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بازگشایی مرز پرویزخان 
در دستور کار وزارت کشور

ایرنا: علــی رضایی مشــاور معــاون هماهنگی  �
امــور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور 
روز پنجشــنبه در جلسه بررســی مبادی مرزی استان 
کرمانشــاه در استانداری گفت: بازگشــایی فوری مرز 
پرویز خان روز شنبه توسط وزیر کشور در شورای عالی 
امنیت ملی مطرح و پیگیری خواهد شد.او همچنین 
پیشــنهاد داد که بــه منظور رونــق اقتصادی مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه موقتا به مدت ۲ سال این مناطق 
با اولویت کل شهرســتان های ســرپل ذهاب و ثالث 
باباجانی از مزایای مرزنشــینی بهره مند شــوند؛ وی 
تاکید کرد که به این منظور باید گمرک در شــهر سرپل 
ذهاب مستقر شود.مطابق آیین نامه ساماندهی مبادله 
در بازارچه های غیر رســمی موقت مرزی افرادی که 
دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری 
از نقطه صفر مرزی هســتند مــی توانند برای واردات 
فهرســت اقالم کاالهای موضوع ماده ۹ این تصویب 
نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ 

پنج میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) بهره مند گردند.

امهال وام ها در بخش کوزران
ایرنا: حمید شرفی گفت: استاندار کرمانشاه در این  �

دیدار کوتاه تاکید کرد که همان تسهیالت و امهالی که 
در مورد وام های شهرستان های زلزله زده غرب استان 
در نظر گرفته شده است، برای بخش کوزران نیز در نظر 
گرفته خواهد شد.او از اهالی بخش کوزران خواست به 
شــایعات جاری در فضای مجازی توجه نکنند.بخش 
کوزران نزدیک ترین بخش شهرســتان کرمانشــاه به 
شهرســتان ثالث باباجانی مرکز زلزله ۲۱ آبان است و 
عالوه بر خسارات وارده از زلزله آبان، در ۲ پس لرزه در 
۱۰ آذر ۹۶ نیز خساراتی به منازل و واحدهای مسکونی، 
کشاورزی و صنعتی آن وارد شد.جمعه شب دهم آذر 
۲ زلزلــه به بزرگی ۴٫۶ و ۴٫۲ ریشــتر بخش کوزران از 
توابع شهرســتان کرمانشــاه را لرزاند.بخش کوزران با 
۱۰۸ روســتا و ۱۷ هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری 

شهر کرمانشاه واقع شده است.

توزیع سوخت رایگان 
در مناطق زلزله زده

ایرنا: نعمت اهللا نجفی روز چهارشنبه در نشست  �
خبری تشــریح فعالیت های این شــرکت در مناطق 
زلزله اســتان افزود: سوخت رســانی به مناطق زلزله 
زده از روزهای اول وقوع حادثه به صورت ســیار آغاز 
شد و همچنان ادامه دارد.به گفته او از مجموع حدود 
۴٫۵میلیون لیتر سوخت رایگان توزیع شده سه میلیون 
و ۶۷۰هزار لیتر از طریق مدیریت بحران استانداری و از 
۷۸۴هزار لیتر نیز توسط خیرین خریداری و به صورت 
رایــگان در اختیار مردم مناطــق زلزله زده قرار گرفته 
است.به گفته او همچنین ۱۰۰هزار لیتر نفت گاز هم به 
اماکن عمومی خدمات رسان مانند حمام های سیاری 
که در مناطق زلزله زده دایر شده اهدا شده است.او با 
اشاره به شروع فصل زمستان و سردتر شدن دمای هوا 
به خصوص در مناطق زلزله زده گفت: هیچ مشکل و 
کمبودی برای عرضه ســوخت در این مناطق نداریم.
او با بیان اینکه براســاس دفترچــه هایی که از طرف 
هالل احمر در اختیار خانوارهــا قرار گرفته ۶۰لیتر به 
ازای هر خانوار سوخت تحویل آنها می شود گفت: هر 
زمان که مردم این مناطق نیاز به ســوخت داشتند ما 
آمادگی تامین سوخت را داریم و محدودیتی نداریم.او 
با بیان اینکه در سطح استان ۵۰۰فروشندگی فرآورده 
نفتی که بیشتر آن در روستاها است، وجود دارد گفت: 
برای تامین سوخت نفت سفید در استان هیچ مشکلی 
نداریم و تمهیدات الزم برای ســوخت رســانی به این 

مناطق اندیشیده شده است.

 صدور یکصد پروانه استاندارد برای 
واحدهای تولیدی ساختمان

محمودرضا نیازی مدیر کل اســتاندارد کرمانشــاه  �
گفت: هم اکنون ۱۳۰ واحد تولیدکننده فعال در حوزه 
صنعت ساختمانی در استان کرمانشاه و زیر نظر اداره 
کل اســتاندارد فعالیت می کنند.او افزود: با مشــاوره 
های فنی و تخصصی کارشناسان اداره کل استاندارد 
از بین ۲۵۸ فرآورده ســاختمانی زیرپوشش در استان، 
۲۵۶ فرآورده تاکنون تعیین تکلیف شــده است.نیازی 
ادامه داد: از تعداد فرآورده های تعیین تکلیف شــده 
نیز تاکنون ۱۰۰ پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد برای 
این فرآورده ها صادر و دارای اعتبار می باشد.مدیرکل 
اســتاندارد کرمانشــاه در ادامه ضمن تاکیــد بر لزوم 
استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و تولید داخل 
استان برای بازســازی مناطق زلزله زده افزود: تعداد 
۴۲ واحد تولیدکننده بتن آماده و شن و ماسه در استان 
فعال و دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد هستند.
او خاطرنشــان کرد: از این تعداد هشــت واحد تولید 
کننده بتن آماده و ۹ واحد تولید کننده شــن و ماســه 
در مناطق زلزله زده فعالیت دارند.مدیرکل استاندارد 
کرمانشاه با اشــاره به اینکه لیست واحدهای تولیدی 
مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد به دستگاه 
های ذیربط از جمله استانداری و بنیاد مسکن، ارسال 
شــده اســت، افزود: واحدهای تولیدی دارای نشــان 
استاندارد استان توان تامین مصالح ساختمانی مورد 
نیاز برای بازســازی مناطق زلزله زده را دارند.نیازی در 
پایان گفت: انتظار می رود پیمانکاران و دستگاه های 
متولی از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی با کیفیت 
اســتاندارد در بازســازی مناطق زلزله زده برای رونق 

تولید و اشتغال در استان استفاده نمایند.

خبر

تکان های بازار 
در پی گرانی عوارض خروج

شــاید در ابتدا این گونه به نظر آیــد که با افزایش  �
عوارض خروج از کشــور و بر اســاس آنچه در الیحه 
بودجه ۹۷ آمده اســت، رســیدن عــوارض خروج از 
۷۵ هزار تومان برای ســفرهای عادی بــه ۲۲۰ هزار 
تومان برای اولین ســفر عادی، ۳۳۰ هزار تومان برای 
ســفر دوم، ۴۴۰ هزار تومان برای ســفرهای بیشــتر و 
همچنین ۵۰ هزار تومان برای سفرهای زیارتی به ۱۱۰ 
هزار تومان، موجب افزایش درآمد کشــور می شــود، 
همانطوریکه در اظهارنظری از ســوی رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور نیز 
عنوان شــد، این اتفاق ۱۶۰ میلیــارد تومان درآمدزایی 
را بــرای این ســازمان به همراه خواهد داشــت. ولی 
ســؤالی که مطرح می شــود، آیا اجرای این سیاست 
درآمد و اشــتغال ســایر بخش های اقتصاد ازجمله 
شــرکت های هواپیمایی، تورهای گردشــگری و غیره 
را تحــت تأثیر قرار نمی دهد! آیا با اجرایی شــدن این 
سیاســت که به عبارتی با هدف گســترش گردشگری 
داخلی نیز پایه ریزی شــده اســت، واقعاً مردم راغب 
می شوند که ســفرهای داخلی را جایگزین سفرهای 
خارج از کشــور نماینــد و این امر موجب گســترش 
گردشــگری داخلی و افزایش اشتغال خواهد شد! آیا 
واقعاً گردشگر داخلی به خاطر محدودیت هایی که در 
سفرهای داخلی با آن مواجه است، راضی می شود که 
سفرهای داخلی را جایگزین سفرهای خارج از کشور 
نماید!  آیا واقعاً زیرســاخت های داخلی و مکان های 
تفریحی و هتل های اقامتی با توجه به هزینه اقامت و 
سایر مشکالت، جوابگوی گردشگر داخلی می باشد! و 

بسیاری از سؤاالت دیگر…
طبق آمار هرساله حدوداً ۹ میلیون ایرانی از کشور 
باهدف گردشــگری خارج می شــود، که بــا توجه به 
جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، چیزی حدود ٪۱۰ 
مردم جامعه را تشکیل می دهد، که اگر این ده درصد 
را نیز جــز دهک های باالیی جامعــه در نظر بگیریم، 
به احتمال زیاد افزایش عوارض خروج از کشــور تأثیر 
زیادی بر بودجه این بخش نخواهد گذاشت و بیشترین 
تأثیر را بر انگیزه افراد و خانواده هایی خواهد داشــت 
که شــاید ساالنه یک یا دو بار قصد سفر به کشورهای 
همسایه را داشته باشند که این امر نیز می تواند باعث 
حذف شــدن ســفرهای خارجی از ســبد گردشگری 
این خانواده ها شــود. پس در حالت کلی، با توجه به 
ســؤال هایی که نیز در بخش باال مطرح شد، این گونه 
به نظر می رســد که افزایش عوارض خروج از کشور، 
در کوتاه مدت موجب ایجاد جو روانی بین مردم شود، 
ولی با نگاهی به آمار حدوداً ۱۰٪ افرادی که ساالنه از 
کشــور خارج می شوند و همچنین به خاطر مشکالت 
در بخش های زیرســاختی کشــور، عدم توجه زیاد به 
مکان های گردشــگری داخلی، گران بودن هتل های 
داخلی باکیفیت مناســب، محدودیت هایی که افراد 
در گردشــگری های داخلی با آن ها مواجه می شــوند 
و بســیاری از مباحث دیگر، افزایش عوارض خروج از 
کشور در بلندمدت تأثیر زیادی بر وضعیت بودجه ٪۱۰  
افرادی که ساالنه از کشور خارج می شوند و ۹۰٪ دیگر 
که به خاطر مشکالت زندگی و درآمدی نمی توانند از 
کشور خارج شوند، نخواهد داشت، پس در بلندمدت 
تأثیر زیادی نیز نمی توان در بهبود اشتغال و اقتصاد و 
تجارت چمدانی متصور شد، مگر اینکه به گردشگری 
داخلی و مشــکالتی که در باال نیز به آن ها اشاره شد، 
توجــه شــود.همچنین از بعد درآمدی بــرای دولت 
نیز؛ به دلیل کاهش تورهای گردشــگری و پروازهای 
خارجی به خاطر حذف شدن سفرهای خارجی از سبد 
گردشــگری خانواده هایی که در قسمت باال نیز بدان 
اشاره شــد، افزایش درآمد ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری دولت با کاهش درآمد 
شــرکت های هواپیمایی، تورهای گردشــگری برابری 
می کند و به همین دلیل نمی توان انتظار بهبود اقتصاد 
و اشتغال کشور را به خاطر محدودیت های گردشگری 
خارج از کشــور متصور شــد، مگر اینکه دولت توجه 
زیــادی به زیرســاخت های داخلی و بهبــود کیفیت 

گردشگری داخلی در بلندمدت نماید.

نگاه

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در جلسه شورای 
برنامه ریزی اســتان کرمانشاه که شنبه دوم دی برگزار 
شد، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر کاهش بودجه 
ســال ۹۷، گفت: «در شــرایطی که حــدود ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
عمرانی کشور موردنیاز است، اما در الیحه بودجه سال 
۹۷ اعتبــارات عمرانی حدود ۶۰ هــزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده که از این میــزان هم فقط ممکن 
اســت ۵۰ درصد تخصیص داشته باشــیم.» استاندار 
کرمانشــاه از هزینه های باالی دولت ازجمله حقوق 
کارکنان، پرداخت یارانه و... یادکرد که باعث می شــود 
ســهم زیادی برای اعتبارات عمرانــی باقی نماند.به 
گزارش ایســنا بازوند با اشــاره به کاهــش قابل توجه 
ســهم کرمانشــاه در الیحه بودجه ســال ۹۷، گفت: 
«اگرچه بودجه کل کشــور کم شــده، اما نباید کاهش 
بودجه برای استان ما بیشــتر ار میانگین کشور باشد، 
ضمن اینکه کاهش بودجه کشور نباید به معنای عدم 

پیگیری ما برای جذب بودجه بیشتر باشد.»
اســتاندار کرمانشاه عمده ســاختار بودجه کشور 
را بــر اســاس چانه زنی و البی گری دانســت و افزود: 
«شاید زلزله باعث شــد که مدیران نتوانند آن طور که 
بایــد پیگیری الزم را انجام دهنــد. این کاهش بودجه 
کرمانشــاه آن هم با نرخ بیکاری ۲۲ درصدی اســتان، 
عین نا عدالتی در بودجه اســت.» بازوند بابیان اینکه 

هنــوز هم فرصت و احتمــال تغییر در این ســهم از 
بودجــه وجود دارد، گفــت: «ازآنجایی که در مجلس 
نمی توان تغییــر چندانی بر این بودجــه اعمال کرد، 
باید اصالحیه از طرف سازمان برنامه وبودجه صورت 

گیرد.»
او گفت: «از بخش ردیف های متفرقه نیز می توان 
برای بودجه اســتان کرمانشاه استفاده کرد که به هنر 
مدیران ما بســتگی دارد.» بازونــد در ادامه به درآمد 
حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی که برای اســتان کرمانشاه 
در بودجه ۹۷ پیش بینی شــده هم اشاره کرد و افزود: 
«این میــزان درآمد قطعاً محقق نمی شــود. و تالش 
برای تحقــق این میــزان درآمد به معنای فشــار به 
مردم، صنعت و بخش تولید اســت که باروح ســتاد 
تسهیل تضاد دارد، آن هم برای استان کرمانشاه با این 
شــرایط و این میزان نرخ بیــکاری»  او ادامه داد: «اما 
درمجمــوع نباید فراموش کنیم کــه در بخش زلزله 
اعتبارات خوبی برای استان در نظر گرفته شد. بازوند از 
ردیف ۳۵۰ میلیارد تومانی که قرار بود در بودجه ۹۷ 
برای مناطق زلزله زده کرمانشــاه باشد یادکرد و افزود: 
«متأســفانه این ردیف بانام ”بافت فرســوده و کمک 
به مناطق زلزله زده“ درج شــده و نه تنها نام کرمانشاه 
در آن نیامده، بلکه بافت فرســوده نیــز به ابتدای آن 
اضافه شده که امکان دخل و تصرف در این بودجه را 
زیاد می کند.» به گفته اســتاندار کرمانشاه، الزم است 

اصالحیه ای در خصوص این ردیف از رئیس ســازمان 
برنامه وبودجه گرفته شود، در غیر این صورت اصالح 
این ردیف در مجلس و توسط نمایندگان دشوار خواهد 

بود.
شورای توسعه استان کرمانشاه تشکیل می شود

مدیر ارشد استان کرمانشــاه در ادامه از پیگیری و 
رایزنی با وزیر کشور برای تشکیل شورای توسعه استان 
کرمانشــاه باهدف جبران عقب ماندگی های گذشــته 
تاکنون کرمانشــاه که ناشــی از جنگ تــا زلزله بوده 
خبر داد و افزود: «این شــورا به ریاست وزیر کشور در 
تهران تشکیل می شود. دستگاه ها باید پیش از شروع 
به کار این شــورا که به زودی خواهد بود جلساتی در 
داخل استان برگزار و مطالبات و خواسته های خود را 
مشخص کنند.»  به گفته اســتاندار کرمانشاه، یکی از 
مهم ترین موضوعاتی که در مکاتبه با وزیر کشور نیز به 

آن اشاره شده بحث ”بندر خشک“ است.
مصمم باشیم کرمانشاه را دوباره بسازیم

بازوند در ادامه به زلزلــه و تحت تأثیر قرار گرفتن 
۷۰ درصد مســاحت استان اشــاره کرد و گفت: همه 
باید مصمم باشــیم کرمانشــاه را دوباره بسازیم. او با 
بیان اینکــه ازاین پس به جای ســتاد مدیریت بحران 
ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده برگزار خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: این ســتاد از هفته آینده کار خود را 
به صورت هفتگی آغاز می کند. اســتاندار کرمانشاه از 

مدیران هم خواســت اولویت خود را برای بازســازی 
مناطق زلزله زده بگذارند، اما در کنار بازسازی اشتغال 
را هم فراموش نکنند. بازوند از مجموع ۲۱۰۵ میلیارد 
تومــان تســهیالت و کمک هایــی که بــرای مناطق 
زلزله زده در نظر گرفته شــده، خصوصــاً ۶۰۰ میلیارد 
تومان  تسهیالت صندوق توسعه ملی یادکرد که باید 
به عنوان فرصتی برای ایجاد شــغل در استان باشد. او 
افزود: «به عالوه ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی 
از محل اصالح قانون بودجه ســال ۹۶ برای استان در 
نظر گرفته شده که زمان آن تا پایان سال مالی است و 
مدیران باید آماده جذب این اعتبارات باشند تا فرصت 

آن از دست نرود.»
 اســتاندار کرمانشــاه در خصوص اســتمهال وام 
مناطق زلزلــه زده نیز تأکید کرد: «شــهرهای کنگاور، 
ســنقر، صحنه، هرسین و بخشــی از کرمانشاه (به جز 
ماهیدشــت و کوزران) مشمول این طرح نیستند.» به 
گفته این مسئول، برآورد تســهیالت همه این مناطق 
به جز کوزران و ماهیدشت ۴۵۰۰ میلیارد تومان است 
که سود آن را دولت تقبل می کند. او ادامه داد: «برای 
ســایر شهرســتان ها هم اگر  منزل یــا واحد صنعتی 
خسارت دیده باشد، به صورت موردی حمایت ها انجام 
خواهد شــد.» بازوند در خصوص پرداخت تسهیالت 
برای بازســازی نیز عنوان کرد: «نباید اجازه دهیم این 

تسهیالت دچار انحراف شود.»

 روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشــاه روز شنبه به نقل از کیوان کاشفی 
با تشــکر از استاندار کرمانشاه به واســطه پیگیری مجدانه برای بازگشایی مرز 
پرویزخان د شهرســتان قصرشیرین، بسته بودن ســه ماهه این مرز را موجب 
بیکاری بیش از ســه هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم دانست و افزود: 
«هر روز تعطیلی این مرز خســارات زیادی برای اســتان و کشور در پی خواهد 
داشت.»او گفت: «این تعطیلی با توجه به ظرفیت بسیار محدود مرز خسروی 
و بازارچه های شــیخ صالح و شوشــمی در تبادالت اقتصــادی موجب تنزل 
سطح صادرات استان در سال جاری شــده است.»کاشفی افزود: «شهرستان 
های قصرشیرین، ســرپل ذهاب، گیالنغرب و ثالث باباجانی از قابلیت تجاری 
باالیی برخوردارند و معموال تجارت و کشــاورزی سهم اساسی در اقتصاد این 
شهرســتان ها دارد و اساس تجارت آن مبتنی بر مرزهای پرویزخان و خسروی 
است که متاســفانه هر چند گاهی با تعطیلی های طوالنی ناشی از تحوالت 
سیاســی داخل عراق مواجه بوده اند.»به گزارش ایرنــا رئیس اتاق بازرگانی 
کرمانشــاه در ادامه از پیگیری الزم تا بازگشایی مرز پرویزخان خبر داد و گفت: 
«با توجه به باز بودن مرز رسمی مریوان، تداوم تعطیلی پرویزخان جای سوال 
دارد.»او با اشاره به صادرات و ترانزیت حدود سه میلیارد دالری در سال از مرز 
پرویز خان گفت: «تعطیلی این مرز لطمه زیادی به کل صادرات کشور خواهد 
داشــت.»عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین با اشاره به اعالم رسمی وزیر 
کشور در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مبنی بر بازگشایی مرز پرویزخان در 
۴۸ ساعت آینده، گفت: «متاســفانه بعد از گذشت حدود یک هفته هنوز این 
مرز مهم کشور بسته است.»او اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد بازگشایی و 

انجام صادرات از مرز پرویزخان باشیم.
وزارت کشور بازگشایی مرز پرویزخان را قاطعانه پیگیری کند

خلیل حیدری در نشســت بررسی مبادی مرزی اســتان که در استانداری 
برگزار شــد با اشاره به بسته بودن مرز پرویزخان گفت: «مبادالت مرزی در مرز 
پرویزخان در ســال های گذشــته به دلیل وجود داعش کاهش یافت و بعد از 
نابــودی داعش به جای افزایش فعالیــت آن اکنون به طور کامل غیرفعال و 
بســته شده است.»حیدری با بیان اینکه با بســته شدن مرز پرویزخان در واقع 
فرصت در اختیار رقبا قرار داده شــده است گفت: «بسته بودن مرز پرویزخان 
در واقع یک آســیب ملی است و وزارت کشور باید قاطعانه این موضوع ملی 

را پیگیری کند.»
توسعه معیشت مرزنشینان بهترین راهکار ایجاد امنیت پایدار است

مدیرکل امنیتی استانداری کرمانشاه در این نشست با اشاره به اینکه موضوع 
مرز پرویزخان باید در سطح کالن تعیین تکلیف شود گفت: «باید موضع خود 
را نســبت به اقلیم یا دولت مرکزی عراق با صراحت بیان کنیم و این رفتارها 

به ویژه در استان پیام منفی را برای اقلیم و دپلت مرکزی عراق دارد.»
 فاضلی با بیان اینکه جغرافیای استانی بسیار متأثر از اقتصاد است گفت: 
«پیوســتن به جریانات حزبی به شدت به عامل اقتصادی مربوط می شود و در 
صورت تأمین معیشت مرزنشینان امنیت افزایش و پیوستن به گروه های حزبی 
کاهش می یابد.»او افزود: «قدرت نظامی و استقالل امنیتی در کشور باال است 
اما مرزنشــین ها در دو طرف مرز از نظر معیشــتی ضعیف هستند و زمینه را 
برای اقدامات خشن دارند بنابراین باید به هر شکل ممکن به سمت بازگشایی 
و تقوبت مرزها حرکت کنیم.»در این نشســت پیشــنهاد شد با توجه به وقوع 
زلزله اخیر در اســتان کرمانشاه قانون شعاع ۲۰ کیلومتر برای مرزنشینان برای 
شهرستانهای سرپل ذهاب و ثالث باباجانی نادیده گرفته شود و این شهرها نیز 
مشمول این مزایا شوند.قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز 

مشــترک با عراق دارد که در امتداد این مرز طوالنی، ۲ مرز رســمی پرویزخان 
و خســروی فعال اســت که پرویزخان با اقلیم کردســتان عراق و خســروی 
بــا حکومت مرکــزی عراق و بخش عربی هــم مرز اســت.مرز پرویزخان در 
شهرســتان قصرشیرین به صورت رسمی در سال ۸۶ تاسیس و راه اندازی شد 
که هم مرز با اقلیم کردستان عراق و در همسایگی استان سلیمانیه کردستان 
عراق قرار دارد.هم اکنون عمده کاالهای صادراتی از مرز پرویزخان به مناطق 
کردنشین عراق به ویژه شهرهای کالر، سلیمانیه و همچنین خانقین و کرکوک 

در بخش مرکزی این کشور انجام می شود.
اهمیت مرز پرویزخان

قصرشــیرین در غرب کرمانشــاه بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق 
دارد که در امتداد این مرز طوالنی، ۲ مرز رســمی پرویزخان و خســروی فعال 
است که پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و خسروی با حکومت مرکزی عراق 
و بخش عربی هم مرز است.مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به صورت 
رسمی در سال ۸۶ تاسیس و راه اندازی شد که هم مرز با اقلیم کردستان عراق 
و در همســایگی استان سلیمانیه کردســتان عراق قرار دارد.هم اکنون عمده 
کاالهای صادراتی از مرز پرویزخان به مناطق کردنشین عراق به ویژه شهرهای 
کالر، سلیمانیه و همچنین خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام 
می شــود.بازارچه مرزی پرویز خان یکی از قطب های اقتصادی کشــور است 
که در ســال ۷۶ تاسیس و راه اندازی شــد و در ابتدای احداث وسعت آن سه 
هکتــار بود که در زمان فعلی به ۳۰ هکتار افزایــش یافته و با برنامه های در 
دست اقدام مسئولین استان، وسعت بازارچه مرزی پرویز خان در آینده به ۴۰۰ 
هکتار افزایش خواهد یافت.حداکثــر ارتفاع منطقه حدود ۴۰۰ متر و کمترین 
ارتفاع حدود ۳۵۰ متر است. ارتفاع متوسط این منطقه از دریا ۳۷۵ متر است.

البى گرى بیشترى براى بودجه انجام مى دادیم

تردید در بازگشایى مرز پرویزخان

افزایش کرایه تاکسی نداریم
ایسنا: مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر  �

تاکسیرانی کرمانشاه با تکذیب شایعه افزایش نرخ 
کرایه تاکسی به دنبال مباحث مطرح شده پیرامون 
افزایش قیمت بنزین، گفت:به هیچ عنوان افزایش 
نرخ کرایه تاکســی نداریم و بــا افراد خاطی در این 
زمینه برخورد می شود.ســجاد ســلیمانی در گفت 
و گو با خبرنگار ســرویس اجتماعی ایســنا منطقه 
کرمانشــاه، گفت:نرخ کرایه های تاکسی همان نرخ 
مصوب شــورای شهر در ابتدای سال است که الزم 
االجراست و هیچ افزایشــی هم پیدا نکرده است.
سلیمانی با اشــاره به مباحث مطرح شده پیرامون 
افزایش قیمت بودجه، گفــت: عمال هنوز افزایش 
قیمــت بنزین قطعی نیســت.مدیرعامل ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی کرمانشاه افزود: با 
تصویب بودجه و اجرای آن از ابتدای ســال آینده، 
در آن زمان متناســب با قیمت بنزین تصمیم گیری 
مناســب در خصــوص نرخ کرایه تاکســی صورت 
می گیرد.ســلیمانی گفت: افزایش یــا کاهش نرخ 
کرایه تاکسی مصوب شورای شهر بوده و در اختیار 

سازمان تاکسیرانی نیست.

خبر

   �چه تعــداد از مردم االن 
کانکس دارند؟ 

به حول و قوه الهی نسبت به قولی که داده ایم، تا ۴۵ 
روز دیگر روستا را تمام می کنیم. 

 و شهر؟  �
ماجرای شــهر قدری متفاوت اســت. قرارداد شهر با 

ارتش است که دارد کانکس ها را درست می کند. 
 چه تعدادی را ارتش درست می کند؟  �

دو هزارتا. کانکس شــهر با روســتا فرق دارد. فونداسیون 
ندارد. زیرســازی اش مال خودش اســت. پایــه دارد. به 
خاطر اینکه می خواهیم شهر را جمع کنیم. نمی خواهیم 
کانکس آباد شود. ولی روستا داخل خانه اش زده ایم. خانه 
خودش هم هست. به عنوان مطبخ یا انباری یا کاهدان از 
آن استفاده می کند. اما در شهر باید جمع شود. یک سری 
مستأجر هستند. خانه ای از اینها خراب نشده. اگر کانکسی 
به اینها بدهیم، فردا که خانه ها را ســاختیم، اینها را چه 
کنیم؟ بااین وجود ما سختگیری روی کانکس ها نداشتیم. 
یک ســری خواســتند برگردند روستاهایشــان. از روســتا 
کوچ کرده بودند. یک ســری را مختار کردیم که عالوه بر 
کمک های بالعوض می توانند پنج  میلیون تومان بگیرند و 

بروند جایی را در قصرشیرین یا کرمانشاه کرایه کنند. 
 این منجر به این شــده که می گویند در کرمانشاه  �

دیگر خانه اجاره ای پیدا نمی شود. 
این طــور نیســت. ضمن اینکــه زلزله اســت و مثل 
جنگ یک ســری عوارض را با خودش دارد. یک ســری از 
مستأجران هم گفته اند نه روستا می رویم و نه اجاره خانه 
می خواهیم، فقط کانکس. اینها را هم سازماندهی کردیم 
و یک سری زمین از شهرداری و محله های قابل مدیریت 

گرفته ایم برای اختصاص کانکس به اینها. 
 مشکل کانکس گذاشتن در شهر را چطور مدیریت  �

می کنید؟ در پارک سرپل تعداد بسیار زیادی چادر بود. 
آنها را چه کرده اید؟ 

ما اولویت را بــه خانه های تعمیراتــی دادیم. اینها 
خانه هایشــان که تعمیر شــود، برمی گردنــد و چادرها 
خالی می شود. خیلی ها هم که خانه شان بازسازی نشده 
و برگشــته اند. ضمــن اینکه تعدادی از ایــن چادرها در 
ســرپل وجود خارجی نداشته اند و عده ای آمده اند چادر 
زده اند. درآمدی دارد و کنسرو می گیرند و چادر می گیرند 
و... . پس لرزه هامان که کم شــود، خیلی ها برمی گردند 
به خانه ها. مردم جرئتشــان بیشتر می شــود. جان آدم 
اســت. آدم می ترســد. مردم که برگردند چادرها جمع 

می شود. خانه هایی که عرصه و حیاط دارند، ما کانکس 
می زنیم داخل حیاط. خانه هایی هم که آپارتمان هستند، 
به صورت بلوکی کانکــس می دهیم. ولی نه اردوگاهی. 

مثال ۵۰ کانکس حداکثر کنار هم. 
 برای مسکن مهر چه  کار کرده اید؟  �

اکثر ســاکنان مسکن مهر مســتأجر هستند که قصه 
مســتأجرها را گفتم چطور حل می کنیــم. برای مابقی 
جایی درست می کنیم که بیایند ۲۰، ۵۰ یا ۷۰تایی کانکس 

بگذاریم و ترجیحا فامیل باشند. 
 در محل مسکن مهر؟  �

نهایتــا با فاصله ۲۰۰ متر. یعنی بنا نداریم یک اردوگاه  
هزارکانکسی درست کنیم چون بعد معضل اجتماعی و 
گرفتاری های خاص خودش را دارد. متولي مســکن مهر 
هم وزارت مسکن و شهرسازی است. مشاور مقاوم سازی 
گرفته و تا ۲۱ دی ماه مکلف شــده بــه ما جواب دهد که 
این ســازه مقاوم اســت یا باید تخریب شــود. آن که باید 
تخریب شود، تخریب می شود و آن که باید بازسازی شود، 
بازسازی می شود. آنچه مسلم است در مسکن مهر قاب 
جانبی با قاب اصلی نتوانســت کار کند و تمام قاب های 
جانبــی از بین رفت. در اســالم آباد یک طبقه کامل محو 
شــد. چون زیرسازی اصال انجام  نشــده و روی قنات آب 

ساخته  شده بود. 
 پیمانکارهــا چه کســانی بوده اند یــا چگونه این  �

مناقصه ها واگذار شده؟ 
تعاونی ها خودشــان شــروع کرده اند و ســاخته اند. 

بعضی هایشان پیمانکار گرفته اند. 
 بررســی کرده اید که واگذاری اینها رابطه ای بوده  �

یا نه؟ 
فرض کنیم رابطه ای بوده. مســئله این اســت اصال 
آدم های متخصصی نبوده اند. ما آمدیم مســکن مهر را 

مثال داده ایم به تعاونی تره بارفروشی. 
این  � که  احمدی نــژاد  آقــای  دولت   مســئوالن 

ساختمان های مسکن مهر در زمان آنها ساخته شده 
می گویند ساختمان هایی که مردم ساخته اند، خراب  

شده نه دولتی سازها. 
نخیر اصال این طور نیست. مسکن مهر فرق نمی کند. 
یک سری مسکن مهر هست که «خودمالک» هستند یعنی 
ناظر و نظارتشــان یکی است و یک ســری را تعاونی های 
چندجانبه ساخته اند. هردوی اینها از بین رفته. می خواهم 
بگویم وقتی ســاختمان را می ســازید متــری ۲۷۰  هزار 
تومان، چه توقعی از آن داریــد؟ من دارم با ۱۴ مهندس 
خبره و پژوهشــگاه زلزله شناسی مستنداتی تهیه می کنم 
که در نهایت به وزارتخانه ارائه کنیم. اینکه در شبکه برق 
و آب و ساختمان های اداری و مسکن این گیرها را دارید. 
به عنوان مثال خاموتی را که باید به صورت افقی می آمد و 
عمل می کرد، به جای هر ۲۲ سانتی متر هر ۴۸ سانتی متر 
گذاشته اند و همین ها باعث ریزش ساختمان شد. خیلی 
چیزها. مثال ساختمان می دیدید که بادبندش عمل  نکرده. 
جوشــکار آمده چهارتا جــوش زده و رفته و اصال اصول 
فنی و جوشــکاری اش رعایت نشده. من می گویم اگر ۶۰ 

درصــد آیین نامــه ۲۸۰۰ زلزله در رابطه با ســاختمان ها 
رعایت می شــد، اصال تخریب نمی شد. در خیلی از اینها 

مطلقا آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله رعایت نشده بود. 
 شما به عنوان استانداری شکایت کرده اید؟  �

نــه ولی ما به دادســتان اعــالم کردیم و دادســتان 
به عنــوان مدعی العموم رفته تعــدادی از پیمانکاران و 
ناظرها را دستگیر کرده. خودم از آقای دادستان خواستم 

که اینها را آزاد کند که بحث بازسازی را انجام دهند. 
 همان ها که مسبب ماجرا شده اند دوباره بازسازی  �

کنند؟ 
حداقلــش بیایند هزینه ها را بدهنــد. فعال آن آدم را 
زندان بیندازیم، مشــکلی حل نمی کند. بحث اینها فراتر 
از زندان است. من اول صحبت هایم هم گفتم. تعدادی 
از اینهــا قاتل هســتند و بایــد اعدام شــوند. من جلوی 
بیمارستان ها خیلی ها را دیدم که داشتند جان می دادند 
و اگر بیمارستان درست ســاخته می شد، ممکن بود آن 

آدم ها نمیرند. 
 بازسازی کی شروع می شود.  �

تا امروز ۶۸۴ واحد پی کنی شده. یعنی از اسکان دائم. 
ما دو ماه فرصت خواســتیم که از اســکان اضطراری به 
اســکان موقت برویم. اســکان موقت نزدیک به شــش 
تا ۱۱ ماه طول می کشــد. ولی هنوز یک ماه اســت که از 
اسکان اضطراری به اسکان موقت می رویم، بیش از ۶۸۰ 

پی کنی داریم. 
 ما می توانیم از شما قول بگیریم که مردم زمستان  �

سال آینده در خانه هایشان باشند؟ 
ما بنا را بر ۱۱ ماه گذاشــته ایم. ۱۱ ماه از اول بهمن که 

اسکان اضطراری را به طور موقت وصل کردیم. 
 یعنی اول دی ماه سال آینده.  �

این بنا را داریم واقعا. 
 اگر کسی مشکلی داشت و خواست به شما منتقل  �

کند، باید چه  کار کند؟ 
من عموما هر یک روز در میان ســرپل ذهاب هستم و 

جلسه مدیریت بحران دارم. 
  اگر صحبتی باقی  مانده، بگویید.  �

می خواهــم بگویــم مــا کار انتقــال نزدیــک بــه 
شــش هزارو ۵۰۰ نفــر را در یــک عملیــات مشــترک
هوایی -زمینی بین هوانیروز، هالل احمر و اورژانس کشور 
انجام دادیم و جالب اســت حین انتقال یک نفر از اینها 
نمرد. این کار بی ســابقه ای اســت که شما آن را در هیچ 

زلزله ای نمی توانید پیدا کنید.
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