


باالتر از خبرویژه ها

کرمانشاه  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
به  مالیات  تومان  میلیارد   ۱۹ پرداخت  از 
داشت:۵  بیان  و  داد  خبر  سنقر  شهرستان 
از این میزان  میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

طی امسال پرداخت شد.

تامین  درمان  مدیر  پور  حجتی  میثم  دکتر 
اجتماعی کرمانشاه گفت : در سالجاری با افتتاح 
درمانگاه شهرستان سنقر و کلیایی و افتتاح زود 
و  پاوه  های  شهرستان  در  درمانگاه  دو  هنگام 
شهدای  بیمارستان  اورژانس  توسعه  و  جوانرود 
کرمانشاه، گام های مهمی در ارتقا این خدمات 

برداشته شده است

در سنقر و کلیایی هم ۶ طرح اصالح و توسعه ی 
گلخانه ی  آشیان،  هفت  و  سطر  برق  شبکه های 
حمام های  احیا  فصل،  از  خارج  محصوالت 
تاریخی شهر سنقر، طرح هادی روستای شورآباد 
و طرح آبخیزداری خانقاه به بهره برداری رسید.

شرکت  کوچک  صنایع  معاون  محمدی 
ایجاد  کرمانشاه  استان  صنعتی  شهرک های 
روستایی  مناطق  در  کوچک  صنعتی  نواحی 
شهرک های  وظایف  از  یکی  را  مزیت  دارای 
صنعتی استان عنوان کرد و گفت: در این طرح 
و  مزیت  که  مناطقی  فرمانداری ها  همکاری  با 
اولویت بیشتری برای نواحی روستایی دارند و به 
توسعه صنعت روستایی کمک می کند شناسایی 
ایجاد  مناطق  آن  در  صنعتی  کوچک  نواحی  و 
می شود وی افزود: نواحی صنعتی کوچک امسال 
و  کرمانشاه  غرب،  اسالم آباد  شهرستان  سه  در 
در  شهرستان ها  سایر  برای  و  کلیایی  و  سنقر 

سال های آینده اجرا می شود

نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  کرمی  فریبرز 
شناسایی  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  جاده ای 
محور های  در  ساز  حادثه  نقطه   ۱۰۲ حدود 
سنقر-  و  بیستون  سنقر-  محور   : گفت  استان، 
بین  در  ساز  حادثه  نقاط  بیشترین  کامیاران 
گفت  دارند.وی  را  کرمانشاه  استان  محور های 
محور  و  نقطه  چهار  با  کامیاران  سنقر-  محور   :
سنقر- بیستون با سه نقطه بیشترین نقاط حادثه 

ساز را بین محور های مواصالتی استان دارند

طبیعی  منابع   کل  اداره  معاون  چامه  غالمرضا 
میلیون  دو  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
هکتار از اراضی استان در معرض فرسایش شدید 
مربوط  فرسایش  این  داشت:  اظهار  دارند  قرار 
ثالث باباجانی،  قصرشیرین،  شهرستان های  به 
گیالنغرب، سرپل ذهاب، اسالم آباد غرب، داالهو، 
جوانرود و بخش هایی از جنوب کرمانشاه بوده و 
دارای  پاوه  و  از سنقروکلیایی  قسمت هایی  تنها 

فرسایش متوسط است.

کشت  کلیایی  سنقرو  فرماندار  زاده  معصومی 
ظرفیت های  از  را  دارویی  گیاهان  و  زعفران 
خوب بخش کشاورزی این شهرستان به عنوان 
الگویی مناسب برای تغییر کشت دانست و گفت: 
جهاد کشاورزی و دانشکده کشاورزی با حرکت 
این محصوالت  توسعه کشت  و سوی  به سمت 
و  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  با  آن  ارتقاء  و 
ایجاد صنایع  ارائه اموزش به کشاورزان بومی و 
تبدیلی و فراوری محصوالت می توانند در جهت 

ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه ایفا کنند.

ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  دو 
جوی  مدد  شدگان  بیمه  هزینه 
خمینی)ره( امام  امداد  کمیته 

گفت:مبلغ  سنقر  شهرستان  )ره(  امام  امداد  کمیته  رییس 

و  احداث  و  خرید  بخش  در  ریال  ۵۶۳میلیون  ۴میلیاردو 

در هشت  وشهری  روستایی  مسکن  سازی  مقاوم  و  بهسازی 

ماهه سال جاری پرداخت شده است.

پرداخت ۴میلیاردو ۵۶۳میلیون ریال در بخش مسکن روستایی 

و شهری 

شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  امجدیان 

سنقر  در گفتگوبا گروه استان های باشگاه خربنگاران جوان 

از کرمانشاه گفت : مبلغ ۴میلیاردو ۵۶۳میلیون ریال در بخش 

روستایی  سازی مسکن  مقاوم  و  بهسازی  و  احداث  و  خرید 

است  شده  پرداخت  جاری  سال  ماهه  هشت  در  وشهری 

آب  انشعابات  قانونی  معافیت های  از  خانوار   ۲۱۵ وتعداد 

بهره مند  نیز  ساختامنی  پروانه های  تخفیف  و  گاز  و  برق  و 

گردیده اند .

وی افزود:  هم چنین مبلغ ۲ میلیاردو ششصد میلیون ریال  

مددجویان  از  نفر   ۲۵۰ تعداد   به  بازنشستگی  بیمه  جهت 

تحت حامیت به حساب سازمان تامین اجتامعی واریز گردید.

امجدیان افزود: تا این عزیزان بعداز مدتی ودر  صورت واجد 

اجتامعی  تامین  مستمری  حقوق  از  بتوانند  بودن   الرشایط 

حامیت  چرخه  از  خانوار   ۵ امسال  ضمنا  شوند  برخوردار 

امدادخارج و مستمری بگیر سازمان تامین اجتامعی شدند.

به گفته رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(  شهرستان سنقر 

در هشت ماهه سال جاری تعداد ۵۶ مورد جهیزیه به دخرتان 

و ۳۹ مورد هدیه ازدواج به پرسان داده شده است ودر این 

راستا مبلغ ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به برگزاری اردو برای مددجویان گفت: برگزاری 

اردوی زیارتی تعداد ۵۳ نفر از دانش آموزان مجتمع فرهنگی 

و تربیتی شهرستان سنقر    به زیارت امامزاده هادی )ع( واقع 

در روستای کوچکینه صورت گرفته است

خانه بوکس شهرستان سنقروکلیایی 

به بهره برداری رسید

  خانه بوکس شهرستان سنقروکلیایی به مناسبت ایام اهلل 

دهه فجر به بهره برداری رسید.

برداری  بهره  به  سنقروکلیایی  شهرستان  بوکس  خانه 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش    رسیدبه 
خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، آذرکمند رییس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان سنقر با گرامیداشت دهه مبارک فجر 
و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران گفت:خانه بوکس 
شهرستان سنقروکلیایی به مناسبت ایام اهلل دهه فجر به 

بهره برداری رسید.

  وی بیان کرد:افتتاح خانه بوکس سنقر قطعا در پیشرفت 
این رشته ورزشی در این شهر نقش مهمی را ایفا می کند 
و در آینده نزدیک شاهد پیشرفت خوبی از رشته بوکس 

در این شهر خواهیم بود.

آذرکمند  با اشاره به اهمیت توجه به جوانان گفت: قطعا 
توسعه مکان های ورزشی در رشد ورزش در بین جوانان 
و جلوگیری از آسیب های اجتماعی نقش اثر گذاری دارد 
هم چنین این رشته در بین جوانان از عالقه مندان زیادی 

برخورددار است.

سنقر-  بزرگراه   پروژه   اتمام  

۱۴۰۰ سال  در  بیستون 
بیستون  سنقر-  بزرگراه  پروژه  به  نیز  ای  اشاره  شریفی 
که  بوده  کیلومتر   ۵۵ پروژه  این  طول  گفت:  و  داشت 
هم اکنون ۴ کیلومتر آن در دست بهره برداری بوده و ۶ 
کیلومتر آن در حال ساخت است و مطالعات ۴۵ کیلومتر 

دیگر آن نیز به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برنامه زمانبندی 
یادآور  و  اعالم کرد  را سال ۱۴۰۰  پروژه  این  اتمام  برای 

شد: این پروژه سال ۹۳ آغاز شده است.

وی اعتبار برآورد شده برای این پروژه را ۱۵۰۰ میلیارد 
ریال عنوان کرد و ادامه داد: ۱۲ درصد از کل ۵۵ کیلومتر 
یعنی  ۱۰  و حدود ۲۰ درصد  انجام شده  تاکنون  پروژه 
کیلومتر در حال ساخت بوده و ۵۰ درصد آن نیز در دست 

مطالعه است.

را  تاکنون  پروژه  این  برای  شده  هزینه  اعتبار  شریفی 
ادامه  پروژه  این  گفت:  و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   ۱۵۰
آزادراه ساوه- کرمانشاه همدان و ادامه کریدور میاندوآب- 

سنندج- سنقر-هرسین- بندرامام است.

دوشنبه ۲۹ بهمن  ۱۳۹7خبرنامه2 سال اول/ شماره ۳ /8 صفحه

امام جمعه سنقر و کلیایی در باز دید از نمایشگاه عکس انقالب در دانشگاه آزاد اسالمی سنقر و کلیایی

دانشجویان باید با بصیرت خود اوضاع را تجزیه و تحلیل کنند
شهرستان  جمعه  امام  غرب  صدای  گزارش  به 
سنقرو کلیایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  که  انقالب 
انقالب اسالمی و به  همت دفتر فرهنگ و بسیج 
در  سنقر  مرکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
برگزار  سنقر  آزاد  دانشگاه  های  نمایشگاه  محل 

داشت   اظهار  بود   شده 
های   عکس  نمایشگاه   این 
از خاطره  پر  بسیار زیبا و 
نمایش  به  رو  مفهومی   و 
کسانی  برای  بود  گذاشته  
که اهل دقت هستند و کسانی 
که می خواهند تاریخ گذشته 
این  ببینند  را  خود  انقالب 
های  حرف  مصور  تاریخ 
دارد  گفتن  برای  بسیاری 
اینها  بدانیم  باید  افزود  وی 
صحنه  از  هایی  گوشه 
ثبت  که  هستند  انقالب  های 
این  که  حالی  در  گردیده 
 ۱۵ افتاد  اتفاق  که  انقالبی 
تا  از سال ۴۲  مبارزه  سال 

۵۷ مبارزه بود ولحظه به لحظه آن اتفاقات بسیار 
خون  لحظات  آن  خلق  برای  مردم  که  بود  مهمی 
ایستادند و مقاومت  ایثار کردند و  دادند و  و جان 
کردند تا به پیروزی رسید حجت االسالم صفدری 
از  ای  گوشه  تواند  می  نمایشگاه  این  داد  ادامه 

زحمات انقالبیون و مبارزین قبل از انقالب را به 
نمایش بگذارد ولی باید به این نکته توجه کرد که 
اینها مردمانی بودند که در رژیم طاغوت زندگی 
 ، شنیدند  رو  امام  طلبی  فریاد حق  اما  کردند  می 
درک کردند و  پذیرفتند و با ایستادگی خود به پای 
این ندای امام توانستند این انقالب رو به پیروزی 

و  بگیریم  درس  باید  که  ماست  بر  پس  برسانند 
وجود  به  رو  انقالب  این  که  انقالبیونی  دان  قدر 
باید  هم  ما  و  باشیم  دادند  تحویل  ما  به  و  آوردند 
نسلهای  به  کنیم و  انقالب را حفظ  این  کنیم  تالش 
اینده برسانیم  امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به 

این موضوع که اکثریت انقالبیونی که نگاه میکنم 
نسلهای جوان ما بودند و دانشجویان  قشر مهمی 
افزود  بودند  انقالب  از  قبل  انقالبیون  همین  از 
دانش آموزان و دانشجویان خیلی تالش کردند  که 
تحوالت عظیمی در  دانشگاه ها اتفاق می افتاد که 
امروز  بوده که  انقالبی  دانشجویان  با همت همان 
می  اسالمی  دانشگاه  یک  ما  دانشگاه 
اظهار  صفدری  االسالم  حجت  باشد 
از  پس  دانشگاه  قیاس   در  داشت  
انقالب  با دانشگاه های بعد از انقالب و 
امروز قطعا این دانشگاهای امروز می 
در  وی  باشد   گذار  تاثیر  بیشتر  تواند 
باید علم  امروز  دانشجویان  ادامه گفت 
، آگاهی و شتاخت نسبت به زمانی که 
در آن  به سر می برد را  باال ببرند و با 
بصیرتی که دارند قدرت تجزیه و تحلیل 
مطالب را باال ببرند امام جمعه سنقر و 
باید  دانشجویان  افزود  پایان  در  کلیایی 
جریانات سیاسی درون نظام و بیرون 
نظام را بشناسد و نظام حاکم بر دنیا  را 
بداند و ببیند و نسبت به آن موضع داشته 
باشد و حرف های خود را بزند  و در 
واقع دانشجو باید  در امور سیاسی ، اجتماعی  و 
فرهنگی جامعه ای که در آن زندگی می کند دخالت  
داشته باشد و تاثیر گذاری خود را به حداکثر برساند

اصالحیه خبر

مخازن آب شرب سنقر هر سه ماه یکبار شستشو و ضدعفونی می شوند 
محمدمهدی سلطانیان مدیر امور آبفای سنقر با 
اشاره به آغاز پروژه های آب و فاضالب گفت:این 
کیلومتر  یک  حدود  اجرای  شامل؛  ها   پروژه 
 ۵ بر  بالغ  اعتباری  صرف  با  فاضالب  شبکه 
از جمله  مناطق مختلف شهر  در  ریال  میلیارد 
کوچه های شهید رضی غفوری و شهید پیرزاد، 
محله  حسنی  شهید  کوچه  سوند،  پیره  محله 
سرچقا و ضلع شرقی شهرک نیروی انتظامی با 
استفاده از لوله های پلی اتیلنی در اقطار ۲۵۰ 
و ۲۰۰ میلیمتر و اصالح بیش از یک کیلومتر 
شبکه آب با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
های؛  محله  نظیر  شهر  سطح  در  ریال  میلیون 
شهرک شهدا، کوچه شهید خالقی و کوچه های 

شاهد ۲، عدالت ۴ و خیابان شهیدان واعظی در 
محله سازمانی است.

وی افزود: در راستای اجرای پروژه های فاضالب، 
تعداد ۲۰۰ فقره انشعاب نصب و ۳۰ باب منهول 
فاضالب احداث شده است و جهت اجرای پروژه 
اصالح شبکه های توزیع آب محل های یاد شده 
لوله  از  استفاده  با  آب  انشعاب  فقره   ۱8۵ نیز 
اقطار ۶۳، 7۵، ۹۰ و ۱۱۰  اتیلنی در  پلی  های 
میلیمتر اصالح و حدود ۲ کیلومتر شبکه فرسوده 
و قدیمی آب نیز از مدار بهره برداری خارج شده 

است.
راستای  در  گفت:  سنقر  شهر  آبفای  امور  مدیر 
ارتقا و افزایش سطح بهداشت عمومی شهروندان 

سالجاری  ابتدای  از  شهر  این  آبفای  امور  سنقر، 
توسعه  و  اصالح  و  گذاری  لوله  به  اقدام  تاکنون 

شبکه فاضالب در مناطق مختلف شهر از جمله 
سرچقا،  محله  هادره،  محله  آباد،  اسالم  شهرک 
که  انتظامی  نیروی  یک  فاز  و  سوند  پیره  محله 
عمدتا از مناطق قدیمی شهر هستند و به دلیل 
تداخل آبهای سطحی ناشی از بارندگی مشکالتی 
را برای ساکنین این مناطق به دنبال داشت، کرد.

ابتدای  از  راستا  این  در  سلطانیان  گفته  به 
شبکه  کیلومتر   ۲.۵ از  بیش  تاکنون  سالجاری 
مدرن فاضالب، واگذاری و نصب تعداد ۵۰۰ فقره 
انشعاب فاضالب و احداث و نصب ۶۵ باب منهول، 
به صورت مدرن و بهداشتی با صرف اعتباری بالغ 
بر ۱۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا و در مدار 

بهره برداری قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: با عنایت به اینکه توزیع آب 
شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار از وظایف 
شرکت های آب و فاضالب می باشد، امور آبفای 
سنقر نیز هرساله و بر اساس تعهدات و اعتبارات 
تخصیصی به منظور اصالح شبکه، اقدام به اجرای 
پروژه هایی با اولویت اصالح شبکه های فرسوده 
راستا  این  در  که  نماید  می  قدیمی  های  محله 
امسال حدود ۱۰۱۵ متر شبکه توزیع آب، اصالح 
 ۱۹۰۰ و  استانداردسازی  انشعاب  رشته   ۱88 و 

متر از شبکه قدیمی از مدار خارج شده است.
مدیر امور آبفای شهر سنقر تعداد مشترکین آب 
و فاضالب این شهر را ۱۵ هزار و ۴۲۰ مشترک، 
طول شبکه آبرسانی را ۱۴8 کیلومتر، طول شبکه 
مدرن جمع آوری فاضالب ۱۰۴ کیلومتر و طول 
کل شبکه جمع آوری فاضالب را ۱۵8 کیلومتر 
تاکنون  سالجاری  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اعالم 
بیش از ۳۰۰ انشعاب جدید آب و فاضالب واگذار 
شده است که نسبت به عملکرد سال ۹۶ میزان 

۴۱ درصد پیشرفت را نشان می دهد.
با  آب شرب  ذخیره  مخزن   ۴ دارای  سنقر  شهر 
ماه  سه  هر  که  است  مترمکعب  هزار   ۱۴ حجم 
یکبار شستشو و ضدعفونی می شوند و نیاز آبی 
شهروندان ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که توسط ۲۲ 

حلقه چاه تأمین می شود

سنقر و کلیایی یکی از مناطق استراتژیک استان در زمینه تولید گندم می باشد
در مالقات عمومی سرپرست شرکت غله با مردم شهرستان سنقر و کلیایی

مالقات عمومی سرپرست شرکت غله و خدمات 
شهرستان  مردم  با  کشور   ۹ منطقه  بازرگانی 

سنقر و کلیایی برگزار گردید .
فجر  سالگرد  چهلمین  در  ارویسی  ماشااله 
شهرستان  در  حضور  با  ایران  اسالمی  انقالب 
سنقر و کلیایی از نزدیک با مردم این شهرستان 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که نمایندگانی از مردم و خبازان 
تعاون  اتحادیه  و  سازمان  و  شهرستان  این 
روستایی حضور داشتند، به طرح برخی مسائل 

و مشکالت گندم، آرد و نان سنقر پرداختند.
سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

۹ کشور گفت: شهرستان سنقر و کلیایی یکی از 
مناطق استراتژیک استان در زمینه تولید گندم 

سازی  ذخیره  مرکز  دو  وجود  با  و  می باشد 
دولتی و ۳ مرکز ذخیره سازی خصوصی نقش 
با  گندم  سازی  ذخیره  و  تولید  در  عمده ای 

کیفیت استان را ایفا می نماید.
ارویسی اظهار داشت: در فصل زراعی گذشته 
کشاورزان  از  گندم  تن  هزار   ۱۰۴ بر  بالغ 
بصورت تضمینی خریداری شد که شاهد رشد 
سال  تضمینی  خرید  به  نسبت  درصدی   ۵۰
۹۶ بوده ایم و این مقدار توسط ۹ مرکز خرید 
روستایی  تعاون  مباشر  و  خصوصی  دولتی، 

صورت پذیرفته است

محمدمهدی سلطانیان مدیر امور آبفای سنقرخبر داد

مرکز طراحی خوشه »فرش و گلیم« کرمانشاه راه اندازی شد
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه از راه اندازی مرکز طراحی خوشه فرش 

و گلیم کرمانشاه خبر داد.
بیژن کردستانی گفت: مرکز طراحی خوشه فرش 
و  فناوری  خدمات  مرکز  در  کرمانشاه  گلیم   و 
صنعتی  شهرک  در  واقع  کرمانشاه  کار  و  کسب 
ادامه داد: در  راه اندازی شده است. وی  بیستون 
و  دانش آموختگان  التحصیالن،  فارغ  مرکز  این 
حرفی  فرش  طراحی  حوزه  در  که  افرادی  تمام 
برای گفتن دارند، امکان فعالیت در زمینه طراحی 
فرش و گلیم خواهند داشت. مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با بیان اینکه 
برای طراحی در  نیاز  مورد  ابزار  و  امکانات  تمام 
اختیار این افراد قرار دارد، خاطرنشان کرد: این 
تجهیزات با هزینه شرکت شهرک های صنعتی و 
از محل یارانه توسعه خوشه ها تامین شده است. 
نقوش  احیا  را  مرکز  این  راه اندازی  از  وی هدف 
فرش کرمانشاه متناسب با سلیقه و نیاز روز بازار 
اعالم کرد و یادآور شد: اکنون بیشتر بافنده ها از 
در  می کنند،  استفاده   ... و  تبریز  قم،  نقشه های 
نقشه  در فرش  حالیکه ظرفیت خوبی در زمینه 
شرکت  مدیرعامل  داریم.  هرسین  گلیم  و  سنقر 

شهرک های صنعتی استان کرمانشاه معتقد است، 
راه اندازی این مرکز کمک می کند این نقشه های 
اصیل کرمانشاه در عین حفظ سنت و اصالت خود 
احیا  با سلیقه روز  به شیوه ای مدرن و متناسب 
بار  اولین  برای  همچنین  کرد:  اظهار  وی  شوند. 
در غرب کشور، آزمایشگاه تخصصی رنگ خوشه 
فرش و گلیم استان نیز در همین محل راه اندازی 
شده است. کردستانی خوشه فرش و گلیم را یکی 
از مهمترین خوشه های صنعتی استان دانست که 
قرار  صنعتی  شهرک های  شرکت  حمایت  مورد 

دارد.

نیازمندی  و  تبلیغات 
های خود را به صدای 

غرب بسپارید
۰9۱82928۰87
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نقد و بررسی

انتخابات مجلس استانی شدن 

      ایوب کماسی

روی  پیش  های  چالش  بزرگترین  از  یکی  شک  بدون 
شدن  استانی  طرح  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
آستانه  در  بیگاه  و  گاه  که  طرحی  باشد  می  انتخابات 
از  بعد  و  شود  می  زیاد  صدایش  سرو  مجلس  انتخابات 

مخالفت های عمده با آن فروکش می کند.
گردیدو  پیشنهاد  پنجم  مجلس  توسط  ابتدا  طرح  این   
مجلس  1381توسط  سال  در  طرح  همان  باردوم  برای 
نیز  هفتم  مجلس  توسط  درسال86  و  شد  ارائه  ششم 
هشتم  مجلس  انتخابات  شده  قرار  حتی  گردیدو  ارائه 
آذربایجان  اصفهان  های  استان  در  آزمایشی   بصورت 
شد  می  اجرا  لرستان  و  گیالن  فارس  زنجان  شرقی 
قطعی  اجرای  درباره  آن  نتایج  به  توجه  با  مجلس  و 
انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم گیری می کرد 

که توسط شورای نگهبان رد شد.
مجلس  در  مجلس  انتخابات  شدن  استانی  طرح  مجددا 
با  البته  و  نماینده   169 امضای  با   93 آذرماه  در  نهم 
اینکه در اردیبهشت ماه  تا  تغییرات تازه ای مطرح شد 
و  شد  باز  مجلس  علنی  صحن  به  طرح  پای   94 سال 
سرانجام  که  رسید  نمایندگان  تصویب  به  کلیاتش 
حاصل تالش های نمایندگان در خرداد ماه 94 در تیر 

ماه توسط شورای نگهبان ردشد.
دچار  مشابه  وضعیتی  به  هم  نهم  مجلس  در  طرح  این 
گردید تا اینکه در دی ماه امسال طرح آن وارد صحن 

گردید و کلیات آن به تصویب رسید.
وجود  استانی  اصلی  حوزه ی  یک  حاضر؛  مصوبه ی  در 
تناسب  به  که  شهرستانی  فرعی  حوزه ی  تعداد  و  دارد 
همان  واقع  در  و  برخوردارند  نماینده  از  جمعیتشان 
اساس؛  این  بر  هستند.  کنونی  انتخابی  حوزه های 
مورد  نامزد های  به  می توانند  استان  کل  رأی دهندگان 
رأی  شهرستانی  فرعی  حوزه های  همه ی  در  نظرشان 
که  است  فردی  فرعی،  حوزه های  پیروز  نفر  و  بدهند 
مشروط  باشد،  آورده  بدست  را  استانی  آراء  بیشترین 
نیز  را  فرعی  حوزه ی  رأی  درصد   1۰ حداقل  اینکه  بر 
استان  در  مثال  برای  باشد.  داده  اختصاص  خود  به 
همه ی  است،  نماینده   19 دارای  که  شرقی  آذربایجان 
رأی دهندگان حق رأی دادن به 19 نامزد را دارند، اما 
حوزه ی  نامزد های  میان  از  را  خود  نامزد   6 باید  حتما 
انتخابیه »بناب« که تک نماینده ای است، انتخاب کنند 
و الی آخر. به عبارت دیگر؛ در این الگو، رأی دهندگان 
را  نامزدی  بناب،  انتخابیه ی  حوزه ی  برای  نمی توانند 
انتخاب  شده  کاندیدا  مرند  یا  تبریز  حوزه ی  در  که 
کنند، اما می تواند برای کل حوزه های موجود در استان 
نماینده انتخاب کند. اما همانند سایر طرح ها این طرح 
که  است  برخوردار  خود  خاص  معایب  و  مزایا  از  نیز 
خود  گیری  جهت  براساس  هرکدام  موافقان  و  مخافان 
سویی  از  کنند.  می  کید  تا  آن  بد  یا  خوب  قسمت  بر 
می شود  سبب  انتخابات  شدن  استانی  معتقدند  مخافان 
بیشتری  مالی  خصوصا  قدرت  دارای  که  افرادی  که 
و  کنند  اقدام  مجلس  در  نامزدی  خصوص  در  هستند 
افراد شایسته ای که قدرت مالی و پرستیژ استانی ندارد 
فقط  شکل  این  به  بمانند.  جا  غافله  از  رابطه  این  در 
کسانی که از فرصت و رانت های تبلیغاتی بهره می برند 
و یا توانایی مالی بسیار گسترده ای دارند امکان انتخاب 
نیرو های  که  کسانی  دارند.  مردم  سوی  از  را  بیشتری 
از  که  این  علت  به  هستند  سیاسی  و  اجتماعی  جدید 
عمومی  افکار  نظر  جلب  برای  رسانه ها  مانند  امکاناتی 
بهره نبرده اند، درصد امکان انتخاب شدن آن ها در بین 

می باشد. بسیار کم  نمایندگان سرشناس 
هزینه  شدید  افزایش  را  طرح  این  معایب  نیز  برخی 
 2۰۰ برای  اینکه  جای  به  یعنی  می دانند.  انتخابات 
 3 برای  باید  گیرد  صورت  تبلیغات  نمایندگان  از  نفر 
 3۰ حقیقت  در  شود.  انجام  تبلیغات  نفر  میلیون   4 تا 
جا  این  در  می دهد.  افزایش  را  انتخابات  هزینه  برابر 
باشند  برخوردار  باالیی  مالی  تمکن  از  افراد  بایستی  باز 
را  گسترده تر  تبلیغات  و  انتخابات  در  حضور  توان  که 
داشته باشند. این قضیه در واقع ممکن است نمایندگان 
و  متومل  جریان های  سوی  و  سمت  به  را  مجلس 

قدرتمند سوق دهد.
مجلس  تقدیم  طرح  این  بار،  ششمین  برای  که   حال 
شورای اسالمی شده است میتواند از یک سو با مزایایی 

وظـایف  بـه  نماینـدگان  بهتـر  پـرداختن  مانند 
ملی، تقویت نقش شوراهاي محلـی، گسـترش فرهنـگ 

و اندیشـه حزبـی و 
و  باشد؛  اي همراه  قبیله  و  قومی  درگیري هاي  کاهش 

از دیگر سوي با معایبی 
افـزایش  انتخابـات،  مانند کـاهش مشـارکت مـردم در 

شـکاف و تـنش هـاي 
اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته هاي مردم و افزایش 

انتخابـات  هـاي  هزینه 
همراه شود.

است،  نشده  گرفته  نظر  در  طرح  این  در  که  آنچه 
است  طرح  امنیتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  پیوست های 
و  منفی  تبعات  و  آثار  است  نیاز  آن  اجرای  از  قبل  که 
شورای  هم  قبل  مراحل  در  شود.  سنجیده  آن  مثبت 
نگهبان طرح مذکور را بدالیل ذیل رد کرد که با توجه 
نیز همچنان  ایراد عمده در طرح جدید  اینکه چهار  به 
از  بعد  مجلس  به  آن  دوباره ی  ارجاع  لذا  است،  باقی 
در  آن  تصویب  و  علنی  بند های طرح در صحن  بررسی 
محتمل ترین  نگهبان،  شورای  به  آن  ارسال  و  مجلس 

حالت است.
حال مواردی مورد بحث جدی بوده و از دالیل اصلی رد 

آن توسط شورای نگهبان بوده است عبارتند از:
1-مغایرت با اصل سوم قانون اساسی بدلیل امتیاز هایی 
و  دینی  تشکل های  سایر  با  نسبت  احزاب  برای  که 

رسمی سیاسی 
و  قبیله ای  قومی،  محلی،  اختالفات  ازدیاد  و  2-بروز 
مذهبی و مغایرت آن با بند 1۵ اصل سوم قانون اساسی

اتکاء به  6 قانون اساسی بدلیل عدم  با اصل  3-مغایرت 
آراء عمومی

سابقه  که  این طرح  رسد  می  بنظر  اوصاف  این  تمام  با 
مطرح  گاهی  از چند  هر  و  دارد  ساله  بیست  تقریبا  ای 
می شود نیاز به کار کارشناسی بیشتر و جامع تر با در 
نظر گرفتن تمام جوانب امر و مطرح کردن مقطعی آن 
دردی را دوا نمی کند جز اینکه طرحی که وقت زیادی 
توسط  نبودن  کامل  دلیل  به  و  گیرد  می  را  مجلس  از 
شورای نگهبان رد می شود و مسکوت می ماند تا دوره 
باید  غلط  چرخشی  روند  این  جایی  یک  از  بعد!باالخره 
اصالح گردد و اصالحات مورد نظر به طرح اضافه گردد 
یا اگر قرار است که رد شود مطرح کردن چند باره چه 

استدالل محکمی می تواند داشته باشد.
عالوه بر این شورای نگهبان هم بارها تاکید کرده است  
باشد  شرع  و  اساسی  قانون  چارچوب  در  که  طرحی  از 
کند.به  می  استقبال  گردد  ساالری  شایسته  باعث  و 
بهبود  جهت  در  طرح  این  آیا  که  دید  باید  جهت  هر 
شده  طراحی  کشور  مختلف  نقاط  مشکالت  و  معضالت 

یا یا بیش از آنچه که بنظر می رسد آسیب زاست.

هفته تحلیل 

تعطیل شد...
                                        

سید مهدی امینی

تنها معدن سنگ آهن استان کرمانشاه در شهرستان 
و  صنعت  مسئوالن  بی تدبیری  پی  در  سنقروکلیایی 
شورای  مجلس  در  سنقر  محترم  نماینده  و  معدن 

اسالمی به حالت رکود و تعطیلی درآمده است.
استان  آهن  سنگ  معدن  تنها  که  بود   93 سال 
رسید؛  بهره برداری  به  کلیایی  و  سنقر  در  کرمانشاه 
معدنی که یکی از طرح های مهم برای اشتغال منطقه 
فرآوری  واحدهای  ایجاد  با  که  می شد  محسوب 
افراد  از  بسیاری  اشتغال  برای  را  زمینه  می توانست 
این  که  می شود  وقتی  کند.چند  فراهم  کار  جویای 
معدن به حالت رکود درآمده و ظاهرا به دلیل بدهی 
و  ندارد؛  فعالیتی  و مصادره شدن آن عمال  بانک  به 
مسئوالن  پیگیری  خواستار  کلیایی  و  سنقر  مردم 
رحیمی،  رضا  هستند  معدن  این  وضعیت  به  استان 
رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
طرح  این  از  بهره برداری  آغاز  مراسم  در  کرمانشاه 
اظهار داشت: معدن سنگ آهن خسروآباد تنها نقطه 
با  وی  است.  کرمانشاه  استان  در  آهن  سنگ  دارای 
اشاره به میزان باالی ذخیره سنگ آهن در این معدن 
گفت: ذخیره آهن از 27۰ هزار تن به چندین میلیون 
تن افزایش یافته و در ۵۰ درصد موارد خلوص و عیار 
در سنگ آهن مشاهده می شود.رحیمی ایجاد اشتغال 
افتتاح  مزیت های  از  را  منطقه  جوانان  برای  پایدار 
پروژه سنگ آهن خسروآباد دانست و افزود: تاکنون 
و  شده  فراهم  نفر   3۵ از  بیش  برای  اشتغال  زمینه 
ارزش  و  افراد  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  جهت  در 
شاهد  روز  به  روز  باید  معادن  در  فرآوری  و  افزوده 
پیشرفت باشیم. رحیمی بهره برداری از معدن سنگ 
آهن را فرصتی مناسب برای جلوگیری از جایگزین 
صنعتی دیگر در این زمینه بیان کرد و گفت: با تالش 
شبانه روزی مسئوالن معدن, نخستین واحد خردایش 
قابل  کلیایی  و  سنقر  شهرستان  در  نیز  پودرآهن  و 
تامین  صورت  در  بعدی  فاز  در  و  است  بهره برداری 
منابع آب بحث کنستانتره خشک را دنبال می کنیم.

با  سرمایه گذاری  /هیچ  بانک  توسط  معدن  مصادره 
قیمت اعالمی بانک حاضر به احیای معدن نیست

معصومی زاده فرماندار سنقروکلیایی چندی پیش  در 
گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: معدن سنگ 
آهن خسرواباد با ذخیره قطعه یک میلیون تن سنگ 
برای  شرکت  یک  توسط  ابتدا  مگنتیت  نوع  از  آهن 
کرمانشاه  فرامان  آهن  ذوب  کارخانه  خوراک  تامین 
دلیل  به  که  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  و  ثبت 
افزایش ناگهانی هزینه های برداشت معدنی، پیمانکار 
و  شده  ورشکستگی  و  مالی  مشکل  دچار  برداشت 

مجبور به تعطیلی معدن شد.
و  نامعلوم  دالیلی  به  بنا  تعطیلی  از  بعد  افزود:  وی 
ملل  اعتباری  و  مالی  مالی، موسسه  بدهی  به خاطر 
حاضر  درحال  و  درآورده  خود  مالکیت  به  را  معدن 
و  با شرایط  نیست  هیچ سرمایه گذار معدنی حاضر 
قیمت اعالمی این موسسه اقدام به احیای معدن کند.

رکود  و  شرایط  دلیل  به  سرمایه گذاری  تمایل  عدم 
حاکم بر بازار

رییس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه هم در 
و  مشکالت  دلیل  به  معدن  این  گفت:  این خصوص 
بدهی مالی به مالکیت بانک درآمده و راکد است. وی 
بیان داشت: البته شرایط و رکود حاکم بر بازار باعث 
عدم تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه شده است.

کرمانشاهافزود:  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رییس 
به  باید  بلکه  شود  واگذار  واسطه ها  به  نباید  معدن 

کسی واگذار شود که دغدغه تولید دارد.
و  سنقر  پهنه  در  جدید  معدنی  محدوده   1۵ کشف 

کلیایی
در اردیبهشت امسال مدیر اکتشاف سازمان نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران  زا اکتشاف 1۵ محدوده 
معدنی در شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد. علی 
اصغرزاده گفت از دو سوم منطقه سنقر نقشه برداری 
ژئوفیزیک انجام شده است و باقی منطقه نیز پس از 
اخذ مجوزهای پروازی انجام می شود. در این نقشه 
برداری ها 1۵ محدوده معدنی امیدبخش را در پهنه 
سنقر پیدا کردیم و در حال پیگیری آن ها هستیم. 
به  مربوط  مورد  پنج  تعداد  این  از  افزود:  اصغرزاده 
سنگ آهن و سه مورد مس است که از ظرفیت های 

بسیار خوبی برخوردار هستند.
عدم پیگیری نماینده سنقر در مجلس شورای اسالمی

آهن  سنگ  معدن  تنها  شد  گفته  که  همانگونه 
تعطیل  دارد  قرار  کلیایی  و  سنقر  در  که  کرمانشاه 
نوسازی  سازمان  اکتشافات  مدیر  همچنین  و  شد 
 1۵ کشف  از  خبر  ایران   معدنی  صنایع  و  معادن 
و  نماینده  چرا  اما  داد  را  سنقر  در  معدنی  محدوده 
فرماندار سنقر به راحتی از کنار این موضوعات گذر 
می کننند؟ این در حالیست که نماینده سنقر خود 
عضو کمیسیون صنایع مجلس می باشد  که یکی از 
می  مجلس  اساسی  و  قدرت  دارای  های  کمیسیون 
اما  است  گذاران  سرمایه  آمد  رفت  محل  که  باشد 
این  از  تواند   نمی  این وجود  با  نماینده سنقر   چرا 
ظرفیت های سنقر استفاده کند؟  فی الحال انتظار 
داریم که نماینده  محترم با پیگیری های خود مانع 
از مسکوت ماندن این ظرفیت ها شوند اگر به موضوع 
شود  نگاهی  نیم  کلیایی  و  سنقر  شهرستان  بیکاری 
پی خواهیم برد که بیکاری در شهرستان سنقر بستر 
بسیاری از آسیب های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی 
و اقتصادی را فراهم آورده است اگر به ایام انتخابات 
مجلس  محترم  نماینده  های  از شعار  یکی  برگردیم 
رفع بیکاری و رونق تولید در شهرستان بود اما چه 
شده است که امروز نه تنها بیکاری رفع نشد بلکه کار 
معدن سنگ  این  ایجاد شده همچون  که  هم  هایی 
داریم  قبول  ما  است.  کشیده شده  تعطیلی  به  آهن 
که شرایط کشوری اینگونه ایجاب می کند اما وقتی 
کنیم  می  نگاه  مشابه  و  اطراف  های  شهرستان  به 
می بینیم که در این شرایط همچنان در آنها تولید 
هرچند با روندی کند ادامه دارد و آمار بیکاری هم 
در سطح پایین قرار دارد پس مردم شهرستان سنقر 
انتظار دارند  نماینده و مسئوالن سنقر   ، فرماندار  از 
به  عمل  در  و  شود  رسیدگی  آنان  های  دغدغه  که 
گرداب  از  و  باشند  داشته  اهتمام  شهرستان  توسعه 

آمار سازی بیرون آیند.

گروه تحلیل،تفسیر و پژوهش خبری صدای غرب ـ سید محسن امینی:  
شهرستان سنقر و کلیایی به دلیل قرار گرفتن در مسیر بزرگراه کربال و 
دسترسی به استان های کرمانشاه، ایالم، کردستان و ... از موقعیت خاصی 
تسهیل  برای  بسیاری  هزینه های  سالیان گذشته  در طی  است.  برخوردار 
گرفته  انجام  آن  در  معلی  کربالی  زائران  به خصوص  خودروها  رفت وآمد 
و  اسدآباد  از مسیر  کربال  آزادراه  ایجاد  موضوع  روزها طرح  این  اما  است. 
کنگاور  و به نوعی دورزدن سنقر و کلیایی ، باعث ایجاد و نگرانی بسیاری 

از مردم و مسئوالن شهرستان شده است
به دلیل اهمیت ایجاد مسیري مناسب جهت اتصال استانهاي مرکزي به 
غرب کشور، کاهش بار ترافیکي کاهش تصادفات و افزایش ایمني مسیرهاي 
مواصالتي به غرب کشور و همچنین سهولت تردد در محورهاي غربي تا 
مرز عراق ، مطالعات کارشناسي احداث پروژه ملي آزادراه همدان- سنقر- 
گرفت.  قرار  کار  در دستور  در سال 91  کیلومتر  به طول 2۰6  کرمانشاه 
شهر  و  راه  وزارت  اقتصاد  و  ریزي  برنامه  معاونت  تصویب  به  زمان  همان 
سازي رسید و نهایتا بهمن ماه سال 93با اخذ مجوز از هیأت دولت،تصمیم 
بر این شد با همکاري سرمایه گذار،احداث این پروژه ملي،عملیاتي شود. 
مالحضات  و  اقتصادي  و  و خصوصي  فني  هاي  پارامتر  کلیه  زمان  همان 
در  21۵و  ماده  کمیسیون  مصوبه  در  محیطي  زیست  و  عامل  پدافندغیر 
دبیرخانه آن کمیسیون به ثبت رسید و مدت زمان ساخت در صورت تأمین 

اعتبار سه سال تخمین و حداکثر تا ۵ سال تخمین زده شد.
ضمن اینکه معاون اول رئیس جمهور در ابالغ مصوبه هیأت وزیران برای 
احداث این آزادراه اعالم کرد تامین 1۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز تا 
مرحله بهره برداری و تسویه کامل هزینه ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت 

گونه  هیچ  دولت  و  است 
تعهدی در خصوص تأمین 
طرح  اجرایی  هزینه های 
رو  داشت.ازاین  نخواهد 
قرار شد سرمایه گذارهاي 
براي  خارجي  و  داخلي 
پاي کار  پروژه  این  اجراي 
بسیاري  برخالف  بیایند. 
که  مشابه  هاي  پروژه  از 
یافتن  صف  در  سالها 
مانند  مي  گذار  سرمایه 
اواخر سال 93 ایتالیایي ها 
براي اجراي این پروژه ملي 

اعالم امادگي کردند. 
روزمه  که  حالي  در 
چشمگیر شرکت ایتالیایي 
هاي  پروژه  ساخت  در 
ساخت  امید  روزنه  عظیم 

این آزاد راه در اسرع وقت و با رعایت تمام استاندردها را دردل مسئوالن 
روشن مي کرد اما با گذشت سالها  ، سکوت این شرکت و تعلل در اغاز 
کارهاي مقدماتي سبب شده عاقبت این طرح هم در هاله اي از ابهام قرار 
بگیرد و این قرارداد از مرز خبر فراتر نرفت و هرگز به اجرا در نیامد این در 
حالی بود که با پیگیری های مجدانه نماینده وقت سنقر در مجلس شورای 
اسالمی ) دکتر محبی ( توانسته بود مجوز کمیسیون ماده 21۵   تصویب 
نامه هیات وزیران را نیز اخذ کند و حتی آنرا در الیحه بودجه 92 بگنجاند و 
در نهایت منجر به تفاهم نامه با شرکت ایتالیایی شد اما این موضوع با شانه 
خالی کردن شرکت ایتالیایی مسکوت ماند  تا اینکه سال 96 نمایندگان 
مجلس احداث این آزاد راه را در الیحه بودجه 97 گنجاندند و برای آن 

ردیف بودجه مشخص و تصویب کردند.
امسال اما خبری از تخصیص اعتبار و ساخت و ساز نبود تا اینکه مذاکرات 
استاندار کرمانشاه با یک چهره شناخته شده راه  سازی نتیجه داد و هوشنگ 

بازوند توانست قباد چوبدار را ترغیب به ساخت این آزاد راه کند.
آزاد راه از چه شهرهایی عبور می کند؟

از  آزادراه  نماینده مردم شهرستان های صحنه، کنگاور: 
اسدآباد- کنگاور عبور می کند

نماینده مردم شهرستان های صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای 
ایرنا گفت: طرح احداث آزاد راه کرمانشاه - همدان  اسالمی آبان 97 به 
در مجلس تصویب شده و قرار است از شهرهای اسدآباد، کنگاور، صحنه، 
سلیمانی  کند حسن  وصل  همدان  به  را  کرمانشاه  مرکز  و  عبور  هرسین 
افزود: در تالشیم که اعتبار آغاز عملیات اجرایی آن را در قانون بودجه سال 

98 در نظر بگیریم تا کار وارد مرحله اجرایی شود

جلوگیری از ساخت اتوبان کربال

همشهری  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسدآباد  نماینده 
می گوید: تغییر مسیر بزرگراه کربال از اسدآباد به سنقر سال 92 در کمیته 
21۵ از سوی نماینده وقت سنقر محمدابراهیم محبی و نماینده اسدآباد 
این شد یک  بر  قرار  کمیته  این  مصوبات  مطرح شد. طبق  نعمتی  بهروز 
سرمایه گذار بخش خصوصی کار بهسازی و ساخت این بزرگراه را بر عهده 

بگیرد، اما فعال این پروژه متوقف شده است.
اکبر رنجبرزاده با بیان این که در قانون بودجه سال 96 بودجه و اعتباری 
برای این بزرگراه جدید در نظر گرفته نشده است، می افزاید:با تمام تالش 
مانع بروز این اتفاق در استان خواهم شد، زیرا تحقق این امر ضرر بسیاری 

برای شهرستان در پی خواهد داشت.

از سنقر  آزادراه  عبور  بر  دولت  نظر   : کرمانشاه  استاندار 
است

 از سوی دیگر استاندار کرمانشاه عنوان کرده که »انتخاب سنقروکلیایی 
یا کنگاور در اختیار سرمایه گذار خواهد بود و کرمانشاه در این امر نقشی 
ندارد.« همچنین در سفر استاندار کرمانشاه به سنقر و کلیایی ایشان در 
خصوص مسیر آزادراه اظهار داشت که نظر دولت بر عبور آزادراه از سنقر 

می باشد ولی  نظر مجلس عبور آن از اسدآباد و کنگاور می باشد 
سکوت معنادار حسینی کیا نماینده سنقر در مجلس 

همین اشاره استاندار  کافیست که پی ببریم کم کاری و عدم توان چانه 
زنی و قدرت کافی نماینده سنقر 
سنقر  از  آزادراه  که  عاملیست 
عبور نکند و به اسدآباد و کنگاور 
برود و این در حالیست که طرح 
از  راه  آزاد  این  عبور  مطالعاتی 
مسیر های همدان - قروه)داشتی 
بالغ( -  سنقر -  بیستون انجام 
کردن  از طی  پس  و  است  شده 
مراحل قانونی خود و اخذ مجوز 
ماده 21۵ و ورود با الیحه بودجه 
وزیران  هیآت  تصویب   به   92
عبور  همچنین  و  است  رسیده  
مراتب  به  سنقر  از  آزادراه  این 
کم هزینه تر و مناسب تر از اسد 
بر  عالوه  که  چرا  باشد  می  آباد 
اسد  از  کیلومتر کمتر  اینکه 1۰ 
آباد می باشد بلکه در مسیر خود 
به هیچگونه تونلی نیاز ندارد در 
حالی که با عبور از اسد آباد به 6 کیلومتر تونل و هزینه های بیشتری به 
تناسب داشتن گردنه اسد آباد نیاز است پس انتظاری که از نماینده سنقر 
از حاشیه سازی های  این است که  باشد  در مجلس شورای اسالمی می 
دست  شهرستان  در  و...  مدیران  جابجایی  امورات  در  دخالت  و  سیاسی 
کشیده و تمام توان خود را بر روی این مسئله مهم گذاشته و مجلس و 
سرمایه گذار را قانع کند که عبور این آزادراه از سنقر به لحاظ اقتصادی به 
صرفه تر از اسد آباد می باشد و این موضوع را هم در نظر بگیرد که نماینده 
وقت ) دکتر محبی ( در خصوص این آزادراه پیگیری های مجدانه و بسیار 
خوبی را داشته اند به گونه ای که توانست مجوز کمیسیون ماده 21۵ و 
امضای  توانست  از همه مهمتر  و  اخذ کند  را  وزیران  نامه هیئت  تصویب 
مجمع نمایندگان ۵ استان کردستان ، همدان ، کرمانشاه ، زنجان و ایالم  
را جمع آوری کند که این آزادراه از سنقر عبور کند که در میان آن امضاء 
به چشم  آباد هم  اسد  نماینده وقت  نعمتی  بهروز  آقای  امضای جناب  ها 
می خورد که این خود سندی گویاست که عبور آزادراه از سنقر مناسب 
تر است پس الزم است جناب حسینی کیا با استناد به نامه ها و مصوباتی 
که سابقا در اینباره صادر شده است به پیگیری این موضوع مهم بپردازند 
الزم به ذکر است که نشریه صدای غرب اسنادی از پیگیری ، مصوبات ، 
مجوز و تفاهم نامه های آزادراه  در دست دارد که می تواند جناب حسینی 
کیا را در این پیگیری یاری کند که در صورت نیز آنرا به جناب حسینی 
کیا ارائه می کنیم همچنین در چاپ بعد ویژه نامه ای تحت عنوان آزادراه 
خواهیم داشت که در آن ناگفته هایی را از این آزاد راه بیان خواهیم کرد 

که هرگز نشنیده اید

تحلیل اختصاصی صدای غرب؛ در جدال استاندار و نماینده سنقر با نمایندگان اسد آباد و کنگاور چه کسی برگ برنده را می برد؟

یادداشت مهمان
بهین عباسی

جدال بر سر آزاد راه سنقر

افزایش قیمت گوشت چالش یا فرصت؟

طرح های اشتغال زایی روستایی که چندین سالیست به شعاری تبدیل شده که از 
مسوالن به یکدیگر ارث می رسد و در البه الی بوروکراسی ادارات گم شده است 
و اما اینکه این پروژه تا چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود را مردم بهتر جواب 

خواهند داد!
و اما آیا با تالش فرماندار شهرستان و بعضی مسؤولین دلسوز شهرستان یکی از 
ای  تازه  تولیدی شهرستان جان  و  اقتصادی  های  ترین عرصه  قوی  و  بزرگترین 

خواهد گرفت؟
تفاوت دامداری و دامپروری

تفاوت دامداری با دامپروری این است که در دامداری از چراگاه های طبیعی و 
مراتع استفاده میگردد و دام پروری از روش های نوین تغدیه و اصالح نژاد.

صنعت پرورش دام در شهرستان سنقر با توجه به پتانسیل های موجود یکی از 
مهم ترین عرصه های امرار معاش مردم می باشد در حال حاضر قریب به نود و 
پنج درصد پرورش دام در شهرستان به شیوه سنتی است و پنج درصد به روش 

صنعتی انجام می گیرد.

در خصوص دالیل بروز روند کند تبدیل دامداریهاي سنتي به صنعتي در شهرستان 
می توان گفت :

ارتقاي سطح آگاهي بهره برداران به نوع دام و کاریکه انجام مي دهند، برگزاري 
دوره هایآموزشي در شیوه تغذیه صحیح،اصالح نژاد، شیوه نگهداری  بهداشتی و.... 
اعمال سیاستهایحمایتي چون  اعطاي تسهیالت بانکي و با سود کم و تنفس در 
از جمله سیاستها و حمایت هاي مسولین  نهاده های دامیرا  و دادن  بازپرداخت 
شهرستان علی  الخصوص اداره محترم جهاد کشاورزی و سایر ادرات ذی ربط براي 

تبدیل دامداري هاي سنتي به صنعتي مي باشد.
در مقایسه قیمت تمام شده محصوالت دامي در دو روش سنتي و صنعتي مي 
است،  خانوادگي  و  معیشتي  تولید،  نگاه  دامداریهاي سنتي چون  در  گفت:  توان 
هزینه هاي نیروي انساني را لحاظ نمي کنند و تصور اذهان بر این است کهقیمت 
بازده تولید و  اما اگر  تمام شده نسبت به دامداري هاي صنعتي پایین تر است، 
اثبات خواهد شد.به  این  میزانخروجي محصوالت در کنار هم قرار بگیرد، خالف 
طور مثال یک گوساله بومي در یک دامداري سنتي طییک دوره شیردهي دو تن 

شیر مي دهد، اما تولید یک گاو اصیل در دامداري صنعتي8تن شیر است.
در دام سبک همچنین تصوراتي وجود دارد و به اعتقاد سنتي ها با تأمین علوفه از 
مراتع، قیمت تمام شده گوشت نسبت به واحدهاي صنعتي پایین تر است اما اینکه 
دامدار براي رسیدن به مرتع باید چه هزینهاي را متقبل شود، محاسبه نمي شود 
همچنین از نظر انتقال بیماری های فراگیر روستایی همچون تب برفکی خسارات 

محتملی  وارد میگردد. 
با وجود تمام این مسایل مسولین کشوری هیچاصراري بر تجمیع دامداري هاي 
زیرا  اینکارنمیبینند،  انجام  براي  لزومي  و  ندارد  صنعتي  به  آنها  تبدیل  و  سنتي 
سالهاست صنعت دامداری در روستاهای شهرستان همانند خانه های قدیمی خود 
هر روز کهنه تر می گردد. اما مقتضیات تولید و لزوم افزایش بهره وري، بهره بردار 
را به سمت بهینهسازیفرایند تولید هدایت مي کند و روستاییان چاره اي جز تن 

دادن به بهینهسازیفرایند تولید ندارند .
شیوه پرورش دام پروری نوین در سنقر به جریان خواهد افتاد در صورتی که......

خواب آرام مسئوالن در صنعت دامداری 



ه گا ید د
ناکارآمدی مدیریت و 

برنامه ریزی شهری سنقر

نیازمند  ریزی شهری سنقر  برنامه  و  مدیریت 
یک تحول و نگرش جدید علمی می باشد تا 
از  را  شهری  مدیریت  مجموعه  و  شهر  بتواند 
باشد،  می  کننده  نگران  که  موجود  وضعیت 
خارج کرده و توسعه همه جانبه شهری را در 
مدیریت  در  سنتی  دیدگاه  بزند.  رقم  نظرآباد 
توجه  با  شهری  های  ریزی  برنامه  و  شهری 
شهرهای  در  موجود  مشکالت  و  مسائل  به 
امروزی دیگر جوابگو نیست. مدیریت سنتی و 
نگاه سنتی در برنامه ریزی شهری سبب بروز 
مشکالت بیشتر در شهرها کرده است و موجب 
اتالف منابع و تحمیل هزینه های بی شمار به 
آنها شده است. شهر سنقر بدون در نظر داشتن 
دیدگاه علمی و روش های نوین در مدیریت و 
برنامه ریزی برای شهر در سالهای گذشته به 
عقب افتادگی محسوسی دچار شده است . در 
واقع عدم توجه به سازماندهی نیروی انسانی، 
نبود آینده نگری در شهر، عدم وجود مطالعات 
و  موجود  وضعیت  شناسی  آسیب  و  شهری 
شهر  از  شهری  توسعه  های  استراتژی  نبود 
سنقر یک شهر بی روح و شهر فرسوده و شهر 
اجتماعی،  ابعاد  در  آشفته  شهر  البته  و  مرده 
دیگر  و  اقتصادی  محیطی،  زیست  کالبدی، 
شهر  کنونی  وضعیت  این  است.  شده  ابعاد 
مسووالن  خود  حتی  و  شهروندان  برای  دیگر 
قابل تحمل نیست. به زبان ساده سطح علمی 
و خروجی  بوده  پایین  بسیار  سنقر  شهرداری 
بازخورد عملکرد شهرداری طبیعتا در همه  و 
ابعاد آن از جمله خدمات شهری، فضای سبز ، 
مدیریت بحران، معماری و شهرسازی و دیگر 
بخش ها اصال رضایت بخش نبوده و مردم به 
وضوح از این وضعیت ناراضی و ناامید هستند. 
این روند از ۲۰ سال پیش ادامه دارد و امروزه 
شورای  است.  رسیده  خود  شرایط  بدترین  به 
برنامه  و  سیاستگذار  عنصر  عنوان  به  شهر 
تغییر  را  اسفناک  وضعیت  این  تواند  می  ریز 
دهد. چاره کار در ایجاد نگرش و دیدگاه های 
نوین علمی در مدیریت شهری و برنامه ریزی 
با این رویکرد  های توسعه شهری می باشد.  
عوامل ناسازگار و ضعیف در بدنه شهر اعم از 
محیطی  زیست  و  اقتصادی  کالبدی،  انسانی، 
با سیستم جدید  را  ناچار هستند خود  یا  که 
خواهند  حذف  خود  به  خود  یا  دهند  تطبیق 
شد. البته باید توجه داشت با توجه به مباحث 
توسعه پایدار و کمبود منابع و فرصت ها این 
تبیین و تایید نگرش های نوین در این حوزه 
به  باید  شهر  شورای  لذا  باشد.  می  ضروری 
که  کند  مکلف  شهرداری  مجموعه  و  شهردار 
باشد  داشته  شهر  اداره  امور  در  علمی  نگرش 
و ساختار منطقی و کارشناسی شده جایگزین 
شهرداری  پایین  سطح  و  ناکارآمد  سیستم 
فعلی قرار گیرد. شورای شهر برای تحقق این 
شهری  متخصصان  و  نخبگان  از  باید  هدف 
مشورت گیرد و در تصمیمات و سیاستگذاری 
های خود از نظرات ایشان بهره ببرد. اگر این 
برنامه  و  مدیریت  در  نوین  سیستم  و  نگرش 
ریزی شهری جایگزین نشود اوضاع شهر سنقر 
قهقرایی خود  و  نزولی  از پیش در سیر  بیش 

گرفتار خواهد شد

نقد و نظر

شهر و جامعه 4

  فاطمه سلیمی
دبیر گروه حقوق

دوشنبه ۲9 بهمن  1397 سال اول/ شماره 3 /8 صفحه

عدم توجه به تهاجم فرهنگی 
در کمیته امداد سنقر

به جرات می توان گفت که امروزه ماهیت فقر از فقر 
مالی به سمت فقر فرهنگی تغییر جهت داده و این 
امر توجه به مقوله فقر فرهنگی را دو چندان کرده 
و باید این مهم در اولویت فعالیت ها و برنامه های 
نهاد ها و ارگانهای فرهنگی   قرار گرفته شود. در 
حال حاضر در کشور با فقر فرهنگی و متقابال هجوم 
فرهنگی بیگانه مواجه هستیم که مبارزه با آن سخت 
تر از فقر مالی است. در این میان یکی از نهاهایی که 
در امر مسائل فرهنگی باید فعال باشد کمیته امداد 
امام خمینی )ره( می باشد با نگاهی به  اساسنامه 
بیانات  همچنین  و  )ره(  خمینی  امام  امدام  کمیته 
انقالب پی خواهیم  انقالب و رهبر معظم  بنیانگذار 
برد که ماهیت اصلی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
از  مردم  تصور عموم  و  است   اجتماعی  و  فرهنگی 
باور  در  و  است  نهادی صرفا حمایتی  امداد  کمیته 
آنها جمع آوری صدقات و حمایت از فقرا از کمیته 
امداد در ذهن آنها شکل گرفته است. در حال حاضر 
فقر  ما  امروز جامعه  فقر  و  تغییر کرده  فقر  ماهیت 
بزهکاری های  و  از طالق  فقری که  فرهنگی است 
اجتماعی ناشی می شود، اگر بخواهیم فرهنگ کار 
و تالش را در جامعه نهادینه کرده و با فقر مبارزه 
فعالیت  اقدام  این  انجام  برای  اصلی  الزمه  کنیم، 
های فرهنگی است . کمیته امداد یک نهاد فرهنگی 
است که در راستای تعمیق باورهای دینی و ارتقای 
کرامت انسانی مددجویان نقش اساسی دارد ز اینرو 
لزوم حفظ کرامت انسانی و رشد ایمانی، معنوی و 
فرهنگی مددجویان ضروری است و صیانت از نهاد 
باورهای  ارتقاء  فرهنگی،  خدمات  ارائه  و  خانواده 
تحت  مددجویان  اسالمی  زندگی  سبک  و  دینی 
فرهنگی  سیاست های  و  اهداف  از  یکی  حمایت 

کمیته امداد است. 
و  سنقر  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
با جامع  باید در راستای فعالیت های خود  کلیایی 
که  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  پوشاندن  عمل 
امداد  کمیته  که  برسد  روزی  امیدوارم  فرمودند: 
باید   همچنین  و  دهد  انجام  فرهنگی  کار  صرفا 
رویکرد جدید خود را نگاه پر رنگ به مقوله فرهنگ 
اختصاص دهد خرداد ماه امسل در سفر جناب آقای 
فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره) به سنقر 
و کلیایی ایشان اظهار داشت سال گذشته)96( شش 
و نیم میلیارد تومان تسهیالت در اختیار مددجویان 
سنقری قرار داده ایم که این مبلغ امسال )97( دو 
برابر ) یعنی 13 میلیارد (  میشود حال با توجه به 
این موضوع باید از ریاست محترم کمیته امداد امام 
خمینی )ره( سنقر و کلیایی سوال کرد که این میزان 
باالی تسهیالت در کجا هزینه شده و بازخورد آن 
چه بوده است ؟ چرا با وجود هزینه کرد این میزان 
از تسهیالت ، اما ما همچنان شاهد فقر فرهنگی در 
شهرستان هستیم ؟ با این میزان تسهیالت آیا نمی 
اشتغالزایی  با  پایدار  اشتغال  کارگاه  چند  توانستیم 
میزان  به  اجملی  نگاهی  اگر  ؟!   باشیم  داشته  باال 
پی  باشیم  داشته  جویان  مدد  و  شهرستان  فقرای 
بلکه  نشده  ایجاد  اشتغال  تنها  نه  که  برد  خواهیم 
از طرفی هم  و  دوبرابر شده  آنان  میان  در  بیکاری 
شاهد صف کشیدن بسیاری از خانواده ها جهت زیر 
پوشش رفتن کمیته امداد هستیم!! پس الزم است 
که فرماندار و دستگاه ها ی نظارتی  به این موضوع 
ورود کنند و به ارزیابی دقیق و بهتری از این موضوع 

بپردازند که شاهد هدر رفت تسهیالت نباشیم

صدای غرب به صو رت 
حضوری و تلفنی آگهی 

می پذیرد

09182928087
09187278112 

شماره های تماس :

سید محسن امینی
مدیر مسئول

اجحافی دیگر در حق سنقروکلیایی

حذف نام سنقروکلیایی از لیست مناطق عملیاتی
بسته شده  و  باز  کرمانشاه  در  تحمیلی  کتاب جنگ 
زخم های  از  مملو  اسالمی«  ایران  ستبر  »سینه  و 
ایثارگرانه است؛ اکنون اما بخش بزرگ این استان از 
لیست مناطق جنگی خط خورده و از یک حق بزرگ 

محروم شده است.
براساس بند الف ماده 11۲ قانون برنامه پنجم توسعه 
با هدف جبران عقب ماندگی های استان های  کشور، 
نیروهای  کل  ستاد  مقدس،  دفاع  عملیاتی  مناطق 
مسلح موظف شده که محدوده مناطق عملیاتی دفاع 

مقدس را اعالم کند.
ستاد کل هم آذر ماه 1396 به این قانون عمل کرد 
کردستان،  غربی،  آذربایجان  استان   6 از  مناطقی  و 
عنوان  به  را  کرمانشاه  و  بوشهر  خوزستان،  ایالم، 
مناطق جنگی دوران دفاع مقدس تعیین و به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور اعالم کرد.
این ستاد در نامه خود، مناطق عملیاتی دفاع مقدس 
یا  را به ۲ بخش »مناطق جنگی« )که مورد تصرف 
بشدت در حال بمباران و گلوله باران بوده( و »امنیتی 
درگیر« )که حضور ضدانقالب و درگیری های مداوم 
در این مناطق موجب عقب ماندگی های آنها شده( 

تقسیم کرده است.
آنچه در این میان تامل برانگیز است اینکه ستاد کل 
نظری  تنگ   با  را  کرمانشاه  استان  مسلح،  نیروهای 
از 1۰ شهرستانی  یعنی  کرده؛  بررسی  و سختگیری 
قرار  تحمیلی  معرض جنگ  در  مستقیم  طور  به  که 
داشته اند، چهار شهرستان را از لیست مناطق جنگی 
خارج کرده است وهمچنین  در لیست مناطق امنیتی 
درگیر هم فقط نام اسالم آباد غرب و بخش کوزران 
را اضافه کرده  و نام شهرستان های مشابه از جمله 
سنقر و کلیایی را از لیست خارج کرده اند  به طوری 
که تنها ۲5 درصد مردم جنگ  زده استان در لیست 
مناطق جنگی باقیمانده اند. آیا فراموش کرده اند که 

ضد انقالب بارها و بارها از مناطق روستاهای گردکانه 
که نقطه اتصال به قروه و کردستان است امنیت این 
شهر و دیار را به مخاطره انداخته است آیا نمی دانیم 
که تا همین سال های قبل هم نیروهای خرابکار ، ضد 
انقالب  و دموکراتها از مناطق کیونانات به منطقه و 
شهرستان می امدند و اقدام به خرابکاری می کردند!!! 
پس قرارندادن نام سنقر و کلیایی در لیست مناطق 
حقوق  از  امنیتی  و  انقالب  ضد  با  گیر  در  عملیاتی 

برحق سنقر و کلیایی می باشد 

** محرومیت 7۰ درصد کرمانشاه از افزایش حقوق 
و بودجه ویژه

قرار نداشتن نام  شهرستان هایی از استان کرمانشاه 
نادیده  معنی  به  تنها  نه  عملیاتی  مناطق  لیست  در 
مقاومت  و  ایثارگری  سنگین،  خسارت های  گرفتن 
در  کلیایی  و  سنقر  جمله  از  دیار  این  مردم  جانانه 
و حضور  بعثی  دشمن  تهاجم   ، باران  موشک   مقابل 
پر رنگ نیروهای ضدانقالب است بلکه محروم کردن 
برنامه پنجم توسعه  از مزایای ماده 11۲ قانون  آنان 

نیز هست.
براساس بند پ این قانون »دولت موظف است ردیف 
متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب 
مناطق  برخورداری  شاخص های  ارتقای  و   ماندگی ها 
موضوع این ماده اختصاص دهد، به گونه ای که این 
شاخص ها ساالنه 1۰ درصد افزایش یافته و به سطح 

متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد.«
و  »سازمان   11۲ ماده  ث  بند  براساس  همچنین 
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اعتبار 
الزم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده 
در بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 
برای کارکنان شاغل در این مناطق تأمین و اعمال و 
احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع 

مقدس را صادر کند.«
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   68 ماده  یک  بند 
کارمندان  حقوق  درصدی   ۲۰ کم  دست  افزایش  به 
کمتر  مناطق  »فوق العاده  دارد:  اشاره  مناطق جنگی 
توسعه  یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی 
کارشناسی  تحصیلی  مدارک  دارای  آنها  شاغلین  که 
ارشد و باالتر می باشند تا به میزان ۲5 درصد امتیاز 
حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ۲۰ درصد حقوق 

پرداخت  شرایط  واجد  کارمندان  از  هرکدام  ثابت 
خواهد شد.«

استان  جنگ  زده  شهرستان  چهار  حذف  واقع  در 
کرمانشاه و حذف نام سنقر و کلیایی از لیست مناطق 
امنیتی درگیر به معنی »محرومیت آنها از رشد ساالنه 
1۰ درصدی شاخص های توسعه و افزایش حقوق ۲5 

درصدی کارکنان« است.
** ضرورت پیگیری هماهنگ نمایندگان و مدیران 

استان
اخیر  های  ماه  در  استان  ارشد  مسئوالن  از  تعدادی 
و  کرمانشاه  استان  حق  احقاق  برای  هایی  پیگیری 
ورود دیگر شهرستان های جنگ  زده و امنیتی درگیر 
آن به لیست مناطق جنگی انجام داده اند؛ دیدار یک 
رئیس  با  استان  نمایندگان  مجمع  اعضای  پیش  ماه 

ستاد کل نیروهای مسلح در همین راستا بود.
باره  این  در  کننده ای  خوشحال  اتفاق  اما  تاکنون 
کرمانشاه  استان  مردم  عمومی  انتظار  و  نیفتاده 

همچنان ادامه دارد.
برای  قطعی  حق  این  مطالبه  که  زمانی  تا  شک  بی 
سنقر و کلیایی و استان کرمانشاه به صورت جسورانه، 
به  توان  نمی  نکند،  پیدا  ادامه  هم  صدا  و  مستمر 
پیگیری های جسته  و  اعتراض ها  بودن  نتیجه  بخش 

و گریخته از ستاد کل نیروهای مسلح امیدوار بود.
انسجام نمایندگان استان  این اساس هماهنگی و  بر 
در مجلس، مدیران ارشد اجرایی، فرماندهان نظامی و 
فعاالن و نخبگان سیاسی و اجتماعی در این مطالبه 
و  ملی  چهره های  همچنین  است؛  ضروری   گری 
را  بزرگ  این حق  فراموشی  اجازه  نباید  نیز  رسانه ها 

بدهند.
بیشترین  شرایط   این  در  که  موضوع  این  اهمیت 
بیکار کشور را داریم و سطح درآمد مردمش همواره 
کمتر از میانگین کشوری کمتر بوده است، دوچندان 
شهرستان  نماینده  از  اینجا  در  و  رسد.  می  نظر  به 
کنیم  می  مطالبه  را  خود  حق  این  کلیایی  و  سنقر 
که در قراردادن نام سنقر و کلیایی در لیست مناطق 
عملیاتی به جد پیگیر باشند چرا که این موضوع به 
یک مطالبه تبدیل شده است و سکوت جناب حسینی 
این موضوع  باید نسبت به  کیا را جایز نمی دانیم و 

حساسیت نشان داده  و پیگیر حل این مسئله باشد

در جامعه ما آنچه امروزه بیش از گرایش ها سیاسی 
و حزبی فرد مسئول موردتوجه اذهان عمومی قرار 
او  برای  امور محوله  می گیرد و الزمه پیشرفت در 
توانایی اش  و  عملکرد  چگونگی  می شود  محسوب 
در پیاده نمودن برنامه ها و موفق بودنش دراین باره 
است که قدرت اجرایی و به نوعی دموکراسی اداری 
نامیده می شود یعنی افراد یک جامعه در وهله اول 
به توانایی و قدرت اجرایی فرد مسئول می نگرند تا 
مدیری  بنابراین  او،  و حزبی  گرایش ها سیاسی  به 
مسئولیتش  حوزه  در  او  عملکرد  که  است  موفق 
وابستگی های  و  شخصی  ذهنی  تفکرات  دیگر  بر 
امروزه  که  باشد  داشته  غلبه  حزبی اش  و  سیاسی 
بالعکس  مسئولیت ها  اکثر  در  شیوه  این  متأسفانه 
هست. حال اگر این مسئولیت جزء مسئولیت های 
شود  محسوب  جامعه  یک  در  اساسی  و  مهم 
این  از  یکی  که  می گردد  دوچندان  کار  اهمیت 
مسئولیت ها، سمت فرماندار می باشد ، فرمانداران 
عالی  نماینده  به عنوان  مأموریت خویش  قلمرو  در 
عمومی  سیاست های  اجرایی  مسئولیت  دولت 
کشور و دولت در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات 
به  که  دستگاه هایی  سایر  و  دولتی  شرکت های  و 
استفاده می نمایند  دولت  بودجه عمومی  از  نحوی 
نیروهای  اسالمی،  انقالب  نهادهای  همچنین 
انتظامی، شوراهای اسالمی و شهرداری و مؤسسات 
عمومی دولتی و غیردولتی را عهده دار خواهند بود 
بودن  خطیر  و  اهمیت  به  می توان  تفاسیر  این  با 
بنابراین  برد  پی  فرمانداری ها  مسئولیت  و  وظیفه 
گذاشته  او  عهده  بر  مسئولیت  این  که  شخصی 
باید  محوله  امور  و  برنامه ها  پیشبرد  در  می شود 
که   . گیرد  بکار  مستمر  به طور  سنجیده ای  تدابیر 
این  کنونی  وضعیت  چگونگی   بررسی  به  اکنون  
پست مهم در شهرستان سنقر وکلیایی می پردازیم 
، می خواهیم بدانیم نحوه دمکراسی اداری چگونه 
اجرا و پیاده می شود؟  و آیا فرماندارفعلی در این 
زمینه موفق عمل کرده است یانه ؟ آنچکه در ظاهر 
عدم  به  تمارض  می شود  دیده  فعلی  فرماندار  از 
اجرای  در  وی  و حزبی  سیاسی  گرایش ها  دخالت 
از جنبه  نوع شیوه  این  که  باشد  می  برنامه هایش 
ای برای حزبی که به نحوی وابستگی سیاسی کم 

و زیادی به دولت فعلی دارند خوشایند نیست چرا 
دارند  انتظار  کنونی  دولت  به  وابسته  احزاب  که 
سیاسی  گرایش ها  درشهرستان  دولت  نماینده 
بیشتر  وی  اداری  دموکراسی  و  اداری  چیدمان  و 
ترازوی  در  ایشان  گرچه  باشد.  دولت  به  متمایل 
وابسته  گرمی  میزان  به  های  وزنه  از  اش  سیاسی 
به دولت استفاده کرده است ولی در کفه ی دیگر 
این ترازو از وزنه های سنگین سیاسی غیر استفاده 
کرده است که ترازوی سیاسی وی را ناموزون کرده 
است و این عدم توازن در معادالت سیاسی او در 
به  را  جنجالی  و  حاشیه  همیشه  داخل شهرستان 

از  واینگونه است که  محاسبه  همراه داشته است 
دست وی خارج می گردد بنابراین مجبور می شود 
در بازار سیاسی مسئولیتش برای هر فرد سیاسی 
رمز عبوری بگذارد در غیر اینصورت چیدمان وی 
تداخل پیدا می کند و از دست خارج خواهد شد. 
عمومی  انظار  در  می شود  باعث  که  دیگر  موضوع 
باشند عملکرد وی  ویژه داشته  نگاه  آن  به  نسبت 
است . آیا ایشان در این باره موفق عملکرده است 
که  اقداماتی  به  هم  موضوع  این  بررسی  برای  ؟ 
بولد شده وی محسوب می شود  جزء عملکردهای 
اقدامات صورت گرفته توسط  از  می پردازیم یکی 
فرماندار فعلی استفاده از مشاوران متعدد و انتصاب 
آنها در امور مختلف است ، آنچه که تا به حال از 
این شیوه دموکراسی اداری شاهد آن بوده ایم این 
است که نتیجه این شیوه بیشتر به نتیجه صبحگاه 
های مشترکی می ماند که در بین ارگانهای نظامی 
در  همه  که  گردد  می  اجرا  خاصی  مراسمات  در 
قالب یک نظامی هستند اما هرکدام آموزش و شیوه 
مشترک  صبحگاه  یک  در  که  اند  دیده  را  خاص 
انتظاری غیر از یک گردهمایی و گفتار شنیدنی و 
رژه و سانی نمی توان داشت . بنابراین توجه داشت 
انجام جلسات متعدد و دونده گی های بسیار  که 

در این باره باید تاثیرات قابل ملموس و محسوسی 
را در پی داشته باشدوگرنه اگر قرار بر هم نشینی 
شب  سال  سرد  فصول  در  هم  عوام  بین  در  باشد 
نشینی ها زیاد می شود که بعد از اتمام شب نشینی 
آنچه عاید فرد می شود خستگی و خواب است.   و 
یا دونده گی ، دونده گی زمانی ثمر می دهد که 
فرد در میدان مسابقه محک زده شود آنجاست که 
فقط  یا  است  دویده  برنامه  با  فرد  می شود  معلوم 
جسم خود را خسته کرده است و کف زدن تشویق 
کنندگان هم برای وی از باب سرگرمی بوده است 
. شیوه دیگری که هم جزء اقدامات خاص از جانب 
ایشان محسوب می شود جلسه ای است که در 
روز مشخص و زمان تعیین شده همراه با دیگر 
مسولین ادارات شهرستان با هدف برطرف کردن 
مشکالت مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات 
فرمانداری گردهم می آیند این شیوه دموکراسی 
اداری محاسن خاص خود را دارد اما سوال این 
حضور  در  ای  اداره  مسئول  اگر  که  جاست 
فرماندار نباشد به مشکل مراجعه کننده در اداره 
مربوطه رسیدگی نمی شود و به وی پاسخ داده 
به فکر  باید  فرماندار محترم  بنابراین  نمی شود؟ 
نزد خویش  در  اجرا  تا  باشد  اصل قضیه  اصالح 
، این روش ، شیوه مرسوم در مکتب خانه های 
قدیمی را در ذهن تداعی می کند همزمانی که 
چوب و چماق در دست بود پاسخ بهتری دریافت 
تالشهای  و  شائبه  بی  زحمات  منکر  ما   . شد  می 
کنیم شیوه  توجه  اگر  اما  نیستیم  ایشان  وقفه  بی 
ایشان به مثابه کارکردن و شیوه یک کشاورز است 
در بحث کشت و کار، که باتوجه به پیشرفت های 
کنونی در این عرصه به همان شیوه سنتی و قدیمی 
کارش انجام می دهد در این جا کسی  منکر تالش 
کشاورز ودرست بودن هدف و عمل وی نمی شود 
اما وقتی در مقام مقایسه کردن قرار بگیرد از جانب 
دیگران وی را مذمت می کنند . بنابراین باید توجه 
داشت که یک فرد مسئول در اجرای سیاسیت های 
کاری و دموکراسی اداری همیشه  تمییز بین این 
دوجمله » خوب کار کردن « و »کارخوب کردن « 
را به خوبی بکار بگیرد که مهمترین اصل صحیح و 
اساسی در این امور مبتنی براین قاعده است و گرنه 

شامل این می شود که به وی می گویند:

گاه به نعل می زنی گه به میخ 
گاه از تنه می بری  گه   ز  بیخ

گفتیم رعایت کن ولی چنین نشد 
در آتش هم کبابمان سوخت و هم سیخ 

صبحگاه مشترک

مسلم ساالری
دبیر گروه سیاسی

 محمد جواد کرمی
گروه فرهنگ و هنر

نیازمندی ها ، پیام های 
تبریک ، تسلیت ، تقدیر و 
تشکر و مناسبتی را برای 

ما ارسال کنید

09182928087
09187278112 

شماره های تماس :
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تجمیع کشاورزی یکی از نیازهای بخش کشاورزی در سنقر می باشد
گفتگوی اختصاصی صدای غرب بامهندس کلوند،  رییس جهاد کشاورزی سنقر و کلیایی

یونس جمالی
گروه تحلیل و خبر

افتخار سال  چهل 
راهپیمایی 22 بهمن در 40 سالگی انقالب در 

سنقرو کلیایی با شکوه خاصی برگزار شد

کلیایی  سنقرو  مردم  نماینده  جمعه،  امام  فرماندار، 
فرمانده  سردارعظیمی  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
آموزان  دانش  وسایرمسئولین،  اشرف  نجف  گاه  قرار 
تجمع  با  خاصی  شکوه  با   ، مردم  مختلف  اقشار  و 
سمت  به  حرکت  و  کلیایی  سنقرو  سپاه  میدان  در 
میدان 15 خرداد، یک بار دیگر با سردادن شعارهای 
را  خود  انزجار  صهیونیستی  ضد  و  استکباری  ضد 

ازدشمنان نظام اسالمی ایران اعالم کردند.

نجف  قرارگاه  فرمانده  عظیمی  سردار  سخنرانی   
آموزان،  دانش  توسط  سرودانقالب  اشرف،اجرای 
پرچم  و  آدمک  زدن  آتش  و  پایانی  قطعنامه  قرائت 
های آمریکا و اسرائیل از دیگر برنامه های راهپیمایی 

یوم اله 22 بهمن در سنقرو کلیایی بود.

افتتاح 7طرح عمرانی وکشاورزی 
درآخرین روز از دهه مبارک 

فجردرسنقروکلیایی

بالغ  اعتباری  با  کشاورزی  و  عمرانی  طرح   7 تعداد 
بر98میلیارد ریال با حضور فرماندار و نماینده مردم 
اسالمی و جمعی  سنقرو کلیایی در مجلس شورای 
مبارک  روزازدهه  درآخرین  شهرستان  مسئولین  از 

فجربه بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل طرح های آسفالت و جدول گذاری 
از  کشاورزی  های  طرح  کلیایی،  بخش  روستاهای 
قبیل خطوط انتقال کم فشار، سیستم نوین آبیاری 
تحت فشار، ایستگاه پمپاژ و گلخانه ، برق روستایی 
اله،  هیبت  برق  شبکه  سازی  بهینه  و  اصالح  شامل 
احداث 12 کیلومتر خط جدید االحداث مسیر سطر، 
توسعه شبکه فشار متوسط هوایی مسیر هفت آشیان 
و تعویض 4 دستگاه پست هوایی شهری و روستایی، 
آسفالت  شامل  مسکن  بنیاد  روستایی  هادی  طرح 
مرمت  مربع،  متر  در سطح 18500  روستا   5 معابر 
و بازسازی 2 باب حمام تاریخی سطر و چرمله علیا، 
اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری از قبیل 
تراسبندی، بند سنگی و مالتی، کانال خاکی و کپه 
کاری و همچنین مجتمع های آبرسانی روستایی که 
موجب برخورداری تعداد 13 روستای بخش کلیایی 
و  سالم  ازآب  نفر   1506 خانواروجمعیت   403 با 

بهداشتی شده است می باشد

جمه تر
ادامه ....

مصاحبه موسسه تاریخ شفاهی ایاالت متحده آمریکا  
توضیح: این متن نگاه یک آمریکایی به سنقر آنروزها را 
نشان می دهد. برخی از نظرات وی برای مردم ما پذیرفته 

نیست و برخی ادعاهای وی نیز قابل تائید نیست. 
سنقر  در  آنچه  اساس  بر  خاص  مقطع  آن  در  سوال: 

مشاهده کردید ، شاه چه اقداماتی انجام می داد؟ 
مستر مایکل: خوب شاه بعنوان مثال سپاه صلح را اعزام 
آموزشی  سیستم  کردن  بروز  قصد  شاه  حکومت  کرد. 
که  کشوری  در  را  سواد  میکرد  و سعی  داشت  را  ایران 
نزدیکترین  دهد.  ترویج  بوده  سواد  بی  تاریخی  بصورت 
روستایی  مدارس  معلمین  اغلب  سنقر  در  من  دوستان 
بودند. آنها اغلب با اخذ دیپلم دبیرستان برای تدریس به 
روستاهایی اعزام می شدند که برای رسیدن به آنجا نیاز 
از شاخصه  این یکی  بود.  پیاده روی  به 2یا3یا4 ساعت 
های حکومت شاه بود که قصد داشت سواد را به کوره 

دهات ها هم برساند. 
شهر  بود.  سنقر  در  هم  خوب  درمانگاه  یک  آن  از  غیر 
کوچک بود و حدود 9000 نفرجمعیت داشت. برق هم 
بشهر آمده بود. و این به معنای آویزان شدن المپ های 
روشن توسط سیم از سقف ها بود. تلویزیون و دریافت 
کننده امواج تلویزیونی هم در سنقر نبود. من خودم یک 
بسیار  و  عجیب  سنقر  شهر  داشتم.  کوتاه  موج  رادیوی 
جذاب بود. شهر در فالتی که توسط کوههای بلند احاطه 

شده قرار داشت. من فکر میکنم دلیل حفظ هوی

ت ترکی آن نیز همین نبود راه ورود و خروج باشد بگونه 
ای که مدتها ممکن است از آن کسی خارج نشود و یا 

کسی وارد آن نشود. 
به  داشت  قصد  کسی  اگر  جهانی  دوم  جنگ  طول  در 
سنقر برود از نزدیکترین شهر یعنی کرمانشاه با اسب و 
االغ و شتر یکهفته طول می کشید تا از کوهها عبور کند 
و به سنقر برسد. در آخر جنگ توسط ارتش انگلستان و 
آمریکا جاده ای به سنقر کشیده شد که می شد حداقل 
با جیپ به سنقر رفت و آمد کرد. این جاده کم کم بهبود 
یافت بگونه ای که مسیر یکهفته ای را می شود در نصف 
روز طی کرد. وقتی من آنجا بودم جاده توسعه داده شد 
بگونه ای که من با اتوبوس در 4 ساعت از کرمانشاه به 

سنقر رفتم. 
تمام  است.  ایران  شهرهای  ترین  سنتی  از  یکی  سنقر 
می  چادرسیاهی  مجرد  دختران  باستثنای  شهر  زنان 
استفاده  بعنوان حجاب  ایرانی  مسلمان  زنان  که  پوشند 
می کنند و بعدها در انقالب بعنوان حجاب چادر معروف 
شد. تمام مدتی که من آنجا بودم بندرت چهره زنی را 
مشاهده کردم . جمع هایی که من در آن بودم همیشه 
جمعی مردانه بود. در خانه ای که بصورت مشترک با یک 
ایرانی در آن زندگی می کردم زن خدمتکاری  خانواده 
داشتیم که من بندرت چهره اورا می دیدم و هر وقت که 
با من صحبت می کرد چهره خود را پشت حجاب پنهان 
می کرد. بجز آن در مورد بهترین دوستانم )من درسنقر 
دوستان بسیار خوبی یافتم( فقط زنان مسن مانند مادر 
و بخصوص مادربزرگ آنها را مالقات می کردم. یعنی من 
به خانه هایی که می رفتم زنی مشاهده نمی کردم اگر 
هم اتفاقا زنی را می دیدم بسرعت خوش آمد می گفت 
و ناپدید می شد یا دستهایی را پشت دیوارها می دیدم 
که غذاهای مختلف را جابجا می کردند. مانند این بود 
که به سیاره ای دیگر سفر کرده بودم که در آنجا فقط 
پیچیده شده  پارچه سیاهی  در  و موجوداتی که  مردان 

بودند زندگی می کردند.  
در  سینما  برای ساختن  فردی  نبود.  در شهر  سینمایی 
او اخطار کرد  به  اما روحانی شهر  شهر تالش می کرد. 
که فیلم و سینما در اسالم حرام است. او پافشاری کرد 
و کشته شد. روحانی محل در مسجد پولی جمع کرد و 
برای  او  بنظرم  نمیرد.  از گرسنگی  تا  به همسر وی داد 

ساختن سینما کشته شد.  
هیچ  من  بود.  بخش  لذت  بسیار  من  برای  اوقات  بقیه 
مشکلی آنجا نداشتم. من دوستان زیادی در آنجا داشتم 
. هنوز در تعطیالت و کریسمس و... تلفنهای زیادی از 

دوستان دارم. 
 

این مقطع خاص چگونه می  را در  سوال: موقعیت شاه 
دیدید؟ 

در سال1970)1350-1349( شاه در سنقر عالقمندی 
به دالیلی که قبال گفتم  با توجه  بگونه ای که  نداشت. 
در  سنقر  ندادند.  شهر  در  را  شاه  مجسمه  نصب  اجازه 
مشهور  استالینگراد  به  طنز  صورت  به  کرمانشاه  استان 
بود. شهر کوچکی که بشدت تحت تاثیر حزب توده قرار 
داشت. این شهر شدیدا به جدایی گزینی و تکروی تمایل 
تیراندازی  از  هایی  کشته  سنقریها  از  گروهی  داشت. 
ارتش شاه داشتند. کال و بطور خالصه مردم شهر طرفدار 
آن  در  مشابه  مراسم  و  تولد شاه  نبودند. جشنهای  شاه 
اجرا می شد ولی احساس غالب ،حس ضدیت با شاه بود. 
از خودم دارم که در روز تولد  بعنوان مثال من عکسی 
شاه توسط فرد دیگری گرفته شده است. جشن کوچکی 
با رقص سنتی چوپی در میدان وسط سنقر برقرار بود و 
من در کنار کسی هستم که رئیس یکی از شعب بانک 
در سنقر بود. ما در گوشه میدان ایستاده بودیم. فردی 
 30 یا   20 هر  تقریبا  و  کرد  می  صحبت  بلندگو  پشت 
ثانیه یکبار فریاد می زد«شاهنشاه آریامهر« و همه کف 
می زدند. دوست من هم کف می زد. این به معنای شاه 
شاهان و نور آریایی است و لقب شاه بود. رو به دوست 
که  تو  زنی؟  می  چرا کف  گفتم«  و  کردم  خودم  بانکی 
متوجه نمی شوی گوینده چه می گوید« او به من نگاه 
در  شب  نزنم،  کف  االن  »اگر  گفت:  آرام  خیلی  و  کرد 
زندان خواهم بود.« روی همین حساب به محض اینکه 
دوباره نام شاهنشاه آریامهر گفته شد منهم شروع به کف 
زدن کردم. آن مرد بعد از انقالب یکی از مدیران ارشد 
سیستم بانکی جمهوری اسالمی شد و در اسالمی شدن 

بانکداری نقش داشت. 

پایان قسمت اول

ادامه در چاپ بعد

تامین  مردم  اساسي   مشکالت  از  یکي  امروز   : اشاره 
به  غذایي  امنیت  که  اي  گونه  به  است.  غذایي  نیازهاي 
عنوان یکي از اهداف مهم، سرلوحه برنامه هاي دولتها قرار 
گرفته است. بدون شک به منظور نیل از منابع کافي، باید 
تولید کشاورزي به گونه اي باشد که تمامي نیازهاي غذایي 
جامعه را برآورده کند. از سوي دیگر تولید کشاورزي خود 
نیازمند دو گروه عوامل تولیدي مي باشد، گروه اول عوامل 
فیزیکي تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروي کار و غیره 

که وجود آنها از نظر کمي 
و کیفي شرط الزم تولید 
است و گروه دوم عوامل 
که  تولید  غیرفیزیکي 
و  مدیریت  در  ریشه 
دارند.  کشاورزي  اقتصاد 
و  اهمیت  به  توجه  با 
و  مدیریت  ضرورت 
این  کشاورزي،  اقتصاد 
شرط  عنوان  به  عامل 
مي  تلقي  تولید  کافي 
منظور  به  بنابراین  گردد. 
مطلوب  کشاورزي  تولید 
عوامل  وجود  بهینه،  و 
غیرفیزیکي  و  فیزیکي 
یکدیگر  کنار  در  تولید 
هم  ملزوم  و  الزم 
همین  در  باشند  مي 
تا  شدیم  برآن  راستا 
باشیم  داشته  گفتگوی 
کشاورزی  جهاد  ریس  با 
در  سنقر  شهرستان  
اداره  عملکرد  مورد 

مطبوع  خویش گزارشی  به مردم فهیم بدهیم 
آیا سنقر شهری کشاورزی شود بهتر است 

یا شهری صنعتی ؟
با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای که در شهرستان سنقر 
داریم از نظر وسعت اراضی و  استعداد و تجربه کاری که 
مردم شهرستان دارند از قدیم االیام سنقر شهری کشاورزی 
بوده در حال حاضر هم کشاورزی حرف اول را میزند و بنده 
فرموند: )کشاورزی  راحل  امام  دارم که همان جور  اعتقاد 
کشاورزی  هم  سنقر  شهرستان  در  است(  استقالل  محور 

حرف اول را می زند 
ی  پایه   بر  سنقر  شهرستان  اقتصاد 
توسعه  و  رشد  جهت   ، باشد  می  کشاورزی 

بخش کشاورزی چه اقداماتی شده است ؟ 
حوزه  در  که  است  نبایدهای  و  بایدها  اقدامات  یکسری 
شهرستان نیست باید تصمیم گیری هایش در سطح کالن 
کشوری و استانی باشد . یکی از کارهای که ما انجام دادیم 
در توسعه مکانیزاسیون که قدیما حتی تا چند سال پیش 
می دیدیم گاو شخم زمین میزند االن ما کمتر جایی می 
تجمیع  بحث   . کنن  کار  قدیمی  تراکتورهای  حتی  بینیم 
اراضی از مواردی که در راستای رشد اقتصادی کشاورزی 
و  تولید  افزایش  یعنی  کشاورزی  اقتصاد  رشد   . میباشد 
افزایش درآمد و دلگرمی تولید کننده در بخش کشاورزی 

میباشد تجمیع کشاورزی یکی از نیازهای بخش کشاورزی 
بوده که در شهرستان سنقر شروع شده و انشاال در سالهای 
به اطالع مردم خواهیم  نتایج خوبی خدمت شما و  آینده 

رساند 
دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  جهت  در 
سرانه  درآمد  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  که 
خانواده ها را به دنبال دارد چه برنامه های 

انجام داده اید ؟
در ارتباط گیاهان دارویی شهرستان سنقر از استعداد خیلی 
خوبی برخوردار است با توجه به مناطق مختلف اقلیمی که 

ریزی  برنامه  دارویی شناسایی شدن  داره گیاهان مختلف 
های خوبی با اداره منابع طبیعی داشتیم . آمار چشمگیری 
که خدمت شما بگم نداریم ولی کارهای خوبی شروع کرده 
ایم استعدادیابی و مکان یابی شده و درآینده انشاال بحث 
کشت گیاهان دارویی و در کنارش صنایع فرآوری و تبدیلی 
گیری  عرق  و  گیری  عصاره  دارویی  گیاهان  با  ارتباط  در 
اعالم  نفر سرمایه گذار  کارهای خوبی شروع شده و چند 
آمادگی کردن حتی عرصه هم شناسایی شده مخصوصا در 
رابطه با گل محمدی بعنوان یک گیاه دارویی که هم بحث 
کاشت بصورت دیم و آبی و هم صنایع عرق گیری و عصاره 
گیری گل محمدی از جمله کارهای شاخصی که انشاال در 

آینده نزدیک خبرهاشو خواهید شنید 
جامیشان  و سد  های سد شهدا  ظرفیت  از 

چه بهره برداری های شده است؟ 
سدشهدا در حال حاضر با تمام ظرفیت از آن بهره داری 
بهره  سدبه  آب  پای  اراضی  هکتار  از 2600  بیش  میشود 
برداری رسیده است.ودر سال 1400 دوبار در سال کشت 
و بهره برداری میشود . مابقی اراضی هم طی سال جاری 
کارهای اجرایی شبکه داخل مزرعه به اتمام رسید و از بهار 
سال آینده انشاال بعنوان کشت بهاره و تقریبا میتوان گفت 
صددرصد مساحت پای آب سد زیر کشت میرود و در مورد 
برنامه  احداث سد جامیشان  اینکه  توجه  با  سد جامیشان 

و  میباشد  صحنه  شهرستان  اراضی  آبیاری  برای  و  ریزی 
شهرستان سنقر از اراضی آب پای سد بهره ی نمیبرد اما 
ما مجوز های الزم را گرفته ایم برای حدود 400 هکتارباغ 
مدرن با استفاده از آب کاسه ی سد برنامه ریزی کرده ایم 
مقدماتش را  فراهم کرده ایم و در آینده انشاال به سمت 
قول  حرف  این  البته  و  مدرن  باغات  اجرایی  ریزی  برنامه 
قطعی نیست چون باالخره یه سری مسائل دیگه ی دارد 
که باید حل شود ولی برنامه ریزی شده و مجوز آب گرفته 
و باید همراهی و همکاری مردم منطقه نیز باشد که بتوانیم 

پروژه را انجام بدهیم. 
در  اقداماتی   چه 
توسعه  جهت 
انجام  دامداری 
آیا  و  اید  داده 
خاصی  برنامه 
داشته  یا  دارید 

اید؟ 
دامپروری  حوزه  در 
در  زیادی  های  پروژه 
که  داریم  احداث  دست 
آب  شرایط  منطقه  اقلیم 
که  مراتعی  و  هوایی  و 
اکثرا  روستا  در  داریم 
دام  پرورش  متقاضی 
مشکالت  هستن  سبک 
آب  تامین  در  زیادی 
داریم که باید رفع رجوع 
ی  پروژه  در   . بشوند 
که  منظوره  دو  گاوداری 
جزء سیاست های وزارت 
میباشد  جهادکشاورزی 
به  کشور  که  نیازی  و 
تولید شیر و گوشت شده 
ساالنه حدود 200 هزار پایت اسپرم نژاد سیمنتال که یک 
در  تحقیق  مامورین  توسط  میباشد  گوشتی  شیری  نژاد 
روستاها استفاده میشود و در بخش طیور تا نزدیک به 70 
واحد مرغداری فعال و 2 واحد تخم گذار فعال داریم که با 
تمام توان  فعالیت میکنند واز نظر دام سبک و دام سنگین 

و طیور جزء قطب های استان می باشیم . 
در جهت توسعه باغات شهرستان آیا اقدامی 

صورت گرفته است؟ 
باغات سنقر در گذشته  توجهی  زیادی به آن نشده است 
بهره  و  تولید  میزان  میگیریم  خود  مجوعه  به  که  ایرادی 
برنامه  با  ولی  باشد   می  سنتی  بصوزت  باغات  از  برداری 
ریزی که داریم بحث اصالح و احیایی باغ های موجود که 
وضعیت عملکرد رو به یک سطح حداقل میانگین کشوری 
برسانیم در بعضی زمینه ها ظرفیت های خوبی برای رشد 
باغات داریم از جمله باغات سیب و انگور حتی استعدادیابی 
در  داریم  خوبی  ظرفیت  پسته  باغات  برای  شده  که  های 
کنار این مورد ما بحث باغات دیم این شهرستان با توجه به 
شرایط آب و هوایی و ارتفاع و اقلیم یکی از بهترین مناطق 
، گل  انگور   ، بادام  از جمله  مثمر  وگیاهان  درختان  برای 

محمدی و پسته می باشد . 
ادامه در چاپ بعد

قسمت اول

خاطرات یک جاسوس آمریکایی در سنقر و کلیایی
خاطرات مایکل مترینکو)مستر مایکل( 

مترجم: امیرارسالن حدیدی 
مقدمه: 

معلمی   ، انگلیسی  زبان  آموزش  برای   1349 سال 
یکسال  و  آمد  بسنقر  مایکل  مستر  بنام  آمریکایی 
بتدریس پرداخت. پس از آن جز خاطره ای از مستر 
مایکل در بین عموم مردم باقی نماند و فقط گاهگاهی 
از کسانی که در سر کالس زبان انگلیسی وی حضور 
شنید.  را  او  اسم  بیگاه  و  گاه  شد  می  بودند  یافته 
آمریکا  سفارت  اشغال  با  همزمان   1358 سال  در 
شناختند  می  نزدیک  از  را  مایکل  مستر  کسانیکه 
شدند  سفارت  گروگانهای  بین  در  او  متوجه حضور 
اما انتظار نداشتند که نام مایکل مترینکو را بعنوان 
مهمترین گروگان بشنوند. اینکه مترینکو کی بود و 
از  متعدد  جوابهای  با  سوالی  داشت  چکار  سنقر  در 
طرف گروههای مختلف است که هریک بظن خود به 
آن پاسخی می دهند ولی در اینجا با ترجمه مصاحبه 
ای که با وی در آمریکا انجام شده است سعی شده 
تا حدودی بعضی مسائل روشن شود. الزم بذکر است 
متن مورد نظر که از طرف مرکز تاریخ شفاهی ایاالت 
متحده آمریکا منتشر شده است 270 صفحه است 
و  تبریز  به خاطرات وی در کردستان،  آن  بیشتر  و 
تهران اختصاص دارد ولی بخشی از آن در باره سنقر 
است که برای روشن شدن اذهان در باره آن مقطع 
فقط  رو  این  از  رسد.  می  بنظر  مفید  بسیار  زمانی 
بخشهایی که با سنقر در ارتباط است در اینجا آورده 

می شود. 

معرفی مایکل مترینکو 
مایکل مترینکو در سال 1946 میالدی در بیمارستانی 
اهل  وی  آمد.  بدنیا  پنسیلوانیا  اسکرانتون  شهر  در 
شهرکوچک اولیفانت پنسیلوانیاست که یک شهرک 
ذغالسنگ  استخراج  زمینه  در  نفری   7000 معدنی 
است. پدر و مادر وی مهاجرینی اوکراینی_لهستانی 
بودند. وی در آمریکا در رشته زبان انگلیسی تحصیل 
کرد وسپس بمدت دو سال در دانشگاه حاجی تپه 

آنکارا به تدریس انگلیسی پرداخت. 
این زمان که جنگ  وارد سپاه صلح شد. در  سپس 
ترکیه  در  چپ  تفکرات  و  بود  جریان  در  ویتنام 
طرفداران زیادی داشت و کردها نیز در حال جنگ 
و ستیز با دولت ترکیه بودند به مطالعه این گروهها 
به  با سپاه صلح  تا 73  از سال 1970  پرداخت.وی 
ایران آمد و بعد از دو تا سه ماه زندگی در همدان 

عازم سنقر شد و رسما مشغول بکار گردید.  
بین  در  که  زبانی  ترک  کوچک  شهر  را  سنقر  وی 
کردها محصور شده است معرفی می کند که خیلی 

توسط  سنقر  وی  نظر  از  نیست.  دور  عراق  مرز  از 
که  ای  بگونه  است  گذاری شده  پایه  میرزا  بایسنقر 
وی برای شکار به این منطقه آمده و پایش در شکار 
می شکند و چون چند ماه برای درمان ساکن منطقه 
منطقه  از  کند  بازیابی  را  تا سالمتی خود  می شود 

خوشش آمده و شهری در آن می سازد. 
مستر مایکل می گوید: 

نزدیک  میانه  آسیای  ترکی  به  بیشتر  سنقر  ترکی 
است تا ترکی آذربایجان یا ترکیه. من متوجه شدم 
که طرح فرش بومی سنقر کامال و دقیقا مشابه طرح 
قالی  یک  که  ای  بگونه  است  میانه  آسیای  قالیهای 
سنقر را با قالی بخارا اشتباه گرفتم. طرح مورد نظر 

فقط وفقط در این دو شهر دیده شده است. 
کردم  تدریس  منطقه  دبیرستان  در  یکسال  بمدت 
محصل   200 ما  بودم.  دبیرستان  زبان  معلم  من   .
هفته  در  جلسه  سه  آموزان  دانش  همه  و  داشتیم 
تفاوت  آموزان  دانش  این  داشتند.  انگلیسی  کالس 
اوال  داشتند.  آنکارا  دانشگاه  دانشجویان  با  اساسی 
همه پسر بودند. بعضی از دانش آموزان از روستاهای 
چون  آمدند  می  سنقر  به  تحصیل  برای  نزدیک 
روستاها تا کالس ششم بیشتر نداشتند. من با دانش 
آموزان کردزبانی سروکار داشتم که بسختی فارسی 
هم  شهری  زبان  ترک  آموزان  دانش   . بودند  بلد 
وضعیتی مشابه آنها داشتند. در حالیکه فارسی زبان 
رسمی و اداری کشور بود. افراد در این شهر معموال 
بلد  انگلیسی  و  ترکی  خودم  من  هستند.  زبانه  سه 
بودم که در طی اقامت در سنقر کردی را یاد گرفتم.  

ادامه در ستون مقابل

قسمت اول
و  پاسداران  از  تعدادی  شهادت 
جمهوری  مرزهای  امنیت  مدافعان 
اسالمی ایران به دست ایادی تکفیری 
به استکبار نشان داد دشمنان قسم 
ملت  و  اسالمی  مقدس  نظام  خورده 
مطامع  به  نیل  برای  مومن  و  غیور 
ددمنشانه  و  سفاکانه  خود  شیطانی 
به هر جنایت غیر انسانی دست می 
خود  زعم  به  رهگذر  این  از  تا  زنند 
جامعه  آرامش  و  امنیت  به  ای  لطمه 
خیال  زهی  اما  کنند  وارد  اسالمی 
این  خون  برکت  به  قطعا  که  باطل 
میهن  حریم  مدافع  مظلوم  شهیدان 
اسالمی عزم و اراده دشمن ستیزی و 
برخورد قاطع با مزدوران تکفیری در 
حریم  پاسدار  و  بصیر  و  ملت  قاطبه 
چندان  صد  ایران  عزیزمان  کشور 

خواهد شد ،
تحریریه  هیآت  و  مسئول  مدیر   «  
این  شهادت    » غرب  صدای  نشریه 
برادران غیرتمند را به محضر حضرت 
ولیعصر)عج( ، فرمانده معظم کل قوا 
اسالمی  ایران  پرور  شهید  ملت  و 

تبریک و تسلیت عرض می نمایند

تبریک و تسلیت
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بستر  نمودن  فراهم  بخشدار  وظایف  از  یکی 
سیاسی  فرهنگی  وارتقاء  رشد  جهت  وزمینه 
شده  انجام  است.کارهای  واجتماعی  اقتصادی 
در مقایسه با سنوات گذشته بر مبنای شاخص 

های ارتقاءتوضیح بفرمائید 
اهل  خدمت  نباشید  خسته  وعرض  سالم  هم  بنده 
انعکاس عملکرد وگزارش  رسانه که همیشه زحمت 
نباشند  وهمه  مدیران بعهده اهل رسانه است واگر 
شاید خیلی کارها به چشم نیاد به نوبه خود تشکر 
بخش  در  که  است  ماه  ده  مدت  در  که  ما  میکنم. 
حمایت  کردیم  سعی  خوب  شدیم.  مشغول  کلیایی 
مدیران باال دستی رو داشته باشیم سعی کردیم برای 
مردم روستاهای تابعه کاری که از دستمان برمی اید 
. ما در  انجام بدهیم  توانمان هست برای مردم  ودر 
بحث عمران روستایی که بیشترین کار و هماهنگی  
در بخشداری انجام دادیم . برگزاری مناقصه واجرایی 
مناقصه های روستایی وحدودا ۵۰۰ درصد پشرفت 
داشتیم و بصورت کلی جدولی که به شما ارائه می 
مشخص  آن  در  عمرانی  کارهای  کارکرد  کل  دهیم 
و بیان شده که نسبت به سال قبل . ما آبرسانی ۴ 

روستا فاقد دهیاری رو انجام دادیم 
علت و عدم انگیزه مردم درجهت سرمایه گذاری 
این دو عامل  که  در بخش کشاورزی چیست؟ 
یعنی عدم اشتغال و نبود سرمایه گذار موجب 
است  گشته  ها  مهاجرت  زمینه  شدن  آماده 

دلیل وعلت اصلی و عمده کار را بیان کنید 
شهرستان  همیشه  باید   ، ایران  کشاورزی  بحث  در 
گرفت.   نظر  در  کشور  از مشکالت  جدا  رو  استان  و 
جان  بالی  است   حاکم  کشور  بر  که  ارثی  قانون 
روزبه روز  ارث  قانون  است  شده  ایران  کشاورزی 
و  می کند  کوچک تر  و  کوچک  رو  ایران  های  زمین 
های   زمین  می بینید  هرروز  سرمایه گذاری  غیرقابل 
پدرانمان بین فرزندانشان تقسیم می ِشود که البته  
دالیل  از  یکی  پس  نیستند  نیز  سرمایه گذاری  قابل 
قابل  که  باشد  می  کشاورزی  زمین های  شدن  خرد 
گذران  حد  در  و  نیست  بزرگ  های  سرمایه گذاری 
همان معیشت کفاف می دهد که متاسفانه اگر خیلی 
هم کم باشد مجبورند از محل زندگی خود مهاجرت 
و  امرار  چون  باشند  دیگری  کار  دنبال  به  و  کنند 
بگویم  ما  اینکه  لذا  دهد  نمی  جواب  هم  معاششان 
بخش کلیایی یا شهرستان سنقر یا استان کرمانشاه 
می خواهیم مشکل رو حل کنیم اینطورنیست باید 
در سطح کشوری فکری برای رفع این مشکل شود. 
البته ما االن یه مهاجرت معکوس داریم گرایش به 
شاهد  ما  و  شده  بیشتر  روستا  در  زندگی  و  روستا 
مهاجرت معکوس درهمین شهرستان سنقر هستیم 
بنده  که  کلیایی  بخش  همین  در  مثال   عنوان  به 
هستم خود شاهد این موضوع هستم اگه به ساخت 
توجه کنید  و سازهایی که در روستا صورت گرفته 
صدق همین سخن بنده می باشد اگر چه بخشی از 

آن مهاجرت شاید موقتی و فصلی  ولی مهاجرت دائم 
هم داریم و جوانانی را می بینم که جهت راه اندازی 
یک شغلی اکنون به روستا ها بازگشته اند  و بیشتر 
و  کشاورزی  بحث  در  هایی  سرمایه گذاری  پی   در 
دامداری و مجموعه کشاورزی پس اکنون با ت.جه به 
مشکالت شهری که بوجود آمده ما شاهد این هستیم 

که مردم در حال مهاجرا از شهر به روستا هستند که 
می  را  روستا  در  اشتغالزایی  تسهیالت  وجود  وقتی 
بینند بیشتر رغبت به برگشت پیدا می کنند که خدا 
روشکر  جمهوری اسالمی در بحث زیر ساخت ها و 
بستر های الزم جهت زندگی توام با آرامش در روستا 
ها و حتی شهر ها بسیار خوب عمل کرده است در 
بحث گاز رسانی ، آبرسانی ، برق ، جاده و... اقداماتی 
که صورت گرفته همه نوید از یک مهاجرت معکوس 

را می 
جهت  در  دهیاران  و  اسالمی  شورای  عملکرد 
میزان  و  روستایی  حوزه  مشکالت  تسریع 

موفقیت آنان را چگونه ارزیابی می فرماید؟
 دهیاری و شورا هنوز به اون جایگاه خودش نرسیده 
رو  دهیارها  دوره  این  باز  ای  مرحله  یه  حاال  خیلی 
ملزم کردن که حداقل مدرک دیپلم رو داشته باشند 
باز خوبه یه جوانایی آمدن دهیارشدن فعالن انگیزه 
یک  که  اسالمی  شورای  و  دهیاری  هنوز  ولی  دارن 
برطرف  برای  و  اداره روستا  برای  پروسه دموکراسی 

بیان  باشد و در  کردن موانع و مشکالت روستا می 
کلی و تقریباً مدیریت  روستا هست اما به اون شکلی 
تا  ما  نیفتاده  جا  هنوز  شده  متصور  قانون  در  که 
اونجایی که توانستیم حتی قبل از رفتن به بخشداری 
در فرمانداری بودیم که دهیارها نسبت به وظایفشان 
و اختیاراتشان آگاهی دادیم و آنها را تشویق کردیم 
های  انگیزه  باید 
برد  باال  را  دهیاران 
وظایف  بتوانند  که 
خوبی  به  را  خود 
چرا  دهند  انجام 
بازوان  دهیاران  که 
بخشداری  پرتوان 
در  اما  هستند  ها 
این  بیان کلی ما در 
دهیارامان  از  مدت 
در  و  هستیم  راضی 
مختلف  موضوعات 
توان  آن  توانستند 
به  را  خود  اراده  و 

نمایش بگذارند. 
میزان و نحوه نظارت 
پروژه  بر  بخشداری 
در  عمرانی  های 
عملکرد  های  حوزه 
خود را بیان فرمایید 
آیا میزان هزینه کرد 
انجام  کار  میزان  با 
شده همخوانی دارد؟ 
همخوانی  باید  قطعاً 
یعنی  باشه  داشته 
بستیم  پیمان  ما 
انجام داده بهش پول  برابر متراژی که پیمانکار کار 
بوده  دریافتی  از  بیشتر  کارکردش  وهمیشه  دادیم 
یعنی اینکه فردی ۵۰ میلیون کار کرده ۴۰ تومنش 
رو نهایت کار پایان کار بایکی دوماه تاخیر هم طی 
انجام  حسن  درصد  وده  دادیم  بهش  بازدید  چندتا 

کارش میمانه سال بعد که کارشو ببینیم  
نظارت برپیمانکار به چه صورت است؟

 نظارت بر پیمانکارمان مهندس ناظر داریم اول پروژه 
خط پروژه میده هنگام انجام کار بازدید داره و آخر 
بسنده  هم  این  به  من  ولی  داشته  بازدید  هم  کار 
با یه مشاور عمرانی که داشتم آخر  نکردم و خودم 
کار ، کار رو تحویل گرفتم و به کار فقط ناظر بسنده 
نکردم که گفتم شاید مثاًل اعمال نفوذی شده باشه 
من خودم طی کارهایی که انجام شده حاال دو سه 
ماهی مشغول بودن حداقل بعضی کارها دوبار بعضی 
کارها یک  بار بعضی کارها شاید سه بار هم موردی 
بوده  تحویل  که  آخر  مرحله  و  کردیم  نظارت  شده 
خودمو  عمرانی  مشاور  هم  بردم  ناظر  مهندس  هم 

صورت  این  به  کردم  آزاد  رو  آخر  قسط  وبعد  بردم 
نیست حاال مراحل سالهای قبل و اینارو من نمیدانم 
و پاسخگوی عملکرد همه جا نیستم و فقط در بخش 
خودم سعی کردم این فیلتر ها رو بزارم  که با توجه 
به سنوات گذشته صورت  نسبت  که  ای  ارزیابی  به 
گرفته می شه گفت موفق عمل کردیم و قطعا باید 

بهتر از این هم بشویم
چه تعداد نیرو دربشخداری فعال و آیا با کمبود 

نیرو مواجه نیستید؟ 
استانداری ها و فرمانداری ها و فرمانداری های استان 
مخصوصاً  هستیم  مواجه  نیرو  مشکل  با  همش  ها 
روستا  که  جاهایی  یه  بخشداری   ها.   بخشداری 
از همکاران  مایل  حساب می شود که کمتر کسی 
هستن در بخشداری ها خدمت کنن ، حاال کسی که 
فرمانداری   نمیاد  قطعاً  کنه   می  استانداری خدمت 
جلسه   . بخشداری  نمیرن   فرمانداری  همچنین   و 
را  مسئله  این  داشتیم  استاندار  آقای  با  که  هم  ای 
ایم مثال ما در  با مشکل نیرو مواجه  مطرح شد که 
نیروی  نفر  چهار  داریم  نیرو  نفر  بخشداریمان شش 
استانداری ، فرمانداری و بخشداری هستند و در واقع 
دو نفرهم نیروی دهیاری ها داریم.  در کل باید گفت 
که ما با کمبود نیرو مواجه هستیم که این در نهایت 
منجر می شود که ما در پیشبرد کار آنطور که باید 

نتوانیم ظاهر شویم
که  عمرانی  و  کشاورزی  درحوزه  که  اقداماتی 
تاکنون به بهره برداری رسیده را بیان بفرمایید؟ 
رآسی  دویست  گاوداری  یک  ما  کلیایی  بخش  در 
داریم که در دست  احداث می باشد اما پروژه های 
ریز یا اینکه وام های در حد کوچیکتر یا دامپروری 
به  از شهر  که  داریم  را  و جوانانی  نداشتیم  صنعتی 
روستا برگشتند و یک اصطبل کوچک دایر کرده که 
مخارج معیشتش محیا شود اما  پروژه های بزرگی 
که در بخش کلیایی در دست اقدام بشه را نداریم و 
فقط همان گاوداری را داریم که در دست اقدامه الزم 
به ذکر است که یک گلخانه ای هست اونم با چند نفر 

اشتغال فعال هست 
حرف پایانی شما ممنون میشم : 

حرف پایانی انکه مشکل اساسی روستا و مشکل اصلی 
کل شهرستان و استان و کشور بیکاری می باشد ما 
باید در این زمینه بیشترفعال باشیم و بتوانیم پروسه 
ی دریافت تسهیالتی که از باال در نظر میگیرن حاال 
ستان  شهر  ظرفیت  و  ها  شهرستان  پتانسیل  گاهاً 
محلی رو در نظر نمیگیرن باید  کمی  بروکراسی ها 
رو کم کنیم جوانهایی که بدنبال ایجاد کار و شغل 
هستند راضی نگه داریم من فکر میکنم تالش در این 
زمینه بهترین کار می باشد که برای جوانها و برای 
مردم روستاهایی که دنبال اشتغال و کار و فعالیت 

جدید هستند باید انجام شود 

انگیزه مردم برای زندگی در روستا باال رفته است
گفتگوی اختصاصی  صدای غرب با روح اله رادپوش ، بخشدار بخش کلیایی

سد جامیشان ظرفیتی بسیار باال در جهت پرورش ماهی دارد
گفتگوی اختصاصی صدای غرب با شیرزاد کاووسی رییس اداره شیالت شهرستان سنقر و کلیایی

شیرزاد کاووسی ریس شیالت شهرستان سنقر و کلیایی 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  ضمن  ابتدا  در 
انقالب اسالمی و تسلیت بمناسبت ایام سوگواری فاطمه 
)ع(  اظهار داشت  امیدوارم که این درخت پربار انقالب 
ارمان  مسیر  در  تداوم  گذشته  سالیان  همچون  اسالمی 
های امام راحل را ادامه بدهد.شیرزادکاووسی  با اشاره به 
این موضوع که قبل از انقالب هیچگونه تولیدی ماهی چه 
در بخش سردابی وگرم ابی وتزینی وجود نداشت گفت 
انقالب  واین  اسالمی  جمهوری  وجود  برکت  به  امروز   :
شهرستان در همه زمینه ها به خودکفایی وصدور ماهی 
روی آورده است وی ادامه داد که اداره شیالت شهرستان 
در  ما  اکنون  و  کرد   کار  به  شروع   9۴ سال  پایان  در 
 ۴9۰ با  شهدا  سد  سد.یکی  اب  منابع  دو  از  شهرستان 
وتعداد ۴۰  با ۴2۰ هکتار   مفید وسد جامیشان  هکتار 
باب استخرهای دو منظوره بتنی در روستاهای شهرستان 
با  کلیایی  و  برخورداریم. ریس شیالت شهرستان سنقر 
بیان این مطلب که در سال 79 تا 82 قبل از بحث اب 
شرب چهار گونه بچه ماهی گرم ابی به تعداد یک میلیون 
بستر  و...در  ،آمور  کپور  جمله  از  قطعه  هزار  وچهارصد 
وصید  ماهی  وپرورش  ریزی  وبچه  شد  سازی  رها  سد 
بدلیل شرب شدن اب سد سلیمانشاه قطع شد وبرداشت 
وصید ماهی فقط تا پایان سال 97 می باشد افزود  299 
هزار قطعه بچه ماهی در بستر سد جامیشان رها سازی 
برابر  برای سد جامیشان در سال 97  شد.تسهیالت که 
اورده  میلیون  سیصد  و  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک 

خود شخص می باشد که کل سرمایه یک میلیارد وپانصد 
باشد وی همچنین گفت در سد جامیشان  میلیون می 
که  دارد  وجود  ماهی  پرورش  قفس  در حال حاضر 1۶ 
دو دوره در سال برداشت ماهی  دارند.که این قفس ها 

برداشت دو دوره انها به 2۰۰ تن می رسد.
تولید ماهیان گرم آبی 3۴۵ تن و  کاووسی عنوان کرد 
ماهیان سرد آبی 179 تن وماهیان تزئینی 3۰۰ هزار قطعه 
می باشد.وهمین تولیدات در سال 9۶ تولید ماهیان سرد 
آبی 131 تن.وتولید ماهیان گرم آبی 1۵۴ تن وماهیان 

تزئینی 27۶ 
ر  ا هز
بوده  قطعه 
وی  است 

همچنین 
ادامه  در 
ش  ر ا گز
ت  ا لید تو
نه  لیا سا
اداره مطبوع 
گفت  خود 
سال  تولید 
ن  هیا 9ما ۵
ابی  سرد 
و  تن   31
گرم  ماهیان 
تن   ۴9 آبی 
وماهیان تزئینی 2۵۰ هزار قطعه بوده است وی همچنین 
با بیان اینکه ماهیان گرم آبی در دو سد پرورش یافته و 
در سال دوبار قابل برداشت بوده است و ماهیان سرد آبی 
در استخرهای دو منظوره بتنی پرورش یافته ویکبار در 
سال قابل برداشت بوده  وازین جهت بدلیل داشتن مواد 
الی دارای کود برای زمین های کشاورزی در پایین دست 
شهرستان  در  استخر  باب   ۴۰ واین  باشد.  می  استخر  
فعال می باشند.واین استخرها کمکی ب اقتصاد خانواده 

می باشد.
ریس شیالت شهرستان سنقر و کلیایی در ادامه به  بحث 
 ۵ برای   داشتیم  وظیفه  گفت  و  کرد  اشاره  اشتغالزایی 
نفر مستقیم شغل ایجاد کنیم که  توانستیم برای ۶ نفر 
اشتغال مستقیم و12 نفر غیر مستقیم ایجاد کنیم وپیش 
بینی ما برای سال آینده  12 نفر مستقیم و2۴ نفر غیر 

مستقیم می باشد.
وی در مورد کالس های آموزشی بیان داشت که در سال 
9۶ تعداد ۵۰۰ نفر ودر سال 97 تعداد 7۰۰ وبرای سال 
اینده پیش بینی میشود تعداد 1۰۰۰ نفر  بصورت رایگان 
تحت آموزش جهت پرورش ماهی تحت نظارت شیالت 

شهرستان صورت گیرد.
کاووسی در پایان اظهار داشت  با توجه به نبود امکانات 
ومحدود بودن محل کار اما  توانستیم در پرورش ماهی  
اینجاست  اساسی  باشیم.مشکل  داشته  خوبی  پیشرفت 
شود  می  صادر  شهرستان  خارج  به  تولیدات  بیشتر  که 
عامل  همین  درشهرستان  ماهی  گرانی  عوامل  از  ویکی 
می باشد وی در ادامه گفت ما اول باید نیاز شهرستان را 
تامین کنیم در بحث گوشت ماهی سپس مازاد ان را به 
خارج شهرستان واستان های دیگر صادر کنیم.پیشنهاد 
من اینست که سرمایه گذار بیاد وزمین آن را شهرداری 
در  ماهی  وبازارچه  داده  قرار  گذار  سرمایه  اختیار  در 
شهرستان راه اندازی شود تحت نظارت اداره شیالت که 

همچنان که اینکار در کرمانشاه انجام شده است.



7منطقه آزاد
ای مشگله هس گفتمان

گفتمان اصلی انقالب، 
آزادی خواهی، لغو 

سانسور، حاکمیت قانون و 
پاسخگویی حکومت بود

را  انقالب  اصلی  گفتمان  دانشگاه  استاد  یک 
زندانیان  آزادی  دموکراسی،  آزادی خواهی، 
حاکمیت  سانسور،  لغو  شکنجه،  لغو  سیاسی، 
برابر  در  حکومت  بودن  پاسخگو  و  قانون 
سیاست های خرد و کالن می داند که در چهل 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  نیز  انقالب  سالگی 

گیرد.

به گزارش ایرنا، صادق زیباکالم، استاد دانشگاه 
چهلمین  آستانه  در  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی درباره مشکالت 
می گوید:  ایرناپالس  به  سال ها،  این  در  کشور 
نقطه ضعفی  عمده ترین  و  مهم ترین  بزرگ ترین، 
که من برای کشور در این 40 سال برمی شمرم، 
و  اهداف  راندن  حاشیه  به  و  زدن  پا  پشت 
اشاعه  و  طرح  عوض،  در  و  انقالب  آرمان های 
گفتمان رویارویی با غرب و آمریکاستیزی است 

و من این گفتمان را گفتمان رادیکال نامیده ام.

گفتمان  این  تصریح می کند:  ادامه  در  زیباکالم 
توسعه  انقالب،  اصلی  گفتمان  به جای  رادیکال، 
آزادی خواهی،  انقالب،  اصلی  گفتمان  اما  یافت. 
لغو  سیاسی،  زندانیان  آزادی  دموکراسی، 
شکنجه، لغو سانسور، حاکمیت قانون و پاسخگو 
بودن حکومت در برابر سیاست های خرد و کالن 
و  انقالب اسالمی  آرمان های  اهداف،  این ها  بود. 
همچنین اسباب بروز مخالفت با رژیم شاه شده 

بودند.

است  معتقد  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
در  که  نفری  میلیون ها  از   57 سال  در  اگر  که 
به  را  دنیا  تاریخی،  و  عظیم  راهپیمایی های 
نظرسنجی  بودند،  واداشته  تحسین  و  احترام 
می شد و می پرسیدند که شما که مخالف رژیم 
شاه هستید و خواهان سرنگونی او هستید، چه 
مشکلی دارید، مگر شاه چه کاری کرده  است؟ آن 
وقت اغلب پاسخ ها ناظر به دموکراسی خواهی و 

آزادی خواهی بود.

توضیح  اسالمی  انقالب  بروز  علل  درباره  وی 
آخرین  که  می گفتند  قطعاً  مردم  این  می دهد: 
حکومت  کار  کدام  بود؟  کی  آزاد  انتخابات 
است؟  بوده  قانون  اساس  بر  پهلوی  محمدرضا 
کدام روزنامه و مجله آزاد است و به صورت آزاد 
و مستقل از حکومت منتشر می شود؟ چرا باید 
داشته  زندانی  هزار  پنج  میلیونی،   35 کشور 
را جهنمی  ایران  بین الملل،  عفو  سازمان  باشد؟ 
کدام  بود.  کرده   توصیف  سیاسی  زندانیان  برای 
امری  چه  است؟  نشده  سیاسی شکنجه  زندانی 
را شاه خواست انجام دهد و گفت که نمی توانم 
بسته  را  پایم  و  دست  قانون  چون  دهم  انجام 
افراد  نصب  و  عزل  موقع  شاه  زمانی  چه   است؟ 
کدام  به  شاه  نمی دهد؟  اجازه  قانون  که  گفت 
مرجع، نهاد و افکار عمومی پاسخگو بود؟ این ها 

باعث بروز نارضایتی از رژیم شاه شده بود.

 90 از  بیش  می دهد:  ادامه  همچنین  زیباکالم 
از آن پنج هزار زندانی سیاسی دانشجو،  درصد 
و  مهندس  معلم،  روشنفکر،  روحانی،  نویسنده، 
تحصیل کرده  قشر  اکثریت  یعنی  بودند.  پزشک 
بودند  پهلوی  رژیم  مخالف  سال ها  آن  در  ایران 
باز  بودند که وقتی در سال 56، فضای  و آن ها 
سیاسی به وجود آمد، استقبال کردند و مردم و 
الیه های دیگر مردم را تحریک کردند و توانستند 
آن ها را به خیابان ها بکشانند، اما متأسفانه این  
زیر  زیادی،  حد  تا  اسالمی  انقالب  آرمان های 

دست و پای غرب ستیزی رفته است.

مشکل  بزرگ ترین  که  می افزاید  ادامه  در  او 
آرمان های  تضعیف  سال،   40 این  در  کشور 
یک  در  و  دموکراسی خواهی  و  آزادی خواهی 

کالم، گفتمان انقالب اسالمی است.

شکم هایی که خواب نمی شناسند و سرمایه 
هایی که در خواب بهره برداری اند...

  

سرزمین گرد زادگان مهمانوازی که جهان, آزادی 
و آزادگی و سخاوتمندی را از آنان آموخت,ناحیه 
ای از زاگرس دارای کوه هایی استوار و رودخانه 
های متعدد و پهناور و زیبا, فصل های رنگین و 
چهار  و  دلنشین  معتدل  هوایی  و  آب  و  پرشکوه 
فصل رنگارنگ, جغرافیایی از تاریخ که غرب و شرق 
آسیا و اروپا به آن می رسند,تقارنی از طبیعتی که 
در خود اعتقاد و سلحشوری و استواری را صفات 
چهره ی خود ساخته و سرفصلی از کتاب تاریخ 
درس  و  فخر  ی  مایه  جهانیان  برای  همواره  که 
آموزی بوده و چون شعله ای همواره آتش ناکامی 
برافروخته  بیگانگان  دل  در  را  ورزی  حسادت  و 
است, »کرمانشاه«سرمایه ای برای ایران و جهان 
که همواره در خواب بهره برداری از ظرفیت های 
خود مانده است و پنجه های پرقدرت جوانانش, 
به دنبال کسب روزی و برای امرار معاش, کوله بار 
استادیوم  کابین,  تله  دیگرند,  شهرهای  ی  بسته 
المپیک,  دهکده  قطار,  ریل  منو  نفره,  هزار  چند 
ظرفیت  و...  سو  قره  رودخانه  حاشیه  ساماندهی 
جاذب  های  سرمایه  و  آفرین  اشتغال  های 
توریستی که همچنان در خواب بهره برداری اند.

جدای از ظرفیت های بازرگانی و تجاری, تاریخی, 
گردشگری و زیارتی و خود شهرموزه ی کرمانشاه 
که هر محله ی قدیمی آن, کتاب داستانی برای 
تاریخ ورزش و شجاعت و پهلوانیست, انشاهلل که 
هرچه سریعتر شاهد بهره برداری از سرمایه های 
به خواب رفته استان از طرف مسعولین و جریان 
اقتصادی,این  پتانسیل های  بیشتر  گرفتن هرچه 

پنجه ی فوالدی سرزمینمان باشیم...
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اداری  شورای  جلسه  در   کلیایی  سنقرو  فرماندار 
شهرستان با خیر مقدم استاندار کرمانشاه و همراهان 
و مسئولین و گرامیداشت ایام فاطمیه)س( و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت: مدیریت 
بسیار خوب استاندار کرمانشاه در حادثه زلزله سرپل 
ناصر معصومی  یادگار خواهد ماند. محمد  به  ذهاب 
زاده عملکرد 9 ماهه فرمانداری سنقرو کلیایی را در 
سالجاری و افزایش قابل توجه در  اقدامات انجام شده 
وخدمات رسانی در حوزه های مختلف و مقایسه آن 
کرد.  راتشریح  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
جذب بیش از 112 درصد تسهیالت اشتغالزایی، 2 
سفر  با  امام)ره(  امداد  کمیته  اعتبارات  شدن  برابر 
تعداد 4 مجوز  به سنقرو کلیایی، صدور  فتاح  دکتر 
فرش  تسهیالت  فقره   572 پرداخت  گردی،  بوم 
سنقر،  آب  خانه  تصفیه  برای  اعتبار  جذب  بافی، 
انجام فعالیتهای قابل توجه در حوزه عمران شهری 
و روستایی، پیگیری در خصوص کاهش آسیب های 

اجتماعی، مالقات عمومی 
رضایتمندی  ایجاد  و 
آموزش  کشاورزی،  مردم، 
تهیه  معدن،  و  صنعت  و 
فارغ  از  اطالعات  بانک 
نیازمندان  و  التحصیالن 
سامانه  اندازی  راه  واقعی، 
ساماندهی  پیامکی، 
شخصی  مسافربرهای 
خانه  تکلیف  تعیین  و 
و...  مجوز  بدون  باغهای 
موضوعاتی  مهمترین  از 
سنقرو  فرماندار  که  بود 
قابل  اقدامات  کلیایی 
ها  حوزه  این  در  توجه 
فرماندار  کرد.  تشریح  را 
مشکالت  کلیایی  سنقرو 
کرد  تشریح  را  شهرستان 
و راکد بودن پروژه تصفیه 
 30 با  سنقر  آب  خانه 
فیزیکی،  پیشرفت  درصد 
از  آزادراه  احداث  اهمیت 
سنقر،  به  همدان  مسیر 

آب و فاضالب، دوبانده شدن و شهرداری شهرسطر، 
آسفالت 4 کیلومتر راه کامیاران به سنقر، کمر بندی 
شرقی سنقر که به دلیل عدم ساخت پلهای ورودی 
تخصیص آب  نیست، عدم  استفاده  قابل  و خروجی 
تکمیل  عدم  بحران،  مدیریت  ساختمان  کشاورزی، 
کلینیک تخصصی بیمارستان امام)ره( بافت فرسوده 
و طرح هادی روستاها، عدم پوشش تلفن همراه در 
سنقر،  نشانی شهر  آتش  نبودن  مجهز  نقاط،  برخی 
دستی  صنایع  بازارچه  ایجاد  شهدا،  مزار  ساماندهی 

و... را از مهمترین آنها ذکر کرد. 
اداری  شورای  نشست  در  هم  کرمانشاه  استاندار 
سنقروکلیایی گفت: تا این لحظه موفق شده ایم که 
آن  بیشتر  رشد  از  و  متوقف  را  استان  بیکاری  نرخ 
جلوگیری کنیم و تمایل به سرمایه گذاری و شاخص 
کسب و کار در استان در حال بهبود است.مهندس 
بازوند اظهار داشت: سرمایه گذارانی که قصد ایجاد 
دارند،در  را  در حوزه سد مخزنی جامیشان  اشتغال 
چارچوب نظام تخصیص می توانند نسبت به معرفی 
اگر  اقدام کنند.  فعالیت ها و شروع سرمایه گذاری 
هم سرمایه گذارانی بیشتر از سقف تخصیص اعالم 
مصارف  در  جویی  صرفه  صورت  در  کنند،  آمادگی 
است.وي  افزایش  قابل  تخصیص  این  دست،  پایین 
تصریح کرد: پاسخگویی نهایی درقبال مشکالت پروژه 
ها به مدیریت ارشد و مردم استان بر عهده مدیران 
کل است و اینکه مدیران بگویند پیمانکاران کوتاهی 
کرده اند،پذیرفته نیست. مدیران برای این مدیر شده 
اند که مشکالت را حل کنند. مقام ارشد استان بیان 
مشارکت  با  باید  قانون  اساس  بر  ها  آزادراه  داشت: 
بخش خصوصی احداث شوند اما نحوه و مقدار این 
مشارکت با نظر وزیر راه و شهرسازی تعیین می شود 
از  کرمانشاه  همدان  آزادراه  عبور  دولت  پیشنهاد  و 
تغییر  اسدآباد  به  را  اما مجلس آن  بود  مسیر سنقر 

این موضوع نیستیم و  نیز طبیعتا موافق  داد که ما 
در حال تدوین پیشنهادی برای امور زیربنایی دولت 
برای بزرگراه سنقر- بیستون هستیم و سرمایه گذار 
آن را هم پیدا کرده ایم. استاندار کرمانشاه همچنین 
گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی به رأی مردم 
بین  مطلوبی  همدلی  همیشه  و  نهند  می  ارج  عزیز 
ملت و رهبر برقرار بوده است و بسیج یعنی مشارکت 
مردم در توسعه و سازندگی کشور و به همین خاطر 
نماینده  است.  انقالب  عظیم  دستاوردهای  از  بسیج 
عالي دولت در استان ادامه داد: عزم و خودباوری ملت 
ما ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد و بن مایه 
آن در فرهنگ عاشورا و فاطمی است. مهندس بازوند 
اظهار داشت: از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
172 سد توسط فرزندان و مهندسین ایرانی ساخته 
و  عمرانی  حوزه  در  عظیمی  افتخار  که  است  شده 
زیربنایی به شمار می رود. وي همچنین گفت: انصافا 
جناب آقای حسینی کیا نماینده محترم مردم شریف 
سنقروکلیایی به شدت و جدیت باتمام توان درحال 
رایزنی و پیگیری برای طرح های عمرانی شهرستان 
صفدری  آقا  حاج  از  هستند  سنقر  آزادراه  ویژه  به 
-امام جمعه محترم سنقر،- که پیگیر مطالبات مردم 

هستند و همیشه با ادبیات و لحن مثبت از خدمات 
باعث  و  کرده  قدردانی  مردم  خادمین  و  دولتمردان 
سنقرو  فرماندار  زحمات  از  اند،و  شده  أنها  دلگرمی 
کلیایی و ارائه گزارش عملکرد خوب و مثبت تشکر 

می کنم.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگري از سخنان خود با 
اشاره به زلزله سال گذشته در استان افزود: زلزله آبان 
96یک بحران ملی بود که تبدیل به یک اهرم برای 
این وحدت  و پرچمدار  انسجام ملی شد  و   وحدت 
ملی نیز شخص مقام معظم رهبری بود که باحضور 
و پیام دلگرم کننده خودزمینه را فراهم کردند که از 

زلزله یک فرصت برای استان ساخته شود
وي همچنین با اشاره به تالش هاي در حال انجام 
تا  تصریح کرد:  استان  در  بیکاري  نرخ  براي کاهش 
این لحظه موفق شده ایم که نرخ بیکاری استان را 
متوقف و از رشد بیشتر آن جلوگیری کنیم و تمایل 
به سرمایه گذاری و شاخص کسب و کار در استان 
کرد:  تصریح  بازوند  مهندس  است.  بهبود  حال  در 
»کرمانشاه،  اینکه  از  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
ایران اسالمی است« باید محور برنامه  چهره زیبای 
این چهره زیبا را  باشد و همه تالش کنیم  های ما 
بر اساس برداشت و حوزه کاری خود به مردم کشور 
استانی  کرمانشاه  زیرا  کنیم  معرفی  دنیا  حتی  و 
باظرفیت و ثروتمند است و اگر فرصت سوزی کنیم، 

باید در قیامت پاسخگو باشیم.

امام جمعه سنقرو کلیایی هم ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت ایام فاطمیه )س( و بزرگداشت مقام معظم 

حضرت فاطمه زهرا)س( و همچنین تبریک و 
پیروزی  اهلل دهه فجر چهلمین سالگرد  ایام  تهنیت 
انقالب اسالمی  اظهار داشت : امیدواریم که بتوانیم 

همچنان که در این چهل سال 

برای حفظ ، رشد و بقای این نظام تالش های بسیاری 
با همان خط ومشی  این راه ومسیر  صورت گرفته  
که امام و رهبری ترسیم کرده اند  ادامه داشته باشد 
ایشان اظهار داشت که ارزشمند بودن این انقالب را 

میتوان از موضع گیری سنگین دشمنان
علیه این انقالب فهمید حجت االسالم و المسلمین  
صفدری افزود: امام )ره( که دوازدهم بهمن ماه 57 

وارد تهران شدند و در بهشت 
زهرا خطاب به آحاد مردم فرمودند من دولت تعیین 
میکنم من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم 

من تو دهن این دولت )دولت سابق
انقالبی  تیم  روز   سه  از  بعد  میزنم،  طاغوتی(  و 
بختیار  امام  اما    ، داشتند  حاکم  تیم   با  مذاکراتی 

رانمی پذیرفت و می گفت تا وقتی که استعفاء
ندهی من با تو هیج مالقاتی نمی کنم چون تورا غیر 
قانونی میدانم  امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی 

در ادامه ضمن بیان این موضوع که در
با انتخاب مهدی بازرگان رسما دولت موقت تشکیل 
شد گفت : امام اولین چیزی که از بازرگان خواست 
برگزاری انتخابات آزاد و رفرادنوم و همه پرسی بود  
وی ادامه داد و اظهار داشت  در نوع حکومت اختالف 
داشت  وجود  هایی 
مگفتند  ای  عده  و 
اسالمی  حکومت 
جمهوری  ها  وبعضی 
یا  دموکراتیک 
دموکراتیک  حکومت 
 : فرمودند  امام  اما 
اسالمی  جمهوری 
و  کمتر  کلمه  یک  نه 
بیشتر  کلمه  یک  نه 
االسالم  حجت 
اشاره  با  صفدری 
ای  عده  اینکه   به 
میگفتند بیاید عناوین 
که  را  هایی  حکومت 
رای  به  خواهید  می 
امام  گفت   بگذارید 
اعتقاد  من  فرمدند: 
اسالمی  جمهوری  به 
همه  در  لذا   دارم 
نوع  انتخاب  پرسی 
بنویسید  حکومت 
اسالمی  جمهوری 
نظر  پرسی  همه  این  در  هم  ومردم   نه  یا  آری 
خودشان را اعالم کنند  وی در ادامه گفت  عده ای 
میگفتند نیازی به همه پرسی نیست ما همه موافق 
خلق جمهوری اسالمی هستیم امام فرمودند: من این 
امروز  بدهند چراکه   رای  مردم  باید  ندارم  قبول  را 
شما می گوییدمردم هیچ حرفی ندارند اما  فردا )50 
از  و می گویند   ایند  ای می  یه عده  آینده   سال( 
همه  کردندبنابراین   استفاده  سو  مردم  احساسات 
پرسی برگزار شد و قریب به  98 درصد مردم  و به 

جمهوری اسالمی رای دادند. 
امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به تعامل مسئوالن 
با مردم افزود شما مسوالن ، مدیران این نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هستید پس باید  خادم این ملت 
باشید و برای  این ملت و  برای برقرای ارتباط بین 
امام و امت تالش کنید ایشان ادامه داد و گفت باید 

ضمن  تالش بیشتر
به  دشمن  که   چرا  کنیم  بیشتر  نیز  را  نظارتمون 
صورت همه جانبه به کشور و دولت فشار آورده است 
پس با تالش بیشتر باید این فشار ها را بی اثر کنیم.

به  اشاره  با  همچنین  شهرستان  محترم  جمعه  امام 
آزاد راه سنقر اظهار داشت سال هاست که با موضوع 
این آزاد را به مردم امید می دهیم و امروز که ب به 
یکباره این آزاد را از مسیر سنقر تغیر پیدا می کند 
و به شهری دیگر می رود این بازی با افکار عمومی 
است ایشان در ادامه با بیان این موضوع که کنسل 
شدن این آزاد راه ضربه ی بسیار محکمی به مردم 

خواهد
لحاظ  از  با شرایطی که شهرستان  داشت  اظهار  زد 
آزادراه  دارد پس موضوع  قرار  بست  بن  در یک  راه 
یک موضوع مهم و حیاتی می باشد که لزوم توجه 

و پیگیری مسئوالن و استاندار محترم را می طلبد 

 سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان سنقر و کلیایی 

مدیران بگویند پیمانکاران کوتاهی کرده اند ، پذیرفته نیست

محسن رجبی
گروه فرهنگ و هنر

زهرا بنی عامریان
دبیر گروه جامعه

عیدی پیش از موعد استاندار به مردم استان/ کرمانشاه کالنشهر شد
و  روابط عمومی  اداره کل  واحد خبر  گزارش  به   
امور بین الملل استانداری، مهندس بازوند استاندار 
مردم  به  تبریکی  پیام  خبر،  این  ذکر  با  کرمانشاه 
کرمانشاه صادر نمودند که متن کامل آن به شرح 

ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  تمدن  گهواره  عنوان  به  دیرباز  از  کرمانشاه 
مناسبات  در  ویژه  جایگاهی  از  کشور  غرب  مرکز 
و تقسیمات کشوری برخوردار بوده است و باتوجه 
به این نقش تاریخی و نیز نقش مردم شریف استان 
در دوران دفاع مقدس، کالنشهر بودن مرکز استان 
افکار  در  حق  به  و  جدی  مطالبه  یک  عنوان  به 

عمومی مردم عزیز این سامان مطرح بوده است.
باتوجه به حساسیت بجای مردم استان نسبت به 
رسمیت یافتن موضوع کالنشهر بودن کرمانشاه به 
لحاظ فرصتهای ارزنده ای که اطالق این عنوان به 

ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی برای استان ایجاد 
میکند، پیگیری این مطالبه مردمی به جدیت در 
قرار  استان  ارشد  مدیریت  مجموعه  کار  دستور 
پیگیری  ماه  چندین  از  پس  نهایت  در  و  گرفت 
چهلمین  از  پس  روز  یک  نهایت  در  فرسا  طاقت 
این  موفق شدیم  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
و  کنیم  محقق  را  استان  مردم  حق  به  خواسته 
-برادر  کشور  محترم  وزیر  ابالغیه  با  کرمانشاه 
از  فضلی-  رحمانی  دکتر  آقای  جناب  ارجمندم 

امروز به عنوان یکی از کالنشهرهای رسمی کشور 
تثبیت گردید.

جا دارد ضمن تبریک این رخداد خجسته به فردفرد 
مردم شریف استان، از تالشهای دیگر ارکان موثر 
حمایتهای  ویژه  به  موضوع  این  در  نقش آفرین  و 
فقیه  ولی  محترم  علما-نماینده  اهلل  آیت  حضرت 
امام جمعه کرمانشاه- مجمع محترم  و  استان  در 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 

دیگر عزیزان قدردانی نمایم.

عمومی  اعالن  آیین  فرصت  اولین  در  انشاهلل 
کالنشهر شدن کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بازوند
استاندار کرمانشاه

23بهمن 97
تهران

پروژه احداث بزرگراه 
سنقر ـ  بیستون متوقف شد

گردنه مله ماس یکی از نقاط حادثه خیز استان 
است و با توجه به اینکه در مسیر اصلی اتصال 
و  استان  مرکز  به  سنقروکلیایی  شهرستان 
زائرین  آمد  و  رفت  پرتردد  همچنین در مسیر 
کربال از استان های شمال غربی کشور از قبیل 
دوبانده  گرفته،  قرار  مهران  مرز  به  و....  زنجان 
های  برنامه  اولویت  در  باید  مسیر  این  شدن 
که پس  اینکه  لذا  گیرد.  قرار  استان  مسئوالن 
بیستون  باند دوم سنقر  از سالها پروژه احداث 
مله  گردنه  خاکبرداری  عملیات  و  شده  شروع 
اجراست  حال  در  خوبی  پیشرفت  با  ماس 
متاسفانه با عدم اختصاص بودجه کافی و بموقع 
، عملیات اجرایی متوقف گردیده است. و با توجه 
تردد  موجود،  خاکبرداری   حجم  وضعیت  به 
شده  مواجه  جدی  مشکل  با  شهرستان  مردم 
و در ایام تعطیالت نوروزی خطرات جانی برای 
دارد.  پی  در  را  عبوری  خودروهای  سرنشینان 
واز طرفی هم قتل گاهی برای مردم شهرستان 
می باشد سالیان سال خانوادها را داغدار میکند. 
باال  مسوالن  با  رایزنی  به  نیاز  بین  این  در  لذا 
اداره  الخصوص   بودجه  جذب  جهت  دستی 
کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به عنوان 
درصد   15 به  نزدیک  تنها  پروژه  این  کارفرما 
پیمانکار که  شرکت جهاد  مبلغ کل کارکرد  
و  است  کرده  پرداخت  باشد  می  همدان  نصر 
مشاور  این پروژه نیز شرکت مهندسین مشاور 
فرا رهساز فن می باشد در این بین توقف این 
رفت.وتا  خواهد  مردم  چشم  به  آن  دود  پروژه 
این پروژه هم همچون پروژه تصفیه خانه سنقر 
تعطیل یا بصورت الک پشت وار ادامه پیشرفت 
ندهد نیاز به رایزنی والبی گرهای جهت جذب 

بودجه دارد

منتظر ارسال اخبار و 
یادداشت هایتان هستیم

09182928087
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صاحب امتیاز : سید محسن امینی
مدیر مسئول : سید محسن امینی

مدیر شورای سردبیری : ایوب کماسی
زیر نظر شورای سردبیری :

دبیر گروه سیاسی : مسلم ساالری
دبیر گروه خبر : یونس جمالی

دبیر گروه جامعه : زهرا بنی عامریان
دبیر گروه فرهنگ و هنر : کیمیا فارغی
دبیر گروه اندیشه : سید مهدی امینی

دبیر گروه حقوق : فاطمه سلیمی
طراح و گرافیست : سید محسن امینی

چاپخانه : پیام رسانه همدان
 : کلیایی  و  سنقر  شهرستان   : آدرس 
میدان 15 خرداد شهرک نیرو انتظامی 
نبش خیابان 20 متری جابر ابن حیان 

کد پستی : 6751384449

تیراژ : 10000 نسخه

راه های ارتباطی ما :

شماره های تماس :
    09182928087 
   09187278112 

تلگرام و سروش :  
      09383822492

ایمیل :  
Sedayegharb@gmail.com

کانال تلگرام :
t.me/@Sedayegharb97

سایت :
www.sedayegharb97 .ir

.irt.me/@Sedayegharb97

سازمان آگهی ها :

  09182928087
0918463474 0
09187278112

)نرشیه صدای غرب در هک ، ویرایش و  اصالح  مطالب ارسالی آزاد است(

 ، فرهنگی   ، نامه سیاسی  هفته  دو 
، ورزشی اجتماعی   ، اقتصادی 

گروه جامعهـ  احسان شاهملکی جوانترین عضور شورای بخش مرکزی 
اقدامات  گفت  غرب  صدای  با   گفتگو  در  سنقروکلیای  شهرستان 
انتخاباتی  حوزه  در  سال  دو  این  طول  در  گرفته  صورت  کارهای  و 
دهستان باوله بسیار رضایت بخش بوده است ، هرچند کاستی هایی 

همچنان وجود دارد 
با  که  اقداماتی   ،
اعتبارات  به  توجه 
مربوطه  تخصیصی 
قابل  هم  زیاد  که 
ولی  نبوده  توجه 
همدلی  و  همت  با 
و  اعضاء  دیگر 
خوب  همکاری 
این  محترم  دهیار 
دهستان سعی برآن 
صورت  به  که  شده 
اساسی  و  اصولی 
به  که  بگیرند  انجام 
حال  به  تا  ا...  حمد 
این چنین هم شده 

است . 
اشاره  با  شاهملکی 
شورا  عملکرد  به 
از  داشت  اظهار  ها 
جمله  عملکردهایی 
آن  به  توان  می  که 
اشاره کرد، در بحث  
روستایی  مبلمان 
گذاری  جدول 
دهستان  داخل 
بوده که بیش از 20 
خیابان   3 و  کوچه 
و کوچه های  اصلی 

فرعی )تقریباً 30 کوچه( را در بر می گیرد ، همچنین بالغ بر 1000 
بلوار  احداث   . است  گرفته  انجام  ها  رو  پیاده  در  فرش  سنگ  متر 
فلزی  پل  عدد   4 ساخت  همچنین   معابرو  روشنایی  نصب  و  اصلی 
در معابر اصلی که جزء دغدغه اصلی راننده ها محسوب می شد جز 
در4راه  داشت   بیان  وی  است  بوده  ها  کاری شورا  اصلی  اولویتهای 
اصلی ورودی دهستان لوله سیمانی جاگذاری شده است که هدف از 
این کار جلوگیری از جمع شدن آب در مسیرو رفع ایجاد دردسر و 
مشکل برای تردد وسایل نقلیه خصوصاً در فصول سرد سال بود که 
هزینه هنگفتی هم در بر داشت و همچنین شن ریزی داخل دهستان 
این   ، شد  اشاره  آن  به  که  بود  ای  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  از 
عضو جوان شورا  در ادامه گفت : در بحث ورزشی هم کارهای قابل 
تحسینی صورت گرفته است که می توان به راه اندازی  تیم فوتسال 
شهید شاهملکی اشاره کرد که بدون هیچگونه کمک مالی از ارگان یا 
نهادی انجام گرفته است و یا افتتاح باشگاه کشتی و رزمی که تقریباً 
15 سال بال تکلیف و بدون فعالیت بوده ، ایشان در ادامه به اقدامات 
صورت گرفته در حوزه بهداشت اشاره نمود و گفت در حوزه بهداشت 
است  گرفته  صورت  اقداماتی  کاری  مسئولیت  وسع  به  توجه  با  هم 
که می توان به جمع آوری سگ های ولگرد اشاره کرد  که یکی از 

نگرانی های ساکنین این دهستان بود که تا به حال 3 مرتبه انجام 
شده است . 

این  دهستان  در  اهم مشکالتی که  بیان  ادامه ضمن  در  شاهملکی 
وجود دارد افزود با توجه به جمعیت این دهستان که بالغ بر 1300 
نفر می باشد مسئولین شهرستان 
خاصی  توجه  بایستی  که  آنچنان 
ندارند  و  نداشته  دهستان  این  به 
این  مردم  گفت  همچنین  وی   ،
دارند  حقی  به  مطالبات  دهستان 
شهرستان  مسئولین  اگر  که 
همکاری و مساعدت کنند ما هم 
تمام  ها  خواسته  این  اجرای  در 
توان خود را به کار خواهیم گرفت 
آسفالت  مطالبات  این  از  یکی  که 
کردن خیابان های اصلی و به تبع 
برای  که  چرا  هاست  کوچه  آن 
امکانات  به  توجه  با  یک دهستان 
 ، درمانگاه  مثل  درآن  موجود  
 ، بسیج  حوزه   ، اورژانس115 
جهاد   ، انتظامی  نیروی  پاسگاه 
مراجعات  محل  و...  کشاورزی 
اهالی دیگر روستاهای اطراف می 
های  خیابان  آسفالت  عدم  باشد 
دهستان  این  زیبنده  زیاد  اصلی، 
به موضوع  آب  نیست شاهملکی 
اشاره کرد و  باوله  شرب دهستان 
گفت درخصوص تأمین آب شرب 
مطالبه  و  اصلی  دغدغه  جزء  که  
اولیه اهالی این دهستان می باشد  
سوی  از  خاصی  کار  حال   به  تا 
بایستی  که  آنچنان  مسئولین 
هرچند  است  نگرفته  صورت 
صورت  باره  این  در  اقداماتی 
گرفته است ولی روند آن به کندی صورت می گیرد که خود موجبات 
خواسته  به  اشاره  ضمن  وی   . است  کرده  فراهم  را  مردم  نارضایتی 
های دیگر دهستان باوله گفت عدم وجود شبکه فاضالب با توجه به 
از خواسته ها و گالیه های  جمعیت موجود در دهستان یکی دیگر 
مردم می باشد  که توجه ویژه مسئولین به صورت اساسی را می طلبد 
ایشان در ادامه افزود  درخواست های دیگری هم هست اما اولویت  
این  چراکه  شد   اشاره  آن  به  که  بود  اصلی  مطالبات  در  رسیدگی 
دهستان با توجه به عنوان نامش ، هنوز خیابان ها و کوچه های آن 
نامگذاری نشده اند یا در حوزه های دیگر مثل بهداشت  این دهستان 
و  توجه  این مسائل  به  باشد که رسیدگی  زباله می  فاقد یک سطل 
حمایت مسئولین شهرستان را می طلبد . احسان شاهملکی در پایان 
اشاره داشت : این دهستان ظرفیت تبدیل به بخش را دارد و چندین 
نمایندگان  خصوصاً  شهرستان  مسئولین  طرف  از  که  هست  سال 
محترم ادوار مجلس وعده های تبدیل دهستان به بخش را داده اند 
اما تا به حال به آن عمل نشده است وی عنوان کردکه انتظار می رود  
مسئولین خصوصاً نماینده محترم که در این باره قول هایی هم داده 
است به وعده خود جامه عمل بپوشاند و همان طور که ذکر شد در 
خصوص دیگر مطالبات این دهستان هم توجه ویژه ای داشته باشند .  

دهستان باوله ظرفیت تبدیل شدن به بخش را دارد
گفتگوی اختصای صدای غرب با جوان ترین عضو شورای بخش مرکزی  شهرستان سنقروکلیایی

از کانال ما دیدن فرمایید

آدرس : سنقر چهار راه ابوذر غفاری ) طوطی سابق(
رحیمی09379789596

شکوفه ی عزیزم
امیر حسین جان
دانش آموز پایه اول دبستان شهدای هفتم تیرکرمانشاه

 اینک که بادستهاي مهربان، عزم راسخ 
و ذهن خالق در کوچه هاي دل، حدیث 
به  شدی  موفق  و  سرودي  را  افتخار 
عنوان رتبه اول و یکی از دانش آموزان 
برگزیده  مدرسه  این  ممتاز  و  برتر 
تالش  و  واال  همت  شکرانه  به  شوی، 
شکوهمندت، تو را گرم به آغوش می 
کشم و برایت بهترین ها و برترین ها را 
آرزو دارم و بدین سبب از معلم مهربان 
انتظاری  خانم   سرکار  سختکوشت،  و 
و نیز مادر مهربان وزحمتکشت، خانم 
را  دانی  قدر  و  تشکر  کمال  عزیزی 
دارم  که این شکوفه را در دامان خود 

از طرف : پدرتپرورش دادید.
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