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پیش بینی تولید 2۶0 هزار تن محصوالت 
باغی در کرمانشاه

جلسه هم اندیشی ارزیابی سند تحول بنیادین 
مدارس سازمان سما

برگزاری نخستین دوره آموزش مجازی 
دانشگاهیان کرمانشاه

»روزه خواری« در انظار عمومی 
ممنوع

»سیتی سنتر« صاحب یک چشمه 
جوشان شده است

کمک 6 میلیارد 
تومانی مردم کرمانشاه 

به سیل زدگان 

مجتمع تجاری، اداری، تفریحی»ســیتی سنتر« کرمانشاه صاحب یک چشمه جوشان شده است.
شهروندان کرمانشاه چند روز است هنگام عبور از ابتدای بلوار طاق بستان جنب هتل پارسیان شاهد فوران آب 

با فشــار زیادی هستند که از طریق ۳ لوله تعبیه شده به جوی آب سرازیر و هدر می رود.
این مکان محل مناسبی برای شستشوی خودروها...

2

2

24 4

4

4 2

کرمانشاه



چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398   شماره 5378

حجت االســام جلیلی، مسئول نهاد رهبری در استان طی گفتگویی با خبرنگار 
روابط عمومی واحد کرمانشاه از برگزاری نخستین دوره آموزش مجازی دانشگاهیان 

استان کرمانشاه با عنوان مهمانی خدا در روزهای ماه مبارک رمضان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار روابط عمومی حجت االســام مرتضی جلیلی از برگزاری 
نخســتین دوره آموزش مجازی دانشگاهیان اســتان کرمانشاه ویژه دانشجویان در 

روزهای ماه مبارک رمضان با عنوان مهمانی خدا خبر داد و گفت:» نخســتین دوره 
آموزش مجازی دانشگاهیان استان کرمانشاه با عنوان مهمانی خدا ویژه دانشجویان 
دانشــگاه آزاد اســامی استان کرمانشاه اســت که طی روزهای ماه مبارک برگزار 
می شــود که از مهمترین مزایای آن اختصاص سه نمره از دروس معارف به انتخاب 

دانشجوست که در پایان دوره گواهینامه نیز اهدا خواهد شد.«

مســئول نهاد رهبری در ادامه در خصوص چگونگی ثبت نام و شــرکت در دوره 
افزود:»دانشــجویان عاقمند به شــرکت در این دوره می توانند تا تاریخ 18 خرداد 
98 به ســایت iauksh.nahad.ir مراجعه و جهت کسب اطاعات بیشتر به 
دفتر نهاد رهبری در ســاختمان مرکزی اســتان مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای 

08۳۳7265156 و 08۳۳7265157 تماس حاصل نمایند.

برگزاری نخستین دوره آموزش مجازی دانشگاهیان کرمانشاه

مجتمــع تجــاری، اداری، تفریحــی 
»سیتی ســنتر« کرمانشــاه صاحب یک 

چشمه جوشان شده است.
شــهروندان کرمانشــاه چند روز است 
هنــگام عبور از ابتدای بلوار طاق بســتان 
جنب هتل پارســیان شــاهد فوران آب با 
فشــار زیادی هســتند که از طریق ۳ لوله 
تعبیــه شــده به جوی آب ســرازیر و هدر 

می رود.
ایــن مــکان محــل مناســبی برای 
شستشــوی خودروها شــده است. گرچه 
تعجــب همگان از بی توجهی به هدر رفت 
آب برانگیخته شــده است مدیران شهری 
دیدگاههــای متفاوت و حتــی متناقضی 
دارند. خبرنگار طلوع با مشاهدات میدانی 
و تحقیقات توانسته است به حقایقی درباره 

این موضوع برسد.
شهردار منطقه 5 در این باره در این باره 
گفــت: این آب بر اثر نزوالت جوی جمع  و 

به صورت سیاب وارد پروژه شده است.
بهمن ســوری گفت: ایــن آب  جذب 
آبهای ســطحی می شــود. بعد از کنترل و 
رســیدگی متوجه شدیم که آب آشامیدنی 

نیست.
اما مدیر منطقه ۳ آب فاضاب شهری 
کرمانشــاه دیدگاه متفاوت و متناقضی با 
شهردار منطقه 5 کرمانشاه دراین باره دارد 
.وی می گوید:  این “رویداد” شکســتگی 
لوله آب شــهری نیست اما این جوشش از 
بارندگی و باال آمدن آب زیر زمینی اســت. 
براســاس وظیفه ای که داشــتیم آب آن 

منطقه را آزمایش کردیم.
شهسوار غامی ادامه داد: آزمایشهای 
ما نشــان می دهد آب باال آمده از البه الی 
حفره هــا راه پیدا کرده و بــه بیرون زمین 
هدایت شده است. این آب سیاب نیست 
چون ســیاب باید در ســطح زمین قرار 

بگیرد و نجوشد.

درصورت تداوم جوشــش این چشمه؛ 
مجتمع تجاری ســیتی ســنتر با مساحت 
16هــزار و  ۴۴2متــر مربعــی، دچار چه    

مشکاتی می شود؟
از ســخنان مسئوالن شــهری چنین 
برمی آید که توجه چندانی به چشــمه آبی 
که بدون استفاده  دارد هدر می رود ندارند؛ 
این چشمه می تواند منبع پراهمیتی برای 

ذخیره باشد.
درحالی که مردم مثل نفس کشــیدن 
به آب نیازمندند، تلف شــدن آب زالل این 
چشمه آه از نهاد شهروندان درآورده است.

شاید بتوان از موقعیت جدید این چشمه 
برای پروژه پارک آبی_تفریحی ســیتی 
سنتر استفاده کرد! درحال تهیه این گزارش 
یک کارگــر می آید و صورتش را با آن آب 
تمیز می شــوید. انتظار مــی رود مدیران 
شهری به این گزارش واکنش نشان دهند.

بــا آن که شــهرداری منطقه 5 و آب و 
فاضاب منطقه ۳ به خارج شــدن این آب 
کمک کردند اما پرسشــهای زیادی مثل 
احتمال این که آب “معدنی” باشد ذهن ما 

را مشغول کرده است.
تفاوت در ســخنان شــهردار منطقه 
5 و مدیــر آب و فاضاب منطقه۳ شــهر 
کرمانشاه چنان است که تعجب آور به نظر 
می رسد.اما تا انتشار این گزارش همچنان 

آب با فشار زیاد به خارج هدایت می شود.
انتظــار می رود با انتشــار این گزارش 
اســتانداری، مدیران شــرکت آب منطقه 
ای، شــهرداری و محیط زیست پاسخگو 

باشند.
گزارش: پریا امیری پریان

»سیتی سنتر« صاحب یک چشمه 
جوشان شده است
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کرمانشاه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان کرمانشــاه در 
نشســتی خبری به مناســبت ماه رمضان در جمع خبرنگاران از 
کمک 6 میلیارد تومانی کرمانشــاهی ها به ســیل زدگان کشور 
خبرداد و اظهارداشت: مردم زلزله زده کرمانشاه با وجود سختی ها 
و مشــکات فراوان 6 میلیارد تومان به هموطنان در استان های 
ســیل زده کمک کردند که افتخار بزرگی برای مردم کرمانشاه 

است.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: حسین 
خدرویســی تصریح کرد: مردم نیکوکار استان کرمانشاه با وجود 
مشکات زلزله، در ســال 97 بیش از 72 میلیارد تومان در قالب 
صدقات، نذورات، زکات و ســایر سرفصل ها به نیازمندان کمک 

کردند که این موضوع جای تشکر و سپاس دارد.
خدرویســی با اشــاره به اینکه در ســفر رئیس کمیته امداد 
خمینی)ره( به اســتان کرمانشــاه کلید 122 واحد مسکونی به 
خانواه های مددجو در مناطق زلزله زده تحویل داده شــد افزود: 
سال گذشــته حدود 5200 واحد مسکونی زلزله زدگان تکمیل و 
به خانواده های مددجو تحویل داده شــد و کار ساخت 200 واحد 
به دلیل جابه جایی روستاها و اعطای مجوزهای شهری به تاخیر 

افتاده است.
وی ادامه داد: در ســال 97 بیش از 120 میلیارد تومان اعتبار 

بــرای ایجاد اشــتغال 50۳0 نفر از مددجویــان تحت حمایت 
اختصاص یافت که در این مدت کمیته امداد استان کرمانشاه در 
بحث اشتغال مددجویی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

خدرویســی بااشــاره به پرداخت وام های قرض الحســنه 
بــه نیازمندان از ســوی صندوق قرض الحســنه امداد والیت، 
خاطرنشــان کرد: کارمزد وام های قرض الحســنه ضروری در 
صنــدوق امــداد والیت را که قبا ۳ درصد بود امســال به صفر 
رســاندیم.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان با بیان 
اینکه در حال حاضر 20 هزار حامی ایتام در اســتان داریم گفت: 

امیدواریــم با برنامه های برگزار شــده در ماه مبارک این تعداد را 
افزایش دهیم. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان در 
ادامه از طرح سفره های 10 هزار تومانی در ماه مبارک رمضان در 
اســتان خبر داد و افزود: در این طرح افراد می توانند با مبالغ اندک 

در زمینه اکرام و اطعام ایتام مشارکت کنند.
خدرویســی تصریــح کــرد: افــراد از طریق واریــز پول 
بــه شــماره حســاب 0109۳609۳9009 ، شــماره کارت 
60۳79918999۳9627 ، شــماره گیری #08۳*8877* و یا 
از طریق ارســال پیامک به شماره ۳000۳۳۳۳8۳ می توانند در 

این طرح شرکت کنند.
خدرویســی به طرح محسنین اشاره کرد و گفت: در این طرح 
بــا جذب حامی، هر حامی می تواند با کمکهای نقدی و غیرنقدی 

یک یا چند یتیم را تحت پوشش خود قرار دهد.
وی افزود: در طرح دیگر با نام ســفره های آســمانی خیرین 
می توانند در این ماه برای ایتام ســفره پهن کنند و هر تعداد یتیم 

را مهمان سفره خود کنند.
خدرویســی تصریح کرد: عاوه بر اینها مراکز مختلف کمیته 
امداد از جمله ادارات اســتان، مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته 
امداد و مراکز نیکوکاری محات آماده دریافت بسته های غذایی 

و سبد کاالی خیرین هستند.

کمک ۶ میلیارد تومانی مردم کرمانشاه به سیل زدگان 

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از وجود 
56 مرکز نگهداری معلوالن جســمی حرکتی 
-روانی در اســتان کرمانشــاه خبر داد و گفت: 
از این تعداد 15 مرکز شــبانه روزی با نگهداری 
10۴6 مددجو و بقیه مراکز روزانه هســتند که 
ظرفیت پذیرش بیش از 1200 مددجو را دارند.

فاطمه رضوان مدنی در نشســت  با مدیران 
مراکز نگهداری توانبخشــی غیر دولتی تحت 
نظارت بهزیســتی گفت: افراد در هر جایگاه، 
مقام و مسئولیتی دو نکته مهم را باید در دستور 
کار خــود قرار دهد، ابتدا امیــد و اتکا به خدا و 
تــاش برای جلب رضای او و ســپس برنامه 

ریزی و مدیریت صحیح در امور محوله مدیران 
مراکــز نگهــداری ، توانبخشــی، بازپروری، 
آموزشــی و رفاهی معلــوالن و مددجویان نیز 

بایستی اینگونه باشند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه 
تاکیدکرد: مــن به عنوان وکیل مدافع شــما 
مدیران مراکز پیگیر مشکات و مطالبات شما 
از مراجع ذی صاح در  ســطوح باالتر خواهم 

بود.
 این مســئول با اشــاره به انجام بازرسیها و 
بازدیدها از مراکــز نگهداری معلوالن، عنوان 
کرد: هــدف این کار مچ گیری نیســت، بلکه 

اصاح نواقص در راســتای رسیدن به شرایط 
ایده آل است.

هدیــه چراغی نماینده تشــکلهای مراکز 
غیــر دولتی به نمایندگــی از مدیران مراکز به 
برخی از مشــکات موجود از قبیل چالشهای 
مالی،درمانی، دســتورالعملها و پرسنلی اشاره 
کرد و خواســتار حمایتهــا و پیگیریها از طرف 
مســئولین سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای 

مرتبط شد.
 اردشیر فتحی رئیس حراست و بهزاد حیاتی 
مســئول بازرسی بهزیستی اســتان نیز نکات 

ایمنی و نظارتی را در این جلسه یادآور شدند.

الزم به ذکر اســت: در پایان جلسه با اهدای 
لوحی از توجه و ارتباط مستقیم رضوان مدنی، 
مدیرکل بهزیســتی با مراکز غیر دولتی تقدیر 

شد.

۵۶ مرکز نگهداری توانبخشی معلوالن، تحت نظارت بهزیستی کرمانشاه
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مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه در نشستی 
خبری به مناسبت ماه مبارک رمضان به برنامه های این اداره 
کل در این ایام اشــاره کرد و اظهارداشــت: به مناسبت ماه 
مبارک رمضــان ویژه برنامههایی را با عنوان طرح ضیافت 

الهی در 25 بقعه متبرکه برگزار می شود.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم کرمانشــاه: 
حجت االسام عباســیان افزود: برپایی 20 کرسی تفسیر 
قرآن با حضور مفسرین و ائمه جماعات، اجرای برنامه های 
ترتیــل خوانی به صورت هر روز تــاوت یک جزء از قرآن 
کریم، برگزاری کاسهای آموزش قرائت قرآن و ... از جمله 
اقدامات شــاخصی اســت که طی این ماه در بقاع متبرکه 

خواهیم داشت.
 عباســیان بیان کــرد: محافل انس با قــرآن کریم در 
کرمانشــاه در قالب 15 محفل و در شهرستانها با برپایی ۳5 
محفل نورانی انس با کام آسمانی برنامه ریزی شده است 
کــه بنا به فراخوان در هر یک از شهرســتانهای تابعه 2 تا ۳ 

محفل را خواهیم داشت.
وی از برپایی کرسی تفسیر قرآن کریم در قالب 20 جلسه 
با حضور مفسرین و ائمه جمعه در بقاع متبرکه و امامزادگان 
ســطح استان خبرداد و گفت: در ماه مبارک رمضان، برپایی 
50 محفــل نورانی انس با قرآن کریم با دعوت از قراء ممتاز 
بین المللی و کشــوری پیش بینی شده است.وی در ادامه از 

اعزام 70 روحانی به مناطق محروم اســتان خبرداد و گفت: 
برای مساجد و بقاع متبرکه ای که فاقد روحانی هستند، 50 
روحانی اعزامی از قم و 20 روحانی بومی را بکارگیری کرده 

ایم تا این اماکن را تحت پوشش قرار دهند. 
عباســیان تبلیغ افطاری ســاده به عنوان ســیره ائمه 
اطهار)ع( را یکی دیگر از کار ویژههای اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان کرمانشاه در ماه مبارک رمضان اعام کرد و 
افزود: با کمک خیرین در برخی از بقاع متبرکه با اجرای طرح 
هر شب یک افطاری ســاده در خدمت روزه داران خواهیم 
بود و همچنین در تاشــیم تا در ایــن ماه حدود2 تا ۳ هزار 
سبدکاال را با کمک خیرین برای خانوارهای نیازمند تهیه و 
بین آنها توزیع کنیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در 
خاتمــه اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان مراکز افق که 
از ابتدای امســال در برخی از بقاع متبرکه استان راه اندازی 
شــده اند و به ارائه خدمــات اجتماعی به زائرین می پردازند 

نیز فعال خواهند بود.

اجرای طرح ضیافت الهی در 25 بقعه استان
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 

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398   شماره 5378
ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

جلسه هم اندیشــی ارزیابی سند تحول بنیادین 
مدارس سازمان سما با حضور علی سجادی مدیرکل 
حراست سازمان ســما، حسن عظیمی رئیس اداره 
امور آموزش و برنامه ریزی درســی ســازمان سما ، 
ســیروس احمدی معاون دانشــگاه و رئیس مرکز 
آموزشــی و فرهنگی سما کرمانشــاه ، سید فرهاد 
حسینی رئیس آموزشکده سما و مدیران سما استان 
کرمانشاه در تاریخ 11 اردیبهشت 98 دو نوبت صبح 

و عصر برگزارشد .
در ابتدای این مراســم سیروس احمدی ؛ مرکز 
آموزشی سما کرمانشــاه را بزرگترین، مجهزترین 
و پرافتخارترین مرکز مهارت آموزی غرب کشــور 
خوانــد و گفت: باتوجه بــه خاقیتها، نوآوری و هم 
افزایی موجود در این مرکز خوشنامی خوبی را برای 

دانشگاه آزاد اسامی استان به ارمغان آورده ایم.
وی در ادامه با اشــاره به وجود پنج آموزشکده در 
شهرستانهای کرمانشاه، ســنقر، اسام آبادغرب، 
داالهــو و ســرپلذهاب، عنوان کــرد: جمعا در این 
تعداد آموزشــکده حدود سه هزار دانشجوی در حال 

آموزش داریم.
رئیس مرکز آموزشــی سما کرمانشاه همچنین 
از فعالیت 19 مرکز پیش دبســتانی و دبستان سما 

در اســتان یاد کرد و گفت: طی دو سال گذشته تعداد 
دانش آموزان مدارس سما استان از 1۴00 به 1706 
دانــش آمــوز افزایش یافته که حاکی از رشــد 18 

درصدی است.
وی رویکرد مدارس ســما استان را برنامه محور 
بر مبنای تعلیــم و تعالی دانش آموزان دانســت و 
تاکید کرد: علیرغم این رشــد مطلوب هنوز ســهم 
کمی از تعداد دانش آموزان اســتان داریم که طبق 
برنامه ریزیها باید تا سال 1۴00 به رقم قابل توجهی 

افزایش یابد.
احمــدی با بیان اینکه در حال حاضر اســتقبال 
خوبی از مدارس ســما در کرمانشاه می شود، اعام 
کرد: متاسفانه کمبود فضای فیزیکی مهمترین مانع 
پیش رو بــرای افزایش تعداد دانش آموزان مدارس 

سما در استان است.
وی در پایــان اضافه کرد: اخیــرا رایزنیهایی با 
دانشگاه آزاد اسامی استان داشته ایم تا از فضاهای 
موجود دانشگاه جهت توسعه مدارس استفاده کنیم .

علی ســجادی، مدیرکل حراست سازمان سما 
نیز در این نشســت، هدف از دیــدار خود با مدیران 
ســما استان کرمانشاه را بررسی عملکرد آموزشی و 
مشاهده نتایج برگزاری دوره آموزشی پیشین برای 

ایــن مدیران عنوان کرد و گفت: باتوجه به تاکیدات 
مکرر مقام معظم رهبری نســبت به ســند تحول 
بنیادین آمــوزش و پرورش و توجهی که همواره به 
مدارس کشــور داشتند، لذا اجرای کامل این سند در 

مدارس سما نیز اهمیت باالیی پیدا کرده است.
وی اعام کرد: در این راستا تا پیش از شروع ماه 
مبارک رمضان از تمام مدارس ســما در استانهای 
مختلف کشــور ارزیابی خواهیم داشت تا در بحث 
وضعیت اجرای این ســند، اثر عملی آموزشها روی 
مدیران و نیز چالشــها و فرصتهایــی را که مدیران 
مــدارس ســما در حوزه های مختلف آموزشــی، 
پژوهشــی، فرهنگی و... با آن روبرو هستند را مورد 

بررسی قرار دهیم.
مدیرکل حراســت سازمان ســما تاکید کرد: در 
نشســتهایی که با مدیران مدارس ســما در کشور 
داریم، به نوعی انتقــال تجربه نیز بین مدیران این 

مدارس انجام می شود.
وی یادآورشــد: پس از پایان ماه مبارک رمضان 

مرحله  دوم ارزیابیهای خود را آغاز خواهیم کرد.
سجادی هدف از اجرای این ارزیابی ها را رصد و 

ارتقاء بیش از پیش مدارس سما کشور عنوان کرد.
شیرین رضایی

جلسه هم اندیشی ارزیابی سند تحول 
بنیادین مدارس سازمان سما

معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه از شــهروندان و مســافرانی که دارای 
عذرشرعی بوده و نمی توانند روزه بگیرند، خواست 
تا از روزه خواری در ماء عام به منظور حفظ حرمت 

ماه مبارک رمضان خودداری کنند.
به گزارش ایسناســرهنگ محمدرضا آمویی با 
تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: 
آمویی خاطرنشان کرد: با معدود افرادی که احتماال 
قصد هنجارشکنی در شهر و مقابل انظار عمومی را 

داشته باشند، برخورد خواهد شد.

وی همچنیــن با بیان اینکه بر اســاس احکام 
اسامی، مســافران و بیماران از روزه داری معاف 
شده اند، افزود: الزم اســت تمام افرادی که دارای 
عذر شــرعی بوده از خوردن و آشامیدن و همچنین 

استعمال دخانیات در ماء عام خودداری کنند.
وی تصریــح کرد: با آغاز مــاه رمضان، صنوف 
پذیرایی شــامل رســتورانها و اغذیــه و آب میوه 
فروشــیها از اذان صبح تا هنگام اذان مغرب تعطیل 
خواهند بود که البته جهت رعایت حال مســافران 
و افرادی که دارای عذرشــرعی هســتند، برخی از 

اصناف با کســب مجوز و رعایت شئونات اسامی، 
بــه نحوی که تظاهر به روزه خــواری در ماء عام 
نشود، اجازه فعالیت خواهند داشت.آمویی یادآورشد: 
بــرای دادن مجوز فعالیت بــه اصناف در طول ماه 
رمضان، ســهمیه بندی خاصی وجود دارد که این 
کار با همکاری اتحادیه اصناف و تائید اداره نظارت 
بر اماکن عمومی پلیس صــورت می گیرد.معاون 
اجتماعی انتظامی اســتان کرمانشــاه همچنین از 
رانندگان خودروهای شخصی و عمومی  خواست در 
ماه رمضان از روزه خواری در ماء عام اجتناب کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشــاه پیش بینی کرد، امسال 
شاهد افزایش 10 هزار تنی تولیدات باغی 

این استان باشیم.
به گزارش ایســنا رضا زارعی، با پیش 
بینی تولید 260 هــزار تنی تولیدات باغی 

استان در ســال جاری، اظهار کرد: انتظار 
می رفت بــا بارندگیهای خــوب رخ داده  
شــاهد تولیــد 280 هزار تنــی تولیدات 
باغی در اســتان باشیم که این پیش بینی 
به دلیل وقوع ســرمازدگیهای اردیبهشت 
و ســیابهای رخ داده در برخــی از باغات 

اســتان در فروردین محقق نخواهد شد، 
با این وجود امســال شــاهد افزایش 10 
هزارتنی تولیدات باغی اســتان  خواهیم 

بود.
به گفته مدیر باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان کرمانشاه سال گذشته 
در مجموع 250 هزار تــن انواع تولیدات 

باغی در استان تولید شد.
زارعی سطح باغات استان کرمانشاه را 
۴0 هزار و 67 هکتار اعام کرد و افزود: ۳۳ 
هزار و 6۳۴ هکتار از این باغات بارور بوده 
و بقیه نهال اند و هنــوز به مرحله باروری 

نرسیده اند.
زارعــی گفت: ۳6 هزار و ۴07 هکتار از 
باغات استان کرمانشاه آبی و ۳660 هکتار 

باقیمانده دیم است.
زارعــی بــا بیــان اینکــه در اکثــر 
شهرستانهای اســتان به صورت پراکنده 
باغ داریم، گفت: بیشــترین باغات استان 

را در شهرســتانهای صحنه، قصرشیرین 
و کرمانشاه داریم.

وی ادامه داد: بیشــترین باغات استان 
کرمانشاه به "انگور"،"گردو" و "سیب" 

اختصاص دارند.
زارعی بــا اشــاره به آغاز برداشــت 
محصوالت باغی در اســتان کرمانشــاه 
از اواخــر اردیبهشــت افزود: برداشــت 
محصوالت باغی در اســتان تا مهر ادامه 

پیدا خواهد کرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کرمانشــاه در ادامه با بیان اینکه 
استان کرمانشــاه جایگاه خوبی در زمینه 
تولید محصوالت باغی در کشــور ندارد، 
گفت: رتبه 25 کشور را از این حیث داریم.

زارعی با اشــاره به برنامه توسعه باغات 
استان، گفت: امسال برای افزایش دو هزار 
هکتاری باغات اســتان برنامه ریزی شده 

است.

»روزه خواری« در انظار عمومی، ممنوع

پیش بینی تولید 2۶0 هزار تن محصوالت باغی در کرمانشاه


