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طرح ابتکاری استاندار کرمانشاهطرح ابتکاری استاندار کرمانشاه
 برای رونق هم زمان  مسکن، تولید و اشتغال برای رونق هم زمان  مسکن، تولید و اشتغال

استاندارکرمانشـاه بـا رونمایـی از یک طرح 
رونـق هم زمـان مسـکن،  بـرای  ابتـکاری 
تولید و اشـتغال گفـت: به منظـور کمک به 
تولیـد، رونق اقتصادي، اشـتغال و همچنین 
عمـران و آبادانـي اسـتان، تمـام انجمن هـا 
و پیمانـکاران در قالـب تسـهیالت متفاوت 
سـاخت و سـاز، ملـزم بـه خریـد تولیدات 

اسـتاني می شـوند.
بـه گـزارش »هميـار«؛ »بهمـن اميري مقـدم« در 
نشسـت شوراي مسكن اسـتان كه با حضور معاون 
هماهنگـي امور عمراني اسـتانداري، مدیركل راه و 
شهرسـازی، شـهردار كرمانشـاه و سـایر اعضـا در 
محل سـالن جلسات شـهيد سليماني اسـتانداري 
برگـزار شـد، اظهار داشـت: طـرح ابتكاری اسـتان 
بدیـن صـورت اسـت كـه تسـهيالت بـه جـای 
پرداخت به انبوه سـاز، به حسـاب كارخانه و توليد 
كننـده مصالـح و تجهيـزات واریز می شـود تا این 
تسـهيالت بـه طـور كامل بـرای تامين نيـاز پروژه 
هـای احداث مسـكن مصرف شـود و در عين حال 
منجـر بـه رونق توليـد و در نتيجه رونق اشـتغال و 

كسـب كار شود.
اسـتاندار كرمانشـاه ایـن اقـدام را برنامه اي بسـيار 
مناسـب هـم براي كمـك به اقتصـاد و اشـتغال و 
هـم كمـك به عمـران و آباداني اسـتان عنوان كرد 

كـه مي توانـد به عنوان الگوي كشـوري نيز مطرح 
شود.

مقـام عالـي اسـتان گفـت: سـالي 30 هـزار واحد 
در طـرح نهضـت ملي مسـكن در اسـتان سـاخته 
خواهـد شـد كـه در 4 سـال 120 هـزار واحد مي 

شـود امـا از متوليـان راه 
اسـتان  شهرسـازي  و 
توجـه  بـا  خواسـته ایم 
بـه اینكـه مـردم اسـتان 
در  زیـادي  مشـكالت 
دارنـد  مسـكن  بخـش 
بـراي  را  الزم  تمهيـدات 
سـاخت 200 هـزار واحد 
حتـي باالتـر از سـهيمه 

بياندیشـند. اسـتان 
ادامـه  اميـري مقـدم در 
گـردش  بـه  اشـاره  بـا 
مالـي 12 هـزار ميليـارد 

تومانـي در سـال در بخـش مسـكن اسـتان افزود: 
ایـن گـردش مالـي بـراي 4 سـال نزدیـك بـه 50 
هـزار ميليـارد تومان مي باشـد كه حجـم باالیي از 
سـرمایه  را بـه دنبال خواهـد داشـت از اینرو تمام 
انجمن هـا و پيمانـكاران سـاخت و سـاز بایـد ملزم 
بـه خریـد توليدات اسـتاني شـوند زیرا بـا این كار 

هـم اشـتغال و رونق اقتصادي حاصـل و هم اینكه 
عمران و آباداني بيشـتري براي اسـتان محقق مي 

شود.
  وي همچنين با تاكيد بر سـاماندهي و مشـخص 
نمـودن وظایـف كاري هـر كـدام از تعاونـي هـاي 
مسكن اسـتان ادامه داد: 
تعاوني هـاي  سـاماندهي 
كاري  اسـتان  مسـكن 
الزامي اسـت زیـرا با این 
برنامه از یكسو از فعاليت 
تعاونـي هـاي كـم كار و 
جلوگيـري  دار  مشـكل 
سـوي  از  و  شـود  مـي 
دیگر شـرایط كاري براي 
كـه  هـا  تعاونـي  دیگـر 
فعـال و پـركار هسـتند، 

تبييـن مي شـود.
رئيـس شـوراي مسـكن 
اسـتان تصریـح كـرد: بـه هيـچ عنـوان پذیرفتني 
نيسـت كه تعاوني هاي مشـكل دار كه بـراي اعضاء 
نگرانـي بوجـود آورده انـد، ادامـه فعاليـت داشـته 
باشـند و اگـر چنين مـوردي دیـده شـود حتما با 
دسـتگاه خاطـي برخـورد خواهد شـد و همچنين 
از دسـتگاه هاي ذیربـط انتظـار داریـم كـه هر چه 

سـریعتر تعاوني هایـي كه بـه عهد خود بـا اعضای 
تعاونـي خـود عمـل نكرده انـد، تعيين تكليـف و از 

ادامـه فعاليـت آنها جلوگيـري كنند.
اسـتاندار كرمانشـاه خاطرنشان سـاخت: متاسفانه 
ميـراث خوبـي از عملكـرد بعضـي از تعاوني هـا در 
اسـتان بـه جـا نمانـده كـه وظيفـه دسـتگاه هاي 
اجرایـي ذیربـط تعييـن تكليـف هـر چه سـریعتر 
آنهاسـت و بایـد در بخـش سـاخت و سـاز اسـتان 
اتفاقـي رخ دهـد كه هم توليد كننـدگان به عنوان 
تاميـن كننـدگان قابـل اطمينان و هم سـازندگان 
بـه عنـوان مشـتریان خوبـي بـراي توليدكنندگان 

اسـتان معرفي شـوند.
وي همچنيـن در این جلسـه خواسـتار انجام رتبه 
بنـدي بيـن مهندسـين اسـتان شـد و گفـت: بـا 
ایـن كار مهندسـين فعاليـت خـود را براي كسـب 
آمـوزش هـاي الزم كـه مـي توانـد نقـش بسـيار 
موثـري در زیباسـازي و سـاخت اصول فني سـازه 
هـا به دنبـال داشـته باشـد، افزایش خواهنـد داد. 
هـاي  دسـتگاه  متوليـان  از  كرمانشـاه  اسـتاندار 
خدمات رسـان خواسـت كه سـریعاً به دنبال ایجاد 
زیرسـاخت هـاي خدماتي ماننـد آب، گاز و برق در 
طـرح هاي نهضت ملي مسـكن در اسـتان باشـند 
و بـه هيـچ عنوان این موضـوع را به آینـده موكول 

. نكنند

طرح ابتکاری اسـتان بدین صورت است 
که تسـهیالت به جای پرداخـت به انبوه 
سـاز، به حسـاب کارخانه و تولید کننده 
مصالـح و تجهیـزات واریـز می شـود تا 
ایـن تسـهیالت بـه طـور کامـل بـرای 
تامیـن نیـاز پروژه هـای احداث مسـکن 
مصـرف شـود و در عیـن حـال منجر به 
رونـق تولیـد و در نتیجه رونق اشـتغال

 و کسب کار شود.
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معاون عمرانی استانداری كرمانشاه:
 کرمانشاه قطعًا باید

 دارای امکانات تفریحی 
در حد یک کالنشهر باشد

ایستادگی ما 

در مقابل طراحی ها 

و دردسرسازی های شیاطین، 

موجب توقف نمی شود 

بلکه زمینه ساز حرکت رو به 

جلو می گردد.

مقام معظم رهبری

تمام مردم در کشور 

خود را نسبت به مردم استان 

کرمانشاه و مرزدارانی که 

8 سال دفاع مقدس را جانانه 

و پیروزمندانه ایستادگی کردند 

مدیون می دانند
ریاست محترم جمهور

معاون اقتصادی استاندار كرمانشاه:
نرخ بیکاری سه فصل متوالی 

استان کاهشی شد

 مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین :
منطقه آزاد قصرشیرین

 دروازه تحول و توسعه استان است

شهردار پاوه:
 سعی داریم که چشم انداز

 شهری پاوه بر اساس ظرفیت های
 ثبت جهانی باشد

جذب 12 هزار میلیارد ریال
اعتبار برای حوزه 
گردشگری استان

مدیرعامل سازمان همياری:
مراحل اداری استخدام 

ایثارگران در حال انجام است
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مسـئوليت  كـه  علـت  ایـن  بـه  عمرانـی  معاونـت 
هماهنگـی بيـن ادارات و نهادهای مرتبـط با عمران، 
حمـل و نقـل، امـور روسـتایی و شـهری، شـوراها و 
دهياری هـا  و  گردشـگری  ترافيـك،  شـهرداری ها، 
را دارد از معاونت هـای حسـاس و پـركار اسـتانداری 
می باشـد كـه دكتر منوچهـر فخری این مسـئوليت 
خطيـر را بـر عهـده دارد. قطعـاً سـئواالت فراوانی در 
خصـوص مسـائل مرتبـط بـا ایـن معاونـت در ذهن 
مـردم وجـود دارد كـه مـا در ایـن مصاحبـه سـعی 
داشـته ایم بخشـی از آنها را در گفتگو با دكتر فخری 

كنيم. مطـرح 
مطمئنـاً در مواجهه با معاون عمرانی اسـتاندار اولين 
سـئوالی كـه در ذهـن تداعـی مـی شـود وضعيـت 
منوریـل یا قطار شـهری كرمانشـاه اسـت. سـرانجام 

ایـن طـرح چـه خواهد شـد؟
ضمـن سـالم بـه خدمت مـردم شـریف كرمانشـاه و 
همچنين مخاطبان این نشـریه، در خصوص مسـئله 
قطار شـهری كـه امروزه بـه یكی از حساسـيت های 
جامعه و یكی از دغدغه های مهم مسـئولين اسـتان 
تبدیـل شـده اسـت بایـد عرض كنـم كه مـا االن در 
مرحلـه ای قـرار داریـم كه چـاره ای جـز تكميل آن 
وجـود نـدارد و در همين راسـتا هم تمام سـعی خود 
را بـه كار بـرده ایـم كـه بتوانيـم بـا تاميـن بودجـه 
آن، ایـن پـروژه عظيـم را بـه سـرانجام برسـانيم. اگر 
بخواهـم اطالعاتـی در خصـوص ایـن پـروژه عـرض 
كنـم بایـد گفت كـه طـول مسـير آن 13 كيلومتر و 
دارای 13 ایسـتگاه مي باشـد، مسير در 5/5 كيلومتر 
ابتدایي از خيابان دوم كارمندان تا سـه راه 22 بهمن 
بـه صـورت روگذر با 5 ایسـتگاه هوایی و 2 ایسـتگاه 
زیـر زمينـی و در ادامه از سـه راه 22 بهمن تا انتهاي 
مسـير )ميدان فردوسـی( بـه طـول 9/5 كيلومتر به 
صـورت زیرگـذر و تونـل بـا 7 ایسـتگاه زیـر زمينـی 
خواهـد بود. در بخش زیرگذر ، بيشـترین عمق تمام 
شـده تونـل تـا سـطح زمين حـدود 38 متـر و عمق 
نرمـال 28 متـر خواهدبـود كـه دپـو در وسـط خـط 
)پشـت پـارك شـاهد( و با اتصـال آنتن دپـو به طول 

800 متـر احـداث مـي گردد.
در صـورت راه انـدازی از چـه نـوع قطـاری اسـتفاده 

می شـود و ظرفيـت جابجایـی آن چگونـه اسـت؟
در افـق طـرح )سـال 1410( 20 رام قطار برای پروژه 
 PPHD در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه شـاخص
)تعـداد سـفر در هـر سـاعت و در هـر جهـت( آن در 
افـق طـرح 16300 نفر می باشـد. همچنين ظرفيت 
جابجایـي هـر  رام قطـار حـدوداً 800 نفـر شـامل 4 

واگـن 200 نفري اسـت.
چـه عاملـی باعـث تغييـر آن از منوریـل بـه قطـار 

گردیـد؟ شـهری 
 بـا تصميـم شـورایعالی ترافيـك كشـور در خصوص 
تغييـر سيسـتم حمـل و نقـل از منوریـل بـه قطـار 
شـهری در سـال 1393 كـه در نتيجـه آن بخشـی 
از پـروژه بـه صـورت اجـرای تونـل ژرف پيـش بينی 
گردیـد. بـه جهت اسـتفاده حداكثـری از سـازه های 
سـاخته شـده و همچنيـن تمركـز اعتبـارات جهـت 
بهـره بـرداری سـریعتر از پـروژه،  شـورای سـازمان 
وقـت اعم از اسـتاندار ، شـهردار و سـایر اعضـاء مقرر 
نمودنـد كـه اجـرای پـروژه بـه صـورت 2 فـاز برنامه 
ریـزی و تمركـز اجرایـی بـر سـاخت و بهره بـرداری 
از فـاز1 معطـوف گـردد كـه فـاز اول: از خيابـان دوم 
كارمنـدان تـا ميـدان آزادی بـه طـول 6.9 كيلومتـر 
) 5.2 كيلومتـر بـه صـورت روگـذر و 1.6 كيلومتـر 
بـه صـورت تونـل(  بـا 7 ایسـتگاه یعنی 2 ایسـتگاه 
بـه صـورت بهـره بـرداری كامـل و 5 ایسـتگاه بـه 
صـورت عبـوری و فـاز دوم از ميـدان آزادی تا ميدان 
فردوسـی بـه طـول 4.5 كيلومتـر به صـورت تونل و 
1.7 كيلومتـر ابتدای مسـير )ميدان معلـم تا خيابان 
دوم كارمنـدان( و تكميـل ایسـتگاه های عبـوری فاز 

1 كـه در حـال حاضر عـالوه بر تمركز بر اجـرای فاز 
1 پـروژه در قسـمت حفـاری تونـل فـاز 2 نيـز فعال 
می باشـد و تـا كنون حـدود 700 متر تونـل احداث 

اسـت. گردیده 
مسـئله تجميع ضایعات فروشـی ها در قالب شهركی 
خارج از شـهر از طرحهای خوب اسـتان بود. وضعيت 

آنها بـه كجا انجاميد؟
یكـی از مشـكالتی كه در سـطح شـهر وجود داشـته 
و دارد مسـئله پراكندگـی ضایعـات فروشـی هـا بـود 
كـه بـرای سـاماندهی آن، طـرح احـداث شـهرك و 
سـاماندهی ضایعات فروشـی های كالنشهر كرمانشاه 

در جلسـه ای بـا حضور فرمانـدار كرمانشـاه، مدیركل 
سـرمایه گـذاری اسـتانداری، نماینـده دادگسـتری، 
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری، مدیـركل اداره 
اجرائيات و مدیركل دفترفنی شـهرداری مصوب شد و  
برای این  كار حدود پنج هكتار از اراضی اطراف شـهر 
كرمانشـاه در اختيار بخش خصوصی مشـخص شـده 
قـرار گرفته اسـت كه سـرمایه گذار نسـبت به تملك 
زميـن در اطـراف كرمانشـاه اقـدام نمـوده ودر مرحله 
تغييـر كاربـری و سـایر اقدامـات قانونـی می باشـد و 
قطعـاً اگـر این طرح به درسـتی اجرا شـود مـی تواند 
باعث زیبا شـدن نما و ظاهر كالنشـهر كرمانشاه و نيز 

كاهش سـرقت های سـطح شـهر شـود.
برنامـه هـای خوبـی بـرای جلوگيـری از كمبـود آب 
شـرب انجـام گردیـد ماننـد ترميـم خط انتقال سـد 
گاوشـان و....حضرتعالـی به عنوان ریيس قـرارگاه آب 
شـرب كرمانشـاه چه برنامه هایی بـرای جلوگيری از 

خشكسالی بيشـتر دارید؟
  بـا عنایت به دسـتور اسـتاندار محترم جنـاب آقای 
دكتـر اميـری مقدم، قـرارگاه عملياتی آب كرمانشـاه 
تشـكيل و به منظور عبور از بحران خشكسـالی و به 

حداقـل رسـاندن اثرات تنش آبی و تامين آب شـرب 
مطمئن شـهروندان اسـتان كرمانشاه از سـال 1400 
تـا كنـون 50 جلسـه قـرارگاه عملياتـی وضعيت آب 
شـرب شهر و استان كرمانشـاه با 340 مصوبه برگزار 
و عملياتـی گردیـده اسـت در این راسـتا می تـوان به 
مرمـت و بازسـازی 72 كيلومتر خط انتقال آب سـد 
مخزنـی گاوشـان به كرمانشـاه، راه انـدازی اضطراری 
تصفيه خانه غدیر   )آب شـرب كرمانشـاه( و پيگيری 
مسـتمر جهـت تكميل نهایـی تصفيه خانـه غدیر با 
ظرفيـت 62 ميليـون مترمكعـب در سـال، اصـالح و 
مرمت و بازسـازی شـبكه توزیع و خطوط انتقال آب 

شـرب سـطح شـهر كرمانشـاه، رینگ كردن مخازن 
آب شـرب، حفر چاه های مورد نياز در سـطح شـهر و 
در اختيار قراردادن چاه های آب شـرب دسـتگاه های 
دولتـی بـه منظـور تاميـن آب شـرب شـهر، مجـوز 
خریـد تانكرهـای سـيار جهـت آبرسـانی بـه مناطق 
كـم آب، پيگيری مسـدود سـازی چاه هـای غيرمجاز 
و جریمـه و اصـالح چاه هایی كه اضافه برداشـت دارند 
و.....اشـاره كـرد. هنچنيـن پيگيـری احـداث مـدول 
هـای دوم وسـوم تصفيـه خانـه فاضالب كرمانشـاه به 
منظـور بازچرخانـی آب و اسـتفاده در بخـش صنعت 
و كشـاورزی و...نيـز از دیگـر اقداماتی اسـت كه انجام 
شـده و تمـام هـدف مـا ایـن اسـت كـه بـه گونـه ای 
مسـئله آب را مدیریـت كنيم كه با وجـود بارش های 
كـم چند سـال اخير، مشـكلی چندانـی در جهت آب 
شـرب مـردم و نيـز آب مورد نياز كشـاورزی و صنعت 

به وجـود نياید.
تعریـض جـاده كامياران یا محـور بزرگراهی مياندوآب 

-كرمانشـاه در چه وضعيتی قرار دارد؟
محـور بزرگراهـی ميانـدوآب -كرمانشـاه ، بخشـی از 
كریـدور بزرگراهـی غـرب كشـور )شـمال - جنـوب( 

اسـت كـه بـه مـوازات نوار غربـی كشـور از بنـدر امام 
خمينـی)ره( و بنـدر خرمشـهر در اسـتان خوزسـتان 
شـروع شـده و پـس از عبـور از اسـتان های لرسـتان، 
كرمانشـاه، كردسـتان تـا مـرز بـازرگان و جلفـا در 
اسـتان آذربایجـان غربـی امتـداد می یابد. طـول كلی 
ایـن كریـدور 1500كيلومتـر بـوده و سـهم محـور 
ميانـدوآب -كرمانشـاه از آن 450 كيلومتـر می باشـد 
كه 150 كيلومتر آن در اسـتان كرمانشـاه قـرار دارد و 
تـا كنـون 98 كيلومتـر  آن به بهـره برداری رسـيده و 
38 كيلومتـر از محور در دسـت اجـرا و14 كيلومتر در 

حـال مطالعه اسـت.   
 بعد از سـفر پر خير و بركت ریاست محترم جمهوری 
بـا توجه به اینكه عمليـات اجرایی این پروژه در سـال 
هـای اخيـر به كنـدی صـورت گرفته اسـت ، تكميل 
آن از مطالبات مردمی مطرح شـده در سـفر به استان 
بـود كه با پيگيری های اسـتاندار محتـرم ، 9 كيلومتر 
از پـروژه تكميـل و بـه بهـره بـرداری رسـيده اسـت ، 
در حـال حاضر محور بزرگراهی كامياران - كرمانشـاه 
شـامل قطعـات 10/الـف و10/ب جمعاً بـه طول كلی 
42 كيلومتـر زیـر بار ترافيكی قرار گرفتـه و در اختيار 
هموطنـان عزیـز مـی باشـد و در آینـده ای نزدیـك با 

حضـور مقامات عالی كشـور افتتاح خواهد شـد .
اجرای این پروژه چه تاثيری بر توسعه استان دارد؟

 اجـرای ایـن پـروژه باعـث توسـعه و رونـق اقتصادی 
اسـتان ، كاهـش 30 درصدی تصادفـات وتلفات جاده 
ای، كاهـش مصـرف سـوخت وآلودگی هوا ، تسـهيل 
تـردد زائرین اربعين حسـيني )ع(، محروميـت زدایی، 
تكميـل واتصـال محورهـای ترانزیتی و بـاری مناطق 
مهـم اقتصـادی وتجـاری مـی شـود. بـه نحـوی كـه 
در طـول بهـره بـرداری ) 20 روز گذشـته ( نسـبت 
بـه مـدت مشـابه در سـنوات قبـل تلفـات انسـانی به 
تعـداد   5 نفـر و مأموریـت هـای اورژانـس بـه ميزان 

15%  كاهـش یافته اسـت.
وضعيـت شـهربازی و تلـه كابيـن هـم از طرحهـای ضـروری 
كرمانشـاه اسـت كه آقای اسـتاندار هـم تاكيد زیادی بـر اجرای 

انهـا دارنـد. ایـن طرحهـا االن در چـه وضعيتـی قـرار دارند؟
كالنشهركرمانشـاه قطعاً بایـد دارای امكانـات تفریحی در 
حـد یـك كالنشـهر باشـد چـون واقفيم كـه زیباسـازی 
شـهر ها تاثيـر فراوانـی در افزایـش روحيه و نشـاط مردم 
دارد و اسـتاندار محترم هم در دیدار با شـهرداران اسـتان 
از آنهـا خواسـت كـه ایـن مهـم را در اولویت قـرار دهند و 
تاكيد كرد كه  شـهردار كرمانشـاه باید مسـئله راه اندازی 
شـهربازی و تلـه كابيـن را در اولویـت كاری خـود قـرار 
دهـد و بایـد از بهتریـن وسـایل و تجهيزات در شـهربازی 
اسـتفاده شـود. بنابراین مسـئله ایجاد تله كابين و ساخت 
شـهربازی از اولویـت هـای اسـتان اسـت كه اجـرای آنها 
بـا مشـكالتی از قبيل عدم صـدور مجور موافقـت اصولی 
توسـط سـازمان ميـراث فرنگـی و گردشـگری و نيز عدم 
سـرمایه گـذار دارای اهليـت مواجـه هسـت كـه در صدد 

حـل این مشـكالت می باشـيم.
بـه عنوان ریيـس هيئت مدیره سـازمان همياری اسـتان، 
اسـتفاده از ظرفيت های این سـازمان تا چه حد می تواند 
در توسـعه اسـتان موثر باشـد؟ و پيشـنهادات حضرتعالی 

برای اسـتفاده مطلوبتـر از این ظرفيت ها چيسـت؟
سـازمان هميـاری مطابـق بـا اساسـنامه آن ظرفيتهـای 
فراوانـی در حـوزه هـای مختلف  دارد كه مـی تواند نقش 
مهمی در توسـعه اسـتان به ویژه در پيشـبرد پـروژه های 
شـهرداری هـای اسـتان و دیگـر نهادها داشـته باشـد كه 
نمونه آن را امسـال در ایام اربعين و سـاخت6 پاركينگ و 
سـایر خدماتی كه در مرزها ارائه گردید مشـاهده كردیم.

ادامه در صفحه 3

کرمانشاه قطعًا باید دارای امکانات تفریحی در حد یک کالنشهر باشد
دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در گفتگو با همیار:

اجرای بزرگراه اجرای بزرگراه » میاندوآب- کرمانشاه«» میاندوآب- کرمانشاه« باعث توسعه و رونق استان خواهد شد باعث توسعه و رونق استان خواهد شد



33 شنبه  
5 آذر ماه 1401

شماره 2

مدیـركل امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری كرمانشـاه 
گفـت: امسـال 14 هـزار تـن قيـر رایـگان بـا پيگيـری 
ویـژه اسـتاندار كرمانشـاه از وزارت نفـت دریافـت و بيـن 
شـهرداری های اسـتان توزیـع شـده و یـا در حـال توزیع 

ست. ا
بـه گـزارش »هميـار«؛ »سـعيد سليم ساسـانی« بـا بيان 
اینكـه در اسـتان كرمانشـاه 35 شـهر وجـود دارد اظهـار 
كـرد: ایـن ميـزان قيـر رایـگان بـرای انجـام طـرح هـای 
عمرانـی در شـهرهای مختلـف اسـتان و رفـع مشـكالت 
ایـن حـوزه توزیع شـده اسـت و امسـال در همين راسـتا 
كمـك مالی ماهانـه حدود سـه ميليارد تومانـی نيز برای 
شـهرداری های زیـر 50 هـزار نفـر جمعيت اسـتان انجام 

گرفته اسـت.
و  آالت  ماشـين  تخصيـص  پيگيـری  ساسـانی،  سـليم 
تجهيـزات آتش نشـانی شـهرداری ها را از دیگـر اقدامات 

ایـن اداره كل عنـوان كـرد و گفـت: در همين راسـتا یك 
نردبـان 54 متـری آتـش نشـانی بـه عنـوان یـك تجهيز 
خـاص و تخصصـی برای كالنشـهر كرمانشـاه پيش بينی 

است. شـده 
مدیركل امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری كرمانشـاه، 

تهيه برنامه توسـعه شـهرها با چارچوب اقتصاد و معيشت 
را از دیگر اقدامات این حوزه دانسـت و یادآور شـد: جهت 
رونق سـاخت و سـاز مجـاز و فراهم نمـودن زمينه صدور 
مجـوز با تسـهيالت و تراكـم باالتر )75 درصـد( و موضوع 
طبقات اضافه در بعضی مسـيرها در دسـت پيگيری است 
تا از سـاخت و سـازهای بی ضابطه و غيرمجاز جلوگيری 
و زمينه شـكل گيری شـهری پایدار، زیبا و اصولی فراهم 

شود.
وی بـا تاكيـد بر مدیریـت پسـماند و جمـع آوری زباله و 
نخالـه ها در حاشـيه شـهرها نيـز گفت: خوشـبختانه در 
برخی شـهرهای كوچك مثل نوسـود تفكيـك از مبدا در 
حـال انجـام اسـت و در كرمانشـاه باوجـود اقدامات خوب 
مدیریت پسـماند كه موجب به توليد كود كمپوسـت می 
شـود در بحـث جمع آوری و نحوه رفـت و روب نارضایتی 
جـدی وجـود دارد كه موضوع در دسـت پيگيری اسـت.

ادامه ی صفحه 2:

قطعـا سـازوكارهای بهـره گيـری از ظرفيتهـای سـازمان 
هميـاری در جهـت تحقق اهـداف و برنامه هـای عمرانی، 
اقتصـادی، گردشـگری، تجـارت مـرزی و... بایـد توسـط 
ادارات و شـهرداری های اسـتان بيشـتر شناخته شود زیرا 
نقـش تاثيرگذار سـازمان همياری در جهـت تحقق طرح 
هـا و كمك به توسـعه اسـتان بـه ویژه در حـوزه مدیریت 

شـهری و نيـز پـروژه هـای اقتصادمحـور كامـاًل عيـان و 
بـارز اسـت. كمكهای سـازمان همياری در توانمندسـازی 
و تقویـت شـهرداری هـای اسـتان بـه ویـژه شـهرداری 
شـهرهای كوچكتـر عامـل مهمـی برای پيشـبرد پـروژه 
هـای شـهری اسـت كـه اميدواریم ایـن همـكاری و پای 
كار بـودن همچنـان ادامه داشـته باشـد و البته بر اسـاس 
تاكيـد اسـتاندار  محتـرم، ميـزان كمك هـای سـازمان 
همياری شـهرداری ها به شـهرداران باید مشـخص باشـد 

تـا شـهرداران بتواننـد طبـق آن برنامه ریـزی كنند. 
حرف پایانی؟

در پایـان ضمـن تشـكر از نشـریه هميار كـه زحمت این 
مصاحبـه را كشـيدند بایـد خدمت مـردم عزیز و شـریف 
كرمانشـاه عـرض كنـم كـه از ابتـدای آغـاز بـه كارم در 
را  وقتـم  و  تـالش  تمـام  اسـتانداری  عمرانـی  معاونـت 
بـرای حـل مشـكالت اسـتان و پيشـبرد پـروژه هـای در 

دسـت اجـرای اسـتان بـكار بـرده ام تـا بتوانـم بـه عنوان 
یـك شـهروند كرمانشـاهی دیـن خـودم را بـه زادگاه و 
همشـهریان عزیـزم ادا كنـم. بـدون شـك در ایـن راه 
مشـكالت و نامالیماتـی هـم وجـود دارد امـا یقيـن دارم 
كـه كرمانشـاه در آینـده ای نزدیـك با مدیریت شایسـته 
و پيگيـری هـای مـداوم جناب آقـای دكتر اميـری مقدم 
اسـتاندار محتـرم و تـالش مجموعـه مدیریـت اجرایـی 
اسـتان، بـا تكميـل پـروژه هایی ماننـد قطار شـهری، تله 
كابين، شـهر بازی، پـارك آبی، تكميل پـروژ های تجاری 
و تفریحـی ، تعریـض خيابانهـای اصلـی، انتقـال ضایعات 
فروشـی ها و ميدان تره بار به خارج از شـهر و دیگر طرح 
هایی كه در دسـت اجرا هسـتند به كالنشـهری استاندارد 
و در خور مردم این شـهر تبدیل خواهد شـد و در این راه 
كمـك و مشـاركت پذیـری تـك تك مـردم مـی تواند ما 
را در نيـل بـه ایـن اهداف مصمـم تر و با انگيـزه تر نماید.

قانون شهرداری ها

ماده55
در بخشـی از ماده 55 قانون شـهرداری ها 
در رابطـه بـا وظایـف شـهرداری، چنیـن 

اسـت:   آمده 
1- ایجـاد خيابانهـا و كوچه ها و ميدانها و باغهاي 
عمومـي و مجاري آب و توسـعه معابـر در حدود 

موضوعه. قوانين 
2- تنظيـف و نگاهـداري و تسـطيح معابر و انهار 
عمومـي و مجـاري آبهـا و فاضـل آب و تنقيـه 
قنـوات مربـوط به شـهر و تأمين آب و روشـنائي 

بـه وسـائل ممكنه.

تبصره 1  - )اصالحي 13ˏ07ˏ1342 -) سـد 
معابر عمومي و اشـغال پياده  روها و اسـتفاده غير 
مجـاز آنهـا و ميدانها و پاركهـا و باغ هاي عمومي 
بـراي كسـب و یا سـكني و یا هر عنـوان  دیگري 
ممنـوع اسـت و شـهرداري مكلـف اسـت از آن 
جلوگيـري و در رفـع موانع موجـود و آزاد نمودن 
معابـر و اماكن مذكور فوق وسـيله مأمورین خود 
راسـاً  اقـدام كنـد. در مـورد دكـه  هـاي منصوب 
قبـل از تصویـب ایـن قانـون شـهرداري مكلـف 
اسـت نسـبت به برداشـتن آنهـا اقـدام و چنانچه 
صاحبـان ایـن قبيـل دكـه  هـا  ادعاي خسـارتي 
داشـته باشـند بـا نظر كميسـيون مقـرر در ماده 
77 نسـبت بـه جبـران خسـارت آنها اقـدام كند 
ولي كسـاني كه بعـد از تصویب این قانـون اقدام 
بـه  نصـب دكـه  هائـي در معابـر عمومـي كننـد 
شـهرداري موظف است راسـاً و بوسيله مأمورین 
خـود در برداشـتن ایـن قبيل دكه  ها و رفع سـد 
معبـر اقـدام كنـد و اشـخاص مزبـور حـق ادعاي 

هيچگونه خسـارتي نخواهند داشـت.

 -)1342ˏ07ˏ13 )اصالحـي   - تبصـره 2 
احـداث تأسيسـات توليـد و توزیع بـرق و تعيين 
نـرخ آن در شـهرها تـا موقعـي كـه وزارت آب و 
بـرق نيـروي آنـرا تأمين نكرده اسـت بـا موافقت 
قبلـي  وزارت آب و بـرق بعهـده شـهرداري اسـت.

تهيه آب مشـروب شـهرها و تأمين وسائل توزیع 
بـه آن و همچنيـن  و وضـع مقـررات مربـوط 
تعييـن نرخ آب در شـهرها به اسـتثناي مواردي 
كـه سـازمانهاي تابعـه  وزارت آب و بـرق عهـده  
دار آن هسـتند بـا تصویـب انجمـن شـهر بعهده 
شـهرداري خواهـد بـود. ایـن قبيـل شـهرداریها 
تایيـد  و  شـهر  انجمـن  تصویـب  بـا  ميتواننـد 
 وزارت كشـور تهيـه آب مشـروب و توزیـع آن را 
بـه مؤسسـاتي كـه طبق اصـول بهداشـتي عمل 

نماینـد واگـذار كنند.

 -(1345ˏ11ˏ27 )الحاقـي   -  3 تبصـره 
مؤسسـات خيریه كه تأمين آب شهرها را قبل از 
تصویـب ایـن قانون بعهده داشـته  انـد و عمليات 
آنهـا مورد تایيد شـهرداري محل و وزارت كشـور  
باشـد ميتواننـد كماكان بـكار خود ادامـه دهند.

با پيگيری ویژه استاندار كرمانشاه؛
14 هزار تن قیر رایگان بین شهرداری های استان کرمانشاه توزیع شد

معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری كرمانشـاه 
از بهبود سـه شـاخص اصلـی اقتصادی در اسـتان خبر 
داد و گفـت: نـرخ بيكاری اسـتان در سـه فصـل متوالی 
كاهشـی بوده و به كمترین ميزان خود در هشـت سـال 

گذشته رسـيده است.
بـه گزارش هميار؛ »بهـزاد باباخانی« با حضـور در دفتر 
خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی مركز كرمانشـاه، اظهار 
داشـت : براسـاس اطالعـات مركـز آمار سـال گذشـته 
اسـتان كرمانشـاه در همـه شـاخص هـای اقتصـادی 
ماننـد نرخ بيـكاری، تورم، فضای كسـب و كار و فالكت 
بدترین شـرایط را داشـت اما امسـال با برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه و تالش و همت اسـتاندار توانسـتيم در 

شـاخص های اقتصادی وضعيت بسـيار خوبی را كسـب 
كنيم.

وی بـا اشـاره بـه اینكه نـرخ بيكاری اسـتان كرمانشـاه 
در زمسـتان سـال قبـل 17 درصـد، در بهار امسـال 15 
درصـد و در تابسـتان امسـال بـه 13.4 دهـم درصـد 
رسـيد گفت : این نرخ بيكاری در هشـت سـال گذشته 
بهتریـن نـرخ بيـكاری اسـتان بـوده و در سـه فصـل 
متوالـی كاهـش یافتـه اسـت كه نشـان از تمركـز ویژه 

بـر موضوع اشـتغال اسـتان دارد.
تورم در كرمانشاه كمتر از ميانگين كشوری

باباخانـی بـا بيـان اینكـه از زمـان انتصاب آقـای اميری 
مقـدم بـه عنـوان اسـتاندار موضوع اشـتغال بـه صورت 
ویـژه مـورد تاكيـد ریيـس جمهور قـرار داشـت گفت : 
اسـتاندار كرمانشـاه هـم متعاقبا تمـام تمركز اسـتان را 
روی ایجاد اشـتغال و كاهش نـرخ بيكاری متمركز كرد 
كـه در نتيجـه توانسـتيم منابع و تسـهيالت بيشـتری 
نسـبت بـه سـهميه هـای مصوب اسـتان درخواسـت و 
دریافـت كنيـم كه نتيجه آن را امـروز می بينيم. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری كرمانشـاه با اشاره 
به اینكه سـال گذشـته رتبه اول تورم كشـور را داشتيم 
گفـت : بـا تاكيـد اسـتاندار كرمانشـاه جلسـات سـتاد 
تنظيـم بازار برگزار و با تشـدید نظارت هـا، با متخلفان 
برخوردهـای بازدارنـده ای صورت گرفـت بطوریكه 10 
فروشـگاه زنجيـره ای را یـك هفته قبل از نـوروز پلمب 

كردیـم و از طرفـی شـبكه توزیـع كاالهـای اساسـی را 
بازتوزیـع و با حمایت از كاالهای توليدی اسـتان قيمت 
تمام شـده را كاهـش دادیم تا امروز از نظـر ميزان تورم 
در جایـگاه 22 تـا 25 كـه بهتـر از ميانگيـن كشـوری 

اسـت قرار بگيریم.
فضای کسب و کار کرمانشاه 1۹ رتبه بهبود یافت

ایـن مسـئول بـا بيان اینكه در سـال گذشـته عـالوه بر 
نـرخ بيـكاری و تورم در فضای كسـب و كار هم اسـتان 
سـی و یكـم كشـور بودیـم گفـت : سـه تشـكل بخش 
خصوصـی از جملـه اتـاق بازرگانی ایـران، اتـاق اصناف 
و اتـاق تعـاون در سـطح كشـور فضـای كسـب و كار 
اسـتان ها را در 28 آیتـم پایـش مـی كننـد و از طرفـی 
دولـت هـم در این مـورد حق هيـچ گونه دخالتی نـدارد.

باباخانی با اشـاره به اینكه در سـنوات گذشته دولتی ها 
جلسـه برگزار مـی كردنـد و در مـورد بخش خصوصی 
تصميـم گيـری ميكرنـد و از طرفـی دغدغه های بخش 
خصوصـی را نادیده مـی گرفتند در ادامه اظهار داشـت 
: بـرای بهبـود فضـای كسـب و كار تصميـم گرفتيـم 
دغدغـه هـای بخـش خصوصـی را هـم بشـنویم تـا بـا 
تعامـل بتوانيـم فضـای كسـب و كار را بهبود ببخشـيم 
لـذا ذیـل شـورای گفـت و گـو، كميتـه كسـب و كار 
هـم تشـكيل شـد و در شـورای گفـت و گـوی دولت و 
بخش خصوصی هم در خصوص مشـكالت آنها آسـيب 

شناسـی هـای الزم صـورت گرفت.

نرخ بیکاری سه فصل متوالی استان کاهشی شد
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:

کالنشهرکرمانشاه قطعًا باید دارای امکانات تفریحی در حد یک کالنشهر باشد

دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در گفتگو با همیار:
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همیـار:  قصرشـيرین بـه عنـوان شـهر مهم 
اقتصـادی اسـتان كرمانشـاه از دیربـاز تاكنون 
نقـش مؤثـری در تجارت مرزی كشـور داشـته 
بـه طـوری كـه بيـش از50 درصـد صـادرات 
و  پرویزخـان  مرزهـای  از  كشـور  غيرنفتـی 
خسـروی در ایـن شهرسـتان بـه كشـور عراق، 
اقليـم كردسـتان و دیگـر كشـورهای منطقـه 
صـادر می شـود. با تصویب هيئـت دولت مبنی 
بـر ایجاد منطقـه ویژه اقتصـادی و متعاقب آن 
منطقـه آزاد تجـاری، اهميـت اقتصـادی ایـن 
شهرسـتان ارزشـی مضاعـف یافـت و اميدهـا 
برای رسـيدن این شهرسـتان به جایگاه واقعی 
اقتصـادی خـود افزایش یافت. بـا انتصاب دكتر 
نادر نادری به سـمت مدیـر اجرایی منطقه آزاد 
تجاری-صنعتی قصرشـيرین، وظيفه پيشـبرد 
اهـداف دولـت در ایـن زمينـه و سـاماندهی 
ایـن منطقـه بر عهده ایشـان گذاشـته شـد تا 
توانایـی و دانش ایشـان در این خصوص به كار 
گرفته شـود. به همين منظور نشـریه»هميار« 
مصاحبـه ای بـا دكتـر نـادری انجام داده اسـت 
كـه حـاوی سـئواالتی دربـاره ایـن منطقـه و 

پاسـخ های ایشـان در ایـن رابطـه می باشـد.
از نظـر شـما مزیت هـای مهـم قصرشـيرین 
برای سـرمایه گذاری و توسـعه پایدار اقتصادی 

شـامل چـه مـواردی می باشـد؟
در ابتـدا ضمـن سـالم و ادای احتـرام خدمـت 
مـردم شـریف اسـتان و مخاطبان این نشـریه، 
بـر خـود الزم می دانـم كـه از تالش ارزشـمند 
دسـت اندركاران نشـریه »هميـار« و انجام این 
مصاحبـه جهـت برقـراری ارتبـاط بـا جامعـه 
مخاطبـان تشـكر و قدردانـی نمایـم. امـا در 
پاسـخ بـه سـئوال مطرح شـده بایـد بگویم كه 
خوشـبختانه قصرشـيرین دارای نـام و نشـان 
و قدمتـی دیریـن اسـت و بـر سـر راه عتبـات 
عاليـات، كریدور شـرق بـه غرب و جـاده قدیم 
ابریشـم قـرار گرفتـه و دارای 186 كيلومتـر 
مـرز مشـترك با كشـور عـراق اسـت. لـذا این 
خطـه از سـرزمين پهنـاور ایـران زميـن دارای 
و  سـرمایه گذاری  بـرای  فراوانـی  مزیت هـای 
جذب سـرمایه داخلی و خارجی اسـت. یكی از 
مزیت های سـرمایه گذاری در این قصرشـيرین 
وجـود امنيـت و همـكاری و همدلـی مردمـان 
خونگرم و فعالی اسـت كه انگيـزه فراوانی برای 
سـرمایه گذاری در ایـن منطقـه دارنـد. وجـود 
بيـش از 30 هـزار هكتـار زميـن مناسـب در 
بخـش كشـاورزی  و نيـز  وجـود 120 ميليون 
متـر مكعـب آب در سـامانه های گرمسـيری 
منطقـه عامل مزیت هایی اسـت كـه امكان هر 
نـوع سـرمایه گذاری را  در ایـن منطقـه فراهم 
می كنـد. ضمـن اینكـه وجـود دو مـرز مهـم، 
اسـتراتژیك و فعال پرویزخان كه قصرشـيرین 
را بـه اقليـم كردسـتان عـراق و دسترسـی بـه 
بازارهـای آن تأميـن می كنـد و مـرز خسـروی 
كـه ایـن منطقـه را بـه دولت مركـزی و بخش 
عربـی متصـل می نمایـد از دیگـر مزیت هـای 
شـمار  بـه  منطقـه  ایـن  در  سـرمایه گذاری 
می رونـد. خوشـبختانه در حـال حاضـر بيـش 
از 50 درصـد صـادرات زمينـی از ایـن دو مـرز 
مواصالتـی  را ه هـای  وجـود  می گيـرد.  انجـام 
مناسـب، راه آهـن در حـال احـداث كرمانشـاه 

بـه خسـروی كـه پـس از عبـور از بغـداد بـه 
بنـدر الذقيـه در سـوریه و دریـای مدیترانـه 
مـی رسـد چشـم اندازی اسـت كـه در آینده بر 
رونـق منطقـه و مزیت آن برای سـرمایه گذاری 
خواهـد افـزود. همچنيـن برنامه ریـزی جهـت 
مزیـت  قصرشـيرین  در  فـرودگاه  احـداث 
دیگری اسـت كه بـا پيگيری فرمانـدار محترم 
قصرشـيرین، حمایت قاطع اسـتاندار محترم و 
نماینده محترم قصرشـيرین در مجلس شورای 
اسـالمی در دسـتور كار قـرارگاه ویژه اشـتغال 
اسـتان كرمانشـاه در معاونـت اجرایـی نهـاد 
ریاسـت جمهوری قرار گرفـت و با اجرای طرح 

مطالعاتـی آن موافقـت اوليـه بـه عمـل آمد.
از 7223  هكتـار زمينـی كـه در منطقـه آزاد 
تجاری-صنعتی قصرشـيرین قـرار دارد تنها 70 
هكتـار زميـن بـه سـرمایه گذاران واگـذار شـده 
اسـت آیـا بـا عـدم اسـتقبال سـرمایه گـذاران 
مواجـه هسـتيم و یـا برنامـه محـدود كننده ای 
بـرای سـاماندهی اساسـی در دسـتور كار وجود 
دارد و یا مشـكالتی دیگر در این راه وجود دارد؟

بلـه همانطور كـه فرمودید تا كنـون حدود 70 
هكتـار از زمين هـای منطقـه آزاد قصرشـيرین 
 79 بـه  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  توسـط 
سـرمایه گذار واگـذار گردیـده و مدتـی اسـت 
كـه ادامـه واگذاری هـا متوقـف گردیده اسـت. 
علـت آن هـم تبدیـل منطقـه ویژه بـه منطقه 
آزاد و ضـرورت تأیيـد اساسـنامه و تدوین طرح 
جامـع منطقـه آزاد قبـل از واگـذاری زميـن 
بـرای  اسـتقبال  خوشـبختانه  اسـت.  بـوده 
سـرمایه گذاری بسـيار خـوب بـوده امـا منتظر 
تأیيـد اسـاس نامه منطقه آزاد توسـط شـورای 
محترم نگهبان و تدوین طرح جامع هسـتيم و 
پـس از انجام ایـن دو مهم، كار سـرمایه گذاری 
دارای  سـرمایه گذاران  بـه  زميـن  واگـذاری  و 
اهليت از سـرگرفته خواهد شـد. خوشـبختانه 
با پيگيری های مسـتمر،  اساسـنامه به شورای 
نگهبـان ارسـال و كليـات آن مورد تأیيـد واقع 
گردیـده و جهـت اصالح چند اشـكال جزئی و 
شـكلی به دبيرخانه شـورای عالـی مناطق آزاد 
عـودت داده شـده كه در حال پيگيری اسـت و 
بـه زودی به نتيجه خواهد رسـيد. در خصوص 
تدوین طـرح جامع نيز مراحـل اداری و قانونی 
انتخـاب مشـاور طی شـده و در مراحـل پایانی 
انتخاب مشـاور هستيم و انشـااهلل به زودی این 

امـر مهـم نيـز به نتيجـه خواهد رسـيد.  

اسـتاندار كرمانشـاه معتقدنـد با توجه بـه قرار 
گرفتن منطقـه ویژه اقتصادی قصرشـيرین در 
دل محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی، طرح 
تغييـر ایـن محـدوده به سـومار، به حفـظ این 
ظرفيـت بـرای توسـعه هرچه بيشـتر منطقه و  
اسـتان كرمانشـاه كمك می كند. این مسئله را 
چگونـه ارزیابی می كنيد؟ و آیـا تاكتيكی برای 

حفـظ منطقه ویژه می باشـد؟
از نظـر قانونـی منعـی بـرای جابجایـی منطقه 
قصرشـيرین  شهرسـتان  محـدوده  در  ویـژه 
وجـود نـدارد و اميدوار هسـتيم مسـير قانونی 
ایـن امـر طـی گـردد. خوشـبختانه اسـتاندار 
محتـرم و نماینـده محترم مردم قصرشـيرین، 
سـرپل ذهاب و گيالنغـرب در مجلـس شـورای 
اسـالمی نيز مجدانه پيگير حفـظ منطقه ویژه 
اقتصـادی و جابجایی آن هسـتند. اینجانب نيز 
به سـهم خودم در دبيرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتـی و ویـژه اقتصـادی پيگيـر 

ایـن موضوع هسـتم.
آیـا ممكن اسـت با اجرایی شـدن منطقـه آزاد 
قصرشـيرین، از  اهميت اجرای مناطق احتمالی 

ویژه اقتصادی اسـتان كاسـته شود؟
و  درسـت  هدف گـذاری  و  برنامه ریـزی  بـا 
پيامـدی  از چنيـن  كار كارشناسـی می تـوان 
می توانيـم  زمينـه  ایـن  در  كـرد.  جلوگيـری 
بـا تدویـن طـرح جامـع منطقـه آزاد تجـاری-

صنعتـی قصرشـرین و همچنيـن برنامه ریـزی 
مناطق ویژه اقتصادی اسـتان، حـوزه و محدوده 
فعاليت هـا و محـور توسـعه هركـدام از آنهـا را 
دقيقـاً تعریـف نمـوده و از ظرفيت هـای خاص 
هـر یك از مناطـق آزاد و ویژه اسـتفاده نمایيم.  
برنامه هـای شـما بـرای منطقـه آزاد تجـاری-

صنعتی قصرشـيرین چيسـت؟
كنونـی  شـرایط  در  اساسـی  برنامـه  چنـد 
پيش نيـاز بقيـه امور هسـتند كه بـا جدیت در 

حـال پيگيـری آنهـا هسـتيم:
- پيگيـری تأیيـد اساسـنامه توسـط شـورای 

محتـرم نگهبـان
- پيگيـری تدویـن طـرح جامـع منطقـه آزاد 
بـا كمـك منطقـه آزاد ارس بـه عنـوان معيـن 

قصرشـيرین منطقه 
برگـزاری  و  همایـش  برگـزاری  پيگيـری   -
فرصت هـای  و  اولویت هـا  معرفـی  جلسـات 
سـرمایه گذاری بـه سـرمایه گـذاران داخلـی و 

خارجـی 

-پيگيری تأمين اعتبار برای ایجاد زیرساختهای 
منطقه آزاد 

از  قاطـع  حمایـت  و  زميـن  -واگـذاری 
سـرمایه گذاران واقعـی جهـت رونـق اقتصادی 
هـر چه سـریع تر در منطقـه آزاد قصرشـيرین 

دانش بنيـان  و  علمـی  رویكـرد  بـا 
همچنيـن با حمایت اسـتاندار محترم و مجمع 
نمایندگان محترم اسـتان تـالش می كنيم كه 
در الیحـه ی بودجـه دولـت، ردیف بـرای ایجاد 
زیرسـاخت و توسـعه منطقه آزاد قصرشـيرین 
تخصيـص یابـد و در مجلس شـورای اسـالمی 
هـم رایزنـی بـرای تصویـب آن بـه عمـل آید. 
ضمـن اینكـه از طریق اعتبارات سـفر اسـتانی 
ریاسـت محتـرم جمهـوری، اعتبـارات خـاص 
اشـتغال  ویـژه  قـرارگاه  مـرزی،  اسـتان های 
اسـتان، منطقـه آزاد ارس بـه عنـوان منطقـه 
معين قصرشـيرین و سایر منابع استانی نيز در 
حـال پيگيـری بـرای جـذب اعتبار بـه منظور 

ایجـاد زیرسـاخت ها هسـتيم. 
منطقـه  در  را  هميـاری  سـازمان  ظرفيـت 
ارزیابـی  قصرشـيرین چگونـه  اقتصـادی  آزاد 

؟ می كنيـد
سـازمان هميـاری شـهرداری های اسـتان بـه  
عنوان سـازمان مسـئول منطقه ویژه اقتصادی 
قصرشـيرین همـكاری خـوب و صميمانـه ای 
دارای  سـازمان  ایـن  دارد.  آزاد  منطقـه  بـا 
پتانسـيل ها و منابـع انسـانی فنـی، تخصصـی 
و مناسـبی اسـت كـه خوشـبختانه همـواره 
پاسـخگوی نيازمندی هـای اداری و فنـی مورد 
نيـاز منطقـه آزاد بوده اسـت. اميدوار هسـتيم 
بـا ادامـه همكاری هـا و حمایـت های سـازمان 
هميـاری، قدم هـای مؤثرتـری بـرای شـكل-

گيری منطقه آزاد برداریم. در اینجا الزم اسـت 
از مسـاعدت جنـاب آقـای مهنـدس پـورداد 
مدیرعامـل محترم سـازمان هميـاری و هيأت 
مدیـره محترم در تأمين مكان اسـتقرار منطقه 
آزاد و تأميـن تجهيـزات اوليـه اداری مورد نياز 

تقدیـر و تشـكر نمایم.
حرف پایانی؟

نماینـدگان  مجمـع  محتـرم،  اسـتاندار  از 
محتـرم اسـتان كرمانشـاه در مجلس شـورای 
اسـالمی به ویـژه نماینده محترم قصرشـيرین، 
معاونت های محترم اسـتانداری، سـایر مدیران 
سـازمان های  محتـرم  كل  مدیـران  و  ارشـد 
اسـتان بـه خاطـر همـكاری صميمانـه ای كـه 
بـا اینجانـب دارنـد تقدیـر و تشـكر می نمایم و 
تقاضـا دارم كـه به طور جدی تر از شـكل گيری 
سـازمان منطقه آزاد قصرشيرین حمایت كنند 
تا شـاهد توسـعه منطقه و اشـتغال چنـد هزار 
نفـری در منطقه آزاد باشـيم. من اسـم منطقه 
آزاد را دروازه تحول و توسـعه اسـتان گذاشته ام 
و ایـن ظرفيت بالقـوه در این منطقه وجود دارد 
كه باید به فعليت برسـد. خوشـبختانه شـورای 
راهبردی منطقه آزاد قصرشـيرین نيز با دستور 
اسـتاندار محترم تشـكيل گردیده كه شـخص 
آقـای اسـتاندار رئيـس ایـن شـورا و معاونين و 
مدیران ارشـد اسـتانداری و تعـدادی از مدیران 
كل اسـتان عضو این شـورا هسـتند و در اینجا 
از همـه عزیـزان مجـدداً تقاضا می نمایـم كه با 
همـت عالـی بـه توسـعه و تعالـی منطقـه آزاد 

قصرشـيرین كمك نمایند

 دکتر نادری مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در گفتگو با همیار:

منطقه آزاد قصرشیرین دروازه تحول و توسعه استان است



»همیار-گـروه گزارش« - اسـتان كرمانشـاه یكی از 
اسـتان های فعـال در حـوزه شـركت های دانـش بنيان 
كشـور اسـت و در طـی سـال های گذشـته تاكنـون 
همـواره جـزو اسـتان های فعـال بـوده بطوریكـه در 
سـال1395 رتبـه هفتـم و در سـال1397 رتبـه نهـم 
كشـور را دارا بـود و امسـال نيز با دارا بـودن 265 واحد 
فنـاور تحـت حمایت پـارك علـم و فناوری كرمانشـاه 
و64 شـركت دانش بنيان، جایگاه مناسـبی در كشـور 

را دارا می باشـد.
در هميـن راسـتا، پارك علم و فناوری كرمانشـاه كه از 
سـال 1384 با هـدف ایجاد زیرسـاخت های الزم برای 
توسـعه فنـاوری و نـوآوری شـروع به كار كـرد تاكنون 
توانسـته اسـت بيـش از 650 واحـد فنـاور  را حمایت  
كنـد كه بيـش از 70 درصد این واحدهـا، از پارك علم 
و فنـاوری كرمانشـاه جـدا و توانسـته اند كسـب و كار 

خـود را بصورت مسـتقل راه انـدازی كنند.
در سـال 1400 قابـل توجـه تریـن اتفاقـی كـه در 
مجموعـه فنـاوری و نـوآوری اسـتان رخ داد، افتتـاح 
بـرج فنـاوری بـود كه بـا زیربنـای 20 هزار متـر مربع  
فضـای كار الزم را بـرای حداقـل 110 واحـد فنـاور 
از  ایـن حـال حمایـت  بـا  را فراهـم  نمـوده اسـت. 
شـركت های دانـش بنيان كه در شـعار امسـال»توليد، 
دانـش بنيـان، اشـتغال آفریـن« مـورد تاكيـد و توجه 
مقـام معظـم رهبـری نيـز قـرار گرفتـه از اولویت هـا 
مجموعـه مدیریتی اسـتان نيز می باشـد. تـا جایی كه 
در سـفر ریاسـت محترم جمهور به كرمانشـاه، یكی از 
خواسـته های اسـتان، توسعه شـركت های دانش بنيان 
اسـتان بود كـه با عنایت ریيس جمهـور، 100 ميليارد 
تومان برای احداث شـركت شـهرك های دانش بنيان 
اسـتان اختصـاص یافـت. وی در  در حاشـيه بازدیدش 
از نمایشـگاه دسـتاوردهای شـركت های دانـش بنيان 
و واحدهـای فنـاور پـارك علـم و فناوری كرمانشـاه در 
شـهریور مـاه سـال جـاری از پيگيـری ایـن مبلغ خبر 
داد  و گفـت: پيگيـر تخصيـص ایـن اعتبار هسـتيم و 
بـه محـض وصـول آن، كار تامين زیرسـاخت ها در 50 
هكتـار اراضـی پـارك علم و فنـاوری كرمانشـاه جهت 
انجـام  بنيـان  دانـش  شـركت های  شـهرك  احـداث 

می شـود.
وی بـا تقدیـر از تالش های مجموعه جهاد دانشـگاهی 
از  حمایـت  در  كرمانشـاه  فنـاوری  و  علـم  پـارك  و 
شـركت های دانـش بنيـان و واحدهـای فنـاور، گفـت: 
حقيقتـا پـارك بـا تـالش هـای بسـيار خـود ظرفيت 
دانـش  فعاليت هـای  ارتقـا  و  توسـعه  بـرای  خوبـی 
بنيـان در اسـتان ایجـاد كـرده و بـا عالقه و دلسـوزانه 
از شـركت ها حمایـت كـرده و زمينـه رشـد و توسـعه 

آنهـا را فراهـم مـی كند كه حقيقتـا جای تقدیـر دارد.

تشكيل ستاد هماهنگی و عملياتی 
توسعه اقتصاد دانش بنيان

عـزم جـدی اسـتاندار و تيـم مدیریتـی ایشـان بـرای 
تحـول در زمينـه دانـش بنيان هـا به تشـكيل »سـتاد 
هماهنگـی و عملياتـی توسـعه اقتصـاد دانـش بنيان« 
انجاميـد. اسـتاندار كرمانشـاه در این زمينـه می گوید: 
خوشـبختانه ظرفيـت هـای خوبـی در حـوزه دانـش 
بنيان در اسـتان ایجاد شـده كه همه نشـان از زحمات 
مجموعـه جهـاد دانشـگاهی و پـارك علـم و فنـاوری 
كرمانشـاه در حمایـت از شـركت هـای  دانـش بنيـان 
دارد و ظرفيـت شـركت هـای دانـش بنيـان اسـتان 
بایـد بيش از پيش برای مدیران اسـتان تشـریح شـود 
تـا زمينـه اسـتفاده از ایـن ظرفيـت هـا فراهم شـود و 
هميـن كـه جوانان ما به سـمت و سـوی توليـد و رفع 
نيازهـای كشـور آمـده انـد اقـدام ارزشـمند و بزرگـی 
اسـت كـه باید بـه خوبـی حمایـت شـده و از آن بهره 
برداری شـود و در همين راسـتا و در جهت حمایت از 
شـركت های دانش بنيان، سـتاد هماهنگی و عملياتی 
توسـعه اقتصاد دانش بنيان در اسـتان تشـكيل شـده 
كـه پيگيـر رفـع مشـكالت ایـن شـركت هـا و ارتقا و 

توسـعه فعاليت-های آن هاسـت.
مقام ارشـد اسـتان به نقـش شـركت های دانش بنيان 
در ایجـاد اشـتغال پایـدار هـم اشـاره كـرد و افـزود: با 
توجـه بـه ایـن نقـش مهـم، همـه دسـتگاه ها و بویژه 

بانك هـای اسـتان باید پای كار بوده و تسـهيالت مورد 
نيـاز ایـن شـركت ها را در اختيـار آنها قـرار دهند.

دكتـر بهـزاد باباخانی معـاون اقتصـادی اسـتاندار نيز با 
اشـاره بـه نامگذاری امسـال به نام سـال »توليـد، دانش 
بنيـان، اشـتغال آفریـن« بـر تحقـق عملـی این شـعار 
تاكيد كرد و افزود: شـعار ارزشـمند امسـال نباید در حد 
یـك بنـر و نوشـته و... بماند و در تالشـيم تـا بتوانيم به 
صـورت واقعـی و عملـی زمينـه تحقـق این شـعار را در 
اسـتان فراهـم كنيـم و در هميـن راسـتا سـتاد اقتصاد 
دانـش بنيـان در اسـتان تشـكيل گردیـده و جلسـاتی 
نيـز تاكنـون داشـته ایـم تـا بتوانيـم ضمـن افزایـش 
شـركت های دانـش بنيان، مشـكالت پيـش روی آنها را 

مرتفـع كنيم.
حمایت از خرید كاالهای توليدی

یكـی از مشـكالت شـركت های دانـش بنيـان اسـتان 
عـدم حمایـت دسـتگاه های اجرایـی از كاالی توليدی 
آنهاسـت كه این مسـئله از نگاه اسـتاندار پنهان نماند 
و وی بـه گله منـدی برخـی از ایـن شـركت ها از عـدم 
خریداری محصوالت آنها در اسـتان اشاره كرد و گفت: 
در حالـی كه محصوالت این شـركت ها به كشـورهای 
اروپایـی و بسـياری كشـورهای منطقه صادر می شـود، 
دسـتگاه های  از  برخـی  اسـتان  خـود  در  متاسـفانه 
اجرایـی از محصـوالت آنهـا خریداری نمی كننـد و این 
پذیرفتنی نيسـت كـه محصولی در خود اسـتان توليد 
شـود اما مسـئوالن دسـتگاه های اجرایـی آن محصول 
را از اسـتان های دیگـر و یا كشـورهای دیگـر وارد كند.

اسـتاندار كرمانشـاه بـا اشـاره بـه اینكـه مقـام معظـم 
رهبـری امسـال را بـه نام سـال توليـد، دانـش بنيان و 
اشـتغال آفرین نـام گـذاری كرده اند تاكيد كـرد: قطعا 
اجازه این كار به مدیران دسـتگاه ها داده نمی شـود و 
محصوالتـی كـه با كيفيت بـاال در داخل اسـتان توليد 
می شـود بایـد توسـط مدیـران دسـتگاه های اجرایـی 
اسـتان حمایت شـود و اجازه واردات محصوالت مشابه 

را نمی دهيـم.

افزایش دو برابری تعداد شركت ها
تاسـيس  از  حمایـت  در  اسـتان  مدیریـت  عـزم 
بـرای  برنامه ریـزی هدفمنـد  و  شـركت های جدیـد، 
افزایـش تعـداد شـركت ها به یكـی از اهـداف مدیریت 
اسـتان تبدیـل شـده اسـت. بـه گونـه ای كه اسـتاندار 
كرمانشـاه بـه تـالش بـرای افزایـش شـركت ها اشـاره 
و می گویـد: بایـد ظرفيـت شـركت های دانـش بنيـان 
اسـتان را بـه دو برابر افزایش دهيم و همـه باید در این 
مسـير پـای كار بوده و این شـركت ها را حمایت كنند.

دكتـر باباخانـی معـاون اقتصادی اسـتاندار نيـز با بيان 
اینكـه بسـياری واحدهـای فنـاور پارك قابليـت دانش 
بنيـان شـدن را دارنـد، گفـت: بـا وجـود ایـن واحدهـا 
بـه نظـر مـی رسـد بتوانيـم تـا پایـان سـال افزایـش 
چشـمگيری در تعـداد شـركت هـای دانـش بنيـان 
اسـتان داشته باشيم و برای امسـال، افزایش دو برابری 
این شـركت ها در اسـتان هدفگذاری شده است، البته 
قطعـا در كنـار این  افزایش كمـی، كيفيت كار آنها هم 
لحـاظ خواهد شـد تا بتوانيم بخش دوم شـعار امسـال 

كـه همـان »اشـتغالزایی« اسـت را نيز محقـق كنيم.
برابـری  دو  افزایـش  زمينـه  در  تكاليـف  افـزود:  وی 
شـركت های دانـش بنيـان و حمایت از آنهـا به تمامی 
دسـتگاه ها ابـالغ شـده و بسـيار خوشـبين بـه تحقق 
این هدفگذاری در سـال جاری هسـتيم وخوشـبختانه 
تاكنـون بيـش از 55 درخواسـت ایجـاد شـركت های 
دانش بنيان از سـوی اسـتان ارسـال شـده كه با هشت 
مـورد آن موافقـت شـده و مابقـی در انتظـار بررسـی 

. هستند
معـاون اسـتاندار تعـداد شـركت هـای دانـش بنيـان 
فعلـی اسـتان را 64 شـركت اعالم و تصریح كـرد: باید 
تـا پایـان سـال طبـق برنامـه ریـزی صـورت گرفته به 

128 شـركت برسـيم.
اميد اسـت كـه با تحقـق اعتبـار 100ميليـارد تومانی 
سـفر ریيس جمهـور، حمایـت دسـتگاه های دولتی از 
خریـد كاالهـای توليـدی شـركت های دانـش بنيان و 
تاسـيس شـهرك تخصصی شـركت های دانـش بنيان 
در اسـتان، گام مهمـی در راسـتای تحـول و تقویـت 

اسـتان در زمينـه دانش بنيان برداشـته شـود.
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به همت سـازمان همياری شـهرداری های استان 
كرمانشـاه و بـه منظور اهميت موضـوع آموزش و 
نيز درخواسـت شهرداران شهرهای اسـتان، دوره 
آموزشی»مهندسـی ارزش در پروژه هـای حمل و 
نقـل« بـا حضـور كاركنـان معرفی شـده توسـط 
شـهرداری هـای اسـتان در مركز آمـوزش علمی 
كاربـردی  جهـاد دانشـگاهی برگزار گردیـد. این 
دوره آموزشـی در راسـتای حمایت و ارتقاء سطح 
علمـی و تخصصی كاركنان مرتبط بـا پروژه های 
حمـل و نقل شـهرداری های اسـتان و با تدریس 

دكتر  سـيدميالد حسـينی برگزار گردید.
دكتـر حسـينی مـدرس ایـن دوره آموزشـی در 
گفتگویـی بـا »هميـار« در خصـوص ایـن دوره 
آموزشـی گفت:سـامانه مدیریت روسازی از جمله 
مهمتریـن سـامانه های مدیریت زیرسـاخت های 
حمـل ونقـل جـاده ای محسـوب می شـود كه در 
كشـورهای مختلـف با هـدف مدیریـت، تعمير و 
نگهداری روسـازی شـبكه راه ها ایجـاد و با عنوان 
SPM شـناخته می شـود كـه مخفـف عبـارت 
 System Management Pavement

است.
وی افزود: مدیریت روسـازی در دو سـطح شـبكه 
و پـروژه دنبـال می شـود و هـدف آن ایجـاد یك 
سـامانه مدیریت روسـازی كارآمد، تعيين بهترین 

عمليـات تعميـر و نگهداری در بهتریـن زمان و با 
كمترین هزینه اسـت.

آمـار  گـردآوری  از  هـدف  حسـينی،  دكتـر 
خرابی هـای روسـازی ها و علـت آنهـا را تعييـن 

وضعيـت هـر بخـش از راه بـر مبنـای ميـزان 
خرابـی روسـازی ذكـر كـرد و اظهار داشـت: پس 
از شـناخت عوامـل خرابـی روسـازی و روش های 
بهسـازی یـا ترميـم آن باید بتـوان روسـازی ها را 
بـر اسـاس ميـزان خرابی طبقـه بندی نمـود كه 

در ایـن دوره آموزشـی بـدان پرداختـه شـد.
وی در پایـان گفـت: نـرم افـزار سـامانه مدیریت 
روسـازی در مرحلـه تحليـل داده هـا گزینه هـای 
را شناسـایی  بـرای هـر بخـش  بالقـوه مرمـت 
و هزینه هـای مرمـت را بـرآورد می كنـد و بـه 
صرفه تریـن روش هـای نگهـداری و مرمـت برای 
هـر بخـش را انتخـاب و اولویت بنـدی می كند و 
در پایـان هـم نتيجـه تحليل داده هـا را به صورت 
اولویت بنـدی  گزینه هـای  از  مفصـل  گزارشـی 
شـده نگهداری روسـازی، برای هربخـش به طور 
جداگانـه همـراه بـا هزینه هر یـك، ارایـه می كند.

الزم بـه ذكر اسـت كه این دومين دوره آموزشـی 
بـود كـه پـس از دوره آموزشـی»چمن در فضای 
سـبز«  توسط سـازمان همياری شـهرداری های 

اسـتان برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی توسط سازمان همیاری 

ایجاد شهرک »شرکت های دانش بنیان«گامی بسوی تحقق شعار سال
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پاوه شـهری كه بـا فعاليتهـای مجموعه شـهرداری این 
شـهر و در رأس آنها مهندس سـالم مرادی شـهردار این 
شـهر، چشـم انـداز خاصی پيدا كرده اسـت. بـرای آنچه 
در ایـن شـهر رخ داده و نيـز بيـان دیدگاه های شـهردار 
ایـن شـهر، گفتگویی بـا مهندس مـرادی انجـام داده   ایم 

كه حـاوی نظرات ایشـان می باشـد.
 بـه عنوان شـهردار پاوه مهمترین ظرفيتهای این شـهر 

را در چـه می دانيد؟ 
ضمـن سـالم و درود بـه شـما، مجموعه همكاران شـورا 
و شـهرداری، مردم شـریف و با فرهنگ شـهر پاوه و نيز 
عـرض خـدا قوت بـه گردانندگان محترم نشـریه هميار.

در پاسـخ به سـوال شـما باید عرض كنم كه گردشگری 
یكـی از مهمتریـن ظرفيت هـای شـهر پـاوه اسـت، این 
ظرفيـت می توانـد بـه عنـوان مهمتریـن منبـع درآمـد 
برتـری ویـژه  امتيـاز و  پایـدار شـهری مطـرح شـود. 
گردشـگری شـهر پاوه نسبت به سایر شـهرها این است 
كـه بسـياری از جاذبه هـای گردشـگری ماننـد تاریخی، 
فرهنگـی، زیبایی هـای طبيعـی، بافـت معمـاری را بـا 
هـم دارد و ایـن خـود می تواند تكـرار سـفر و ماندگاری 
گردشـگر را افزایـش دهـد كـه ایـن مهـم نيـز می تواند 
موجبـات سـرمایه گـذاری هـای بخـش خصوصـی در 
بسـياری از مسـائل شـهری هماننـد پـارك هـا، بازارها، 

تفرجـگاه هـا و ..... را فراهـم آورد.
ظرفيـت دیگـر: بازارچـه مـرزی شوشـمی اسـت، ایـن 
بازارچـه در تبادل كاالهای مرزی بين ایران و كردسـتان 
عراق بسـيار مهم است كه اگر زیرسـاخت های آن ایجاد 
شـوند تأثيـر زیـادی در اقتصاد شهرسـتان پـاوه و حتی 
منطقـه  دارد. و امـا  مـی تـوان بـه محصـوالت درختی 
بـه عنـوان ظرفيـت دیگـری نيـز اشـاره كـرد. باغـات 
شهرسـتان پـاوه عالوه بـر ایجاد مناظر زیبـا، محصوالت 
ارگانيـك روی درختـی و ميوه هایـی ماننـد انـار و گردو 
و... را دارد كـه تأثيـر زیادی در اقتصاد شهرسـتان پاوه و 

حتی منطقـه دارا می باشـد.
مهمتریـن اقداماتـی كـه در خصـوص مسـائل رفاهی و 

خدماتـی انجـام داده ایـد را توضيـح دهيد.
عـالوه بـر وظایـف ذاتی شـهرداری در بخش هـای فنی، 
فرهنگـی اجتماعـی، خدمـات شـهری، فضـای سـبز، 
تاكسـيرانی، امـور حقوقـی، امـور اداری ، نقليـه، و .... كه 
بصـورت روزمـره و مسـتمر در حـال انجام می باشـد به 
تعـدادی از فعاليـت هـای انجام شـده اشـاره ای خواهم 
كـرد . موقـع انتخابـم بـه عنـوان شـهردار پـاوه از طرف 
اعضای محترم شـورا برنامه ای را در 6 محور ارائه دادم :

سـاماندهی منابـع انسـانی، ایجـاد درآمـد پایـدار، ایجاد 
محيـط زیسـت سـالم، كاهش ترافيـك، سـيما و منظر 
شـهر و سـاماندهی پسـماند.كه در ایـن ميان سـال اول 
را بيشـتر بـه دو محـور منابـع انسـانی و منابـع مالـی 
اختصـاص دادم زیـرا معتقـدم كه این دو محـور در عين 
اینكه زیربنا هسـتند به هم وابسـته نيز هستند و ضعف 
یـا قـوت هر كـدام عـالوه بـر تاثير بـر دیگری در سـایر 

محورهـا نيـز موثر می باشـد. 
در منابـع انسـانی؛ ابتـدا بـا شناسـایی اسـتعدادها و 
سـپس تقسـيم كار بيـن آنهـا بـود كـه الحمـدا... انجام 
گرفـت. بعد ایجاد محيط مناسـب برای كار و رسـيدگی 
به مشـكالت و درخواسـت های همكاران بـود كه آنهم با 
فراهـم كردن تسـهيالت بانكی و احيای تعاونی مسـكن 
و در نهایـت ورود مـا همزمـان شـد با اجرای بخشـنامه 
تبدیـل وضعيـت نيروهـای ایثارگـر كه تاكنـون 50 نفر 
از آنهـا نيـز تبدیل وضعيت شـده انـد. محـور دوم ایجاد 
درآمـد پایدار بـود كه ابتدا بـا احيای منابـع درآمد زایی 

و همچنيـن كاهـش هزینـه ها شـروع كردیم .
* سـاماندهی و بازدهـی كارخانـه آسـفالت بـا صـرف 
هزینـه ای بالـغ بـر 90 ميليـارد ریـال از محـل اعتبارات 
اقـدام شـرایط  ایـن  انجـام  بـا  الحمـدا...  كـه  داخلـی 
و  آسـفالت شـهرها  و  بـرای خدمات رسـانی  مناسـبی 
روسـتاهای شهرسـتان پـاوه و حتـی شهرسـتان هـای 
همجـوار فراهم شـده اسـت. تاكنـون با بيـش از 5000 
تـن آسـفالت توليـدی، 43000 متر مربع از معابر شـهر 

پـاوه آسـفالت شـده انـد ، كه ایـن مهم برای شـهرداری 
هزینه ای معادل 40 ميليارد ریال را در بر داشـته اسـت 
كـه اگـر از طریـق بخـش خصوصـی انجـام مـی گرفت 
بـا هزینـه ای بالـغ بـر 90 ميليـارد ریال انجام می شـد. 
روكـش آسـفالت خيابان مركـزی، آسـفالت معبر فرعی 
جدیـد االحـداث حد فاصل خيابان تكيه و امام شـافعی، 
روكـش آسـفالت ورودی شـرقی قدیـم شـهر، آسـفالت 
خيابان ادب در محله فرهنگيان سـرباور، آسـفالت معابر 

محـدوده اطـراف ميـدان دف و...
* رفـع مشـكالت و نواقـص كارخانـه دانه بندی شـن و 
ماسـه شـهرداری پـاوه و راه انـدازی و بازگشـت آن بـه 
چرخـه توليـد و ایجـاد درآمـد پایـدار بعد از چند سـال 
وقفـه، كـه با انجام این مهم شـن و ماسـه فعاليت هایی 
از جملـه زیـر سـازی معابـر شـهری ماننـد بـام پـاوه با 
مسـاحت بيـش از 20000 متـر مربـع ، معابـر شـهرك 
كارگاهـی بـا مسـاحت بيـش از 11000 متـر مربـع ، 
بخشـی از مناطق الحاقی و همچنين تهيه شـن و ماسه 
كارهای عمرانی بویژه فعاليت های مشـاركتی و... از این 

سـنگ شـكن تهيه گردید
* سـاماندهی شـهرك كارگاهی: جدول گـذاری بيش از 
1000 متر طول ، زیرسـازی و آسـفالت معابر شـهرك ، 
بـا هزینـه ای معادل 40 ميليـارد  ریال كه اعتبـار آن از 
طریـق منابـع داخلی تامين شـد .انجام این پـروژه یكی 
از درخواسـت های دیرینه سـاكنان و مالـكان كارگاه ها 
بـود كـه بيـش از 12 سـال بـود كـه  انتظـارش را مـی 

. كشيدند 
* احـداث معبـر ارتباطـی خيابـان هـای امام شـافعی و 
تكيـه ) دره آسـاوان ( در راسـتای كاهـش بـار ترافيكی 
معابر اصلی سـطح شـهر و تسـهيل تردد شـهروندان به 
ارزش 11 ميليـارد ریال كه شـامل دیـوار چينی ، خاك 

بـرداری ، زیرسـازی و آسـفالت بود انجـام گرفت.
*سـاماندهی كشـتارگاه سـنتی دام بـا صـرف هزینه ای 
بالـغ بـر 5 ميليـارد ریـال از محـل اعتبـارات داخلی كه 
شـامل راه انـدازی و ارتقـاء پيش سـرد، احـداث كانال با 
انجـام لوله گـذاری با لوله سـایز 800 پلـی اتيلن جهت 
هدایـت بهداشـتی خونابه بـه حوضچه هـا ، دیوارچينی 
حوضچـه هـا ، ایمـن نمـودن و رنـگ آميـزی داخـل 

سـاختمان و حمـل و دفن بهداشـتی خونابـه و...
* انجـام سـایر فعاليـت هـای عمرانـی، تهيـه و نصـب 
دالهـای بتنـی روی جـداول نـا ایمـن به منظـور ایمنی 
و تعریـض معابـر كـم عـرض، جـدول گـذاری عـالوه بر 
شـهرك كارگاهـی در نقـاط پراكنـده شـهر از جملـه 
خيابـان مركزی و...، فعاليت های عمرانی مشـاركتی كه 
بيـش از 150 فعاليـت اعـم از پلـه بنـدی ، دیوارچينی ، 
موزایيـك فـرش و...كـه جمعا بالـغ بر 30 ميليـارد ریال 

هزینـه گردید.
*  تهيـه و نصـب مبلمـان شـهری اعم از تهيـه و نصب 
وسـایل بازی كودكان، وسایل ورزشـی، نورپردازی پارك 
هـا و بلوار، تهيه و نصب تابلوهای معابر نامگذاری شـده، 
خریـد و نصـب آینـه هـای ترافيكـی در نقـاط فاقد دید 
خيابـان هـای سـطح شـهر و ...... كـه جمعـا مبلـغ 10 

ميليـارد ریـال از منابـع داخلی هزینـه گردید .
* خرید یكدسـتگاه خودرو نيسـان، بلوك زن، جدول زن 

و مخلـوط كـن جهت رفـع نياز شـهرداری و نيـز ایجاد 
درآمـد پایـدار و .... كـه جمعـا مبلـغ 8 ميليارد ریـال از 

منابـع داخلی هزینـه گردید .
* ارتقـاء درجـه شـهرداری از 6 بـه 8 كـه بـا زحمـت و 
پيگيری های مسـتمر مسئول مالی شـهرداری سرانجام 

تحقق پيـدا كرد .
 برنامه های آتی شـهرداری پاوه برای توسـعه این شـهر 

چيست؟
یكـی از مهمتریـن برنامـه هـای آتـی شـهرداری پـاوه  
تنظيـم چشـم انـداز و برنامـه عملياتی شـهر اسـت كه 
برش شـهری و سـازمانی را شـامل می شـود . در برنامه 
ریـزی شـهری مـدرن تمامـی فعایت هـا و پـروژه های 
شـهری بایـد در ایـن قالـب و فرمـت قرارگيرد تـا بتوان 
از تصميمات سـليقه ای كه از مشـكالت اصلی شهرهای 
كشـور بویـژه شـهرهای كوچك اسـت جلوگيـری كرد. 
و امـا كارهـای در دسـت اقـدام: احداث پارك قـالدزه در 
باالدسـت خيابـان بـام پاوه ، بـه روز نمودن مـال االجاره 
هـای شـهرداری ، تعييـن تكليف برخـی پروژهای نيمه 
تمام از جمله سـاختمان تجاری ميدان شـهدا ، بازارچه 
شـماره 3 ، تعاونـی مسـكن كاركنـان و ..... ، سـاماندهی 
و احـداث بلـوار ورودی شـهر، زیرسـازی آسـفالت معابر 
خاكـی بخش الحاقی ، احـداث جایـگاه دوم CNGو...، 
مطالعـه و تصویـب طرح های جامـع و تفصيلی كه دوره 
طـرح جامع آنهـا به اتمام رسـيده و طرح قبلی تفصيلی 

پـاوه قدیم هنوز مصوب نشـده اسـت .
ثبـت جهانـی هورامـان چـه تاثيـری روی دیـدگاه شـما در 
مسـئله مبلمان شـهری و چشم انداز این شـهر داشته است؟

ثبـت جهانـی هورامـان مـی تواند تمامـی برنامـه ریزی 
هـای موجـود را تحت تاثير قراردهد و بسـياری از برنامه 
هـای مدیریـت شـهری بایـد در ایـن راسـتا قرارگيرد و 
ظرفيـت های شـهری را متناسـب با ظرفيـت هایی كه 
ایـن مهـم بوجـود مـی آورد برنامـه ریـزی كـرد . ما هم 
سـعی داریـم كـه چشـم انـداز شـهری پـاوه بر اسـاس 
ظرفيـت هـای ثبـت جهانی باشـد از سـوی دیگـر باید 
مراقـب تاثيـرات منفی كه ثبت جهانی مـی تواند بوجود 
آورد باشـيم و ما را از توسـعه پایدار شـهری غافل نكند 
. مبلمـان شـهری از اركان مهـم سـيما و منظر شـهری 
اسـت . بـه نظر می رسـد وضـع موجود مبلمان شـهری 
فقـط جوابگـوی اوقـات فراغـت شـهروندان باشـد و در 
راسـتای توسـعه گردشـگری و ظرفيـت هـای موجـود 

نيسـت و بایـد مـورد توجه ویـژه قـرار گيرد .
یكـی از مشـكالت ایـن شـهر عـدم توسـعه و تعریـض 
خيابـان اصلـی آن اسـت كه گاهـا باعث ایجـاد ترافيك 
مـی شـود ، آیا برنامه ای برای تعریـض و یا راه جایگزین 

در دسـتور كار شـورا و شـهرداری است؟
همانطـوری كـه در ابتدا اشـاره كردم یكـی از محورهای 
برنامـه ام ترافيك اسـت كـه در آن برنامه به سـه راهكار 
اصلـی اشـاره كردم كـه ميتوان در هر سـه مورد فعاليت 
هایـی انجـام داد . فرهنـگ سـازی؛ ایـن راهـكار باید به 

طور مسـتمر و به طـرق مختلف انجـام گيرد.
دوم انجـام فعاليـت هایـی كه بطور غير مسـتقيم تاثير 
در كاهـش ترافيـك دارد مثـال یكـی از عوامـل ترافيك 
دور زدن هـای بی مورد خودروهای شـخصی در خيابان 

اصلـی شـهر اسـت كـه آنهـم بدليـل كمبـود تفرجگاه 
صـورت ميگيـرد كـه بـا سـاماندهی خيابـان بـام پـاوه 
تفرجـگاه جدیـدی ایجـاد می شـود و در كاهش ترافيك 

موثر اسـت .
سـوم بـا ایجـاد معابـر فرعـی مـی تـوان ارتبـاط بيـن 
خيابان هـای اصلـی در باالدسـت و پایيـن دسـت شـهر را 
ایجـاد كـرد . البتـه با توجه به سـاخت و سـازهای صورت 
گرفتـه در بيشـتر نقـاط شـهر ، تعریض معبـر محدودیت 
دارد ، امـا در برخـی از نقاط می تـوان با ایجاد معابر فرعی 
از حجـم ترافيك بـر روی معبر اصلی كاسـت و ترافيك را 
تعدیـل نمود بعـوان نمونه یكی از این معابـر فرعی اتصال 
خيابـان امـام شـافعی بـه خيابـان تكيه بـود كه بـا صرف 

هزینـه ای بالـغ بـر 11 ميليـارد ریال انجـام گرفت .
 مهمتریـن مشـكالت پـاوه از نـگاه شـهردار ایـن شـهر 

؟ چيست
مهمترین مشـكل مدیریت شـهری در پاوه نبود چشـم 
انـداز و برنامـه عملياتی اسـت كـه باعث انجـام و اجرای 
برنامـه هـای سـليقه ای و بـدون پشـتوانه علمی شـده 
اسـت . عـدم وجـود این برنامـه تاثيرات منفی زیـادی را 
در شـهر از جملـه ایجاد ترافيـك ، از بين رفتن معماری 
و سـيمای شـهر و .... بـر جـای گذاشـته اسـت ، بعنوان 

نمونـه می تـوان بـه دو مـورد زیر اشـاره كرد : 
* اتمـام دوره طـرح جامع و عدم تصویب طرح  تفصيلی 
بعد از گذشـت 11 سـال نشـان از رشـد و توسـعه شهر 

بدون برنامه اسـت . 
* الحاق 4  روسـتای پر جمعيت به شـهر بدون داشـتن 
زیرسـاخت های الزم و با كوچه و خيابان های نامناسـب 
و خاكـی ، فاقـد كاربـری های عمومـی و .... از یك طرف 
و بـدون تخصيـص اعتبـار و حتـی دوره طـرح هـادی 
آنهـا تمـام شـده و هنوز مطالعه طـرح جامع پـاوه كه از 
ضـرورت های اصلی هدایت سـاخت و سـازها و رشـد و 

توسـعه شـهر اسـت انجام نگرفته است .
 اسـتفاده از ظرفيـت های سـازمان هميـاری تا چه حد 
می تواند در كمك به شـهرداری موثر باشـد و انتظارتان 

چيست؟
سـازمان هميـاری مـی توانـد بـازوی قدرتمنـدی برای 
كمـك بـه شـهرداری ها در اجـرای پروژه هـای مختلف 
باشـد و نقـش موثـری بـه عنوان تسـهيل گـر دراجرای 
پـروژه ها داشـته باشـد كـه بایـد از این ظرفيت بيشـتر 
اسـتفاده شـود. ایـن نهـاد ميتواند بـه عنـوان یك حلقه 
واسـط اقتصـادی خيلـی خـوب بين سـرمایه گـذاران و 
سـرمایه داران بخـش خصوصـی و شـهرداری باشـد و 
بـا جدیـت بـه مباحـث اقتصـادی ورود و تاثيرگـذاری 
مهـم و سـازنده ای داشـته باشـد ،كـه بـا توجـه بـه 
رسـالت هـای سـازمان ، بـا توسـعه تعامـالت مـی توان 
از حداكثـر ظرفيـت هـای ایـن نهـاد و واحدهـای تابعه 
آن بـرای تحقـق هرچـه مطلوب تـر ایـن امـر اسـتفاده 
كـرد . همانطـوری كـه قبـال اشـاره كـردم پـاوه سـه 
ظرفيـت مهم سـرمایه گـذاری دارد كه هميـاری در هر 
سـه ظرفيـت علـی الخصوص ظرفيـت مرز شوشـمی و 
گردشـگری پروژه های سـرمایه گذاری خوبی را تعریف 
كنـد مثال ایجـاد بازارچه مـرزی در محدوده سـریاس و 
گردنه شمشـير نه تنها برای شهرسـتان پـاوه بلكه برای 
شهرسـتان هـای روانسـرو جوانـرود نيز مـی تواند فعال 
شـود ، یـا ایجاد پل معلـق بر روی سـد داریـان، احداث 
جایـگاه دوم CNG، سـاماندهی پـارك و زمين فوتبال 
نسـمه و .....  انتظـار داریـم عـالوه بر حوزه پشـتيبانی و 
ارائـه انـواع خدمات، ظرفيت خـوب این نهـاد در اجرای 
پـروژه هـا بـه كمك شـهرداری پـاوه بياید . وجـه تمایز 
سـازمان همياری نسـبت به سـایر پيمانكاران ، ظرفيت 
بـاالی ایـن مجموعه در قبـول پروژه هـای كالن اقتصاد 
محـور در حـوزه هـای مختلـف اسـت كـه بـه دو مورد 
از آنهـا اشـاره كردیـم ) بازارچـه مـرزی سـریاس و پـل 
معلـق( كه می توانـد در تحقق اهداف مدیریت شـهری 
پـاوه موثـر باشـد و شـهرداری پـاوه آمادگـی دارد تـا در 
سـازمان  بـه  را  خـود  هـای  پـروژه  كالن  حوزه هـای 

هميـاری شـهرداریهای اسـتان واگـذار كند. 

سعی داریم که چشم انداز شهری پاوه بر اساس ظرفیت های ثبت جهانی باشد
مهندس  سالم مرادی شهردار پاوه  در گفتگو با همیار:

سازمان همیاری می تواند سازمان همیاری می تواند 
بازوی قدرتمندی برای کمک به بازوی قدرتمندی برای کمک به 

شهرداری ها در اجرای پروژه های شهرداری ها در اجرای پروژه های 
مختلف باشد و نقش مهم و مؤثریمختلف باشد و نقش مهم و مؤثری
 به عنوان تسهیل گر داشته باشد  به عنوان تسهیل گر داشته باشد 

 که باید از این ظرفیت بیشتر که باید از این ظرفیت بیشتر
استفاده شود.استفاده شود.



  »همیار-گـروه گـزارش« - معـادن و ذخایـر قيـر 
طبيعـی در جهـان بسـيار انـدك و تنها در چند كشـور 
واقـع شـده-اند كـه ایـران نيـز یكـی از هميـن معـدود 
كشـورها اسـت. در ایران هم تنها اسـتان های كرمانشاه، 
ایـالم و لرسـتان به واسـطه موقعيـت ژئوپولوتيكی خود 
دارای ذخایـر و معادن قير طبيعی هسـتند كه75درصد 
ذخایر قير كشـور در شهرسـتان گيالنغرب قرار دارد كه 
ظرفيـت اسـتخراج سـاالنه بيـش از 100هزار تـن را به 
سـه شـكل كلوخـه، گرانوله و پـودر ميكرونيـزه در خود 
دارد. بررسـی ها نشـان داده كه بيش از 160 محصول با 
ارزش افـزوده بـاال مانند جوهـر، رنگ، نمد سـقف، مواد 
بهداشـتی و آرایشـی، موادكربن بلك، پودر دستگاه های 
كپـی، مواد صنعتی برای اسـتفاده تجهيزات الكترونيك، 
پـودر گيلسـونایی، و انـواع مـش و... از قيـر طبيعی قابل 
اسـتحصال اسـت و همچنين بـه دليل ویسـكوزیته باال 
و چسـبندگی مناسـب عمدتـا در فراینـد راهسـازی و 
همچنين در ایزوگام سـاختمان های مسـكونی و تجاری 
بـه كار می رود و نيز در بسـياری از كشـورهای جهان به 
منظـور توليد باتـری وانادیـوم، پالسـتيك و فيبر كربن 

مـورد اسـتفاده قـرار می گيرد.
منطقـه اكتشـافی قيـر گيـالن غـرب از نظر سـاختاری 
در كمربنـد چين خـورده زاگـرس قـرار دارد. این منطقه 
بـه دليـل داشـتن ظرفيـت بسـيار بـاالی نفـت، گاز و 
قيـر طبيعی ایـران در سـطوح باالیـی زمين، بـه عنوان 
منطقـه ای مولـد و آینده دار برای منابـع هيدروكربنی در 
نظـر گرفته می شـود. بسـياری از منابع شـناخته شـده 
هيدروكربـن و قيـر طبيعـی یـا گيلسـونایت در ایـران 
مربـوط بـه الیه هـای زمين شـناختی تاقدیسـی شـكل 
بـوده و یكی از مهم ترین سـاختارهای غالـب، بلوك قير 
گيـالن غرب اسـت كـه معادنی بسـيار غنـی را در خود 
جـای داده اسـت. بـا ایـن وجـود، این محصول بـا ارزش 
كه به كشـورهای حاشـيه خليج فـارس، چيـن، تركيه، 
مالـزی و آسـيای ميانـه بـوده  صـادر می گـردد  تنهـا با 

یـك سـوم قيمت جهانـی به فـروش می رسـد.
در هميـن راسـتا، ایجـاد یـك فراینـد فـراوری در قالب 
كارخانجـات متعـدد كـه مانـع از خـام فروشـی ایـن 
محصـول و  توليـد محصـوالت باارزش تر گـردد همواره 
یكـی از دغدغه های مسـئولين بـوده و می باشـد تا ده ها 

نـوع مشـتقات قيرطبيعـی فـرآوری و توليـد شـود كـه 
تحقـق ایـن امـر می تواند تاثير چشـمگيری بـر توليد و 

اشـتغال اسـتان داشـته باشد.
تفاهم نامه اول

 11 هزار میلیارد تومان برای افزایش بهره وری در 
بخش صنعت و معدن کرمانشاه

یكـی از اتفاقات بسـيار خـوب در روزهای اخيـر، امضای 
یـك »تفاهم نامـه 11 هـزار ميليـارد تومانـی« ميـان 
اسـتانداری كرمانشاه و سـازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایـع معدنـی ایـران )ایميـدرو( بـود كـه رخـدادی 
بـی سـابقه در توسـعه معـدن و صنایع معدنی اسـتان و 
فراهـم شـدن بسـتر فـرآوری قيرطبيعی و سـنگ های 
تزئينـی محسـوب می شـود. با اجـرای این تفاهـم نامه، 
شـاهد یـك تحـول در حـوزه اشـتغال و افزایـش بهـره 
وری در بخـش صنعـت و معـدن كرمانشـاه خواهيـم 
بـود كه فـرآوری معـادن بـزرگ قيرطبيعـی گيالنغرب 
و جلوگيـری از خـام فروشـی ایـن مـاده ارزشـمند كـه 
سـال ها تنهـا در حـد آرزو و شـعار باقـی مانـده بـود به 
همـت بهمن اميـری مقـدم اسـتاندار كرمانشـاه اكنون 
رنـگ واقعيـت بـه خـود گرفتـه و یكـی از بخـش های 
مهـم  مفـاد تفاهمنامه مشـترك اسـتانداری كرمانشـاه 
بـا ایميـدرو بـه ایـن بخـش اختصـاص یافتـه اسـت. بر 
مقيـاس  كوچـك  واحدهـای  اسـت  قـرار  آن  اسـاس 
فـرآوری قيرطبيعـی بـا همـكاری مركز تحقيقـات مواد 
معدنـی ایـران و بـا سـرمایه گـذاری ایميـدرو طراحـی 

شـوند. همچنيـن راه دسترسـی بـه معـادن گيالنغـرب 
بـه طـول 10 كيلومتـر و بـا اعتبـار 300 ميليـارد ریال 
توسـط ایميـدرو احداث می شـود. بـا اجرای ایـن تفاهم 
نامـه معـادن قيـر گيالنغـرب می توانـد تبدیـل بـه یك 
قطـب اشـتغالزایی و ثروت آفرینی در اسـتان كرمانشـاه 
شـوند. تفاهم نامه ای كه اسـتاندار كرمانشـاه بـا تاكيد بر 
اهميـت آن می گویـد: نبایـد اجـازه داد معـادن اسـتان 
ماننـد معـدن قير گيالنغـرب و یا سـنگ های قيمتی به 
صـورت خـام فروخته شـود و بایـد در كنـار بهره برداری 

صنایـع تبدیلـی ایجاد شـود.
تفاهنامه دوم

تولید کربن فعال از قیر طبیعی
قطبيـت گيالنغرب در موضـوع قير طبيعی، ایجاد ناحيه 
صنعتـی تخصصـی قيـر طبيعـی را بـه عنوان یـك نياز 
تحـول آفریـن، ضـروری می بينـد و حتی خـود فعالين 
حوزه اسـتخراج قيـر طبيعی در گيالنغرب بـر آن اذعان 
دارنـد. جایـی كـه جهانبخـش مرجانی ریيـس اتحادیه 
صنـف معـدن داران گيالنغرب هـم ایجاد ناحيه صنعتی 
بيتوميـن پراكنـده ضـروری  بـرای واحدهـای  را  قيـر 
می دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت كـه: دولـت می توانـد بـا 
اسـتفاده از ارتباط و تعامل مناسـبی كه با كشـور چين 
دارد زمينـه ورود تكنولـوژی مناسـب برای فـرآوری قير 

طبيعـی را فراهـم نماید.
مسـئله ای كـه دكتـر باباخانـی معـاون هماهنگـی امور 
اقتصـادی اسـتانداری نيـز ضمن اشـاره بـه اهميت این 

موضـوع اظهـار می دارد: خام فروشـی قيـر طبيعی یكی 
از مشـكالت جـدی اسـتان در بخـش معـدن اسـت و 
پيگيـری برای جذب سـرمایه گـذار و انتقـال تكنولوژی 
فـرآوری این مـاده ارزشـمند از اولویت های مهم اسـتان 
اسـت و بـا توجه به اهميـت ذخایر معدنـی بيتومين در 
شهرسـتان گيالنغـرب و ضرورت توجه ویـژه به ظرفيت 
هـای مربـوط بـه ایـن حـوزه، ایجـاد ناحيـه صنعتـی 
تخصصـی بيتوميـن این شهرسـتان در دسـتور كار قرار 
گرفـت و در جلسـه پنـج شـنبه 13 مـرداد 1401 بـا 
تایيـد اسـتاندار و موافقـت شـورای برنامه ریزی اسـتان، 
ایجـاد ایـن ناحيـه تصویـب گردیـد كـه ایـن مسـئله 
سـرآغاز برنامه های اسـتان برای بهره مندی از پتانسيل 
فـراوان ایـن حوزه و ایجـاد زنجيـره ارزش قير طبيعی و 
فرآوری آن اسـت.همچنين در راسـتای تالش مسئولين 
اسـتان برای بهره وری بيشـتر از این محصـول  باارزش و 
جلوگيـری از خام فروشـی آن، تفاهم نامـه ای بين وزارت 
نفـت و جهاد دانشـگاهی بـا یك شـركت دانش  بنيان در 
اسـتان كرمانشـاه برای توليد كربن فعـال از قير طبيعی 
منعقد گردیـد. تفاهم نامه ای كه معـاون هماهنگی امور 
اقتصادی اسـتانداری كرمانشـاه درباره آن گفت: در حال 
حاضـر توليـد كربن فعـال از قير طبيعی در این اسـتان 
انجام شـده اما بـا این تفاهم نامه كيفيـت و ميزان توليد 
محصـول افزایـش پيـدا می كنـد. ضمن اینكه بـه دنبال 
راه انـدازی طـرح زنجيـره ارزش قيـر طبيعی در اسـتان 
هسـتيم و در این راستا شـهرك صنعتی بزودی شهرك 
تخصصـی فرآوری قير طبيعـی را وارد فاز اجرایی خواهد 
كـرد.وی از بررسـی 15 طـرح در سـند نفـت و گاز و 
پتروشـيمی اسـتان كرمانشـاه خبر داد و گفـت: این15 
طـرح در زمينه-های مرتبط با نفت و گاز و پتروشـيمی 
اسـت و یكی از ایـن طرح ها، فرآوری مواد معدنی اسـت 
كـه می توانـد در زمينه فـراوری قير طبيعـی ورود كند.

بـا ایـن حـال، عزم جـدی اسـتاندار كرمانشـاه و مدیران 
حـوزه اقتصادی بـرای ایجـاد تحولی بهره منـد در حوزه 
قيـر طبيعـی، می تواند نوید بخش آینده ای روشـن برای 
اقتصاد اسـتان و ایجاد اشـتغال فزاینـده در حوزه معدن 
باشـد كـه اميد می رود بـا تحقق آن، تاثيری شـگرف در 

بخش توليد اسـتان را شـاهد باشيم.

ثـالث  توابـع شهرسـتان مـرزی  از  بخـش »زمـكان« 
باباجانـی بـا بيـش از 6هزار  نفـر جمعيت اواخر اسـفند 
سـال 97 از دهسـتان بـه بخـش ارتقـا یافت و در سـال 
98 بخشـداری آن تاسـيس و 12 اسـفند 1399 نيـز بـا 
حضور اسـتاندار كرمانشاه، ساختمان شـهرداری ميرآباد 
بـه عنـوان مركز این بخـش افتتاح و شـمارش معكوس 
بـرای توسـعه ایـن بخش آغاز شـد. در هميـن خصوص 
بـا مهنـدس یوسـف حيدرآبـادی شـهردار این شـهر به 
گفتگـو نشسـته ایم تـا در جریـان اقدامـات شـهرداری 

ميرآبـاد قـرار بگيریم.
بعنـوان شـهردار ميرآبـاد مهمتریـن ظرفيت هـای ایـن 

شـهر را در چـه می دانيـد؟
شـهر ميرآباد دارای چشـم انـداز گردشـگری خاصی به 
خصـوص در زمينـه طبيعـت گـردی اسـت  و می تواند 
مقصـد بسـيار مناسـبی بـرای عالقمندان بـه طبيعت و 
نيـز فرهنـگ بومـی باشـد. ضمـن اینكـه این شـهر در 
مجاورت رودخانه بسـيار مهم  و زیبـای زمكان قرار دارد 
كـه جذابيـت خاصی به منطقه داده اسـت. وجود همين 
رودخانـه، پتانسـيل مناسـبی بـرای احـداث كارخانـه 
سـنگ شـكن ایجـاد كـرده كـه در صـورت تحقـق آن، 

توجيـه اقتصادی بسـيار باالیـی دارد.
تاكنـون چـه اقداماتـی در خصـوص مسـائل رفاهـی و 

خدماتـی انجـام گرفتـه اسـت؟

بـا توجـه بـه امكانـات و اعتباراتـی كـه ایـن شـهرداری 
داشـته اسـت تمام سـعی مان بـر این بـوده كـه بتوانيم 
بيشـترین امكانات را برای مردم شـریف این شـهر مهيا 
كنيم و به همين منظور یكسـری اقدامات رفاهی شامل 
احداث پارك و فضای سـبز، احداث پارك كودك همراه 
با وسـایل بازی كودكان، احداث ميادین در سـطح شهر، 
ایجـاد بلـوار و رفيـوژه، آسـفالت معابـر و خيابان هـای 
سـطح شـهر، موزائيك فـرش پياده روها، جـدول گذاری 
و دفع آب های سـطحی سـطح شـهر، احداث پل ورودی 
شـهر،  خریـد یـك دسـتگاه جـدول زن و فعـال بـودن 
بـه صورت مشـاركت بـا بخـش خصوصی انجـام گرفته 
اسـت كـه اميدواریم رضایتمندی شـهروندان این شـهر 

را فراهـم كرده باشـيم.
برنامه هـای آتـی شـهرداری ميرآبـاد بـرای توسـعه این 

چيست؟ شـهر 
یكـی از ویژگی هـای اجتماعـی ایـن شـهر، مشـاركت 
و  همـكاری  كـه  اسـت  ميرآبـاد  مـردم  بـودن  پذیـر 
مسـئوليت پذیری باالیـی دارنـد و همين مسـئله انگيزه 
فراوانـی را بـرای خدمت رسـانی بيشـتر به وجـود آورده 
اسـت. بـا این حال بـرای آینده این شـهر در نظـر داریم 
كه كارآسـفالت تمامی معابر و خيابان های سـطح شهر، 
جـدول گـذاری و دفـع آب هـای سـطحی تمـام معابـر، 
خریـد مبلمان شـهری و وسـایل ورزشـی، ایجـاد مكان 

و جایـگاه مناسـبی بـرای بازنشسـته ها و بـزرگان شـهر 
جهـت اوقـات فراغت خـود را انجـام دهيم كـه اميدوارم 
اعتبـارات كافـی و امكانات الزم برای این منظور داشـته 

باشيم.
اسـتفاده از ظرفيت هـای سـازمان هميـاری تـا چـه حد 

می توانـد مثمـر ثمر باشـد و انتشـارتان چيسـت؟
ظرفيت هـای سـازمان هميـاري شـهرداری ها بـر هيـچ 
كـس پوشـيده نيسـت و می توانـد در تمامـی اقدامـات 
عمرانـی ، خدماتـي، رفاهـی و... كمك كار بسـيار خوبی 
بـرای شـهرداری ميرآباد و سـایر شـهرداری های اسـتان  
باشـد و مـن از همين جـا از مهندس پـورداد مدیرعامل 
محترم سـازمان همياری تقاضا دارم كه حضور فعالتری 

در این شـهر و منطقه داشـته باشـد.
مهمتریـن مشـكالت ميرآبـاد از نگاه شـهردار این شـهر 

؟ چيست
ایـن شـهرداری به علت تازه تاسـيس بودن قطعـاً دارای 
مشـكالتی هسـت كـه مهمتریـن آنهـا را می تـوان نبود 
ماشـين االت عمرانـی و خدماتی،كمبود نيروی انسـانی 
و نيـز نبود اعتبـارات عمرانی كافی بر شـمرد. همچنين 
اصـالح و بازنگـری نقشـه شـهر ضـروری اسـت زیـرا با 
توجـه بـه اینكـه شـهر ميرآبـاد تازه تاسـيس می باشـد 
هنـوز نقشـه بنيـاد مسـكن بـر این شـهر حاكم هسـت 
و  هميـن امـر باعـث گردیـده كـه تحویـل نقشـه بـه 

شـهرداری، بـا هزینه زیادی همراه باشـد، مشـكل دیگر 
ایـن شـهر، نداشـتن جایـگاه سـی ان جـی اسـت كه با 
توجـه بـه وسـعت زیـاد بخـش زمـكان و شـهر  ميرآباد 
و دور بـودن از مراكز شـهرهای همجـوار، احداث جایگاه 
سـی ان جـی یك ضرورت اسـت كـه توجيـه اقتصادی 

دارد. هم 
حرف پایانی؟

در پایـان از تمامـی مسـئولين محتـرم تقاضـا دارم بـا 
توجـه اینكه شـهر ميرآبـاد تازه تاسـيس می باشـد نگاه 
ویـژه تری به این شـهر داشـته باشـند كه بنـده حقير و 
مجموعه شـهرداری بـه عنوان خادم كوچـك این مردم، 
بتوانيـم خدمـات ارزنـده ای بـه مـردم شـهيد پـرور این 
خطـه عرضـه نمایيم. همچنين از نشـریه »هميـار« كه 
توجـه ویـژه ای بـه شـهرداری های اسـتان دارد نيز بابت 

ایـن مصاحبـه تشـكر می نمایم.

تحقق آرزویی دیرینه با  رخدادی بی سابقه

از مسئولین می خواهم نگاه ویژه تری به شهر میرآباد داشته باشند
مهندس حیدرآبادی شهردار میرآباد در گفتگو با همیار:

گزارشی از عزم استاندار برای تحول در معادن قیر گیالنغرب
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  »همیار-گـروه گـزارش« كرمانشـاه از نگاه 
فعـاالن حـوزه گردشـگری عناویـن مختلفـی 
دارد. برخـی آن را به واسـطه دارا بودن چشـمه ها، 
سـراب ها، رودخانه هـا و غارهای متعدد، سـرزمين 
برخـی هـم  »سـنگ و آب و رنـگ« می داننـد، 
بـه واسـطه تنـوع آب و هوایـی آن را»سـرزمين 
چهـار فصـل« و برخـی نيـز بـه واسـطه زبان هـا، 
گویش هـا، نژادهـا و تنـوع فرهنگـی فراوانـش بـه 
آن لقب»هندوسـتان ایـران« داده انـد. بـا این حال 
وجـود دو اثـر ثبـت جهانی»بيسـتون« و»منظـر 
فرهنگـی اورامانـات« و نيـز آثـار در نوبـت ثبـت 
جهانـی مانند»طـاق بسـتان«،  »معبـد آناهيتـا«، 
»سـنگ نوشـته آنوبانی نـی« و »محـور ساسـانی 
قصرشـيرین« و نيـز دارا بـودن دو هـزار و156 اثـر 
ثبـت ملـی و همچنيـن 28 اثـر ثبـت معنـوی و 
دارا بـودن رتبـه سـوم كشـور بعـد از اسـتان های 
فـارس و لرسـتان از لحـاط تعـداد ثبـت اثـر ملی، 
ایـن اسـتان را در زمـره اسـتان های پـر پتانسـيل 
در صنعـت گردشـگری قرار داده اسـت كه هنوز از 
تمـام ظرفيت های آن به نحوی كه كرمانشـاه را در 
ردیـف اسـتان های برتر از لحاظ پذیرش گردشـگر 
هميـن  اسـت.  نگردیـده  اسـتفاده  دهـد  نشـان 
مسـئله باعث نگاه ویژه اسـتاندار كرمانشـاه به این 
صنعـت و تـالش برای بـرون رفـت از این وضعيت 
گردیـده اسـت. بـه نحوی كـه از بدو شـروع به كار 
»اميـری مقـدم« بـه عنـوان اسـتاندار كرمانشـاه، 
توجـه ایشـان بـه مسـئله رونـق گردشـگری در 
سـفرهای كاری و نيـز بيـان دیدگاه هایـش عيـان 
بـوده اسـت. اسـتانداری كـه توسـعه همـه جانبه 
اسـتان از دغدغه هـای جـدی اوسـت و در اوليـن 
سـخنرانيش در بـدو ورود بـه اسـتان بـا بيـان این 
جملـه كـه» هـر مانعی در مسـير رشـد و توسـعه 
اسـتان وجـود دارد بایـد برطـرف شـود تـا زمينـه 
و بسـتر سـرمایه گـذاری در عرصه هـای مختلـف 
فراهـم شـود« عـزم خـود را برای توسـعه اسـتان 
جـدی دانسـت.وی در بحـث گردشـگری بـر ایـن 
بـاور اسـت كه »اسـتان كرمانشـاه دارای پيشـينه 
تاریخی،فرهنگـی، هنری و علمی كهنی اسـت كه 
با وجود داشـتن ظرفيت های بسـيار باال نتوانسـته 
توفيق خوبی در عرصه های مناسـب كسـب نماید 
و بـا وجود ظرفيت هـای باال در زمينه گردشـگری 

و صنایع دسـتی، مغفـول مانـده اسـت«.  
وضعیت نامطلوب

 جاذبه های گردشگری استان
استاندار كرمانشـاه وضعيت فعلی آثار و جاذبه های 
گردشـگری اسـتان را نامطلـوب ارزیابـی كـرد و 
گفـت: بسـياری از بناهـای تاریخـی و جاذبه های 

گردشـگری كرمانشـاه مانند قوری قلعه، پل كهنه 
و بنـای شـيخ تونی، تـاق بسـتان، آناهيتا، سـراب 
نيلوفر و بيسـتون شرایط مناسـبی ندارند حتی در 
شـهر ماهيدشـت یك كاروانسـرای تاریخـی داریم 
كـه بـه النه كبوترهـا تبدیل شـده اسـت. بنابراین 
تمام مسـئولين ميراث فرهنگی اسـتان در گذشته 
كـه شـرایط این جاذبه هـای گردشـگری را به این 
روز آورده انـد، بایـد در قيامـت پاسـخگو باشـند، 

چراكـه بـه مردم اسـتان خـود ظلم كـرده اند.
جذب 12هزار میلیارد ریال اعتبار

 برای حوزه گردشگري استان
مقام ارشـد اسـتان امـا خبرهای اميـدوار كننده ای 
داد و در دیـدار بـا خانـه نخبـگان بسـيج اسـتان 
از  و  اشـاره  خصـوص  ایـن  در  اقداماتـش  بـه 
جـذب اعتبـاری قابـل توجه بـرای رونـق و تحول 
گردشـگری اسـتان سـخن گفـت و بيـان داشـت: 
اسـتان كرمانشـاه ظرفيت ها و مزیت هـاي ویژه ای 
دارد ماننـد طـاق بسـتان و بيسـتون كـه ميـراث 
مانـدگار و نشـانه ای از قـدرت و توانایی پيشـينيان 
ایـن خطـه اسـت كـه بایـد جـاودان بماننـد. و 
كرمانشـاه بـا ایـن همـه پشـتوانه قـوي در ميراث 
فرهنگـي، زمينه زیادي بـراي كار دارد و طي چند 
مـدت گذشـته پيگيري هاي اثربخشـي بـه منظور 
رونـق بخشـي بـه ایـن آثـار انجام شـده كـه براي 
سـاماندهي بيسـتون اقدامـات خوبـي بـراي ایجاد 

تحـول آن در حال انجام است.اسـتاندار كرمانشـاه 
در جـذب 12 هزار ميليارد ریـال اعتبار براي حوزه 
گردشـگري و ميراث فرهنگي اسـتان را گامی مهم 
در تحـول ایـن صنعـت ارزیابی كرد و گفـت: ورود 
ایـن رقـم بـه اسـتان بي سـابقه اسـت و بی شـك 
منشـاء یـك تحـول در حـوزه صنعت گردشـگري 
كرمانشـاه خواهـد شـد زیرا كرمانشـاه بسـترهای 
متعـددی در زمينه ميراث فرهنگي و گردشـگری 
دارد. اميـری مقـدم بـا تاكيـد براینكه می تـوان با 
همـكاری همه دسـتگاه هـای ذیربـط جاذبه های 
مهـم گردشـگری كرمانشـاه را از شـرایط كنونـی 
رهایـی بخشـيد، گفـت: همانطـور كـه در مسـئله 
اربعيـن با همـكاری هم توانسـتيم اقدامات موثری 
انجـام دهيـم و رفـاه، آرامـش و كمـك بـه اقتصاد 
و معيشـت را بـرای مـردم بـه همـراه بياوریـم، در 
ایـن رابطـه هم می تـوان كارهای مثبـت و بزرگی 

انجـام داد.
و  كابيـن  تلـه  مسـئله  بـه  اسـتان  ارشـد  مقـام 
شـهربازی كرمانشـاه هـم بارهـا ورود كـرده و از 
شـهرداری كرمانشـاه خواسـته بود كه تله كابين و 
شـهربازی در اولویـت كاری برنامه های شـهرداری 
كرمانشـاه قـرار بگيـرد. وی اظهـار داشـت: چگونه 
اسـت در شـمال كشـور و در دل بافـت جنگلـی، 
تلـه كابيـن احـداث می كننـد و مشـكلی ایجـاد 
نمی شـود، اما در كرمانشـاه برای این پـروژه هزار و 

یك مشـكل درسـت می شـود. من معتقدم اجراي 
طـرح تله كابين و شـهربازي در كرمانشـاه و اجراي 
طـرح پـل معلـق در سـدهای اسـتان بـه افزایش 
نشـاط اجتماعي منجر خواهد شـد و همه مدیران 
بایـد برای رفع مشـكالت گردشـگری اسـتان پای 

باشند. كار 
تقویت گردشگری داخلی

دیگـر  از  اسـتان  داخلـی  گردشـگری  تقویـت 
صنعـت  ارتقـای  بـرای  اسـتاندار  برنامه هـای 
گردشـگری اسـت. ویبـا تاكيـد بـر لـزوم ایجـاد 
اظهـار  اسـتان  در  رونـق گردشـگری  بسـترهای 
داشـت: در این راسـتا ابتـدا باید گردشـگری را در 
داخـل اسـتان رونق دهيم، بگونه ای كه كرمانشـاه 
شناسـی را بـه دل مـدارس و دانشـگاه ها ببریـم و 
از طرفـی شـرایط را به شـكلی فراهـم كنيـم كـه 
مـردم هـر منطقـه، از سـایر مناطـق گردشـگری 
اسـتان بازدیـد كننـد بنابرایـن بایـد در گام اول 
تورهـای گردشـگری را بـرای دانـش آمـوزان در 
اسـتان رایـگان برگـزار كنيـم و درگام بعـدی هـم 
ایـن كار را بـرای دانشـجویان انجام بدهيـم، بویژه 
دانشـجویانی كـه غيربومـی هسـتند و آشـنایی 
چندانـی بـا كرمانشـاه ندارنـد. در هميـن راسـتا 
دبيرخانه سـتاد سـفر در اسـتان باید دائمی باشـد 
و كميتـه هـای زیرمجموعـه آن هـم هر مـاه یك 
جلسـه باید برگـزار كننـد و برای رونق بخشـيدن 
به سـفر و گردشـگری و حفظ ميـراث فرهنگی در 
اسـتان بایـد از تجربه سـایر كشـورهای موفق هم 

كنيم. اسـتفاده 
رویداد سازی ظرفیت ها

اهميـت رویـداد سـازی  بـر  اسـتاندار كرمانشـاه 
مزیت هـای اسـتان نيـز اشـاره و بـر لـزوم توجه به 
رویدادسـازی ها در اسـتان تاكيد كرد و افـزود:  انار 
در پـاوه، سـيب در گهـواره، انجيـر در داالهو، ليمو 
در قصرشـيرین،گيالس در صحنه و...ظرفيت هایی 
هسـتند كـه مـی توانيـم روی آنهـا رویداد سـازی 
كنيم. مقام عالي اسـتان با اشـاره به بررسـی طرح 
تعطيلـي پنج شـنبه ها عنـوان كـرد: ایـن كار بـه 
منظور افزایش نشـاط اجتماعـي و كمك به بخش 
گردشـگري در اسـتان در حـال پيگيـري اسـت 
كـه خانواده هـا بـا تعطيلـي پنـچ شـنبه ها، فـراغ 
بيشـتري بـراي بازدیـد از آثـار تاریخي كرمانشـاه 
داشـته باشـند. بـا این حـال، اميـد فراوانـی وجود 
دارد كـه پيگيری هـا و اقدامـات ارزنـده اسـتاندار و 
تيم مدیریتی ایشـان، بتوانـد ظرفيت-های مغفول 
مانده صنعت گردشـگری اسـتان كرمانشاه را فعال 
و این اسـتان را در زمره اسـتان های برتر كشـور در 

صنعت گردشـگری قـرار دهد.
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مهندس محمد پورداد مدیرعامل سـازمان همياری شـهرداری های 
اسـتان كرمانشـاه در خصـوص وضعيـت اسـتخدام ایثارگـران و 
فعاليت های انجام شـده توسـط سـازمان هميـاری در این خصوص 
به هميار گفت: به اسـتناد بند )د( تبصره )20( قانون بودجه سـال 
1400 كل كشـور و بند )و( تبصره )20( قانون بودجه سـال 1401 
كل كشـور كـه دسـتگاه های اجرایـی  را مكلف می كرد كه نسـبت 
بـه اسـتخدام و نيـز تبدیل وضعيت اسـتخدامی تمامی مشـموالن 
مـاده )21( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران بـه صورت 
اسـتخدام رسـمی اقدام كنند وهمچنين بر اساس بخشنامه تبدیل 
وضعيـت و اسـتخدام رسـمی ایثارگـران كـه به همه دسـتگاه های 
اجرایـی ابـالغ شـده و همـه دسـتگاه های مشـمول قانـون موظف 
هسـتند اقدامـات الزم را بـرای تسـریع در اجـرای ایـن منظـور در 
چهارچوب دسـتورالعمل مشترك سـازمان های اداری و استخدامی 

كشـور و برنامـه و بودجه كشـور انجام دهند، سـازمان همياری نيز 
بر همين اسـاس، با تشـكيلی تيمی از كارشناسـان سازمان، نسبت 

به این مسـئله اقـدام نمود.
وی افـزود: در هميـن راسـتا و بـا بررسـی پرونده هـای پرسـنل 
سـازمان، تعداد21 نفر از كاركنان این سـازمان مشـمول این قانون 
گردیدنـد كـه مراحـل اداری آن شـامل كارگزینی، گزینـش و ... در 

حـال انجام اسـت.
مدیرعامـل سـازمان هميـاری شـهرداری های اسـتان كرمانشـاه 
در پایـان بـا بيـان ایـن نكتـه كـه خدمـت بـه جامعـه ایثارگـران 
نوعـی عبـادت و وظيفـه ملـی اسـت گفـت: سـازمان هميـاری در 
خصـوص اجـرای ایـن بخشـنامه، از دسـتگاه های فعـال اسـتان 
 اسـت و اميـدوارم با اجـرای آن بتوانيم رضایتمنـدی جامعه محترم

ایثارگران را فراهم آوریم.

مدیرعامل سازمان همیاری:
مراحل اداری استخدام ایثارگران در حال انجام است


