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ترانزیت کاال در »پرویزخان« بزودی آغاز می شود
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کرما نشاه

مدیر کل شیالت استان کرمانشاه پیش بینی کرد: امسال تولید محصوالت شیالتی استان به 21 هزار تن برسد.
ســید فرزاد افضلی در گفت و گو باایســنا، مجموع تولیدات شیالتی استان کرمانشاه را در سال گذشته 17 هزار و 206 تن اعالم 

و اظهار کرد: برآورد می شود امسال مجموع تولیدات شیالتی استان به 21 هزار تن برسد.
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

پیش بینی تولید 21 هــزار تن محصوالت 
شیالتی 

مدیر کل شیالت استان کرمانشــاه پیش بینی کرد: امسال تولید محصوالت 
شیالتی استان به 21 هزار تن برسد.

ســید فرزاد افضلی در گفت و گو باایســنا، مجموع تولیدات شــیالتی استان 
کرمانشاه را در سال گذشته 17 هزار و 206 تن اعالم و اظهار کرد: برآورد می شود 

امسال مجموع تولیدات شیالتی استان به 21 هزار تن برسد.
افضلی تولیدات شــیالتی استان کرمانشاه را شامل ماهیان سردابی، گرمابی، 
ماهیان خاویاری و... دانست و افزود: بیشترین تولیدات شیالتی استان به ماهیان 

سردابی اختصاص دارد.
مدیر کل شــیالت کرمانشاه رتبه تولید ماهیان ســردابی استان کرمانشاه در 
کشــور را رتبه پنجم در بین استان های غیرساحلی اعالم کرد و افزود: پیش بینی 
می شــود امســال 13 هزار و 375 تن انواع ماهیان ســردابی در استان کرمانشاه 

تولید شود.
افضلی با اشاره به اینکه اســتان کرمانشاه رتبه اول تولید ماهیان گرمابی بین 
استان های غیرســاحلی کشور را در اختیار دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال 

میزان تولید ماهیان گرمابی استان به چهار هزار و 50 تن برسد.
افضلی اشــاره ای هم به تولید ماهی در آب های طبیعی و نیمه طبیعی اســتان 
داشــت و گفت: امســال برای تولید 2200 تنی ماهی در ایــن منابع برنامه ریزی 

شده است.
وی با اشــاره به پرورش ماهی در قفس در ســدهای مخزنی استان، گفت: در 
حال حاضر در ســدهای مخزنی شهدای گمنام، زاگرس و جامیشان تولید آبزیان 
را داریم که پیش بینی می شود این سدها امسال 1300 تن تولیدات داشته باشند.

افضلی افزود: امسال همچنین پیش بینی می شود  50 تن ماهیان خاویاری در 
استان کرمانشاه تولید شود.

وی ســپس با بیان اینکه تنها مرکز تامین کننده پســت الرو گونه روزنبرگی 
میگوی آب شــیرین کشور در شهرستان قصرشیرین قرار دارد، گفت: این کارگاه 
ظرفیت تولید دو میلیون قطعه پســت الرو میگوی آب شیرین در سال را داشته و 

پیش بینی می شود امسال 25 تن میگوی آب شیرین در استان تولید شود.

ترانزیــت کاال در »پرویزخــان« 
بزودی آغاز می شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشــاه از شروع ترانزیت کاال در مرز 
پرویزخان در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایســنا، کیوان کاشفی اظهار کرد: در جلسه ای که 
با حضور استاندار کرمانشــاه و مدیر کل گمرک برگزار شد، آغاز 
ترانزیت کاال از مرز پرویزخان به تصویب رسید و مقرر شد گمرک 
استان تدابیر الزم جهت اجرایی نمودن این امر را حداکثر تا پایان 

خردادماه امسال اتخاذ نماید.
کاشــفی افزود: انتظار داریم با آغــاز رویه ترانزیت کاال از مرز 
پرویزخــان، روزانه بین 200 تــا 300 کامیون به ظرفیت ترابری 

این مرز مهم افزوده شود.
وی گفت: پیش از این ترانزیت از این مرز فقط در مورد سوخت 
انجــام می گرفت که پس از این تجار ایرانی و عراقی می توانند از 
امکانات و ســهولت دسترسی مرز پرویزخان به تمام نقاط عراق و 

ارسال کاال استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین از آغاز اقدامات عمرانی 
گمرک ایران در قالب طــرح تفصیلی پرویزخان خبر داد و گفت: 
همچنین در این جلســه مشــکالت و انتظارات استان از اجرای 
ســریع تر طرح جامع پرویزخان مطرح و با توجه به بودجه مناسب 
تخصیصی برای این امر توســط گمرک ایران مقرر شد اقدامات 

اجرایی در تیرماه آغاز شود.
کاشــفی ابراز امیداوری کرد، با اجرا و اتمام بخشی از این طرح 
امســال شاهد رفع مشکالت زیرســاختی این پایانه مهم کشور 

باشیم.
وی همچنین از تأکید اســتاندار کرمانشــاه بر نظارت دقیق 
گمــرک و کارگروه توســعه صادرات در ارائــه خدمات تجار در 
مرزهای اســتان خبر داد وافزود: تصمیمات الزم در زمینه ارتقاء 

این خدمات اتخاذ شده است.
کاشــفی به آغاز سوآپ نفت کرکوک اشاره کرد و گفت: بدون 
شــک بهترین مســیر انتقال نفت کرکوک مرزهای پرویزخان 
و خســروی است که باید تســهیالت الزم بویژه در باب تجهیز 
خســروی به دستگاه X-RAY به عمل آید که در این جلسه در 

این باب بحث و تصمیم گیری شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان به ضرورت تنوع بخشی 
و فعالیت های مرزی و افزایــش رویه های صادرات – واردات و 
ترانزیت اشــاره کرد و گفت: مرزهای اســتان کرمانشاه به دلیل 
موقعیت ژئوپلتیک مهمی که دارا هســتند و جاده های دسترسی 
مناســبی که وجود دارد نقش مهمی در صادرات کشورمان دارند 
که باید با افزایش رویه هایی مانند واردات خودرو – مشتقات نفتی 

و ... ظرفیت های این مرزهای مهم را ارتقا بخشیم.

برآورد تولید 98 هزار تن انگور در کرمانشاه
مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی 
کرد: امســال 98 هزار و 674 تن انگور 

از تاکستان های استان برداشت شود.
رضا زارعی  در گفت و گو با ایســنا، 
با پیش بینی تولید 95 هزار و 285 تنی 
انگور از باغ ها آبی استان، افزود: برآورد 
می شــود امسال 3389 تن انگور نیز از 

باغ های دیم استان برداشت شود.
وی سطح تاکســتان های استان 
کرمانشــاه را 9287 هکتار اعالم کرد 
و افزود: 8457 هکتار از تاکســتانهای 
استان کرمانشــاه بارور و بقیه هنوز به 

مرحله باروری نرسیده اند.
مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان کرمانشــاه با بیان 

اینکه در اکثر شهرســتان های استان 
کرمانشــاه تاکســتان داریم، گفت: 

بیشــترین تاکســتانهای اســتان در 
کرمانشــاه، صحنه،  شهرستان های 
قصرشــیرین و پاوه قرار دارند.زارعی 
ارقــام انگــور تولیدی در اســتان را 
شامل کشمشــی، عسگری، پیکانی، 
شــاهرودی، یاقوتی، سیاه، شاهینی، 
 حلقــو، دم روبــاه و پرلیــت عنــوان 

کرد.
این مســئول افزود: برداشت انگور 
یاقوتی که جزو ارقام زودرس اســت 
از اوایل خرداد در اســتان آغاز شــده و 
برداشت انواع دیررس انگور در استان 
بــه تناوب آغاز و نهایتــا تا فصل پاییز 

ادامه پیدا خواهد کرد.

خبرخبر

رئیس اداره بهزیســتی شهرستان ثالث باباجانی از 
بررسی وضعیت خانواده دو معلوله ساکن روستای شیخ 
صالح شهرســتان ثالث باباجانی که بر اثر انفجار بمب 

آسیب دیدند، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان 
کرمانشــاه، حســین محمودی رئیس اداره بهزیستی 
شهرستان ثالث باباجانی در خصوص بررسی وضعیت 
خانواده دو معلوله ساکن روستای شیخ صالح شهرستان 
ثالث باباجانی که بر اثر انفجار بمب به جا مانده از دوران 

دفاع مقدس دچار حادثه شدند، توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس اداره بهزیســتی ثــالث باباجانی عنوان کرد: 
مادر این خانواده سرپرست خانوار و تحت حمایت کمیته 

امداد امام )ره( و دارای دو فرزند معلول است.
وی افــزود: در این حادثه که در محل زندگی آنان به 
وقوع پیوست، متاسفانه پسر خانواده بر اثر شدت انفجار 
حاصل از بمب و ریزش پنجره ها جان خود را از دست داد.

محمودی خاطرنشان کرد: یکی از مددجویان معلول 
جســمی حرکتی اســت که در این حادثه از ناحیه چشم 

آسیب دیده و احتمال تخلیه چشم وی از سوی پزشکان 
وجود دارد.

رئیس اداره بهزیســتی ثــالث باباجانی افزود: دیگر 
مددجــوی بهزیســتی از بیمــاری ام.اس رنج می برد 
خوشبختانه در این حادثه دچار آسیب سطحی شده و به 

صورت سرپایی نیز مداوا شده است.
وی از حمایت بهزیستی در تأمین هزینه های درمانی 
یکــی از این مددجویان این نهــاد حمایتی که از ناحیه 

چشم آسیب دیده است، خبر داد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در دو ماهه 
نخســت امســال 19 میلیون و 423 هــزار و 160 دالر  
نایلون پالســتیکی  به وزن 6 هزارو 482 تن  از گمرکات 
استان کرمانشاه  صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر ارزش 507 درصد  و از حیث وزن 679  درصد 

افزایش داشته است .
الهــه فرهادی - خبرنــگار جام جم: خلیل 
حیــدری  در ادامه اظهار داشــت  : در این مدت نیز  23 

میلیــون و 321 هزارو 845 دالر گوجــه فرنگی تازه یا 
ســرد کرده   بــه وزن  83  هزارو 343 تــن از گمرکات 
اســتان کرمانشاه  صادر شــد که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از نظــر ارزش 145 درصد و از حیث وزن نیز 
102  درصد رشــد داشته است.مدیرکل گمرکات استان 
کرمانشــاه همچنین از افزایش 205 درصدی صادرات 
هندوانه تازه  در دو ماهه نخســت امســال خبر داد .وی 
میزان صادرات هندوانــه تازه  در این مدت را 9 میلیون 

و 328 هــزارو 519 دالر کاال بــه وزن 41 هزارو 82 تن 
عنوان نمود و اظهار داشــت: این مقدار نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشته از حیث وزن 107 درصد و از لحاظ 
ارزش 205 درصد رشد داشته است.وی صادرات ظروف 
پالستیکی را 6 میلیون و 940 هزارو 853 دالر به وزن 2 
هزارو 542 تن عنوان نمود و افزود: این میزان در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته از حیث وزن 22 درصد و از 

لحاظ ارزش 13 درصد رشد داشته است.

حمایت بهزیستی از خانواده آسیب دیده در حادثه انفجار 

رشد 507 درصدی صادرات نایلون از گمرکات استان 
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سم پاشی درختان به منظور کنترل جمعیت 
آفات و بیماری ها

معاون خدمات شــهری با بیان آغاز سم پاشــی درختان سطح شهر به منظور 
کنتــرل جمعیت و مبارزه با بیماریهاگفت: شست و شــوی درختان با ســم  باعث 
افزایش ســطح ســالمت و زیبایی درختان، ایجاد سرســبزی و طراوت، حفظ و 
احیای فضای سبز، کنترل آفات و بیماری های گیاهی و پاک شدن تاج درختان از 

آلودگیهایی نظیر گرد و غبار و سموم شیمیایی می شود.  
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس رحیمی 
ادامه داد:  اقدامات صورت گرفته باعث کاهش آفات نباتی وپاک شدن تاج درختان 

از آلودگیهایی نظیر گرد و غبار و سموم شیمیایی می گردد.  
معاون خدمات شــهری  شهرداری کرمانشــاه همچنین به شهروندان توصیه 
کرد که در هنگام انجام عملیات سمپاشــی از پارک نمودن خودروهای حامل مواد 
خوراکــی در خیابانهای اصلی خودداری نموده و برای جلوگیری از ورود ســم به 

داخل منازل پنجره های مشرف به معابر اصلی را ببندند.
وی در پایان گفت:  از همکاری همشــهریان عزیز با کارکنان شهرداری کمال 
تشــکر را داریم و امیدواریم با اقدامات صورت گرفته رضایتمندی شــهروندان را 

فراهم کرده باشیم.
شایان ذکر اســت عملیات سم پاشی درختان به منظور کنترل جمعیت آفات و 
بیماری ها، کاهش هزینه ها ، کاهش مصرف ســموم در سم پاشی های سال 97، 
کاهش آثار سوء ســموم بر روی درختان و افزایش شادابی درختان در فصل رشد 

انجام می شود.

عضو شورای شهر کرمانشاه: 
اختالف عمیقی با شهردار نداریم

یک عضو شــورای شهر کرمانشاه گفت: اختالف عمیق و شدیدی بین شورای 
شهر و شهردار وجود ندارد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه،  مهندس ساالر 
احمدزاده در جمع خبرنگاران از همکاری خوب شهرداری و شورای شهر پیرامون 
مســائل مختلف یاد کرد و افزود: هیچ اختالف عمیق و شدیدی بین شورای شهر 

و شهردار وجود ندارد.
وی افزود: اعضای شورای شهر مهندس رضایی)شهردار کرمانشاه( را از پیکره 
خود می دانند و ایشان نیز به دلیل سابقه حضوری که در شورای شهر داشته می داند 

در دل شورا چه می گذرد.
 این عضو شــورای شهر کرمانشاه معتقد اســت، وجود اختالف نظرها بر سر 

مباحث طبیعی بوده و زمینه ساز پویایی در سیستم مدیریت شهری خواهد بود.
 به گفته احمدزاده در مجموع اعضای شورا همراه و موافق شهردار هستند.

 احمدزاده خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از اعضای شورا گاهی درخواست 
جابه جایی فردی از مدیران تراز اول، دوم یا ســوم شــهرداری را داشته باشند که 
 قانون به هیچ عنوان اجازه ورود مستقیم اعضای شورای شهر به این حوزه را نداده 

است.
 وی تاکید کرد: این امر شــاید ناشــی از آن باشد که تعداد اندک و محدودی از 
اعضای شــورا شــاید هنوز با مطالبات قانونی و موارد مندرج در قانون در راستای 
اداره امور شهر آشنایی کامل ندارند و امیدواریم در سال های آینده با کسب تجارب 

بیشتر بتوانند تعامل بهتری با شهردار داشته باشند.
عضو شورای شهر کرمانشاه حضور آقای رضایی در شهرداری را زمینه ساز پویایی 
 در بسیاری  از امور دانست که نمونه آن را در پیشرفت طرح های عمرانی شهر شاهد 

بوده ایم.

شهردار کرمانشاه: 
نمی گذاریم به خانواده "شهرداری" 

فشار اقتصادی وارد شود 

کارگران نمونه شهرداری کرمانشاه طی مراسمی در شب میالد 
امام حسن مجتبی )ع( تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری ، مهندس 
آرش رضایی شهردار کرمانشاه در این مراسم، با قدردانی از زحمات 
تمام کارکنان شهرداری کرمانشاه، گفـت: جمع حاضر در این مراسم 
به نمایندگی از خانواده 4900 نفره شهرداری حضور دارند و قدردانی 

از آنها به نمایندگی از تمام کارکنان شهرداری انجام می شود.
وی به مشکالت شدید مالی شهرداری کرمانشاه اشاره کرد و با 
قدردانی از صبوری کارگران و کارکنان شهرداری گفت: در فروردین 
ماه در هر هشــت منطقه شهرداری فقط 31 پروانه ساختمانی صادر 
کرده ایم که مقایسه این تعداد با سالهای گذشته در مدت مشابه پیام 
خاصــی دارد و اینکه باید تالشــمان را برای وضع موجود مضاعف 
کنیم.رضایی تصریح کرد: باوجود این شــرایط تمام تالش ما این 
اســت که ســطح رفاهیات و درآمد کارکنان و کارگران شهرداری 
نسبت به سالهای پردرآمد کاهش نداشته باشد و شاید از نظر زمانی 
دچار تاخیر در پرداخت شده باشیم اما تمام تالش ما حفظ این امکانات 
و رفاهیات بوده است.شــهردار کرمانشاه با اشاره به اخبار مثبت در 
صنعت ساختمان کشور گفت: تالش این است با توجه به این شرایط 
وضعیت را به گذشــته برگردانیم و رویکرد ما بر اساس شرایط جدید 
تغییر خواهد کرد و با همکاری تمام خانواده بزرگ شهرداری وضعیت 
را بهبود خواهیم بخشــیم.وی از پیگیری جدی برای تغییر وضعیت 
قراردادی کارکنان شــهرداری خبر داد و افزود: دســتورالعمل های 
خوبی در این زمینه در وزارت کشــور تهیه شــده که در طول سال 
ابالغ می شود و از تبعات آن بهره مند خواهیم شد.رضایی، شهرداری 
کرمانشــاه را کم حاشیه ترین و آرام ترین مجموعه در استان عنوان 
کرد و افزود: این مورد بارها از ســوی مسئوالن استان یادآوری شده 
که شهرداری کرمانشــاه باوجود خانواده بزرگ آن بسیار نسبت به 

شهرداری های بزرگ کم حاشیه است که جای تقدیر دارد.

اعتبار دولتی برای خرید اتوبوس 
وجود ندارد

شهردار کرمانشاه گفت: اعتبار دولتی برای خرید اتوبوس جهت 
ناوگان اتوبوسرانی درون شهری مراکز استان ها وجود ندارد.

آرش رضایی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به مصاحبه برخی 
از اعضای شــورا که عنوان کرده بودند شهرداری کرمانشاه اعتبار 
دولتی خرید اتوبوس را از دست داده است، گفت: اساسا اعتبار دولتی 
برای خرید اتوبوس در مراکز استان ها نداشته ایم که حال شهرداری 

کرمانشاه از آن محروم شده باشد.
وی افزود: جا دارد برخی دوستان شورا که این موضوع را مطرح 
کرده انــد عنوان کنند که محل اعتباری که از آن صحبت می کنند 
دقیقا چه بوده که از دست رفته است.رضایی تصریح کرد: همچنین 
دوستان شورا عنوان کنند سایر مراکز استان ها از محل این اعتباری 
که عنوان کرده اند چند دســتگاه اتوبــوس خریده اند که این میان 
شــهرداری کرمانشاه از آن محروم شــده است.شهردار کرمانشاه 
افزود: درخواست ما از دوستان شورا این است که به جای طرح این 
مســائل، به تصویب دو الیحه 90 میلیارد تومانی که در شورا داریم 
بپردازند که به دلیل عدم حضور برخی اعضای شورا چند جلسه ای 
اســت در صحن شورا مطرح نشده اســت.رضایی تصویب این دو 
الیحه 90 میلیارد تومانی را در وضعیت برنامه های آتی شهرداری 
کرمانشاه بسیار تعیین کننده دانست و افزود: نگرانی ما این است که 
اگر این فرصت از دست برود همین دوستان شورا مجددا شهرداری 
را متهم به فرصت سوزی کنند و در خواست ما این است که هرچه 
ســریعتر اعضای شورا برای تصویب این الیحه وقت بگذارند.وی 
افــزود: از این مبلغ، 60 میلیــارد تومان آن مربوط به تعیین تکلیف 
بدهی ما به بانک شهر است و 30 میلیارد تومان آن مربوط به طرح 
تله کابین است که در صورت تصویب آن می توانیم توافق نامه طرح 
را امضا کنیم.شــهردار کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: دوستان شورا 
بدانند طرح این موضوعات مبهم که فضای ناامیدی در جامعه ایجاد 
می کند در این شــرایط به مصلحت نیست. همه ما باید فضا را آرام 

کنیم تا بتوان کارها را پیش برد. 

شهردار کرمانشاه:

60 میلیارد تومان برای آسفالت معابر هزینه می شود
 شهردار کرمانشاه با اشاره به سال 
بسیار سختی که شهرداری کرمانشاه 
ســپری کــرد، گفت:  ســختی ها را 
بازگو نمی کنــم، اما توقع دارم مردم و 
رسانه ها هم وارد مسائل حاشیه ای که 

هیچ منشا درستی ندارد، نشوند.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شــهرداری کرمانشاه، مهندس 
آرش رضایــی در جمــع خبرنگاران 
با اشــاره بــه وضعیت ســختی که 
شهرداری کرمانشاه در سال 96 پشت 
سر گذاشت، گفت: با همه مشکالتی 
که خصوصا در بعد اقتصادی داشتیم، 
یکــی از بحرانی تریــن ســال های 
شــهرداری کرمانشــاه را با همکاری 
کارکنان شــهرداری، اعضای شورای 
شــهر و مسئوالن اســتان به بهترین 

شکل به پایان بردیم.
 وی ادامــه داد: باوجــود همــه 
مشــکالت اقتصادی که داشتیم، در 
پایان ســال 96 هیچ حقــوق معوقی 
در هیچ ســطح شــرکتی، کارکنانی 
و کارگــری نداشــتیم، مگــر موارد 
محدودی کــه مربوط بــه اختالف 
حقوقی بین شــهرداری و شرکت ها 

بود.
 شهردار کرمانشاه گفت: امسال نیز 
بدهی نیروهای شرکتی تا فروردین در 
همه مناطق پرداخت شــده و یک ماه 

بدهی اردیبهشت باقی مانده است.
 رضایی گفت: یک ماه بدهی برای 
شهرداری کرمانشاه که در دوره های 
گذشته آن بدهی سه چهار ماهه رقمی 

عادی بود، وضعیت خوبی است.
 وی تصریــح کــرد: در پرداخت 
حقوق کارکنان هم مشــکلی نداریم 
و حقوق فروردین آنها پرداخت شــده 
و اردیبهشــت نیز بــزودی پرداخت 
خواهــد شــد. رضایی معتقد اســت، 
شهرداری کرمانشــاه از نظر پرداخت 
حقــوق کارکنان نســبت به ســایر 
شهرداری های کشور وضعیت خوبی 

دارد.
 شــهردار کرمانشــاه با اشــاره به 
بزرگنمایی که در برخــی از کانال ها 
و فضای مجــازی دربــاره پرداخت 
حقوق کارکنان شــهرداری می شود، 
افزود: باوجود ســال بسیار سختی که 
گذراندیم و در شــهرداری کرمانشاه 
بی ســابقه بود، اما پرداخت ها را پیش 

بردیم.

  شــاهد جهــش عمرانی در ���
تقاطع میدان امام)ره( خواهیم بود

 شهردار کرمانشاه درباره وضعیت 
طرح های عمرانی شــهر کرمانشاه در 
سال 96 نیز یادآوری کرد: سال گذشته 
به دلیل برخی مســائل امکان استفاده 
از منابع دولتی در طرح های عمرانی را 
نداشتیم و از ابتدای امسال با استفاده از 
منابع دولتی کارهای عمرانی شهر را با 

جدیت دنبال می کنیم.
 رضایی از دو تقاطع غیرهمســطح 
میدان امام)ره( و میدان امام حسین)ع( 
به عنوان دو طرح عمرانی سطح شهر 
کرمانشاه یاد کرد که ترکیب اعتباری 
ایــن دو طرح به صــورت 30 درصد 
نقدی اســت که توسط دولت تضمین 
شــده و 70 درصد نیــز از محل تهاتر 

شهرداری.
 وی معتقد اســت، بــا تزریق این 
اعتبارات خصوصا سهم بخش دولتی، 

شاهد پیشــرفت قابل توجهی در این 
طرح ها خواهیم بود.

 شهردار کرمانشاه افزود: کار طرح 
میدان امام حسین)ع( شش ماه زودتر 
از میدان امام)ره( آغاز شــد و به همین 
نســبت پیشــرفت کار آن نیز بیشتر 

است.
 رضایی با اشاره به ساخت قطعات 
پیش ساخته این تقاطع ها در کارگاهی 
در تهــران، تاکید کرد: بــا ورود این 
قطعات به اســتان به فاصله کوتاهی 
شــاهد جهش در اجرای طرح تقاطع 
غیرهمسطح امام حسین)ع( بودیم و 
امیدواریم ظرف چند ماه آینده جهش 
را در طرح میدان امام)ره( نیز شــاهد 

خواهیم بود.
 وی از تضمیــن اعتبــار طرح ها تا 
پایــان اجرای آنها خبــر داد و عنوان 
کرد: با این روند نباید مشــکل خاصی 
که ناشــی از منابع مالی باشد در روند 

پیشرفت این طرح ها داشته باشیم.

60 میلیــارد  تومــان برای ���
آسفالت کرمانشاه بی سابقه است

 شــهردار کرمانشــاه در ادامه به 
وضعیت آســفالت معابر شهر اشاره و 
عنوان کــرد: از محل اعتبارات دولتی 
ســال 96 که در سال 97 عملیاتی شد 
21 میلیارد تومان برای آسفالت معابر 
شــهر در نظر گرفته شد و 21 میلیارد 
تومــان دیگر نیز محــل منابع داخلی 
شهرداری برای آســفالت معابر شهر 

به تایید شورا رسیده است.
 به گفته شــهردار کرمانشــاه، کار 
آسفالت معابر شهر با این اعتباربخش 
دولتی آغاز شــده و برای منابع داخلی 
شــهرداری نیز در ســایت به مناقصه 
گذاشته شده و به محض تعیین تکلیف 

مناقصه کار آغاز خواهد شد.
 وی تاکیــد کرد: ایــن 42 میلیارد 
تومان به جز مبلغی اســت که سازمان 
عمران هر ســال خرج آسفالت شهر 
می کند که این رقم در ســال گذشته 
حــدود 18 میلیارد تومان بــود و اگر 
همین رقم را برای امســال هم داشته 
باشــیم در مجمــوع 60 میلیارد خرج 
آســفالت شهر خواهد شد که در تاریخ 

بی سابقه است.
 رضایی با بیان اینکه بودجه دولتی 
آســفالت برای مناطق حاشــیه ای و 
خاکی شهر در نظر گرفته شده، تصریح 
کرد:  برای بودجه داخلی شــهرداری 
خود ما می توانیم تصمیم گیری کنیم 
که عمدتا صرف لکه گیری آســفالت 

معابر خواهد شد.
 شهردار کرمانشاه اظهار کرد: عالوه 
بر این مبالغ، چهار میلیارد تومان نیز از 

محل توسعه بافت فرسوده با همکاری 
راه و شهرسازی برای آسفالت در نظر 

گرفته شده است.
 وی در ادامه به طرح سراب قنبر هم 
اشاره کرد که امسال دو میلیارد تومان 
از منابع دولتــی و دو میلیارد تومان از 
منابع شهرداری برای آن در  نظر گرفته 
شده و از پشتوانه مالی دولت برخوردار 
اســت. رضایی به دو طــرح تعریض 
محور خروجی آریاشهر و پارک بزرگ 
جعفرآباد هم اشاره داشت که از محل 
ترکیــب منابع دولتــی و منابع داخلی 
شــهرداری اجرا می شــود و عملیات 

اجرایی آنها بزودی آغاز خواهد شد.
 شــهردار کرمانشاه از توافق بر سر 
تهاتر حدود 50 میلیارد تومانی بدهی 
شــهرداری کرمانشــاه به بانک شهر 
بر سر اوراق مشــارکت طرح فیروزه 
بــا مطالباتی که شــهرداری از دولت 
دارد خبــر داد که بــا همکاری وزارت 
اقتصاد و دارایی تقریبا به نتیجه رسیده 
و اکنون طرفین در حال ثبت مطالبات 

در سامانه سامد هستند.
 رضایی خاطرنشــان کرد: در حوزه 
معاونــت برنامه ریزی نیز امســال با 
جدیت نقشــه GIS  شهر کرمانشاه 

را دنبال خواهیم کرد .
 وی ابراز امیدواری کرد، کرمانشاه 
در ســال 97 صاحب نقشه دیجیتال 
شــود که پایه و اســاس برای توسعه 

شهر الکترونیک است.
 رضایــی درباره CDS شــهر 
کرمانشــاه نیز عنوان کــرد: این کار 
نیز در مرحله نهایی اســت و به بخشی 
رســیده که در حال جمــع آوری نظر 
کارشناســان و صاحــب نظران برای 
مشارکت در تدوین این طرح هستیم.

به گفته رضایی، امید است در سال 
97 نیز ســند اصلی حوزه برنامه ریزی 
شهر کرمانشــاه تدوین شود و بتوان 
بودجه شــهر کرمانشــاه را بر اساس 
این برنامه تدویــن کرد نه به صورت 

سنواتی.

 شــریک 15 ساله شهربازی ���
بزودی معلوم می شود

 وی دربــاره وضعیــت طرح های 
مشارکتی شهرداری نیز افزود: باوجود 
اینکه اکنون به دلیل شرایط اقتصادی 
کشور استقبال از طرح های مشارکتی 
در تمام شهرداری ها چندان باال نیست 
اما ما بســته های خوب و استانداردی 
برای طرح های مشــارکتی کرمانشاه 

تدوین کردیم.
 شــهردار کرمانشاه شــهربازی 
کرمانشاه را نمونه طرح های مشارکتی 
دانســت که در سال 95 پلمب بود، اما 

مشــکالت حقوقی آن برطرف شد و 
اکنون به صورت یکســاله اجاره داده 
شده و برای مردم قابل استفاده است.

 وی ادامه داد: در این مدت به دنبال 
جذب شریک هستیم و فراخوان دادیم 
تا در نهایت شــریک 15 ســاله ما در 

شهربازی کرمانشاه مشخص شود.
 رضایی بــه طرح قطار شــهری 
کرمانشــاه هم اشاره کرد و گفت: این 
طرح ظرف دو ســال اخیر پیشــرفت 

بسیاری خوبی داشته است.
 شــهردار کرمانشــاه از برنامــه 
برای تغییر نظام جمــع آوری زباله در 
کرمانشــاه هم خبر داد و عنوان کرد: 
در این تغییر چالش ها و مقاومت های 
زیادی است که در برابر آن ایستاده ایم.

 وی افزود: اکنــون مردم مقداری 
از وضعیت مدیریــت زباله ها ناراضی 
هســتند و اگر نظام فعلــی ادامه پیدا 
کند وضعیــت نارضایتی ها بیشــتر 
خواهد شــد.رضایی درباره وضعیت 
ترافیک شهر کرمانشاه نیز تاکید کرد: 
26 برنامه اصالح هندســی داریم که 
بــه دلیل بارندگی هــای 40 روز اخیر 

مقداری اجرای آنها به تاخیر افتاد.
 به گفته شهردار کرمانشاه، با پایان 
بارندگی ها کار در ســطح چهار منطقه 
آغاز شده و در سایر مناطق نیز بزودی 

شروع می شود.
 وی اشــاره ای هم به قطع درختان 
سراب قنبر داشت و تاکید کرد: شخصی 
که ملک را خریداری کرده ســند دارد 
و نمی توانیم جلوی دیوارکشی فردی 
را که سند دارد بگیریم، اما در مواردی 
که سند قولنامه ای است اجازه این کار 

را نمی دهیم.

 استعفا نداده ام���
شــهردار کرمانشــاه همچنیــن 
مباحــث مطــرح شــده پیرامــون 

استعفایش را تکذیب کرد.
 وی اظهار کرد: اگر اســتعفای من 
راه برون رفت از مشــکالت باشد این 
کار را انجام می دهم و هیچ وابســتگی 

به این جایگاه ندارم.
وی با بیان اینکه مشــکل حادی با 
اعضای شــورا ندارم، گفت: مشخصا 
با ســه یــا چهار نفر از اعضای شــورا 
اختالفات جزیی دارم که اساســی هم 
نیســت.رضایی افزود: البته مســاله 
آنگونه که برخــی کانال های خبری 

بزرگنمایی می کنند، نیست.
وی بــه عــدم برگزاری مســتمر 
جلسات شــورا اشاره کرد و گفت: این 
جلســات به دلیل عــدم حضور چهار 
نفر از اعضای شــورا برگزار نمی شود 
که این موضــوع را به فرماندار اطالع 
دادم. امیدوارم این مساله را حل کنیم 
تا مشکلی برای مدیریت شهری پیش 
نیاید.شــهردار کرمانشاه در خصوص 
اختالفات با معاون عمرانی استانداری 
که در فضای مجازی مطرح شــده نیز 
گفت: اختالفی با آقای ساالری ندارم. 
از ســال 80 که در شــهرداری معاون 
او بودم همیشــه حامی آقای ساالری 
بــوده ام و آن زمــان در اعتــراض به 

استیضاح او استعفا دادم.
وی افــزود: اختالف نظرهایی که 
مطرح است مربوط به ماده 100 بوده 
که البته به آن شدتی هم که عنوان شد 
نیســت. هم اکنون هم با دفتر فنی و 
هم دفتر امور شهری استانداری تعامل 

خوبی داریم.

اخباراخبار
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خبرهای نوید بخش برای بهبود محوطه بیستون
شهال رستمی

پایگاه بیســتون، آوازه جهانی دارد 
ولی محوطه بیرونی آن از ســاده ترین 
امکانــات خدماتی و رفاهــی به دور 
مانده که گاه موجب رنج و سردرگمی 
گردشگران داخلی و خارجی می شود با 
این وجود شهردار بیستون از خبرهای 
نویدبخشــی برای بهبود محوطه خبر 

می دهد.
بخش بیســتون با حدود 35 هزار 
نفر جمعیت در 30 کیلومتری شــرق 

کرمانشاه واقع شده است.
آوازه این شــهر به دلیل دربرگیری 
پایگاه تاریخی بیستون، جهانی است 
و هرساله پذیرای گردشگران بسیاری 

است.
این در حالیست که محوطه پایگاه 
از ســاده تریــن امکانــات خدماتی و 
رفاهــی به دور مانده کــه گاه موجب 
رنج و ســردرگمی گردشگران داخلی 

و خارجی می شود.
نبود پارکینگ اســتاندارد و تعبیه 
نشدن روشنایی در این منطقه موجب 
عدم پذیرش خودروی گردشــگران 

در پارکینگ محوطه می شــود و حتی 
کمبود چشــمگیر خدمات رفاهی در 
اطــراف محوطه، باعث می شــود که 
گردشــگر برای تهیه حتی یک بطری 
آب معدنــی، مســافتی را بپیماید و به 

داخل محوطه برود.
بدیهی اســت که با وجــود چنین 
نقص ها و کمبوداتــی، پایگاه جهانی 
اســتان ما محبوبیت جهانی نمی یابد 
چراکه از آنچه که زیبنده و در شان آن 

است به دور مانده است.
با این حال شــهردار بیســتون از 
تدابیــر و تغییرات مثبت بــرای رفاه 

حال گردشــگران در اطراف محوطه 
خبر می دهد.

فرامرزی ادامه داد: امسال ضعف ها 
و مشــکالت بهره برداری برای ورود 
سرمایه گذار خصوصی مشخص شده 
و قرار اســت که سرمایه گذار با نظم و 
چارچوب مشخصی برای ساماندهی 

ورود پیدا کند.
شهردار بیســتون از برآورد یک و 
نیم میلیارد تومانی برای ســاماندهی 
پارکینــگ و پــارک جنگلی خبر داد و 
گفــت: عالوه بر آســفالت، پارکینگ 
محوطــه به ســرویس آب شــرب، 

ســرویس بهداشــتی و ســایر امور 
خدماتی مجهز می شود.

فرامرزی بــا تاکید براینکه اجرایی 
شــدن طرح در گرو تصویب شورای 
شــهر اســت، ادامه داد: با ساماندهی 
پارکینگ غربی پایگاه جهانی بیستون 
بســیاری از مشکالت مســافران و 

گردشگران رفع خواهد شد.
وی در پاســخ بــه این ســوال که 
ســرانجام ســاماندهی پارک جنگلی 
بیســتون به کجا رسید، اظهار داشت: 
امید است ســاماندهی و بهره برداری 
این منطقه نیز تا قبل از پایان تابستان 
به شــهرداری برســد تا ایــن نعمت 
خــدادادی بیش از این آســیب نبیند 
چراکه سیســتم آبیاری تحت فشار آن 
از بین رفته، قســمت هایی از جنگل با 
مشــکل کچلک و ســوختگی مواجه 

است.
به گفته فرامــرزی، پارک جنگلی 
بیســتون دارای هشــت نوع درخت 
مقاوم به کم آبی اســت که گونه زبان 
گنجشــک و کاج ســوزنی عمده این 

درختان را تشکیل می دهد.

سرپرســت هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان 
کرمانشــاه از پیشرفت 70 درصدی پیست موتورکراس 

دهکده المپیک کرمانشاه خبر داد.
جواد کرانی در گفت و گو باایســنا، با اشــاره به آغاز 
عملیات راه اندازی پیست موتورکراس دهکده المپیک 
کرمانشــاه از سال گذشته، اظهار کرد: در حال حاضر این 

طرح 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامــه داد: تاکنون 20 میلیــون تومان برای راه 
اندازی این پیســت ازمحل بودجــه اداره کل ورزش و 
جوانان و نیز هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کرمانشاه 

هزینه شده است.
سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کرمانشاه 
تاکیدکرد: همچنین طبق رایزنی هایی که با فدراسیون 
داشته ایم قرار است طراح پیست فدراسیون به کرمانشاه 
آمده تا در بحث احداث اصولی سکوها و استاندارد بودن 

پیست نظارت داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه ظــرف دو ماه آینده پیســت 
موتورکراس کرمانشــاه افتتاح و راه اندازی خواهد شد، 
گفت: با راه اندازی پیســت درخواست میزبانی مسابقات 
کشــوری موتورکراس را به فدراسیون ارسال خواهیم 

کرد.کرانی با تاکید براینکه موتورسواران بسیار حرفه ای 
در استان کرمانشاه فعالیت می کنند، عنوان کرد: پیش از 
راه اندازی پیست یک دوره کالس های آموزشی جهت 
به روزرسانی آموزش موتورسواران کراس استان برگزار 

می کنیم.
وی درپایــان موتــور ســواری کــراس را از جمله 
رشته های پرهیجان و ُپرطرفدار بین جوانان کرمانشاهی 
خواند و افزود: امیدواریم با راه اندازی پیست موتورکراس 
کرمانشاه بتوانیم اســتعدادهای این رشته ورزشی را در 

استان بیشتر از گذشته شناسایی کنیم.

پیست موتورکراس کرمانشاه راه اندازی می شود

از قدیم همیشــه می گفتند تمام کرمانشاه یک 
زمانی باغ بوده اســت و در شــمال و جنوب شــهر 
باغ های وسیعی داشتیم که در آنها آب جاری بوده و 
مردم در کنار آن به تفریح و استراحت می پرداختند.

با بزرگ شــدن شهر و گســترش شهرنشینی 
هر روز درختان بیشــتری از این باغ ها قطع شــد و 
ساختمان های کوتاه و بلند جای آن را گرفت و اکنون 
شــرایط به گونه ای شــده که جز در برخی مناطق 
جنوب شهر، دیگر باغ چندانی برای کرمانشاه باقی 

نمانده است.
طی چند ســال اخیر هم هــر روز خبری از قطع 
درختان باغ ها به گوش می رســد که باعث نگرانی 

مردم و فعاالن محیط زیست شده است.
برای شــهری مانند کرمانشاه که اکثر روزهای 
سال هوای غیراســتاندارد دارد وجود درختان یک 
امر ضروری برای پاک ماندن هواست، اما عده ای با 
هدف سودجویی و ساخت و ساز در حال قطع کردن 
تتمه درختان باغ های کرمانشاه هستند و دیگر هیچ 

کمربند سبزی برای کرمانشاه وجود ندارد.
وقتی که باغ ها نباشــند آلودگی هوا، فرســوده 
شــدن خاک، هدر رفت آب های سطحی و ... همه 

رخ می دهد و کاری هم از دست کسی بر نمی آید.
اگر باغ ها و درختان کنونی کرمانشــاه را از دست 
بدهیم هرچقــدر هم که طرح هــای درختکاری و 
جنگلکاری اجرا کنیم ده ها سال زمان نیاز دارد که به 
درختان بزرگ و تنومند تبدیل شــوند و برای زندگی 

مردم مفید باشند.
کارهایی هم از سوی شهرداری کرمانشاه برای 
ایجاد پارک جنگلی در ســراب قنبر شروع شده اما 
در بهترین شــرایط طی چند ســال آینده به نتیجه 
می رســد و تا آن زمان بســیاری از مــردم به دلیل 
مشکالت آلودگی هوا و بیماری های قلبی و تنفسی 
از بین می روند.بارها و بارها صدای تبر قطع درختان 
باغ های کرمانشاه از طریق رسانه ها، فعاالن محیط 
زیست و ... به گوش مسئوالن رسیده است اما برخی 
از آنها قصد بیدار شــدن از خواب را ندارند و زیر سایه 
عدم نظارت و بی تدبیری برخی مسئوالن، تعدادی 
از افراد ســودجو هر روز درختان سراب قنبر، دلگشا 

و ... را قطع می کنند و چند ســال دیگر خبری از این 
محالت قشنگ و پر درخت کرمانشاه نخواهد بود.

برخــی از مردم این مناطق بــه صورت انفرادی 
پیگیری و شکایت هایی از افرادی که درختان را قطع 
می کنند داشــته اند اما به نتیجه ای نرسیده است." 
حسن امیریان" یکی از ساکنان منطقه دلگشاست و 
درباره قطع درختان این منطقه گفت: افرادی ملک 
و زمین های این منطقه را می خرند و چون صاحب آن 
هستند هرچقدر هم که قطع درختان را انجام بدهند 

هیچکس جلوی آنها را نمی تواند بگیرد.
وی افــزود: بارها پیگیری و شــکایت کردیم اما 
امــکان متوقف کردن کار این افراد وجود ند ارد و هر 
روز با انواع دســتگاه ها درختان این منطقه را که چند 

ده سال عمر دارند قطع می کنند.
امیریــان عنوان کرد: طی چند ســال اخیر چند 
هکتار از باغ های این منطقه از دســت رفته اســت 

و با ادامه این روند چیز دیگری باقی نخواهد ماند.
شــهردار کرمانشــاه نیز دربــاره وضعیت قطع 
درختــان خصوصا در باغ های ســراب قنبر، گفت: 
شخصی ملک را خریداری کرده و به صورت قانونی 
دیوارکشــی می کند و چون سند دارد نمی توان مانع 
دیوارکشی وی شــد.آرش رضایی اظهار کرد: البته 

به افرادی که ســند آنها قولنامه ای باشد اجازه چنین 
اقداماتی داده می شود.

وی افــزود: با قطــع درختانی کــه به صورت 
غیرقانونی انجام شــود نیز برخورد الزم خواهد شد 
و شــهرداری مناطق و سازمان پارک ها نیز پای کار 
هســتند.اخیرا نیز مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز شهرداری کرمانشــاه از شناسنامه دار 

شدن باغ های کرمانشاه خبر داده است.
ســیروس کومه اظهار کرد: در شــهر کرمانشاه 
باغ هــای زیادی داریم اما متاســفانه در ســنوات 
گذشــته با توجه به اینکه شناسنامه و مشخصه  ای 
برای باغ های کرمانشــاه وجود نداشته برخی افراد 

تصرفات و تخلفاتی را در آنها داشته  اند .
وی یادآوری کرد: در حــال حاضر با هماهنگی 
که با دادستان کرمانشاه صورت گرفته در حال جمع 
بندی آمار باغ های سطح کرمانشاه هستیم که پس 
از آن با گرفتن حکــم قضایی بتوانیم از طریق اداره 
ثبت اسناد و امالک شهر کرمانشاه مشخصات ثبتی 

و اطالعاتی این باغ ها را به دست بیاوریم.
به گفته این مسئول در کرمانشاه نزدیک به 300 

تا 400 باغ وجود دارد.
بهمن شیرمحمدی

 مرگ باغ های کرمانشاه، زیر تبر بی تدبیری
 برخی مسئوالن

سرپرستی شعب  استان کرمانشاه


