
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری رشد 54 درصدی صادرات خروجی از گمرکات و بازارچه مرزی استان 

Thursday - ۲۰19 Feb ۲8  |  5335 شــماره   - نوزدهــم  ســال   | صفحــه   4  |  144۰ الثانــی  جمــادی   ۲۲  |  1397 اســفند   9 پنجشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

اجرای پیش فروش بلیت های نوروزی 

نقش آماد و پشتیبانی در تجهیز 
جبهه ها قابل وصف نیست

کشف ۸۰۰۰ عدد انواع مواد 
محترقه غیرمجاز 

انسداد ۱۰ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز در کرمانشاه 

برگزاری سمینارهای جلوگیری 
از خشونت در ارتکاب جرم

کمبود آرد در استان 
نداریم

 خشونت، مبنای بسیاری از جرائم سازمان یافته و خشن اســت که یکی از برنامه های کانون در 
سال آینده این است که با برگزاری سمینارهای جلوگیری از خشونت در ارتکاب جرم به بررسی و 

تحلیل علمی این چالش بپردازد.
شیرین رضایی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: روح اهلل وکیلی رئیس کانون وکالی دادگستری استان 

کرمانشاه در نشست خبری که به مناسبت سالروز استقالل...
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سرپرست غله کرمانشاه:
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فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم )ص(:

 نقــش آماد و پشــتیبانی
 در تجهیــز جبهه هــا قابل 

وصف نیست
فرمانــده ســپاه 
حضرت نبی اکرم )ص( 
استان کرمانشاه گفت: 
نقش آماد و پشتیبانی در 
تجهیــزات نظامــی و 
تدارکات پشــت جبهه 

قابل وصف نیست.
ســردار بهمــن ریحانی در ســومین یادواره 
ســرداران و شــهدای آماد و پشــتیبانی ســپاه 
حضرت نبی اکرم)ص( اســتان کرمانشاه که در 
حسینیه ثاراهلل با حضور خانواده های معظم شهدا، 
ایثارگــران، جمعی از رزمنــدگان دفاع مقدس و 
همچنین مســئوالن آماد و پشتیبانی سپاه های 
کشــوری و استان کرمانشــاه برگزار شد،اظهار 
داشــت: خداوند عطیه ای به جهان هســتی عطا 
کرد و اراده خداوند بر این بود که امروز از نسل این 
صدیقه طاهره آئین توحیدی اســالم در سرتاسر 

جهان در حال شکل گیری باشد.
فرمانده ســپاه حضرت نبی اکرم)س( استان 
کرمانشــاه با بیان اینکه نقش آماد و پشتیبانی در 
تجهیزات نظامی و تدارکات پشــت جبهه قابل 
وصف نیست، افزود: در شرایط جنگ و مشکالت 
جــاده ای و صعــب العبور بودن برخــی از راهها 

توانستند تدارکات الزم را به رزمندگان برسانند.
وی بیان داشــت: شهدای بسیاری در این راه 
تقدیم شد و با قاطعیت می توان گفت آنها شهدای 
مظلومی بودند و برای دفاع از ملت و کشورشــان 
از تمام هســتی خود گذشتند تا امنیت و آرامش را 

برای مردمشان فراهم کنند.
سردار ریحانی در خصوص تشریح عرصه های 
حضــور نیروهای تدارکات و پشــتیبانی در دفاع 
مقــدس گفــت: آبرســانی، توزیــع تغذیــه، 
سوخت رسانی، آماده کردن راه و جاده زدن گوشه 
ای از کار رزمندگان آماد و پشتیبانی بود که سختی 

های فراوانی به دنبال داشت.

میلیارد   ۲۰ اختصــاص 
تومان برای اجرای عملیات 

آبخیزداری

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمانشــاه گفت: ۲۰ میلیارد 
تومــان برای اجــرای عملیات آبخیــزداری در 

کرمانشاه اختصاص یافت.
غالمرضا چامه اظهار داشت: اجرای عملیات 
آبخیــزداری و آبخــوان داری در ۲۰ هزار هکتار 
در ســال جاری شــروع شــد که عمدتا شامل 
بندهای ســنگی، مالتی، گابیونی، خشکه چین، 
گوراب، حوضچه های طولی ذخیره آب، ســامانه 
های ســطوح آبگیر، بانکت بندی، تراس بندی، 
جنگلــکاری، کپه کاری، بذرکاری، تهیه نقشــه 
های کاداستر و حفاظت عرصه های منابع طبیعی 
اســت.به گفته معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، حدود ۱۵ 
هزار هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده و ۵۰۰۰ 
هکتار در دست اقدام است که پیش بینی می شود 
تا پایــان فروردین بقیه عملیات مربوطه به پایان 
رسد.وی افزود: اعتبار اختصاص داده شده از محل 
صندوق توســعه ملی بیش از ۲۰ میلیارد تومان 
بوده که تاکنون نیمی از آن تخصیص یافته است.

چامه خاطرنشــان کرد: این اعتبارات در ۱۴ 
حوزه آبخیز داخل ۱۰ شهرستان کرمانشاه، اسالم 
آبادغــرب، داالهو، گیالنغرب، ســرپل ذهاب، 
جوانرود، پاوه، ســنقر و کلیایی، صحنه و کنگاور 
هزینه شــده اســت.معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: 
موانع سر راه عمدتا به دلیل شرایط نامساعد جوی 
مخصوصا بارش برف و باران در مناطق مربوطه 

بوده است. 

مدیرعامل آب منطقه ای اســتان کرمانشاه گفت: ۱۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
این استان مسلوب المنفعه شده است.

بهرام درویشی در خصوص شناسایی و برخورد با چاه های غیرمجاز اظهار داشت: 
از ســال ۸۵ تاکنون ۱۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در اســتان کرمانشاه شناسایی شده 

است.

وی تصریح کرد: از تعداد چاه های غیرمجاز شناســایی شده ۴۰۲۹ حلقه مسدود 
و مسلوب المنفعه شدند.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه مسدود شدن چاه های غیرمجاز را سبب حفظ 
آب های زیر زمینی دانست و گفت: این امر ساالنه از برداشت ۹۸ میلیون متر مکعب 

آب جلوگیری می کند.

درویشی همچنین از شناسایی و توقیف ۲۰۳ دستگاه حفاری و پمپاژ غیرمجاز در 
استان خبر داد که از استانهای همجوار وارد شدند.

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کرمانشاه گفت:این دستگاه های حفاری که 
به تراکتورهای غیرمجاز معروف هســتند توسط گروه صیانت کننده از دشتها و منابع 

زیر زمینی شناسایی شدند.

انسداد 1۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه 

سرپرست غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ 
مشــکلی برای تامین آرد مورد نیاز واحدهای خبازی و دیگر صنوف استان 

نداریم، افزود: در استان به هیچ عنوان کمبود آرد نداریم.
به گزارش ایســنا ماشــاءاهلل ارویسی با اشاره به شــایعه کمبود آرد در 
برخی اســتانها، اظهار کرد: سهمیه آرد مورد نیاز واحدهای خبازی و دیگر 
صنوف شــامل قنادی ها و... همچون گذشته در اختیار آنها قرار می گیرد و 
هیــچ کمبودی برای تامین آرد مورد نیاز واحدهای خبازی و دیگر صنوف 

استان نداریم.
ارویسی با اشــاره به اینکه دولت تصمیم گرفته توزیع آرد را به صورت 
ســامانه ای انجام دهد، ادامه داد: این اقدام در جهت ساماندهی توزیع آرد 
رخ داده و قرار است از این به بعد آرد در اختیار واحدهای خبازی که پروانه 

ندارند قرار نگیرد و شــایعه کمبود آرد نیز در پی اجرای این طرح به وجود 
آمده، وگرنه هیچ کمبود آردی نداریم.

سرپرســت غله و خدمات بازرگانی اســتان کرمانشاه گفت: توزیع آرد 
در واحدهای خبازی و دیگر صنوف اســتان طبق روال گذشته و بر اساس 

نیاز انجام می شود.
ارویســی گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار واحد خبازی در اســتان 

کرمانشاه فعال است که حدود ۵۰۰ واحد از این تعداد آزاد پز هستند.
 وی اشــاره ای هم به برنامه ریزی برای انجام کشیک در سطح نانوایی 
های اســتان در ایام نوروز داشــت و افزود: برنامه کشیک های نانوایی ها 
در ایام تعطیالت نوروز برای رفاه حال شــهروندان و مســافران نوروزی 

همچون سالهای گذشته اجرا خواهد شد.

ارویســی با بیان اینکه لیست کشیک واحدهای خبازی در ایام نوروز از 
۱۵ اســفند به بعد اعالم می شــود، ادامه داد: خبازی های کشیک در ایام 
نوروز از روزهای پایانی اســفند تا پایان تعطیالت نوروز مشــغول خدمت 
رســانی خواهند بود تا مردم استان و مسافران نورزی با مشکل تامین نان 

مواجه نشوند. 

سرپرست غله کرمانشاه:

کمبود آرد در استان نداریم

خبر
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کرمانشاه

خبر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: 
طــرح پیش فروش بلیت های نوروزی از ۲۵ اســفند تــا ۲۰ فروردین در 

کرمانشاه اجرا خواهد شد.
فریبرز کرمی اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی به تردد کنندگان 
جاده ای و تامین ترافیک روان و ایمن برای مســافران نوروزی مجموعه 
اقدامات بخش راهداری در قالب طرح نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین 

اجرایی می شود.
کرمــی از اجرای طــرح پیش فروش بلیت های نــوروزی به صورت 
حضوری و غیرحضوری خبر داد و گفت: در سال جاری اجرای طرح سالن 
متمرکز فروش بلیت  سبب ساماندهی و حذف دالل و جارچی ها و محیطی 
توام با آرامش و امنیت در محل پایانه مسافربری شهید کاویانی شده است.

وی با بیان اینکه ستاد راهداری نوروزی در ادارات کل راهداری تشکیل 
 WWW.SAFAR7۲۴.COMشده است، افزود: شــهروندان از طریق سایت 

می توانند نسبت به خرید بلیت  اقدام کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه همچنین 
از برگزاری جلســات هماهنگی و تعامل بین دستگاه های ذی ربط مانند 
پلیس راه، واشناســی، هالل احمر وتعیین کشیک های نوروزی در ادارات 

کل  راهداری خبر داد.
به گفته کرمی، برای استقرار واحدهای خدماتی و اطالع رسانی مکان 
یابی انجام شــده و تمام گشت های راهداری با جدیت در انجام ماموریت 

ها و اجرای طرح ویژه راهداری شامل لکه گیری، روکش آسفالتی، تعمیر 
و راه اندازی سیســتم روشــنایی و چراغ های چشمک زن ایمن سازی و 

آشکار سازی نقاط پر حادثه اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه طــرح تعطیلی تمام عملیات عمرانی در حریم راه ها 
از ۲۵ اســفند تا ۲۰ فروردین اجرا و به پیمانکاران داخلی و ســازمان های 
اجرایی ابالغ شده افزود:همچنین اکیپهای نظارتی به صورت شبانه روزی 
در پایانه های استان به منظور کنترل ناوگان و خدمه تشکیل شده است.

کرمی همچنین از آمادگی الزم برای ارائه خدمات به تمام مســافران 
با اســتفاده از حداکثر توان ناوگان عمومی به منظور تمدید کارت هوشمند 
راننــدگان و نــاوگان حمل و نقل در ایام نوروز خبر داد و گفت: شــکایات 
مردمی در ایام نوروز و پاسخگویی به مطالبات آن ها در اسرع وقت بررسی 

و با راه اندازی سامانه ۱۴۱نتیجه آن ها اطالع رسانی خواهد شد.
وی بیان کرد: کنترل وضعیت ترافیکی راه های اســتان توسط دوربین 
های نظارتی مســتقر در مبادی خروجی و ورودی از طریق مرکز مدیریت 

راه ها مستقر در اداره کل انجام خواهد شد.
کرمی از آمادگی 7۱ شرکت حمل و نقل مسافر با در اختیار داشتن بیش 
از ۲۱۰ دســتگاه اتوبوس، ۹۴۰ دستگاه مینی بوس و ۸۰۰ دستگاه سواری 

جهت جابجایی مسافر خبر داد.
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خشــونت، مبنای بســیاری از جرائم 
سازمان یافته و خشن است که یکی از برنامه 
های کانون در ســال آینده این اســت که با 
برگزاری سمینارهای جلوگیری از خشونت 
در ارتکاب جرم به بررســی و تحلیل علمی 

این چالش بپردازد.
شیرین رضایی - خبرنگار جام 
جم کرمانشــاه: روح اهلل وکیلی رئیس 
کانون وکالی دادگستری استان کرمانشاه 
در نشســت خبری که به مناســبت سالروز 
اســتقالل کانون هــای وکال و روز وکیل 
مدافــع برگزار شــد، با بیــان اینکه کانون 
وکالی اســتان در ســال آینده برنامه های 
متعددی در دســت دارد، افــزود: همایش 
بزرگ اخالق در امر قضــا و وکالت مرتبط 
با حقوق عامه جامعــه نمونه دیگری از این 
برنامه هاســت که با همــت کانون وکالی 
دادگســتری کمیســیون حقوقی و روابط 
عمومی و باهمکاری مســتقیم و مشارکت 

دستگاه قضایی برگزار می شود.
وکیلی افــزود: آموزش و پرورش در این 
راســتا می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند، 
معلمان و مدارس با فرهنگ سازی و آموزش 
و توانمندســازی دانش آموزان و انتقال داده 
های حاصل از آن به کانون خانواده و جامعه 
پیــش بینی می کنیم بتوانیــم به نوعی در 
جهت کاهش درصدی از خشونت در جامعه 
قدم برداریــم و بتوانیم آن را به بطن جامعه 

منتقل کنیم.
وی معتقد اســت، در مفهوم توســعه در 
دنیای امروزی فرهنگ و فرهنگ ســازی 
نقش مهمی ایفا می کند اهالی رســانه می 
توانند در زمینه فرهنگ سازی نقش اساسی 
داشــته باشــند و امیدواریم در کنار ما و با ما 

کانون وکالی استان را یاری کنند.

* شعار کانون وکالی دادگستری 
استان کرمانشاه؛ »با مردم و در کنار 

مردم«
وکیلی از جمله »با مردم و در کنار مردم« 
به عنوان شــعار اصلی کانون یاد کرد و ادامه 

داد: پس از واقعه هولناک زلزله نخســتین 
نهاد مدنی که با همت دوســتان به منطقه 
رفتند و در خدمت مردم زلزله زده قرار گرفتند 
نهــاد وکالت بود و مســتقل از کمک های 
غیرنقدی، چادرها و کانکس ها از سراســر 

کشور به این مناطق ارسال شد.
وی افــزود: روزانه بــه صورت مرتب در 
دادگســتری و در کانون، مشــاوره حقوقی 
به افــراد نیازمند می دهیــم و صدها فقره 
وکالت معاضدتی و تســخیری از نیمه دوم 
ســال گذشته تا به امروز را انجام داده ایم که 
مســتقل از اقدام های قبلی است که رقمی 

در حدود ۲ هزار و ۱۴۲ فقره است.
وکیلــی یادآور شــد: وکالــت اتفاقی از 
جمله وکالت هایی اســت کــه افرادی که 
دارای تحصیــالت حقوقی هســتند، برای 
اینکه بتوانند از بســتگان نزدیک دفاع کنند 
به کانون مراجعه مــی کنند از آنان امتحان 
گرفته می شود و پروانه وکالت اتفاقی برای 
آنان صادر می شــود که این به معنای بودن 
وکیل در کنار مردم و با مردم در راستای رفع 

مشکالت آنان است.

* همــه وکالی مــا معاضدتی 
هستند

رئیس کانــون وکال افــزود: نهادی در 
کانون به نــام اداره معاضدت وجود دارد که 
کمیســیون معاضدت افرادی را که به دلیل 
نداشــتن توان مالی توانایی انتخاب وکیل 
دادگســتری ندارند انتخاب کــرده و از بین 
همه وکالی سطح اســتان به نوبت وکیل 
انتخــاب می کند تا امــور وکالتی این افراد 

را انجام داد.
وکیلی در ادامه اظهار داشــت: به دستور 
دکتر مصدق، کانون وکالی دادگستری به 
عنوان شــخصیت حقوقی مستقل از پیکره 
وزارت دادگســتری جدا و به عنوان نهادی 

مستقل شناخته شد.
وکیلی اظهار داشــت: برای وصول این 
مهم که همان دادرســی عادالنه اســت به 
ارکانی چون دستگاه قضایی مستقل، قاضی 

مســتقل، وکیل مســتقل و کانون وکالی 
دادگستری مستقل نیاز است.

وی با اشــاره به چهل ســالگی انقالب 
اســالمی ادامه داد: در سال ۵7، جامعه وکال 
و قضات دادگســتری به محضر امام راحل 
رفتند و ما هفتم اســفند آن سال را نخستین 
جشن اســتقالل کانون وکالی دادگستری 
می دانیم که در محضر امام )ره( برگزار شد.

وکیلی اضافه کرد: در این دیدار حضرت 
امام راحل بر دســتگاه قضایی مســتقل و 
کانون وکالی دادگســتری مستقل تاکید 
کردنــد که مــا این امر را مقدمه دادرســی 

عادالنه می دانیم.
وی ادامه داد: یکــی از چالش هایی که 
در جامعه ما شــکل گرفته موازی ســازی و 
تصویب آئین نامه و قوانین موازی است که 

به نظام قانونگذاری آسیب می رساند.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان 
کرمانشــاه ادامه داد: در قانون اساسی برای 
قوه قضائیه شــرح وظایفی نوشته شده، در 
اصل ۱۵6 قانون اساســی گفته شــده قوه 
قضاییــه عهده دار وظیفه معینی اســت که 

در این اصل وضع شده است.
وی بــا تاکیــد براینکه جــذب و تربیت 
وکیــل تنها در حیطــه کانون های وکالی 
دادگستری ایران اســت، افزود: آیین نامه 
موضوع ماده ۱۸7 برنامه ســوم توسعه که 
عمر آن زائل شده با تغییراتی مجدد تصویب 
شــده اســت، در این آئین نامه قانونگذار به 
قوه قضاییه اختیار مجوز تاسیس موسسات 
مشــاوره حقوقی را داده کــه عمر قانون از 
حیث برنامه مربوط به محدوده زمانی است 
که برای آن برنامه وضع شــده که معتقدیم 

عمر برنامه سوم توسعه خاتمه یافته است.
وکیلی ادامــه داد: رئیس قوه قضاییه به 
تازگــی آیین نامه ای برای ماده ۱۸7 تنظیم 
کرده که در آن در خصوص چگونگی جذب 
وکیل دادگســتری مقرراتی از جمله دادن 
پروانه وکالت به قضات بازنشســته پس از 
پنج ســال از بازنشستگی، داده شده که این 
مســئله را خالف کیفیت اخذ پروانه وکالت 

می دانیم.
وی اظهار داشت: مورد دیگر در تغییرات 
آئیــن نامــه جدید این اســت کــه عنوان 
موسسات مشــاور حقوقی را به مرکز وکال 
تبدیل کرده اند ما برای اعضای هیات علمی 
ارزش قائل هســتیم ولی چه لزومی دارد در 
آیین نامه پیش بینی شود به همه آنان پروانه 
وکالت دادگستری داده شود که این خالف 

قانون کیفیت اخذ پروانه است.
رئیس کانون وکال دادگستری کرمانشاه 
معتقد است، این آیین نامه کام همکاران ما 
را در سراســر کشور تلخ کرده و انتظار داریم 
که رئیس قوه قضاییه دســتور توقف آن را 
بدهند که بدون شــک در قانون جایی برای 

این آیین نامه نیست.

* 64۲ وکیل و کارآموز وکالت در 
استان کرمانشاه 

روح ا... وکیلــی افــزود: 6۴۲ وکیــل و 
کارآموز وکالت در اســتان وجود دارند که در 
سال ۹7 به میزان 6۰ کارآموز جدید پذیرفته 
ایم که تا ۲۰ اسفند پروانه وکالت کارآموزی 

آنان صادر می شود.
وکیلــی افزود: یکــی از خدماتی که این 
دوره هیات مدیره به تحصیل کردگان رشته 
حقوق اســتان ارائه کرده، بومی گزینی بود 
که از 6۰ کارآموز، ۳۰ نفر بومی گزینی شده 

که در سال آینده این رویه ادامه می یابد.

* برخــورداری اهالی رســانه 
استان از وکالت رایگان 

نیشابوری مدیر عامل خانه مطبوعات و 
رســانه های استان کرمانشاه گفت: با انعقاد 
تفاهــم نامه همکاری بین خانه مطبوعات و 
کانون وکالی دادگستری استان کرمانشاه، 
از این پس اهالی رسانه و خبرنگاران استان 
در صورتی که به دالیل شغلی نیاز به وکیل 
در مراجع قضایی داشــته باشــند، با معرفی 
خانه مطبوعات، کانون وکالی دادگستری، 
وکالت حقوقــی آنها را به صورت رایگان بر 

عهده خواهد داشت.

برگزاری سمینارهای جلوگیری از خشونت در ارتکاب جرم
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
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
حافظآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

مدیرکل گمرکات اســتان کرمانشــاه اظهارکــرد: در ده ماهه 
ســالجاری ۲ میلیاردو ۱۹۱ میلیون و ۱۹ هزارو ۴6۱ دالر کاال به وزن ۴ 
میلیون و ۵6۳ هزار و ۹۰۹ تن از طریق مرزی اســتان کرمانشاه به خارج 
از کشورصادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ ارزش رشــد ۵۴ درصدی و از حیث وزن نیز رشــد ۳۸ درصدی 

داشته است.
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: خلیل حیدری 
گفــت: از مجمــوع فوق ، ۹66 میلیون و ۴۸7 هزارو ۱۳۳ دالر آن با وزن 
۲ میلیــون و ۳۵7 هزارو ۴۳6 تن از طریق گمرک پرویزخان به خارج از 
کشــور صادر شده است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث 

ارزش ۱۳۰ درصد و از حیث وزن نیز ۱۰۳ رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات اســتان افزود: در این مــدت صادرات خروجی از 
گمرک بازارچه مرزی سومار ۸۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزارو ۲۹۴ دالرکاال به 
وزن ۹۳6 هزارو ۸۱۸ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از حیــث ارزش ۳۳ درصــد افزایش و ازلحاظ وزنی رشــد ۱۲ درصدی 

داشته است. 
حیدری صادرات خروجی از گمرک شیخ صله را ۱۸۲ میلیون و 6۹7 

هزارو ۱6۵ دالر کاال به وزن ۳۵۹ هزارو ۱۳ تن عنوان نمود.
 وی میزان صادرات خروجی از گمرک خسروی را ۱6۳ میلیون و ۳۳ 
هزارو 7۰۹ دالر کاال به وزن ۴۸۰ هزارو ۴۱۵ تن عنوان کرد و افزود: این 
میزان کاال در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۲۵ 

درصد واز لحاظ وزن 6۹ درصد افزایش داشته است.
وی بیان داشــت: در ۹ ماهه ســالجاری میزان صادرات خروجی از 

گمرک بازارچه مرزی شوشــمی ۴۳ میلیون و ۹6۱ هزارو ۱6۰ دالرکاال 
به وزن ۴۳۰ هزارو ۲۲۵ تن می باشــد که در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشته از حیث ارزش ۹ درصد رشد و از لحاظ وزنی نیز ۳۳ درصد 

افزایش داشته است. 
مدیرکل گمرکات کرمانشــاه عمده کاالهای صادراتی از طریق این 
گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پالســتیکی، سیب زمینی 
محفوظ شــده، نایلون پالستیکی رولی، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، 
انواع کاشــی دیواری، کیســه نایلونــی، رول نایلونی، پیازوموســیر، 
خیاروخیارترشــی تازه یا سردکرده، سیب تازه و گرانول پلی اتیلن عنوان 

نمود.

  رشد 54 درصدی صادرات خروجی 
از گمرکات و بازارچه مرزی استان 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه 
از کشــف ۸ هزار عــدد انواع مــواد محترقه 

غیرمجاز با تالش ماموران پلیس خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ 
حسین براری اظهار داشت: در راستای اجرای 
طــرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشــگیری از 
حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال، ماموران 
انتظامی کرمانشــاه حین گشت زنی در سطح 
حوزه استحفاظی موفق به کشف ۸ هزار عدد 

انواع مواد محترقه غیرمجاز شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشــاه 
افزود: ارزش مواد محترقه غیرمجاز کشــف 

شده به حدود ۱۰۰ میلیون ریال می رسد.

ســرهنگ براری تصریح کرد: در راستای 
پیشــگیری از خطــرات احتمالی ناشــی از 
انفجارهای مــواد محترقه در روزهای پایانی 
ســال، طرح برخورد با تهیه و توزیع کنندگان 
مواد محترقه تشدید شده و به صورت جدی با 

افراد متخلف برخورد می شود.
وی در پایان از شــهروندان خواســت در 
صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و 
موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعالم 

کنند. 

کشف ۸۰۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز 


