معاون عمرانی از روند ساخت تقاطع امام 
حسین)ع( بازدید و از نزدیک در جریان آخرین مراحل ساخت این تقاطع قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری کرمانشــاه مهندس لعل 
بخش در این بازدید گفت: در این پروژه کارفرما شهرداری کرمانشاه و پیمانکار گروه 
تخصصی شــهید رجایی قرارگاه خاتم االنبیا)ص( می باشد ، پروژه دارای چهار پل و 
هفت مسیر همسطح می باشد که مسیر جنوب به شمال ) کمربندی غربی به رودکی( 
با عرض ۱۲ متر و ســه خط عبور ترافیکی و مســیر جنوب به غرب ) کمربندی غربی 
به بزرگراه امام علی)ع(( با عرض ۱۰ متر و دو خط عبور ترافیکی به صورت پل های 

فلزی با عرشه بتنی اجرا گردیده که وزن سازه فلزی آن بالغ بر ۴۰۰ تن می باشد.
سرپرست شهرداری کرمانشاه افزود:برای اولین بار در غرب کشور، از تکنولوژی 
قطعات پیش ســاخته بتنی)ســگمنت( در این پروژه استفاده گردیده است. در مسیر 
شــمال به جنوب ) رودکی به کمربندی غربی( به طول ۵۶۰ متر و عرض ۱۲ متر با 
سه خط عبور ترافیکی و در مسیر شرق به جنوب ) پل والیت به کمربندی غربی( به 
طــول ۵۳۰ متر و عرض ۱۰ متر با ۲ خــط عبور ترافیکی از این تکنولوژی )پل های 
ســگمنتال( استفاده شده و در مجموع ۲۳۰ قطعه پیش ساخته در سازه این دو پل به 

کار رفته است.
وی ادامه داد: در اجرای این پروژه حدود ۳ هزار تن میلگرد اســتفاده شده، حجم 
عملیات بتن ریزی ۲۰ هزار متر مکعب و ۱۷۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی دارد.

در ســاخت این تقاطع در مجموع بیش از ۱۷۰۰ متر طول شمع بتنی کار گذاشته 
شده است.

مهندس لعل بخش گفت:پیشــرفت فیزیکی این پــروژه ۸۶ درصد بوده که در 
صورت مســاعد بودن شرایط جوی، انشااهلل ظرف چند ماه آینده به بهره برداری می 
رسد و حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه اجرای این پروژه است که از محل منابع استانی 

و جاری شهرداری تأمین گردید.
سرپرست شهرداری کرمانشاه در پایان افزود: احداث این تقاطع باعث تسهیل در 
تردد شــهروندان عزیز، زائران عتبات عالیات و ترانزیت کاال و مسافر به استان ها و 

کشورهای همجوار خواهد شد.  

سرپرست شهرداری از روند 
ساخت تقاطع امام حسین)ع( 

بازدید کرد



رئیس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان کرمانشــاه از پرداخت چهار هزار میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه به متقاضیان در 

سال جاری خبر داد.
الهــه فرهادی - خبرنــگار جام جم 
کرمانشــاه: محمدصفا میرزایی در نشســتی 

خبــری با اصحــاب رســانه اظهار کــرد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران طی ۱۱ سال فعالیت خود 
بیش از ۱۷۱ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه با 
مبلغ بیش از ۱۲/۵ هزار میلیارد ریال به متقاضیان 

پرداخت کرده است.
وی اشاره ای هم به تسهیالت پرداخت شده از 

ســوی این بانک در سال جاری داشت و افزود: در 
این مدت بیش از ۳۰ هزار فقره تســهیالت به مبلغ 

چهار هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
رئیس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
اســتان کرمانشــاه اظهار کرد: از این تعداد عمده 
تســهیالت پرداختی با تعداد بیش از ۲۵ هزار فقره 
و رقم ۳۷۶۷ میلیارد ریال مربوط به تسهیالت رفع 

احتیاجات ضروری بوده است.
به گفته میرزایی، حدود هزار فقره تســهیالت 
نیز با رقم ۱۰۰ میلیارد ریال در بخش تســهیالت 

ازدواج بوده است.
وی بانک قرض الحســنه مهر ایران را پیشتاز 
در زمینه پرداخت تســهیالت ازدواج دانســت و 
یادآور شــد: هم اکنون فقط ۲۰ نفر پشت نوبتی در 
کرمانشاه داریم که به تازگی ثبت نام انجام داده اند.

وی اشاره ای هم به پرداخت تسهیالت اشتغال 
از سوی این بانک خصوصا برای اقشار آسیب پذیر 
داشت و خاطرنشــان کرد: تسهیالت اشتغالزایی 

نیز شــامل ۶۶ فقره با مبلغ ۱۲ میلیارد ریال برای 
مددجویــان کمیته امداد، ۳۶ فقــره با مبلغ هفت 
میلیارد ریال برای مددجویان بهزیستی، ۱۰۰ فقره 
با مبلــغ پنج میلیارد ریال برای اشــتغالزایی بنیاد 
مسکن و ۷۷۰ فقره با مبلغ ۲۳ میلیارد ریال مربوط 

به اشتغال بانوان سرپرست خانوار بوده است.
میرزایــی از پرداخــت ۹۰۶ فقره تســهیالت 
حمایتــی به مبلغ ۱۰۱ میلیارد ریال هم خبر داد که 

در قالب تفاهم نامه با سایر دستگاه ها بوده است.
رئیس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
استان کرمانشــاه افزود: ۱۷۰۰ فقره تسهیالت با 
مبلغ ۸۵ میلیــارد ریال نیز به زلزله زدگان پرداخت 
کردیــم و ۱۸ هــزار و ۵۰۰ فقــره تســهیالت 
زلزلــه زدگان نیز با مبلغ ۱۱۸۰ میلیارد ریال امهال 
شده اســت.میرزایی از ساخت ســه باب مدرسه، 
بازســازی یک مدرسه و ساخت سه خانه بهداشت 
هریک با رقــم ۴/۵ میلیارد ریــال نیز در مناطق 

زلزله زده به همت این بانک خبر داد.

 رئیس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در کرمانشاه خبر داد؛

پرداخت 4۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان 
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه از صدور ۱۱ هزار و ۴۰۱ فقره کارت هوشمند در 

بخش کاال و مسافر در کرمانشاه خبر داد.
فریبرز کرمی از تمدید ۱۶ هزار و ۹۷۳ کارت تردد مسافر 
و صدور ۱۱ هزار و ۴۰۱ فقره کارت هوشــمند در بخش کاال 
و مســافر خبر داد و اظهار داشت: از سوی سازمان راهداری 
و حمــل و نقل اســتان اقداماتی نظیر نظــارت بر عملکرد 
شرکت ها و موسسات مســافربری و حمل و نقل همچنین 
بررســی و اعالم نظر و تکمیل مدارک متقاضیان تاسیس 

شرکت های مسافربری و باربری در دستور کار است.
وی افزود: اجرای طرح نظرســنجی و بررسی رسیدگی 
به پیشــنهادات و شکواییه های واصله ی در امور جابه جایی 
مســافران و کاالهــا و اجــرای ضوابــط بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های ابالغی نظارت بر حســن اجرای آن در 

دستور کار است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
گفت: همچنین درصــد کنترل عرضه خدمات حمل و نقل 
مســافران و چاپ و توزیع تراکت های اطالع رسانی حقوق 

مسافر و توزیع آن هستیم.

وی از تمدیــد پروانه فعالیت ۶۶ شــرکت و موسســه 
مسافربری فعال در استان خبر داد و افزود: ۵۰۰ مورد بازدید 
به منظور نظارت بر عملکرد شــرکت ها و موسسات حمل و 

نقل مسافر انجام شده است.
به گفته کرمی همچنین بر نحوه فعالیت رانندگان بخش 
جابه جایی مســافران نظارت شــده و بازدیدهای دوره ای و 

دروازه ای به تعداد ۳۵۴ مورد به عمل آمده است.
وی از بازدید مســتمر از مراکز ارائه خدمات در پایانه ها و 
طول محورهای مواصالتی اســتان خبر داد و گفت: پیگیر 
رفع نواقص مشــاهده شــده در ارائه خدمات مراکز مجتمع 

خدماتی- رفاهی هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، 
از بررســی مســتمر وضعیت پایانه ها و دفاتر شرکت های 
مســافربری و اقدامات الزم برای بهبود و اصالح آن ها خبر 
داد و گفت: همچنین هماهنگی های الزم برای اجرای طرح 
بازدید و نظارت بر مراکز ارائه خدمات به مسافران در دستور 
کار اســت کــه در این میان هماهنگی با نماینده بازرســی 
استانداری و صنعت و معدن و شبکه بهداشت نیز انجام شده 

است. 

 صدور 11 هزار کارت هوشمند 
کاال و مسافر 

عشــایری  امور  مدیــرکل 
استان کرمانشــاه از توزیع ساالنه 
۱۸ هــزار تــن آرد بیــن عشــایر 

کرمانشاهی خبر داد.
حســن احمدی با بیــان اینکه 
ســاالنه حــدود ۱۸ هــزار تن آرد 
توســط اتحادیــه و تشــکل های 
تعاونــی میان عشــایر توزیع می 
شــود، اظهار داشــت: این توزیع 
شــامل ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تن برای 
عشایر اســتان و بیش از ۶۵۰۰ تن 

برای روســتائیان حوزه شهرستان 
کرمانشاه است.

وی همچنین از توزیع ۳۰ هزار 
کپسول گاز با احتساب ۱۰۵ میلیون 
تومان اعتبار مصوب جهت اجرای 
این پروژه خبر داد و افزود: برای هر 
کپسول حدود ۳۵۰۰ تومان یارانه 

حمل محاسبه شده است.
مدیرکل امور عشــایری استان 
کرمانشــاه افــزود: همچنیــن به 
وســیله کامیون هــای تانکردار به 

صورت ســیار حدود ۳۰۰ هزار متر 
مکعب آب در سال توزیع می شود.

وی بــا بیان اینکــه این میزان 
توزیع با احتساب میانگین استفاده 
از ۳۵ دستگاه کامیون تانکردار ۱۰ 
هزار لیتــری در نظرگرفته شــده 
است، افزود: هر کامیون در روز سه 
ســرویس عملیات آبرسانی انجام 
می دهد و حدود ۳۰۰ روز در ســال 
عملیات آبرسانی ســیار به عشایر 

اجرا می شود. 

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به پروژه نیمه 
کاره ســالن ۶ هزارنفری والیت کرمانشاه واقع در دهکده المپیک 

خبر داد. 
فرهمند ســال افزون با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث این 
سالن ورزشی در سال ۹۱، اظهار کرد: این پروژه به علت محدودیت 
ها و مشکالت مالی چندسال از برنامه زمان بندی عقب افتاده است. 
وی بابیان اینکه پروژه ســالن ۶ هزار نفری کرمانشــاه در حال 
حاضر ۶۷ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد، افزود: تاکنون حدود ۱۷ 
میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار صرف شده و برای اتمام آن در 

شــرایط فعلی به ۲۷ میلیارد تومان دیگر نیاز است. 
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: خوشبختانه 
بخش اعظم این پروژه انجام شــده و عملیات ســقف زنی و نازک 

کاری مهمترین بخش های باقی مانده برای تکمیل پروژه اســت. 
وی همچنین از اختصــاص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات 
اســتانی به این پروژه خبر داد و گفت: درصورتی که این اعتبار سریع 
و به صورت کامل تخصیص پیدا کند، آن را به شــرکت توســعه و 
نگهداری اماکن ورزشــی به عنوان مجری پروژه ابالغ خواهیم کرد 
تا با انتخاب پیمانکار جدید عملیات تکمیل پروژه از ســر گرفته شود. 
سال افزون با بیان اینکه درحال حاضر این پروژه غیرفعال است، 
یادآورشد: پیمانکار قبلی ســالن شش هزار نفری والیت کرمانشاه 
در ماه های گذشــته به دلیل نوســانات نرخ ارز و گران شدن مصالح 

مجبور به خاتمه پیمان شد. 
وی خاطرنشــان کرد: با اختصاص اعتبار جدید به پروژه، شرکت 
توسعه و نگهداری امکان ورزشی نیز قبول کرده که بخشی دیگر از 

اعتبــار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را تامین کند.

توزیع ساالنه ۱۸ هزار تن آرد بین 
عشایر استان

 15 میلیارد تومان اعتبار برای سالن 6000 نفری والیت


