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سرمقاله

فاطمه آتش پیکر 

ــت  ــش دول ــان پیدای ــاه از زم کرمانش
ــی  ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ــدرن ت م
ــران از ســاحل  محــور توســعه غــرب ای
ــبالن  ــات س ــهرتا ارتفاع ــدر خرمش بن

ــم . میبینی
دیگــر  همچــون  هــا  کرمانشــاهی 
اقشــارمردم ایــران در انقــالب۵۷ نقــش 
قابــل غیــر قابــل انــکاری داشــته 
انــدو پــس از انقــالب هــم ضمــن 
 اینکــه کرمانشــاه همچنــان محــور

 توســعه ی غــرب ایــران بودنقــش 
 فعاالنــه ای نیــز پــس از انقــالب داشــت .

بــا شــروع جنــگ تحمیلــی  کرمانشــاه 
بــه محــور تقســیم نیروهــا و پشــتیبانی 
از جبهــه هــا در دفــاع ازمرزهــای 
شــد. تبدیــل  ایــران  گوهــر   پــر 

در  آنچــه  کوتــاه  مــرور  بنابرایــن 
انقالب،بعــد از انقــالب، جنــگ و گذشــته  
نشــان مــی دهــد کرمانشــاه همــواره در 
 ســمت درســت تاریــخ ایســتاده اســت 
امــا پــس از جنــگ  ک کرمانشــاه 
هــای  گــذاری  سیاســت  قربانــی 
ــد. ــگ ش ــس از جن ــدت  پ ــاه م  کوت

بگوییــم  اگــر  انصافیســت  بــی   
ــر  ــعه نظی ــق توس ــاه از مصادی کرمانش
گازکشــی،  سدســازی،  ســازی،   راه 
فضاهــای  توســعه  کشــی،  بــرق 
ــت  ــطح بهداش ــا ی س ــی، ارتق آموزش
عمومــی  و ... برخــوردار نبــوده. معترفیم 
و بــا صــدای بلنــد مــی گوییــم  همــه ی 
ــه وســع  ــت هــای پــس از جنــگ ب دول
خودشــان در افزایــش خدمــات عمومــی  
در اســتان کرمانشــاه تــالش کــرده انــد. 
ــه اینجاســت هیچکدام از سیاســت  گالی
گــذاران و تصمیــم گیــران و برنامــه 
ریــزان برنامــه ای بــرای بکارگیــری آنچه 
بــه صــورت بخشــی انجــام شــده بــرای 
 توســعه فراگیــر اســتان  نداشــته انــد تا

کرمانشــاه ب جایــگاه تاریخــی خودکــه 
برگــردد. داشــت  ادامــه   تاجنــگ 

ما در ســالگرد پیــروزی انقــالب همچنان 
هــای  آرمــان  ب  خــودرا  وفــاداری 
انقــالب اســالمی ابرازواعــالم مــی کنیــم 
ــج ــی ک ــبت ب برخ ــم نس ــا نمیتوانی  ام

سلیقگی ها گالیه مند نباشیم.
 قــدر دان خدمــات پــس از انقالبیــم امــا 

گالیــه هــم داریــم.
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ــرا رســیدن چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند  ــا ف  همزمــان ب

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  حــوزه  در  پــروژه   80 انقاب اســامی 
صنایع دســتی بــا حجــم ســرمایه گذاری و اعتبــاری بالــغ بــر 1450 
 میلیــارد ریــال در ســطح اســتان کرمانشــاه افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی   به گــزارش 
 8 چهارشــنبه  روز  قــادری  امیــد  کرمانشــاه،  اســتان  صنایع دســتی 
ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــت:»به مناس ــار داش ــی اظه ــت و گوی ــاه در گف بهمن م
دهــه مبــارک فجــر و در ســال مزیــن بــه نــام جهــش تولیــد 73 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  حوزه هــای  در  پــروژه 
میلیــارد   790 بــر  بالــغ  اعتبــاری  و  گــذاری  ســرمایه  حجــم  بــا 
 ریــال در ســطح اســتان کرمانشــاه بــه بهــره بــرداری می رســد.«
ــش  ــا بی ــن پروژه ه ــتقیم ای ــی مس ــتغال زای ــه اش ــام اینک ــا اع  او ب
هتــل   2 شــامل  پروژه هــا  کرد:»ایــن  تصریــح  اســت،  نفــر   250 از 
 5 مســافر،  خانــه   37 بوم گــردی،  اقامتــگاه   13 آپارتمــان،  هتــل  و 
فروشــگاه  و  کارگاه   7 بین راهــی،  پذیرایــی  و  گردشــگری  مجتمــع 
محصــوالت صنایع دســتی، 6 دفتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری 
می باشــد.«  کرمانشــاه  اســتان  ســطح  در  گردشــگری  محوطــه   3  و 
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،   مدیــرکل 

ــه  ــی و 14 مجموع ــد اقامت ــدن 52 واح ــه ش ــا اضاف ــاه افزود:»ب کرمانش
خدماتــی و رفاهــی بــه زیرســاخت های گردشــگری اســتان تحــول 
ــرد.« ــکل می گی ــتان ش ــگری اس ــاختی گردش ــوزه زیرس ــی در ح  مهم
ــای  ــروژه در حوزه ه ــی 7 پ ــات اجرای ــاز عملی ــه آغ ــن ب ــادری همچنی  ق

ــرمایه گذاری و  ــم س ــا حج ــتی ب ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
 اعتبــاری بالــغ بــر 659 میلیــارد ریــال در ایــام دهــه مبــارک فجر خبــرداد.
گردشــگری  مجتمــع  پروژه هــا  ایــن  میــان  کــرد:»در  تصریــح   او 
ــال  ــارد ری ــر 500 میلی ــغ ب ــذاری بال ــرمایه گ ــم س ــا حج ــتون ب بیس
گردشــگری  کوریــدور  مســیر  در  گرفتــن  قــرار  بــه  توجــه  بــا 
اســت.« برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  بســتان  طــاق   _  بیســتون 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــگری آب ــعه گردش ــوزه توس ــن در ح  او افزود:»همچنی
ــرح  ــه ط ــی س ــات اجرای ــتان، عملی ــاالی اس ــیل های ب ــا و پتانس ظرفیت ه
گردشــگری بــا محوریــت تفریحــات و ورزش هــای آبــی در ســد های 
جامیشــان، سلیمان شــاه و شــیان آغــاز می شــود، کــه می توانــد در 
ــور  ــرب کش ــی غ ــگری آب ــب گردش ــه قط ــاه را ب ــک کرمانش ــده نزدی آین

ــد.« ــل کن تبدی

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی در دو نامــه مراتــب ثبــت 
ــر میراث فرهنگــی ناملمــوس  ملــی شــش اث

ــرد. ــاغ ک ــاه اب ــتاندار کرمانش ــه اس را ب
ــه  ــی از دو نام ــا، در یک ــزارش میراث آری به  گ
ــنگ  ــه هوش ــان ب ــر مونس ــر علی اصغ دکت

بازونــد آمــده اســت:
ــازمان  ــکیل س ــون تش ــاده ۱ از قان ــرای م »در اج
ســال  مصــوب  گردشــگری  و  میراث فرهنگــی 
۱۳۸۲ و مــواد ۱۱ و ۱۲ از قانــون الحــاق جمهــوری 
ــه کنوانســیون بین المللــی حفــظ  ــران ب اســامی ای
میراث فرهنگــی ناملمــوس مصــوب ســال ۱۳۸۴ 
ــور  ــون مذک ــی قان ــه اجرای ــواد ۲ و ۳ آیین نام و م
مصــوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ هیئــت محتــرم وزیــران و 
ــور،  ــی مذک ــه اجرای ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ب
میراث فرهنگــی ناملمــوس بــا عنــوان »مهــارت 
پخــت نــان کزینکــه )منطقــه ای بــه پیشــنهاد 
اســتان کرمانشــاه(« بــه شــماره ۱۹۸۷، »بــازی 
ســاتیاری«  روســتای  در  قمچــان  بومی محلــی 
ــی  ــذای قاپل ــت غ ــون پخ ــماره ۱۹۸۹، »فن ــه ش ب
منطقــه ریجــاب« بــه شــماره ۱۹۸۹، »شــکرانه 
ــمه«  ــتای نس ــکرگذاری آب در روس ــن ش آب: آیی
ــه  ــان نیم ــت ن ــارت پخ ــماره ۱۹۹۰ و »مه ــه ش ب
فیــس )منطقــه ای بــه پیشــنهاد اســتان کرمانشــاه( 
بــه شــماره ۱۹۹۱ در تاریــخ ۵/۴/۱۳۹۸ در فهرســت 
ملــی میراث فرهنگــی بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــن  ــدام کــه موجــب حفــظ و احیــای ای ــه اق هرگون

ــت. ــد اس ــورد تأکی ــود، م ــراث ش می
ــرای  خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد مراتــب ب
ــط  ــئوالن ذی رب ــات و مس ــه مقام ــرا ب ــاع و اج اط
ــع  ــه را مطل ــن وزارتخان ــدام ای ــاغ و از نتیجــه اق اب

ــد.« کنن
وزیــر  دیگــر  مشــابه  نامــه  در  همچنیــن 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی بــه 
ــا  ــوس ب ــی ناملم ــاه میراث فرهنگ ــتاندار کرمانش اس
ــه  ــه وره« ب ــهر بان ــان ش ــد قرب ــم عی ــوان »مراس عن
شــماره ۱۴۸۷ در تاریــخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ در فهرســت 
ــت،  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــی میراث فرهنگ مل

می شــود. ابــاغ  
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اشتغالزایی
۱۵۰۰ نفر در حوزه 
کشاورزی با افتتاح 

پروژه ها
 در کرمانشاه

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــاه- رئی کرمانش
اســتان کرمانشــاه از اشــتغالزایی یــک هــزار و 490 
نفــر بــا افتتــاح 115 پــروژه ایــام اهلل دهــه فجــر در 

ــر داد. ــتان خب اس
ــو  ــروز در گفتگ ــر ام ــد از ظه ــی بع ــش حاتم نوربخ
ــه پروژه هــای دهــه  ــا اشــاره ب ــگار مهــر ب ــا خبرن ب
مبــارک فجــر اظهــار کــرد: 124 پــروژه شــامل 115 
ــروژه آغــاز عملیــات اجرایــی  ــروژه افتتــاح و 9 پ پ
در اســتان کرمانشــاه در ایــام اهلل دهــه فجــر صورت 

می گیــرد.
 551 گــذاری  ســرمایه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  فجــر  دهــه  پروژه هــای  میلیاردتومانــی 
پروژه هــا  ایــن  افــزود:  کرمانشــاه  اســتان 
تعریــف کرمانشــاه  شهرســتان   14 تمامــی   در 

 شده است .
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه 
بــا اشــاره بــه اشــتغالزایی یــک هــزار و 490 نفــر بــا 
ــح  ــر، تصری ــه فج ــام اهلل ده ــای ای ــاح پروژه ه افتت
کــرد: پروژه هــای دهــه مبــارک فجــر شــامل 
ــع  ــی، صنای ــی و گیاه ــدات دام ــای تولی پروژه ه
تبدیلــی کشــاورزی و حوزه هــای خــاک و سیســتم 

آبیــاری نویــن تحــت فشــار اســت.
ــه شــیوع ویــروس  ــا توجــه ب گفتنــی اســت کــه ب
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــاح و آغ ــم افتت ــا مراس کرون
ــر روز  ــی ه ــو کنفرانس ــورت ویدئ ــه ص ــا ب پروژه ه
ــتانداری  ــت اس ــهدای دول ــات ش ــالن جلس در س
ــتان  ــد اس ــران ارش ــور مدی ــا حض ــاه ب کرمانش

برگــزار می شــود.

اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــاورزی  ــتاوردهای کش ــی دس ــاه در گزارش کرمانش
کرمانشــاه پــس از گذشــت چهل و دو ســال از 
ــال  ــت: در س ــمرد و گف ــاب را برش ــروزی انق پی
ــاه 670  ــی کرمانش ــدات زراع ــزان تولی 1357 می
ــر  ــال حاض ــم در ح ــن رق ــه ای ــود ک ــن ب ــزار ت ه
ــن  ــزار ت ــون و 528 ه ــار میلی ــش از چه ــه بی ب
 رســیده و رشــدی 7 برابــری داشــته اســت.
ــاد  ــازمان جه ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نوربخــش  کرمانشــاه،  اســتان  کشــاورزی 
کشــاورزی  تولیــدات  کل  میــزان  حاتمــی 
اســتان کرمانشــاه را طــی ســال 99 بیــش از 
ــرد و  ــام ک ــن اع ــزار ت ــون و 78 ه ــج میلی پن
ــاه  ــاورزی کرمانش ــدات کش ــوع تولی ــزود: مجم اف
ــس  ــوده و پ ــن ب ــزار ت ــاب 800 ه ــش از انق پی
ــری کل  ــش از 6 براب ــد بی ــاهد رش ــاب ش از انق
 تولیــدات کشــاورزی در اســتان بــوده ایــم.
ــدی  ــوالت تولی ــوص دیگر محص ــی درخص حاتم
ــتان در  ــدم اس ــد گن ــزان تولی کرمانشــاه گفت: می
ســال 1357حــدود 270 هــزار تــن بــوده درحالــی  
کــه در ســال زراعــی گذشــته 870 هزار تــن گندم 
در اســتان تولیدشــده و در اوایــل انقــاب میــزان 
تولیــد محصــول جــو 78 هــزار تــن بــوده کــه طی 
 ســال 99 بــه 318 هــزار تــن افزایش یافتــه اســت.
ــت در  ــش زراع ــات بخ ــه توفیق ــه ب وی در ادام
تولیــد حبوبــات پرداخــت و افــزود: در حــال 
اســتان  در  نخــود کشــور  یک ســوم  حاضــر 
کرمانشــاه تولیــد می شــود و رتبــه نخســت 
کشــوری در تولیــد نخــود از آن کرمانشــاه اســت 
ــال 99 در  ــی س ــاه ط ــتان کرمانش ــن اس ،همچنی
ــد  ــور ،در تولی ــم کش ــه پنج ــدم رتب ــد گن تولی
ــه  ــه ای رتب ــد ذرت دان ــه اول،در تولی ــو رتب ج
دوم،در تولیــد چغنــدر قنــد رتبــه ســوم ،در 
تولیــد کلــزا رتبــه ششــم و در تولیــد آفتابگــردان 
اســت. کشــور  دوم  رتبــه  حائــز   آجیلــی 
حاتمی ســطح باغــات اســتان کرمانشــاه را در 
ــال  ــار و در ح ــزار هکت ــدود 15 ه ــال 57 ح س
ــرد  ــوان ک ــار عن ــزار هکت ــش از 41 ه ــر بی حاض
محصوالتــی  تولیــد  ســاخت:  خاطرنشــان  و 
همچــون زعفــران کــه در ســال های گذشــته 
ــا  ــا ب ــه  تنه ــون ن ــته هم اکن ــود نداش ــًا وج تقریب
ــت  ــار کش ــش از 422 هکت ــن بی ــت رفت ــر کش زی
ــران  ــرآوری زعف ــه ف ــعه یافته، بلک ــران توس زعف
ــی آن  ــع تبدیل ــعه صنای ــد و توس ــت 5 برن و فعالی

ــت. ــترش یافته اس ــتان گس ــطح اس ــز در س  نی
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــدات باغ ــزود: تولی وی اف
تــن  هــزار  پنــج  ســال 1357 حدود  در 
بــود، و در حــال حاضــر در اســتان ســاالنه 
داریــم. باغــی  تولیــد  تــن  هــزار   380 

بعــد  و  قبــل  ای  گلخانــه  تولیــدات  بــه  وی 
انقــاب اشــاره داشــت و خاطرنشــان کــرد: 
ســال  در  کرمانشــاه  گلخانه هــای  ســطح 
امــروز  و  بــود  تزئینــی  ُگل  بــه  57 محــدود 
فعــال  پوشــش  تحــت  اراضــی  هکتــار   43
ــود دارد. ــاه وج ــه در کرمانش ــوالت گلخان  محص
حاتمی ســپس بــه توفیقــات بخــش مکانیزاســیون 
پرداخــت و تصریــح نمــود: ضریــب مکانیزاســیون 
کرمانشــاه در ســال 1357 را 27 صدم اســب بخار و 
 در حــال حاضــر بــه 1.87 اســب بخــار عنــوان کرد.
ــل  ــی قب ــدات دام ــه تولی ــه ب ــی در ادام حاتم
و بعــد انقــاب پرداخــت و گفــت: میــزان کل 
تولیــدات دامــی اســتان کرمانشــاه در ســال 
ســاالنه  امــروزه  و  تــن  هــزار   129  ،1357
انــواع محصــوالت  از 550 هــزار تــن  بیــش 
ــود. ــد می ش ــاه تولی ــتان کرمانش ــی در اس  دام

در  قرمــز  گوشــت  تولیــد  افــزود:  وی 
بــوده  500تــن  و  هــزار   12 تنهــا   57 ســال 
گوشــت  هــزار  تــن  ســاالنه  45  امــروز  و 
شــود. مــی   تولیــد  اســتان  در   قرمــز 

وی ادامــه داد: قبــل از پیــروزی انقــاب ســاالنه 15 
هــزار تن گوشــت مــرغ در اســتان کرمانشــاه تولید 
ــزار  ــر 85 ه ــال حاض ــم در ح ــن رق ــد و ای می ش
 تــن اســت کــه رشــد پنــج برابــری داشــته اســت.

ــا  ــاورزی کرمانشــاه ب رئیــس ســازمان جهــاد کش
ــال های  ــل در س ــی عس ــد 500 تن ــه تولی ــاره ب اش
ــتان  ــامی در اس ــاب اس ــروزی انق ــی پی ابتدای
کرمانشــاه افــزود: تولیــد عســل اســتان در 
ــت. ــزار و 500 تن اس ــش از 6 ه ــر بی ــال حاض  ح
تبدیلــی صنایــع  توجــه  قابــل   رشــد 

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کرمانشــاه افــزود: در ســال 1357 صنایع تبدیلــی 
تکمیلــی خیلــی کمــی در بخــش کشــاورزی 
داشــتیم ولــی پــس از گذشــت 42 ســال از انقــاب 
ــش  ــرآوری بخ ــای ف ــت واحده ــوع ظرفی مجم
ــش از  5  ــر بی ــال حاض ــتان در ح ــاورزی اس کش
ــر کل  ــزان براب ــن می ــت و ای ــن اس ــون ت میلی

 تولیــدات ســاالنه بخش کشــاورزی اســتان اســت.
آبزیــان تولیــد  از 47 برابــری  بیــش   رشــد 
ــرفت های  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــپس ب ــی س حاتم
در  اســتان  در  گرفتــه  صــورت  خــوب 
داشــت:  اظهــار  شــیاتی  تولیــدات  حــوزه 
شــیاتی  تولیــدات  کل  ســال 1357 میزان 
بــوده  حدود 500 تــن  کرمانشــاه  اســتان 
بیــش  حاضــر   حــال  در  میــزان  ایــن  کــه 
 از 23 هــزار و 500 هــزار تــن رســیده اســت.
حاتمی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمانشــاه در حــال 
ــن  ــی بی ــان گرماب ــد ماهی ــه اول تولی ــر رتب حاض
گفــت:  دارد،  را  استان های غیرساحلی کشــور 
همچنیــن در زمینــه تولیــد ماهیــان ســردابی رتبه 
 پنجــم بیــن استان های غیرســاحلی را داریــم.
ــی  ــرورش ماه ــای پ ــرای پروژه ه ــی از اج حاتم
ــتای  ــو و در راس ــک کار ن ــوان ی ــه عن ــس ب در قف
ــاد کــرد و از در  پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی ی
ــودن واحدهــای پــرورش ماهــی  دســت توســعه ب

ــر داد. ــتان خب ــس در اس در قف

 گیتی آناین

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانکرمانشاه:

تولیدات کشاورزی کرمانشاه نسبت به پیش از انقالب
 بیش از ۶ برابر شده است
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انتصاب شایسته جنابعالی را بعنوان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، صمیمانه تبریک عرض نموده،

 موفقیت روزافزونتان را از درگاه خداوند سبحان خواهانیم.

جناب آقای

 مهندس مجید گلزاری

 علی عزیزی
مدیرعامل شرکت حمل و نقل سراسری جاده رانان سرمست

 بابک ترابی
روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم آباد غربستاد دیه استان کرمانشاه

تبریک 
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کرمانشــاه- شــهردار کرمانشــاه گفــت: کرمانشــاه تنهــا شــهری 
اســت کــه بــا ارائــه خدمــت بازخواســت می شــوی و در صــورت 

عــدم ارائــه خدمــت کســی بــا شــما کاری نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســعید طلوعــی در نشســت خبــری 
ــهری  ــه ش ــران مجموع ــن و مدی ــور معاونی ــا حض ــه ب ــروز ک ام
ــه  ــن مجموع ــاله ای ــرد ۲ س ــریح عملک ــرای تش ــاه ب کرمانش
ــود  ــا وج ــهر ب ــن ش ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــهری برگ ش
ــن  ــددی در ب ــل متع ــه دالی ــاال، ب ــیل های ب ــا و پتانس ظرفیت ه

ــه اســت. ــرار گرفت بســت ق
ــهر  ــدن ش ــارج ش ــا راه از خ ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــای عمران ــرای پروژه ه ــذار ب ــرمایه گ ــذب س ــاه ج کرمانش
ــی  ــری بعض ــه فک ــم کوت ــازه بدهی ــد اج ــزود: نبای ــت، اف اس

ــود. ــرمایه گذاران ش ــرار س ــب ف ــراد موج اف
ــه نامبــارک در  ــاه بــا گالیه منــدی از روی شــهردار کرمانش
کرمانشــاه، تصریــح کــرد: متأســفانه در ایــن شــهر بــرای انجــام 
ــئولین  ــم و از مس ــرار می گیری ــت ق ــورد بازخواس ــا م پروژه ه
ــتی  ــچ بازخواس ــد هی ــام نمی دهن ــه کاری انج ــی ک و مدیران

نمی شــود.
طلوعــی ادامــه داد: اجــرای پــروژه تله کابیــن کرمانشــاه آرزوی 
۲0 ســاله مــردم ایــن شــهر بــود، امــا بــا اجــرای آن هجمه هــای 
مختلــف از ســوی برخــی افــراد بــه دلیــل منافــع شــخصی بــه 

شــهرداری صــورت گرفــت.

ــالم ترین دوران  ــر س ــال حاض ــهری ح ــت ش دوران مدیری
تاریــخ شــهرداری اســت

ــدارد،  ــی ن ــط امالی ــته غل ــالی نانوش ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــا و  ــام پروژه ه ــر روی تم ــه ب ــی ک ــد دقیق ــا رص ــت: ب گف
ایــن دوره  بــه جــرأت می گویــم  دارد،  اقدامــات وجــود 

ســالم ترین دوران تاریــخ شــهرداری بــوده اســت.
بــه گفتــه وی، تنهــا راه آبادانــی و پیشــرفت کرمانشــاه اتحــاد 
ــن  ــا ای ــت و ب ــهر اس ــن ش ــران ای ــئولین و مدی ــی مس و همدل
ــای  ــر نهاده ــت و دیگ ــک دول ــه کم ــازی ب ــر نی ــی دیگ همدل

ــم. ــهر نداری ــارج از ش خ
ــی  ــای عمران ــه پروژه ه ــان اینک ــا بی ــاه ب ــهردار کرمانش ش
ــت،  ــام اس ــال انج ــی در ح ــیار خوب ــرفت بس ــا پیش ــهری ب ش
ــور  ــهرداری های کش ــر ش ــه دیگ ــرایطی ک ــرد: در ش ــد ک تاکی
ــالش  ــتکار و ت ــا پش ــا ب ــد، ام ــبی ندارن ــی مناس ــع مال وض
ــهر  ــطح ش ــی در س ــات خوب ــهری اقدام ــت ش ــه مدیری مجموع

ــت. ــام اس ــال انج ــاه در ح کرمانش
طلوعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ثمــره ایــن تــالش و پشــتکار طی 
6 مــاه آینــده بــه نتیجــه خواهــد نشســت، بیــان کــرد: عــالوه 
بــر تأمیــن منابــع مالــی بــرای پروژه هــای عمرانــی، شــهرداری 

در پرداخــت حقــوق پرســنل شــهرداری بــه روز اســت.

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــات ش ــور در جلس ــدم حض ــل ع دلی
ــت ــورا اس ــفتگی در درون ش ــاه، آش کرمانش

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــات ش ــور در جلس ــدم حض ــل ع وی دلی
کرمانشــاه را آشــفتگی ایــن شــورا دانســت و تصریــح کــرد: تــا 
کنــون ســه بــار بــرای حضــور در جلســه شــورا دعــوت شــده ام 
ــه حــد نصــاب نرســیدن اعضــا و از رســمیت  ــه علــت ب کــه ب
ــت  ــه بازگش ــور ب ــای راه مجب ــات از نیمه ه ــن جلس ــادن ای افت

شــدم.
ــک اعضــای شــورای  ــک ت ــان اینکــه دســت ت ــا بی طلوعــی ب
ــر  ــت: ه ــم، گف ــردم می بوس ــر م ــه خاط ــاه را ب ــهر کرمانش ش
زمــان کــه از شــهردار بــرای حضــور در جلســات شــورای شــهر 
دعــوت شــده اســت، بــر اســاس قانــون بــا توجــه بــه موضــوع 
ــه عنــوان نماینــده شــهردار  دعــوت نامــه یکــی از معاونیــن ب

بــرای پاســخگویی در جلســه حضــور پیــدا کــرده اســت.
ــل  ــه دلی ــاه ب ــهر کرمانش ــت در ش ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــخت اس ــیار س ــهر بس ــن ش ــت ای ــای و موقعی ویژگی ه
ــا وجــود افزایــش قیمــت قیــر، ۲00 هــزار  خاطرنشــان کــرد: ب
ــال  ــی س ــاه ط ــهر کرمانش ــطح ش ــفالت ریزی در س ــن آس ت
ــفالت ریزی در  ــم از آس ــن حج ــه ای ــده ک ــام ش ــاری انج ج

ــت. ــوده اس ــر ب ــی نظی ــهر ب ــن ش ــخ ای تاری

ــتند و  ــا هس ــان م ــی نعمت ــردم ول ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب طلوع
شــأن مــردم کرمانشــاه ایــن همــه مشــکالت شــهری نیســت، 
خاطــر نشــان کــرد: بــه دلیــل حجــم مشــکالت شــهری کــه از 
ــده، حجــم عظیــم  ــه جــا مان ــرای دوره مدیریتــش ب گذشــته ب

ــد. ــم نمی آی ــه چش ــی ب ــات عمران ــی از اقدام برخ
ــا کار  ــا ب ــدان را تنه ــواب منتق ــه ج ــان اینک ــا بی ــی ب طلوع
بیشــتر بــرای آبادانــی شــهر می دهــم، تاکیــد کــرد: در ابتــدای 
ــانه ها  ــگاه رس ــاه، ن ــهردار کرمانش ــوان ش ــه عن ــورم ب حض
ــا و  ــتن پروژه ه ــر نشس ــه ثم ــا ب ــروز ب ــا ام ــود، ام ــی ب منف
ــران  ــه مدی ــانه ها ب ــاد رس ــهری اعتم ــی ش ــات عمران اقدام

ــت. ــده اس ــب ش ــهری جل ش
ــوارض  ــذ ع ــوع اخ ــه موض ــاره ب ــا اش ــاه ب ــهردار کرمانش ش
پذیــره، گفــت: مبلــغ اخــذ شــده بابــت تخلفــات همــان مبلــغ 
مصــوب شــورای اســالمی شــهر کرمانشــاه در دفترچــه عــوارض 

اســت.
ــوع  ــک موض ــره ی ــوارض پذی ــذ ع ــه اخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــزود: ش ــت، اف ــی اس ــی و فن تخصص
مصوبــه ای مبنــی بــر اخــذ پذیــره بــه نــرخ ســال تخلــف بــر 
اســاس رأی دیــوان عالــی عدالــت اداری بــه تصویــب رســانده، 
ایــن در حالــی اســت کــه در تمــام شــهرهای کشــور پذیــره بــه 
نــرخ روز دریافــت می شــود و بایــد بــه دلیــل افزایــش قیمــت 

ــود. ــذ ش ــرخ روز اخ ــه ن ــف ب ــه تخل ــک، جریم مل
ــرخ  ــه روز ن ــذ ب ــتعالم اخ ــوع اس ــرد: موض ــد ک ــی تاکی طلوع
ــده  ــام ش ــهرداری ها انج ــازمان ش ــور و س ــره از وزارت کش پذی
کــه در جــواب ایــن اســتعالم، کار شــهرداری را قانونــی دانســته 
و تأییــد ایــن امــر بــه شــهرداری کرمانشــاه نیــز ابــالغ شــده 

اســت.
ــذ  ــوص اخ ــهر در خص ــورای ش ــه ش ــرد: مصوب ــح ک وی تصری
ــت  ــی اس ــور یک ــتورالعمل وزارت کش ــا دس ــره ب ــوارض پذی ع
ــرا  ــهر را اج ــورای ش ــه ش ــز مصوب ــاه نی ــهرداری کرمانش و ش
می کنــد، امــا تفســیر برخــی از اعضــای شــورای شــهر بــا ایــن 
مصوبــه متفــاوت اســت کــه بایــد شــورای شــهر تفســیر خــود 

ــه دهــد. ــه طــور دقیــق ارائ ــه را ب را از ایــن مصوب

بــه دنبــال جــذب ســرمایه گــذار بــرای ایجــاد مجموعــه 
تفریحــی در چــم بشــیر هســتیم

ــه چم بشــیر  ــه آخریــن وضعیــت ســاماندهی رودخان طلوعــی ب
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: تفاهــم نامــه ای بــرای حفــاظ گــذاری 
ــه مــا بیــن شــهرداری و آب منطقــه ای کرمانشــاه  ایــن رودخان
منعقــد شــد و تعهــد شــهرداری مبنــی بــر حفــاظ گــذاری ۵0 

درصــد از ایــن رودخانــه انجــام شــده اســت.
ــه چم بشــیر برنامــه داریــم،  ــرای رودخان ــا بیــان اینکــه ب وی ب
تاکیــد کــرد: بــه دنبــال جــذب ســرمایه گــذار بــرای ایجــاد یک 
ــاد  ــه ایج ــتیم ک ــکان هس ــن م ــی در ای ــی آب ــه تفریح مجموع
ــتان  ــاق بس ــراب ط ــود آب س ــا وج ــی ب ــه تفریح ــن مجموع ای

ــود. ــگر ش ــاالی گردش ــذب ب ــب ج ــد موج می توان
شــهردار کرمانشــاه بــه دریافــت اوراق مشــارکت برای نوســازی 
و بازســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی شــهر اشــاره و اظهار 
کــرد: متأســفانه هــم نــاوگان اتوبــوس و هم نــاوگان جمــع آوری 
ــم  ــت و ه ــوده اس ــدت فرس ــه ش ــاه ب ــهری کرمانش ــه ش زبال

اکنــون در حــال نوســازی و بازســازی ایــن نــاوگان هســتیم.
ــی  ــوی برخ ــی در جل ــتن نیوجرس ــث گذاش ــه بح ــی ب طلوع
ــا  ــهر ب ــت: ش ــرد و گف ــاره ک ــاژها اش ــاختمان ها و پاس از س
ــرای  ــن اقــدام ب دریافــت عــوارض از مــردم اداره می شــود و ای
مجبــور کــردن صاحبــان ملکــی اســت کــه حتــی بــا گذشــت 
چندیــن ســال حاضــر بــه پرداخــت حــق و حقــوق شــهرداری 

ــتند. نیس
وی بــا اشــاره بــه بســتن درب طــاق بســتان، افــزود: متأســفانه 
ــار  ــظ آث ــرای حف ــی ب ــراث فرهنگ ــدات می ــود تأکی ــا وج ب
ــی  ــه تاریخ ــاز در محوط ــاخت و س ــری از س ــی و جلوگی تاریخ
ــه  طــاق بســتان، ایــن ســازمان در ســال های گذشــته اقــدام ب
ســاخت غیــر مجــاز  کــرده بــود کــه کامــاًل مانــع دیــده شــدن 

ــد. ــتان می ش ــاق بس ــی ط ــاق اصل ط
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حمیــد اعتصــام فــر در ابتــدای ایــن جلســه بــا اشــاره بــه حــدود ۲1۷ هــزار 
تــن آســفالت در ســطح معابــر شــهر ریختــه شــده و کار روِکــش و لکــه گیــری 
معابــر انجــام شــده اســت، گفــت: ایــن حجــم عظیــم آســفالت طــی ایــن دو 

ســال صــورت گرفــت.
ــر اینکــه حاشــیه میــدان  ــا تاکیــد ب معــاون عمرانــی شــهرداری کرمانشــاه ب
حصاربنــدی شــده و در برنامــه اجــرا اســت، افــزود: تــا شــهریور ســال آینــده 

ــرداری شــود. تــالش داریــم ایــن تقاطــع بهــره ب
ایــن مســؤول بــا اشــاره اینکــه پــروژه تقاطــع غیرهمســطح امــام حســین )ع( 
در دیمــاه 9۷ حــدود 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــت، افــزود: بــا آمــدن 
ــدود 6  ــت و ظــرف ح ــرار گرف ــتور کار ق ــه ســرعت در دس ــروژه ب طلوعــی، پ

مــاه و اواســط ســال گذشــته بهــره بــرداری شــد.
ایــن مســؤول پیشــرفت پــروژه تقاطــع غیرهمســطح  شــهید ســپهبد قاســم 
ــر از  ــروژه دیمــاه 9۷ کمت ــن پ ــوب دانســت و گفــت: ای ســلیمانی هــم را مطل
۲0 درصــد پیشــرفت داشــت، امــا در حــال حاضــر بــه پیشــرفت 90 درصــدی 

ــود. ــاح می ش ــال افتت ــر امس ــا آخ ــه ت ــیده، ک رس
وی بــا یــادآوری اینکــه اقدامــات معبــر کیهانشــهر هــم تــا حــد خوبــی پیــش 
ــفند  ــت: از اس ــاده، گف ــر افت ــه تاخی ــوی کار ب ــرایط ج ــر ش ــه خاط ــه و ب رفت

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــاره از س دوب
ــه طــول 3٫۵ کیلومتــر و عــرض  ــا بیــان اینکــه پــروژه فــوق ب اعتصــام فــر ب
۷0 متــر اســت و از انتهــای کیهانشــهر شــروع شــده و بــه بزرگــراه امــام )ره( 
ــن بســت خــارج می شــود و  خواهــد رســید، عنــوان کــرد: ایــن شــهرک از ب
ظــرف ســه ماهــه ســال آینــده تــالش داریــم ایــن پــروژه را بــه بهــره بــرداری 

برســانیم.
معــاون عمرانــی شــهرداری کرمانشــاه انجــام 113 هــزار متــر مربــع پیــاده رو 
ســازی را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه حــوزه عمرانــی شــهرداری در دو 
ســال اخیــر عنــوان کــرد و افــزود: مشــکالت 60 نقطــه از نقــاط آبگیــر ســطح 
شــهر رفــع شــده و نقــاط دیگــر ظــرف دو ســه مــاه آینــده رفــع خواهــد شــد.

سنگ اندازی برخی در طرح پیاده راه سازی
 “مدرس” کرمانشاه

محســن ارجمنــدی در ایــن جلســه اظهــار داشــت: در زمینــه توســعه نــاوگان 
اتوبوســرانی ۴0 میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت بــرای خریــد اتوبــوس گرفتــه 

ایــم کــه بــه نــاوگان افــزوده خواهــد شــد.
ــاوگان  ــه بازســازی ن معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری کرمانشــاه ب
فرســوده اشــاره و عنــوان کــرد: طــی رایزنــی بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه 

ریــزی در حــال دریافــت تســهیالت جهــت نوســازی نــاوگان هســتیم.
ــر کرمانشــاه در  ــه تلفــات جــاده ای 110 نفــری در ســطح معاب ــن مســؤول ب ای
ســال گذشــته اشــاره و عنــوان کــرد گفــت: بــا شناســایی 19 نقــاط خطرســاز 
شــهر، کار رفــع مشــکالت آنهــا در اوایــل امســال آغــاز شــد و خوشــبختانه 
بــا اجــرای ایــن طــرح تــا امــروز حــدود ۴۴ درصــد تلفــات شــهری کرمانشــاه 
کاهــش داشــته، درحالــی اســت کــه در ســنوات گذشــته ســاالنه ۲۵ درصــد 

افزایــش داشــت.
ــف و  ــت تخل ــن ثب ــه 1۷0 دوربی ــاه ب ــاز کرمانش ــه نی ــاره ب ــا اش ــدی ب ارجمن
ــان  ــی، خاطرنش ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ ــق س ــه آن از طری ــری تهی پیگی
کــرد: در مرحلــه مناقصــه فراخــوان آن داده شــده و ســرمایه گــذاران خوبــی 
پــای کار هســتند و امیدواریــم تــا آخــر ســال بــه نتیجــه رســیده و کار نصــب 

دوربیــن هــا را آغــاز کنیــم.
ــارک  ــرح پ ــرای ط ــه اج ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــؤول در بخ ــن مس ای
ــرای اجــرای ایــن  حاشــیه ای هــم اشــاره و تصریــح کــرد: قریــب 36 معبــر ب
طــرح در نظــر گرفتیــم، کــه اکنــون زیرســاخت هــا هــم آمــاده اســت و منتظر 

ــالغ شــود. ــد از ســوی نیــروی انتظامــی اب ــد جریمــه هســتیم، کــه بای ُک
ــرای  ــوص اج ــاه در خص ــهرداری کرمانش ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
پیــاده راه مــدرس، اظهــار داشــت: یــک ســال و نیــم اســت کــه یــک مشــاور 

ــرای کار  ــل اج ــزات و مراح ــه تجهی ــرده و هم ــروژه کار ک ــن پ ــره روی ای خب
ــود. آمــاده شــده ب

ــدازی  ــژه و راه ان ــط وی ــاز اول خ ــود در ف ــرار ب ــه ق ــان اینک ــا بی ــدی ب ارجمن
ــاده راه  ــم پی ــدی ه ــاز بع ــود و در ف ــام ش ــدرس انج ــرح م ــای ط ــتگاه ه ایس
ســازی دو طــرف خیابــان انجــام بگیــرد، تاکیــد کــرد: طبــق برنامــه قــرار بــر 
ایــن بــود از اول تــا 30 بهمــن امســال خــط ویــژه راه انــدازی شــود و مابقــی 
کار بــه بعــد از ســال موکــول شــود، امــا بــا توجــه بــه درخواســت اســتاندار و 
بازاریــان ایــن پــروژه فعــال تــا آخــر ســال از دســتور کار خــارج شــده اســت.
ــاف  ــاق اصن ــس ات ــا رئی ــی خصوص ــدازی برخ ــنگ ان ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــود در امض ــب ب ــا جال ــود م ــرای خ ــت: ب ــرح، گف ــن ط ــاه در ای کرمانش
ــد  ــا زده بودن ــم امض ــی و… ه ــض روغن ــان، تعوی ــن فروش ــف آه ــاف، صن اصن
و اینکــه ایــن اصنــاف بــه محــدوده طــرح پیــاده راه ســازی خیابــان مــدرس 
چــه ارتباطــی دارنــد، بــرای مــا هــم ســوال اســت، لــذا ایــن پــروژه تــا آخــر 
ســال از دســتور کار خــارج شــده و منتظریــم ببینیــم در آینــده چــه تصمیمــی 

اتخــاذ شــود.
ارجمنــدی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن پــروژه قطــار شــهری کرمانشــاه و بیــان 
اینکــه امســال تاکنــون ۴3۸ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن پــروژه جــذب 
شــده، گفــت: تــالش داریــم تــا آخــر ســال 1۴00 فــاز اول پــروژه از کارمنــدان 
ــارات  ــرداری برســانیم و امســال جــذب اعتب ــه بهــره ب ــدان آزادی را ب ــا می ت

پــروژه تــا ۷00 میلیــارد تومــان هــم خواهــد رســید.
ــا و  ــوس ه ــت اتوب ــرح کارت بلی ــرای ط ــه اج ــم ب ــاره ای ه ــؤول اش ــن مس ای
QR ُکــد در تاکســی هــای شــهر داشــت، کــه ایــن پــروژه از طریــق ســازمان 

ســرمایه گــذاری شــهرداری در حــال پیگیــری اســت و مراحــل نهایــی آن در 
حــال انجــام اســت.

ایجاد چشم انداز “پل طبیعت” در سراب قنبر کرمانشاه

ــان اینکــه ورودی هــای شــهر  ــا بی ــن جلســه ب بهــزاد مســعودی اصــل در ای
ویتریــن شــهر اســت، اظهــار داشــت: ســاماندهی ۲ دو ورودی شــهر از ســمت 
ــرد  ــا رویک ــنندج ب ــمت س ــی و از س ــرد یادمان ــا رویک ــرب ب ــالم آبادغ اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس تاریخ
معــاون فنــی و شهرســازی شــهرداری کرمانشــاه از ایجــاد چشــم انــداز مشــابه 
ــالش  ــت: ت ــر داد و گف ــر خب ــراب قنب ــه س ــران در منطق ــت” ته ــل طبیع “پ

داریــم در ایــن منطقــه منظــره ای ایــن چنینــی ایجــاد شــود.
ایــن مســؤول همچنیــن بــه طــرح خیابــان »آیــت اهلل زرنــدی« هــم اشــاره و 
بیــان کــرد: ایــن خیابــان اجــرا شــده و مبحــث آمــاده ســازی و کالبــدی آن 

ــرار دارد. در دســتور کار ق

عدم استخدام جدید و بی مجوز در شهرداری کرمانشاه

امیــد کریمــی نیــز در مــورد حواشــی کــه در مــورد اســتخدام نیروهــای جدیــد 
ــه  ــت: هیچگون ــود، گف ــه می ش ــاه زمزم ــهرداری کرمانش ــوز در ش ــی مج و ب
ــا  ــاماندهی نیروه ــث س ــط بح ــه و فق ــورت نگرفت ــوزی ص ــی مج ــتخدام ب اس
ــوب  ــرو محس ــتخدام نی ــه اس ــه منزل ــه ب ــه ب ــده، ک ــام ش ــهرداری انج در ش

نمی شــود.
معــاون برنامــه ریــزی و منابــع انســانی شــهرداری کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه 
برخــی نیروهــای شــهرداری کــه در ســازمان هــا و مناطــق پراکنــده بودنــد و 
قراردادهــای آنهــا پراکنــده بــود را ســاماندهی کردیــم، گفــت: آنهــا بــر اســاس 

ســوابق و مــدارک و… بــه کارگیــری شــدند.

کشف ۲۶۰۰ مورد زمین خواری در کرمانشاه
 جمع آوری سنتی زباله ها ضروری است

حســن مــرادی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه در همــه شــهرهای 
ــه هــا جمــع آوری مــی شــوند، امــا در کرمانشــاه ایــن  ــار زبال کشــور یــک ب
ــار در طــول روز انجــام می گیــرد، گفــت: بایــد تــالش کنیــم زبالــه  کار ســه ب

ــد. ــازل بمان ــان بیشــتری در من زم
ــا  مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بــر خدمــات شــهری شــهرداری کرمانشــاه ب

تاکیــد در شــهرهای دیگــر فرهنــگ ســازی الزم صــورت گرفتــه و مــردم راس 
یــک ســاعت مشــخص زبالــه هــا را درب خانــه مــی گذارنــد، گفــت: متاســفانه 
ــه  ــل زبال ــود و معض ــام می ش ــف انج ــاعات مختل ــن کار در س ــاه ای در کرمانش

گردهــا را داریــم.
ــه از  ــن زبال ــا ۸00 ت ــه 600 ت ــیفت کاری روزان ــه ش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ســطح شــهر کرمانشــاه جمــع آوری مــی کنیــم، گفــت: در حیــن جمــع آوری، 

ــرد. ــام می گی ــت انج ــز بازیاف ــه مرک ــه ب ــال زبال کار انتق
مــرادی بــا یــادآوری اینکــه در مــورد دفــع آبهــای ســطحی در ۸۷ نقطــه شــهر 
لولــه گــذاری انجــام شــده و اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 
اســت، افــزود: در بارندگــی هــای پیــش رو مشــکلی در معابــر اصلــی و فرعــی 

ــد. ــهر رخ نمی ده ش
ــا  مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بــر خدمــات شــهری شــهرداری کرمانشــاه ب
ــه اینکــه مشــکالت در ایــن بخــش تنهــا در حــوزه بافــت فرســوده  اشــاره ب
شــهر اســت، کــه یــک هــزار و ۲۵0 هکتــار را شــامل مــی شــود، افــزود: بــرای 

رفــع مشــکل ایــن مناطــق بایــد همــه دســتگاه هــا پــای کار بیاینــد.
ایــن مســؤول بــه خدمــات آتشنشــانی در ســال جــاری داشــت و عنــوان کــرد: 
امســال حــدود ۲ هــزار و 300 رخــداد جــاده ای ثبــت شــد، کــه خوشــبختانه 
ــل  ــه در مح ــا 6 دقیق ــار ت ــدت چه ــرف م ــر ظ ــانی حداکث ــای آتشنش نیروه
واقعــه حاضــر شــده انــد و در مجمــوع ۲00 نفــر در ایــن عملیــات هــا نجــات 

پیــدا کردنــد.
مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بــر خدمــات شــهری شــهرداری کرمانشــاه بــه 
فعالیــت یــازده ایســتگاه آتشنشــانی در ســطح شــهر اشــاره و تصریــح کــرد: 

ایســتگاه دیگــری در دســت راه انــدازی اســت.
ــزات  ــی و تجهی ــوال عموم ــرقت ام ــه س ــری از ســخنانش ب ــش دیگ وی در بخ
ــا 100 مــورد ســرقت تجهیــزات  شــهری اشــاره و خاطرنشــان کــرد: امســال ب
شــهری مواجــه شــدیم کــه چهــار میلیــارد تومــان خســارت بــه بــار آورده و 

ــرای شــهرداری دشــوار اســت. جبــران آن ب
ایــن مســؤول بــا تاکیــد بــر اینکــه امســال از ۲ هــزار و 600 مــورد از تخلفــات 
ســاخت و ســاز و زمیــن خــواری در شــهر هــم جلوگیــری شــده اســت، متذکــر 

شــد: گــزارش هــای شــهروندان در ایــن راســتا بــه مــا کمــک کــرده اســت.

در حال صاف کردن بدهی های چندین میلیاردی
 سنوات گذشته شهرداری هستیم

ــه اینکــه امســال رقــم  ــا اشــاره ب محمدعلــی یارتبــار هــم در ایــن جلســه ب
بودجــه شــهرداری کرمانشــاه 1300 میلیــارد تومــان بــود کــه توانســتیم 1۷00 
ــق  ــیم، از تحق ــته باش ــد داش ــال درآم ــه امس ــت ماه ــان در هف ــارد توم میلی
ــار در ســال جــاری  100درصــدی بودجــه شــهرداری کرمانشــاه بــرای اولیــن ب

ــر داد. خب
مدیــرکل امــور مالــی شــهرداری کرمانشــاه بــا یــادآوری اینکــه از ایــن میــزان 
ــنوات  ــهرداری از ادارات در س ــب ش ــان طل ــارد توم ــزار و 1۴0 میلی ــک ه ی
ــر  ــم، تهات ــت داری ــه دول ــا بدهی کــه ب ــم ب ــود، گفــت: تــالش کردی گذشــته ب

کنیــم.
ایــن مســؤول در پاســخ بــه اینکــه ایــن درآمدهــا صــرف چــه چیــزی شــده، 
ــه در  ــی ک ــی مالیات ــت بده ــال باب ــان امس ــارد توم ــرد: ۴۵ میلی ــوان ک عن
ســنوات گذشــته شــهرداری داشــته بــه امــور دارایــی پرداخــت کردیــم، کــه 
ایــن مبلــغ ربطــی بــه ســالهای 9۷ و 9۸ نداشــته و مربــوط بــه ســالهای ماقبــل 

آن بــوده، امــا بدهــی شــهرداری اســت کــه بایــد پرداخــت مــی کردیــم.
ــنوات  ــه در س ــی ک ــی فاینانس ــت بده ــه پرداخ ــه هزین ــاره ب ــا اش ــار ب یارتب
ــون  ــی ۲0 میلی ــن بده ــت: ای ــود، گف ــده ب ــه ش ــت گرفت ــک مل ــته از بان گذش
دالر بــوده، کــه بــه 3۴ میلیــون دالر رســید، یعنــی حــدود 90 میلیــارد تومــان 
کــه بــا رایزنــی قــرار شــد تنهــا ۴0 میلیــارد تومــان کــه اصــل بدهــی اســت را 
پرداخــت و جرائــم بخشــیده شــود، لــذا در تــالش هســتیم بــا تهاتــر از محــل 

طلبمــان از ادارات ایــن بدهــی هــم پرداخــت شــود.
ــی  ــارد تومان ــهیالت ۲0 میلی ــهرداری  را تس ــر ش ــی دیگ ــؤول بده ــن مس ای
ــهرداری  ــال ۸9 ش ــت: در س ــت و گف ــت اس ــال پرداخ ــه در ح ــت ک دانس
تســهیالتی را گرفتــه و در حــال حاضــر بــه 110 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه 

ــردازد. ــت بپ ــل اس ــنوات قب ــه س ــوط ب ــه مرب ــی ک ــوان بده ــه عن ــد ب و بای

ــی شــهرداری کرمانشــاه اقــدام بعــدی را مبحــث تســویه  ــرکل امــور مال مدی
ــه  مبالــغ خدمــت بازنشــتگان شــهرداری دانســت و اظهــار داشــت: همگــی ب

صــورت نقــدی پرداخــت شــده اســت.
ــال  ــاه در س ــهرداری کرمانش ــد ش ــش درآم ــای افزای ــی از روش ه ــه یک وی ب
ــران  ــنل و کارگ ــذای پرس ــه غ ــال هزین ــرد: امس ــح ک ــاره و تصری ــاری اش ج
شــهرداری کــه ســاالنه 10 میلیــارد تومــان بــرای آن هزینــه داشــت را بــه 1٫۸ 
میلیــارد تومــان کاهــش دادیــم و ایــن صرفــه جویــی در هزینــه هــای زائــد را 

در همــه حــوزه هــای شــهرداری انجــام شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه امســال شــهرداری 190 میلیــارد تومــان اوراق  ایــن مســؤول ب
ــاوگان  ــازی ن ــه نوس ــوط ب ــان آن مرب ــارد توم ــه ۴0 میلی ــه ک ــارکت گرفت مش
اتوبوســرانی اســت، گفــت: 1۵0 میلیــارد تومــان آن بابــت پــروژه قطــار شــهری 

کرمانشــاه خواهــد بــود.
ــت  ــه در پرداخ ــان اینک ــا بی ــاه ب ــهرداری کرمانش ــی ش ــور مال ــرکل ام مدی
حقــوق و عیــدی هــم طبــق تاکیــد شــهردار اول کارگــردان عیــدی و حقــوق 
مــی گیرنــد، تاکیــد کــرد: ســپس حقــوق و عیــدی مدیــران پرداخــت خواهــد 

شــد.

افتتاح “پارک هنرمندان
” و فرهنگسرای تخصصی “رسانه” در کرمانشاه

ــهروندپروری  ــرح ش ــرای ط ــه اج ــه ب ــن جلس ــز در ای ــی نی ــدی عبدالمالک مه
ــا محوریــت عروســک “شــمامه”،  ــا اســتفاده از ســاخت برنامــه عروســکی ب ب

گفــت: ایــن طــرح در شــبکه “شــاد” هــم بارگــذاری شــده اســت.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه ادامــه 
داد: اســتقبال خوبــی از آن صــورت گرفتــه و اجــرای ایــن طــرح تاثیــر خوبــی 
ــد  ــا خواه ــه آنه ــهروندی ب ــول ش ــوزش اص ــودکان و آم ــار ک ــالح رفت در اص

داشــت.
ــت،  ــک” اس ــهروندان کوچ ــزرگ ش ــنواره “ب ــزاری جش ــه برگ ــؤول ب ــن مس ای
اشــاره و بیــان کــرد: در 6 محــور قصــه، داســتان، شــعر و… ارائــه می شــود و 

هــدف مــا جلــب شــهروندان متعهدتــری در شــهر اســت.
ــش  ــهروندپروری را افزای ــار ش ــرفصل کاری در کن ــن س ــی دومی عبدالمالک
ــم  ــزود: تقوی ــت و اف ــاه دانس ــهر کرمانش ــه ش ــهروندان ب ــق ش ــن تعل حس

ــم. ــن کردی ــاه را تدوی ــای کرمانش ــت ه روزداش
ــا اشــاره بــه اینکــه کرمانشــاه گنجینــه غنــی از بــزرگان و مفاخــر را در  وی ب
ــر  ــت، متذک ــی نیس ــرای آن کاف ــم ب ــال ه ــی 36۵ روز س ــه حت ــود دارد ک خ
ــام یکــی ازبــزرگان و اماکــن شــهر  ــه ن شــد: مــا در ایــن تقویــم هــر روز را ب
ــزار  ــی برگ ــه های ــا آن برنام ــم، کــه هرســال متناســب ب و … نامگــذاری کردی

کنیــم.
ایــن مســؤول از برگــزاری هشــت برنامــه تجلیــل از مفاخــر شــهر کرمانشــاه 
همچنیــن در اواخــر بهمــن مــاه اشــاره و تصریــح کــرد: نهمیــن برنامــه برگــزار 
خواهــد شــد و از یکــی از بزرگتریــن مفاخــر دفــاع مقــدس امیــر “بــرات پــور” 

ــرد. ــات H3 تجلیــل صــورت می گی طــراح عملی
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه از ســاخت 
اِلمــان هــا و ســردیس هــای مفاخــر شــهر خبــر داد و گفــت: در بهــار ســال 
ــا نصــب ایــن ســردیس هــا و اِلمــان هــا افتتــاح  ــارک هنرمنــدان ب آینــده پ

می شــود.
ــام مفاخــر و  ــه ن ــر شــهر ب ــه تدویــن برنامــه نامگــذاری معاب ایــن مســؤول ب
ــاره و  ــورا اش ــه ش ــرح ب ــن ط ــه ای ــال الیح ــز ارس ــاهی و نی ــزرگان کرمانش ب

ــتیم. ــب آن هس ــار تصوی ــرد: در انتظ ــان ک خاطرنش
ــهر  ــام ش ــه ن ــذاری ب ــرای نامگ ــاه ب ــازی کرمانش ــاده س ــرح آم ــت: ط وی گف
ــن  ــب ای ــه کس ــت، ک ــا اس ــه ه ــر برنام ــکو از دیگ ــوارک در یونس ــالق خ خ
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــهر ب ــگری ش ــق گردش ــیاری در رون ــر بس ــوان تاثی عن

ــوراک دارد. ــگری خ گردش
ایــن مســؤول از راه انــدازی خانــه گرافیــک، راه انــدازی خانــه تشــکل هــای 
ــه  ــر داد و آن را از جمل ــیقی خب ــرود و موس ــه س ــدازی خان ــی، راه ان غیردولت

ــه هــای ســازمان فرهنگــی در آینــده نزدیــک دانســت. برنام
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه اظهــار 
داشــت: ســال آینــده نخســتین فرهنگســرای تخصصــی در حــوزه رســانه را در 

ــدازی می کنیــم. ــا تــالش و همــت راه ان کرمانشــاه را ب

“دیتا سنتر” شهرداری سال آینده کلید می خورد

ــه  ــاه ب ــهرداری کرمانش ــاز ش ــه از نی ــن جلس ــم در ای ــی ه ــا لطف محمدرض
ارتقــا زیرســاخت هــای ارتباطــی خبــر داد و اظهــار داشــت: قــرار اســت کار 
نصــب 130 کیلومتــر فیبرنــوری بــه ارزش ۵0 میلیــارد تومــان بــرای شــهرداری 
ــد  ــده )1۴00( کلی ــال آین ــدای س ــن کار از ابت ــه ای ــود، ک ــام ش ــاه انج کرمانش
ــا،  ــازمان ه ــه س ــهرداری از جمل ــز ش ــه مراک ــام آن هم ــا انج ــورد و ب ــی خ م

ــد شــد. ــه یــک شــبکه یکپارچــه متصــل خواهن ــا و … ب ــارک ه مناطــق، پ
ــان  ــاه بی ــهرداری کرمانش ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
ــار  ــار چه ــا اعتب ــم ب ــهرداری ه ــنتر ش ــا س ــدازی دیت ــاخت و راه ان ــرد: س ک
میلیــارد تومــان ســال آینــده کلیــد خواهــد خــورد و مقامــات آن انجــام شــده 

اســت.
ــیو  ــردن آرش ــی ک ــه الکترونیک ــرح و برنام ــادآوری ط ــا ی ــؤول ب ــن مس ای
شــهرداری کرمانشــاه، افــزود: اجــرای سیســتم یکپارچه شــهری در شــهرداری 
کرمانشــاه در حــال انجــام اســت و همــه ارتباطــات در شــهرداری کرمانشــاه 

ــد شــد. یکپارچــه خواهن
ــناد  ــردن اس ــی ک ــال الکترونیک ــدی در ح ــه در گام بع ــان اینک ــا بی ــی ب لطف
ــهرداری  ــده در ش ــزار پرون ــون ۷00 ه ــه داد: تاکن ــتیم، ادام ــهرداری هس ش
ــم در  ــی را ه ــول الکترونیک ــف پ ــه کی ــده و برنام ــی ش ــکن و الکترونیک اس

ــود. ــی می ش ــم و اجرای ــه داری برنام

آماده سازی بازارچه دولت آباد و افتتاح مجموعه
 تفریحات آبی در “چم بشیر”

وحیــد شــامبیاتی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه پیشــرفت خــوب پــروژه 
تلــه کابیــن کرمانشــاه اظهــار داشــت: ایــن پــروژه خوشــبختانه مجــوز میــراث 
فرهنگــی را در چندیــن نوبــت اخــذ کــرده و مشــکلی در ایــن زمینــه نــدارد و 

در حــال ســاخت اســت.
ــذاری  ــرمایه گ ــور س ــادی و ام ــوزه اقتص ــاه در ح ــهردار کرمانش ــاور ش مش
ــی شــده  ــورد معــارض زمیــن هــم علمیــات تملــک نهای ــح کــرد: در م تصری

ــم. ــرف کردی ــع را برط ــت و موان اس
ایــن مســؤول بــه برخی مــوارد مطــرح شــده و ملزومــات حفــظ اســتانداردهای 
جهانــی از ســوی اداره کل اســتاندارد از پــروژه تلــه کابیــن اشــاره و بیــان کرد: 
ــه  ــده ک ــرح ش ــرادات مط ــود دارد، ای ــکالتی وج ــی مش ــروژه عمران ــر پ در ه
جزیــی و مربــوط بــه برخــی جــوش هــای پــروژه بــوده همگــی رفــع شــده و 

مشــکلی نــدارد.
ــدازی مجموعــه تفریحــات آبــی در “چــم بشــیر” اشــاره  ــه راه ان شــامبیاتی ب
ــن کار از شــرکت آب منطقــه ای اخــذ شــده  ــی ای و تاکیــد کــرد: مجــوز نهای
و اعتبــارات آن هــم لحــاظ شــده اســت کــه امیدواریــم طــرح خوبــی باشــد.
وی بــه پــروژه هــای دیگــر در دســت اقــدام از جملــه پــروژه ایجــاد مشــاغل 
ضایعاتــی در انتهــای شــهرک “جعفرآبــاد اســت” کــه بــا ســرمایه گــذاری 1۲0 
میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی در زمینــی بــه مســاحت 30 هکتــار در حــال 

انجــام اســت، خبــر داد.
ــذاری از  ــرمایه گ ــور س ــادی و ام ــوزه اقتص ــاه در ح ــهردار کرمانش ــاور ش مش
ــاد خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر 6۸۴  ــت آب آمــاده ســازی بازارچــه دول
ــازار  غرفــه در ایــن بازارچــه در نظــر گرفتــه شــده، کــه ســبب ســاماندهی ب
دولــت آبــاد خواهــد شــد و رونــق خوبــی بــرای اهالــی منطقــه در پــی خواهــد 

داشــت.
ــاه از  ــهرداری کرمانش ــزی ش ــاختمان مرک ــت: س ــار داش ــؤول اظه ــن مس ای
دیگــر اقدامــات اســت و بعــد از بهــره بــرداری از ایــن پــروژه، ســاختمان فعلی 
و مرکــزی شــهرداری کرمانشــاه بــه عنــوان مجموعــه تفریحــی و توریســتی و 

ــود. ــرار داده می ش ــاهی ق ــهروندان کرمانش ــار ش ــگری در اختی گردش

تصویربردار و گزارشگر: مهرداد امیری

شهردار کرمانشاه:

عملکرد ۲ ساله شهرداری کرمانشاهبرای ارائه خدمت در کرمانشاه بازخواست می شویم!

گزارش عملکرد ۲ ساله در کارنامه شهردار و معاونان شهرداری کرمانشاه ارائه و تشریح شد.
به گزارش شهرروشن از کرمانشاه، هفته جاری نشست خبری شهردار، رئیس شورای شهر و معاونان شهرداری کرمانشاه در سالن جلسات هتل پارسیان برگزار و عملکرد ۲ ساله این سازمان ارائه شد.

براساس این گزارش، طی نشست فوق معاونان و مدیران شهرداری کرمانشاه به تشریح عملکرد حوزه کاری شان در دو سال گذشته پرداختند و اقدامات این بازه زمانی را تشریح کردند.
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بازیکــن ســابق تیــم ملــی عنــوان کــرد:راه 
موفقیــت والیبــال در اســتان،توجه به زیرســاخت 
هــا و پــرورش استعدادهاســت کــه ایــن بــا 
 صــرف هزینــه هــای ورزشــی میســر مــی شــود.
ــی  ــم مل ــابق تی ــان س ــاری کاپیت ــاد خدای کیقب
ــم  ــی مســلح کشــوروبازیکن تی ــال نیروهای والیب
ملــی  دراواخــر دهــه 60 بــا بیــان ایــن مطلب که 
ــف  ــال در اســتان کرمانشــاه تضعی ــگاه والیب جای
ــت:  ــرس گف ــگار کردپ ــه خبرن ــت، ب ــده اس ش
ــار گذاشــته  ــال دراســتان کن ــروز ورزش والیب ام
 شــده و اســم و رســمی از آن باقی نمانده اســت .
وی افزود:تیــم اســتان کرمانشــاه در ســالهای 
گذشــته جــزء چهــار تیــم مطــرح کشــور بــود و 
در اردوهایــی تیــم ملــی همیشــه بــه تعــداد یــک 
تیــم فیکــس شــده از بازیکنــان کرمانشــاهی در 
ــور  ــی حض ــم مل ــال و در اردوی تی ــه والیب خان
ــه از  ــی همیش ــم مل ــب تی ــتند و در ترکی داش
ــد. ــی گرفتن ــرار م ــتان ق ــرح اس ــان مط  بازیکن
و  نوجوانــان  رده  بازیکــن  و  ســابق  عضــو   
جوانــان بزرگســاالن تیــم ملــی بیــان کــرد: 
ملــی  تیــم  هدایــت  و  مدیریتــی  کادر  در 
پــر  نقــش  کرمانشــاهی  خــوب  مربیــان  از 
ــا  ــود ت ــده ب ــث ش ــن باع ــتند و ای ــی داش رنگ
ــه  ــوند و در کلی ــده ش ــتان دی ــتعدادهای اس اس
ــد و  ــان، امی ــان ، جوان ــنی نوجوان ــای س رده ه

 بزرگســاالن بازیکــن خوبــی پــرورش یابنــد.
ــی  ــد صباح ــفانه چن ــا متاس ــه داد: ام وی ادام
اســت، والیبــال در اســتان رونقــی چندانــی 
نــدارد و از آن تــب و تــاب هــای ســالهای 
اســت. نمانــده  باقــی  اثــری   گذشــته 

خدایــاری خاطــر نشــان کرد:بــرای توســعه 
والیبــال  بــه  جایــگاه  بازگشــت  و  ارتقــاء  و 
اســتان،الزم اســت مســئولین در وزارت ورزش و 
ــان همچنیــن در فدراســیون والیبــال نــگاه  جوان
مناســبی بــه قطــب والیبــال غــرب کشــور پیــدا 
ــی  ــای ورزش ــه ه ــاص بودج ــد و در اختص نماین
ــند. ــته باش ــژه ای داش ــت وی ــتان عنای ــه اس  ب

ــته  ــال گذش ــی دو س ــرد: در یک ــح ک وی تصری
گامهایــی برداشــته شــده، ولــی بــا یــک گل بهــار 

نمیشــود.
ــال  ــی والیب ــم مل ــه 60 تی ــر ده ــن اواخ  بازیک
ــای  ــا و نهاده ــخصیت ه ــه ش ــوص توج در خص
مختلــف در توســعه ورزش والیبــال اســتان، 
خاطــر نشــان کــرد: امیدواریــم اکنــون بــا  
هییــت  ریاســت  و  جوانــان  اداره  مدیریــت 
ــود از  ــه خ ــوری ک ــای منص ــاب آق ــال جن والیب
جنــس والیبــال و قهرمانــان ملــی هســتند، 
شــود. داده  اســتان  والیبــال  بــه   تحرکــی 

وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در مرحلــه 
ــم  ــم، امیدواری ــه ای ــرار گرفت ــی ق ــی خوب زمان

بــا حمایــت اســتاندار محتــرم و نماینــدگان 
اسپانســرهای   ، داران  کارخانــه  و  مجلــس 
خوبــی بــرای تقویــت ایــن ورزش کهــن در 
پایتخــت  و  ایــران  اســتان کــه همیشــه در 
ــد. ــود بیای ــتن بوج ــن داش ــرای گفت ــی ب  حرف

ایــن مطلــب کــه مســئولین  بیــان  بــا  وی 
و بازیکنــان بایــد بــه والیبــال بعنــوان یــک 
کار حرفــه ای نــگاه کنند،گفــت: الزم اســت 
ــود  ــه ورزش بوج ــبت ب ــه ای نس ــرد حرف رویک
ــته  ــن رش ــه درای ــوان ک ــکاران ج ــد و ورزش آی
بــازی میکننــد مشــغول بــه کار شــوند تــا 
بــه آینــده روشــن دلگرمــی داشــته باشــند 
. نکننــد  کــوچ  بــزرگ  شــهرهای  بــه   و 

وی در پایــان اظهــار کرد:امیــدوارم کــه بــه 
ــه  ــم ودرصحن ــال  برگردی ــم والیب ــای قدی روزه
ــان کرمانشــاهی در  ــی از بازیکن ــن المل ــای بی ه

ــد. ــدا نماین ــور پی ــال حض ــی والیب ــم مل تی

 از پوست تا کفش

 با کمترین قیمت و بهترین کیفیت
حضوری و تلفنی سفارش می پذیریم.
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کفش آرنی از شهرستانها نمایندگی فعال می پذیرد.

آرنـــی
کیف و کفش

 صفر تا 100تولید کفش را در یکجا انجام می دهیم
تولید کننده چرم طبیعی و تولید کننده کیف و کفش چرم

اتبلو فرش و فرش جواره اعالءتبرزی
 فروش پایان یک کار نیست آغاز یک تعهد است

از تولید به مصرف
  با 2۵ سال سابقه کاری

آماده عقد قرارداد 
با ادارات و نهادهای 

 دولتی و خصوصی

انواع خدمات فرش:
  تعمیرات، رفوگری و رنگرزی پذیرفته می شود.

 کرمانشاه،22بهمن،پایین تر از میدان مرکزی،جنب مجتمع تجاری خدایاری

https://t.me/joinchat/AAAAAEAGVAhpFwJsZh5sAQ

فرش و تابلو تبریز

 را  مستقیم  از  بافنده  بخرید

فروش عمده و صادرات 
فرش و تابلو فرش دستباف

نقد و اقساط

 

ــه  ــت ک ــی اس ــروزی انقالب ــادآور پی ــر ی ــه فج ده
ــه  ــت ب ــی ) ره(  توانس ــام خمین ــری ام ــا رهب ب
دیکتاتــوری پایــان دهــد کــه بیــش از نیــم قــرن 
بــا اتــکای بــه قــدرت هــای پوشــالی خــود را بــر 

ــد. ــل کن ــران تحمی ــردم ای م
حکومتــی که توســعه ، رشــد ، آزادی ، حقــوق ملت 
 و ... را بــا واژگان خــود بــه مــردم عرضــه مــی کــرد.

مردمــی  نــدای   ، ایــران  اســالمی  انقــالب 
ــاهی  ــم شاهنش ــتم رژی ــم و س ــه از ظل ــود ک ب
بــه ســتوه آمــده وخــود را بــرای ورودبــه 
. کردنــد  مــی  مهیــا  جدیــد   عصــری 

ــوش  ــه خ ــالب و رایح ــادآور روح انق ــن ۵۷ ی بهم
و  امیــد  از  پــر  کــه  روزهایــی  اســت.  آزادی 
ــد. ــم بودن ــار ه ــتادن در کن ــس ایس ــار از ح  سرش
منجــر  ایــران،  ملــت  اســالمی  انقــالب 
تشــکیل  بــه  منتهــی  و  پیــروزی  بــه 
 . گردیــد  اســالمی  جمهــوری   نظــام 
بــه  امیــد  از  لبریــز  کــه  پیــروزی 
. بــود  جدیــد  ایرانــی  ســاختن  و   آینــده 

ــن  ــالمی ای ــالب اس ــیب انق ــراز و نش ــالهای پرف س
ــی  ــر ملت ــه اگ ــاند ک ــات رس ــه اثب ــوع را ب موض
ــد  ــی توان ــد م ــم باش ــرای ه ــم و ب ــار ه در کن
مشــکالت را هــم تحمــل کنــد و بســوی موفقیــت 
گام بردارد.ماهیــت جهانــی انقــالب اســالمی ایــران 
و موردتوجــه واقــع شــدن ایــن انقــالب در ســطح 
ــی خــود  ــی باعــث شــد کــه اســتکبار جهان جهان
ــمنی  ــت و دش ــدد مخالف ــده و درص ــر دی را درخط
ــد. ــالمی برآمدن ــوری اس ــای جمه ــام نوپ ــا نظ ب
ــاد  ــمنان در ایج ــدم اول دش ــی ق ــگ تحمیل جن
ــود . ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــر راه انق ــر س ــع ب  مان
۸ ســال جنــگ و تجــاوز بــا پیــش قراولــی صــدام 
ــود . ــرای ملــت ایــران ب  بعثــی ره آورد دشــمنان ب

ــری  ــا رهب ــت و ب ــتادگی مل ــادت و ایس ــا رش ام
پیــر فرزانــه آن ایــن تــالش مذبوحانــه بــه دیــوار 
ــارانه در  ــورد و شرمس ــدس برخ ــاع مق ــم دف محک
ــد. ــم  کردن ــر خ ــران س ــت ای ــت مل ــل عظم  مقاب

و  محکــم  همچنــان  انقــالب  ریشــه  امــا 
مــردم   . داد  جوانــه  و  ایســتاد  مســتحکم 
ــان  ــتضعفان جه ــوی مس ــه الگ ــل ب ــران تبدی ای
ــا  ــری از م ــا تاثیرپذی ــا ب ــایر ملته ــد و س گردی
ــکیل  ــا تش ــتند و ب ــداری گام برداش ــوی بی بس
جبهــه هــای مقاومــت پایــه هــای اســتبداد 
 را در کشــورهای خــود بــه لــرزه در آوردنــد.

باعــث شــد کــه دشــمنی  الگودهــی  ایــن 
داشــته  ادامــه  اســالمی  نظــام  بــا  هــا 
. شــود  تــر  عمیــق  و  بیشــتر  روز  هــر   و 
ــتکبار  ــدرن اس ــگ م ــزار جن ــد اب ــم و تهدی تحری
ــت  ــم سس ــدف تحری ــود. ه ــران ب ــت ای ــا مل ب
و  انقــالب  اقتصــادی  هــای  ریشــه  کــردن 
. اســت  آن  آرمانهــای  شکســت  نتیجــه   در 
دشــمن بــا ابــزار تحریــم و تهدیــد ســعی در ایجاد 
ــت  ــرده مل ــم فش ــوف به ــان صف ــکاف در می ش
داشــته و بــا ایجــاد موانــع بیــن المللــی در تــالش 
ــاورد . ــو در بی ــه زان ــران را ب ــت ای ــه مل ــت ک  اس
امــا بــا مقاومــت و رهبــری حکیمانــه مقــام معظــم 
ــز  ــحر آنهــا نی ــن ِس ــی ( ای ــه العال رهبــری )مدظل
ــرد.  ــرده و نخواهــد ب ــی نب  باطــل شــده و راه بجای
ملــت شــریف ایــران پایبنــد بــه آرمانهــا و امیدوار 
بــه آینــده در ســنگر همراهــی و مقاومــت ایســتاده 

ــد. ــی دارن ــر م ــده گام ب ــوی آین ــان بس  و همچن
امیــد همــان ســالحی اســت کــه بــا آن مــی تــوان 

بــه جنــگ دشــمنان رفــت .
ــن  ــده روش ــه آین ــق ب ــاور عمی ــی ب ــد یعن  امی
ــا آن  ــه ب ــراز راه ک ــر ف ــت ب ــی اس ــد چراغ و امی
ــوان تاریکــی هــا را روشــن و طــی کــرد .  مــی ت
در  مطمئــن  گامهــای  برداشــتن 
توانــد  مــی  انقــالب  آرمانهــای  ســرزمین 
. باشــد  رو  پیــش  مشــکالت   راهگشــای 
رفــت  بــرون  بــرای  راهــی  امیــد 
. اســت  تــرس  و  یــاس  منجــالب   از 
انقــالب  ســاله  چهــل  شــده  طــی  راه 
گامهــای  از  سرشــار  و  امیــد  از  پــر 
. اســت  فراوانــی  نشــده  و  شــده   طــی 
ــد و  ــف و رش ــای مختل ــه ه ــکوفایی در عرص ش
ــش  ــاوت نویدبخ ــای متف ــه ه ــرفت در زمین پیش
 امیــد و امیــدواری مــا بــه آینــده اســت .
طبیعتــا هــر حرکتــی و هــر تالشــی بــرای 
ــی  ــکالت و موانع ــدی مش ــر مقص ــه ه ــیدن ب رس
ــالمی  ــالب اس ــراه دارد و انق ــه هم ــود ب ــا خ ب
بــا ماهیــت استکبارســتیزی آن نیــز دچــار 
ــی  ــد ول ــده و خواهدش ــی ش ــکالت و مصائب مش
ــل  ــل تحم ــل و قاب ــکالت را ح ــن مش ــه ای آنچ
 کــرده اســت همــان امیــد و بــاور بــه آرمانهاســت.
ــردم در  ــوند و م ــت نش ــا سس ــه باوره ــا زمانیک ت
مزرعــه انقــالب خوشــه بچیننــد همــه مشــکالت 
ــد  ــی توانن ــمنان نم ــوده و دش ــل ب ــل تحم قاب
ــانند . ــالمی برس ــام اس ــالب و نظ ــه انق ــدی ب  گزن
و  وحــدت  کنــار  در  باورهــا  بــه  امیــد 
ــت  ــین حرک ــت و ماش ــنگر مقاوم ــی س همگرای
. شــوند  مــی  رهنمــون  را  مقصــد   بســمت 
ــه  ــوند ک ــی ش ــاز م ــی آغ ــا زمان ــم ه ــا بی ام
انقــالب جــدا  از  مــردم خــودو راه خــود را 
ــه  ــود ک ــی ش ــاز م ــی آغ ــم از زمان ــد. بی بدانن
ــرای  ــادی را ب ــتگاههای زی ــالب ایس ــار انق قط
ــی  ــا زمان ــد.انقالب م ــته باش ــدن داش ــاده ش پی
ــدا  ــم ج ــا از ه ــف ه ــودکه ص ــی ش ــف م تضعی
ــد . آفــت  ــرار گیرن ــل هــم ق ــاح هــا درمقاب و جن
ــی  ــت انقالب ــه ژس ــتند ک ــانی هس ــالب کس انق
 مــی گیرنــد و عمــل ضــد انقالبــی دارنــد .
اســتراتژی  و  جدیــد  رویکــرد  در  دشــمن 
ــالمی  ــالب اس ــا انق ــه ب ــود در مقابل ــن خ نوی
ــه  ــانه رفت ــت را نش ــد مل ــاد و امی ــران اتح ای
اســت . آنهــا فهمیدنــد کــه بــا جنــگ و 
ــو  ــه زان ــالب را ب ــن انق ــود ای ــی ش ــم نم تحری
ــکاف  ــاد ش ــا ایج ــدف آنه ــذا ه ــد ل در بیاورن
ــت . ــت اس ــوف مل ــی در صف ــا و جدای  در باوره
ناامیــدی از نظــام جمهــوری اســالمی بیــم بــزرگ 
ــوزان  ــوان دلس ــد بعن ــا بای ــه م ــت ک ــده اس آین
نظــام از آن هــراس داشــته باشــیم و اجــازه 
ــود. ــت ش ــه واقعی ــل ب ــم تبدی ــن بی ــم ای  ندهی
ــن  ــاف ک ــاده ص ــود ج ــد خ ــا نبای ــئولین م مس
 دشــمنان در ایجــاد یــاس در ملــت بشــوند .
ــا  ــره ه ــن چه ــاک تری ــا پ ــد ب ــا بای ــس م مجل
ــن و  ــالش تری ــد پرت ــا بای ــت م ــود و دول ــر ش پ
ــد . ــای ده ــود ج ــران را در خ ــن مدی ــادم تری  خ
اگــر خدایــی نکــرده مــردم بــه ایــن بــاور برســند 
ــت. ــادم نیس ــالمی خ ــام اس ــئول نظ ــه مس  ک
ــاز و  ــم س ــای بی ــون ه ــی از کان ــفانه یک متاس

منابــع انتشــار ناامیــدی و یــاس در جامعــه 
تریبــون هــای رســمی اســت . دقیقــا همانجاهایی 
ــفت  ــه را س ــدت جامع ــمان وح ــد ریس ــه بای ک
 کننــد خــود باعــث شــکاف مــی شــوند .
تریبونهایــی ماننــد مجلــس شــورای اســالمی کــه 
باید بــذر امیــد را در جامعه بپاشــند توســط برخی 
ــد .  نماینــدگان تخــم توهیــن و تهمــت مــی کارن

ملــت  صــدای  آن  فلســفه  کــه  تریبونــی 
ــا  ــت اینروزه ــه اس ــاه جامع ــن رف ــودن و تامی ب
شــاهد صــدای توهیــن هــا و تهمــت هــای 
اســت  شــده  دولتمردانــی  بــه  مختلــف 
رئیــس  شــخص  و  دولتمــردان  همیــن  کــه 
جمهــورش توســط رهبــر معظــم انقــالب ) 
ــت . ــده اس ــد ش ــذ و تایی ــی ( تنفی ــه العال  مدظل

بیــم آن مــی رود کــه صــدای خانــه ملــت 
سیاســی  حســابهای  تســویه  ی  همهمــه  در 
. گــردد  جابجــا  داســتان  و  شــده   گــم 

بــا کمــال تاســف اســتان کرمانشــاه هــم 
برخــی  و  نبــوده  دور  هــا  بیــم  ایــن  از 
نمایندگانــش تریبــون مجلــس را بــا الفــاظ 
. انــد  آراســته  تهدیــد  و  تهمــت  و   وقیــح 

ــن  ــه همی ــت ک ــا اینس ــزرگ م ــف ب ــای تاس ج
از  عضــوی  پیــش  چنــدی  تــا  نماینــدگان 
ــد . ــر بودن ــن پیک ــی از ای ــت و اندام ــن دول  همی

ــعه راه  ــا توس ــد ت ــر چن ــاه ه ــتان کرمانش اس
محرومیتهــای  از  و  دارد  پیــش  در  طوالنــی 
از  نبایــد  امــا  بــرد  مــی  رنــج  فراوانــی 
ــاوز  ــاف تج ــش انص ــط ک ــدان و خ ــم وج حری
کــرد و بایــد در کنــار دیــدن ضعــف هــا و 
 مشــکالت ، اقدامــات مثبــت را هــم دیــد .

راه آهــن ، خودروســازی صحنــه ، رونــق مرزهــای 
ــه  ــاده زل ــات ، ج ــی اورامان ــت جهان ــاری ، ثب تج
زرد -ســومار ، تعییــن تکلیــف پاالیشــگاه آناهیتــا 
ــانی  ــرب ، گازرس ــاد غ ــالم آب ــیمی اس ، پتروش
ــص  ــتان ، تخصی ــتاهای اس ــهرها و روس ــه ش ب
ــت  ــاوه ، تح ــه پ ــب آب ب ــر مکع ــون مت 1۲ میلی
ــار از  ــزار هکت ــد ه ــن چن ــرار گرفت ــش ق پوش
زمینهــای ازگلــه و دشــت ذهــاب تحــت پوشــش 
ســامانه گرمســیری ، آبرســانی بــه پــاوه ، ســاخت 
و تجهیــز بیمارســتان پــاوه ، بیمارســتان صحرایی 
ــود  ــه خ ــه زده ک ــق زلزل ــازی مناط ــالث ، بازس ث
ــود و  ــور ب ــران در کش ــت بح ــر مدیری ــک اب ی
ــه  ــر ک ــر دیگ ــات موث ــت و اقدام ــا خدم دهه
ــرد . ــاوت ک ــاف قض ــده انص ــه دی ــد و ب ــد دی  بای

بــر  وامصیبتــا  فریــاد  فقــط  مــا  اینکــه 
تریبونهــای  در  آنهــم  و  مــردم  مشــکالت 
رســمی ســر بدهیــم نــه دردی از مشــکالت 
مــردم را دوا مــی کنــد و نــه حاصلــی جــز 
 یــاس پــروری در جامعــه خواهــد داشــت .

ــد و  ــار هــم دی ــا را در کن ــا و امیده ــم ه ــد بی بای
ــید . ــا اندیش ــرای آنه ب

انقالب اسالمی، بیم ها و امیدها 
 بازیکن  کرمانشاهی اسبق تیم ملی والیبال در گفتگو با کردپرس:

والیبال در استان رونقی ندارد

 متاسفانه چند صباحی است،
 والیبال در استان رونقی چندانی 

ندارد و از آن تب و تاب های 
سالهای گذشته اثری باقی نمانده 

است. برای توسعه و ارتقاء و بازگشت 
جایگاه به والیبال استان،الزم است 

مسئولین در وزارت ورزش و جوانان 
همچنین در فدراسیون والیبال نگاه 
مناسبی به قطب والیبال غرب کشور 

 پیدا نمایند و در اختصاص
 بودجه های ورزشی به استان عنایت 

ویژه ای داشته باشند.

سیدعالالدین حیدری 
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رسانهرسانه ها       

 اقدامی ارزشمند
 از چهره فرهنگی استان 

مدیــر  نــژاد  آهنگــر  جلیــل  دکتــر 
مســول هفتــه نامــه صــدای آزادی و از 
چهرهــای فرهنگــی اســتان در اقدامــی 
 ارزشــمند هــزار جلــد کتــاب بــه زندانیــان 

دیزل آباد کرمانشاه اهدا نمود.

ــیدی  ــد رش ــری محم ــش توییت واکن
ــرح  ــه ط ــاه ب ــردم کرمانش ــده م نماین

شــفافیت آراء نماینــدگان مجلــس

افســانه ی اســطوره ای "کۆڕ سێاێ" با عنوان 
پســر صیــاد  بــه قلــم نویســنده و پژوهشــگر 
کتــاب  یــک  قالــب  در  کرمانشــاهی  
ــد. ــر ش ــی و منتش ــا بازآفرین ــتان زیب  داس

افســانه ی اســطوره ای پســر صیــاد از 
بــه  کــورد  مــردم  دیرســال  باورهــای 
ویــژه در جغرافیــای کرمانشــاه و ایــام 
ــمار  ــم و گاهش ــی از تقوی ــه بخش ــت ک اس
دارد. خــود  در  نیــز  را  مناطــق   ایــن 
ــاد در  ــر صی ــتان پس ــن داس ــاس ای ــر اس ب
زمســتانی ســخت بــه کــوه رفتــه و بــا نهادن 
ــن  ــانه و راه رفت ــر ش ــزرگ ب ــنگ ب ــک س ی
بــا آن از ســرمای زمســتان ومنجمــد شــدن 
ــد. ــی یاب ــی م ــش رهای ــون در رگ های  خ

بــر  ســنگ  زدن  بــا  نهایــت  در    
و  گرفتــه  را  زمســتان  جــان  زمیــن 
کنــد. مــی  بیــدار  ازخــواب  را   بهــار 
ــن  ــانه که ــن افس ــه  ای ــارات مدرس انتش
ــد  ــا جل ــه ای ب ــاب ۴0 صفح ــک کت را در ی
ســخت بــه قلــم رضــا موزونــی و تصویرگــری 
ــودکان و  ــرای ک ــی  ب ــرا عبدالله ــم میت خان

ــت. ــرده اس ــر ک ــان منتش نوجوان

پذیــرش ۴ اثــر از کرمانشــاه در ســی و 
نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر، 
ــای  ــتی ه ــا و کاس ــام کمبوده ــان تم در می
حاکــم بــر ایــن حــوزه و مشــکات هنرمندان 
عرصــه نمایــش در اســتان، کاری بســیار 
 ارزشــمند ، بــی نظیــر و قابــل تقدیــر اســت . 
و  نویســندگان   ، کارگردانــان  بــه  بایــد 
ــم  ــار کنی ــار افتخ ــن دی ــر ای ــران تئات بازیگ
ــور  ــر کش ــتانهای سراس ــان اس ــه در می ک

توانســته انــد ایــن گونــه بدرخشــند و پــس 
ــنواره  ــر را در جش ــترین اث ــان بیش از اصفه

ــند. ــته باش داش

 او پهلوان اکبره
 نویسنده: افشین سلطانی

 کارگردان: مصطفی دهشت
 آن سال ها 

 نویسنده: مرتضی اسدی مرام
 کارگردان: بهاره سعیدی پناه

 ترور آفتاب
 نویسنده: هومن روحتافی

 کارگردان: مرتضی اسدی مرام

 آل و نال
 نویسنده: هواس پلوک

 کارگردان: سعید ذبیحی
  دست مریزاد افتخارآفرینان عرصه هنر

استوری سایت رهبری ؛ 
در دهه فجر بر سر در خانه ها 
. بزنیــد  اســامی  جمهــوری   پرچــم 

ــر  ــر پیک ــاد ب ــن نم ــد بزرگتری ــان باش یادم
ــدس و  ــی مق ــان پرچم ــهدا هم ــر ش مطه
 مبارکــی اســت کــه در آن آرام گرفتــه انــد .

و  اســت  فراملــی  ای  مســئله  پرچــم 
ــد  ــت میکن ــی را تقوی ــرور مل ــزاز آن غ اهت
از  مهم تریــن نمادهــای  #پرچــم یکــی 
ــی،  ــت، ویژگ ــع هوی ــا . و درواق ــت  ه حکوم
اجتماعــی   و  سیاســی  قاعده منــدی 
. اســت  نهفتــه  آن  در  همگرایــی   و 

وقتــی شــخصی در مقــام شــهردار و فــردی 
در شــورای شــهر اســام آبــاد  ایــن اصــل و 
وظیفــه مهــم  را فرانگرفتــه اند چگونــه باید 
 بــر مدیریــت شــأن مهر تاییــد و اعتمــاد زد .

ــم  ــت چش ــن اهان ــر ای ــت ب ــا روا اس آی
بپوشــیم و دم بــر نیاوریــم؟

در پاسخ به ندای  
مقام معظم رهبری                                                               

هرگونه بی توجهی 
 

اهانــت و بــی احترامــی و بــی حرمتــی 
ــور  ــار  کش ــی و افتخ ــاد مل ــم نم ــه پرچ ب
 عزیزمــان ایــران  از طــرف  هــر گــروه

 یــا شــخص در هــر جایــگاه و پســت و مقــام 
و لباســی را بشــدت محکــوم مینمائیــم .

سکوت شهردار و شورای 
شهراسالم آبادغرب

 نشانه چیست
ــی ؛  ــای  مردم ــه ه ــر / بیانی ــر باخت   عص
اصحــاب رســانه  و جمعــی از خانــواده معظم 
ــاع  ــوتان دف ــران و پیشکس ــهدا ؛ایثارگ ش
مقــدس در محکومیــت  هتــک حرمــت  
ــران  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــم مق پرچ
ــط  ــی توس ــذاری خیابان ــم #نامگ در مراس
شــهردار پرحاشــیه اســام آبادغــرب و 
 شــورای شــهر همچنــان ادامــه دارد ...
ســکوت ســنگین شــهردار  و شــورای شــهر 
ــر  ــه فج ــتانه ده ــرب  در آس ــام آبادغ اس

ــه نیســت .. پذیرفت
ــوری  ــدس جمه ــم مق ــه پرچ ــی ب ــم اعتنای ک
اســامی ایــران بــه عنــوان نمــاد "اســام ، 
ــت  ــادت" تح ــهادت و رش ــتی  و ش ــح و دوس صل
ــاد  ــخص ، نه ــچ ش ــوی هی ــرایطی از س ــچ ش هی
 ، ســازمان و یــا ارگانــی پذیرفتــه نیســت .
پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی ایــران از 
ــاد  ــفید )نم ــام(، س ــاد اس ــبز )نم ــگ س ــه رن س
صلــح و دوســتی( و ســرخ نمــاد خــون شــهیدان 
ــوری  ــان جمه ــده و نش ــکیل ش ــادت( تش و رش
ــان  ــن نش ــرار دارد. ای ــط آن ق ــامی در وس اس
و  اهلل«  اال  الــه  »ال  شــعار  و  »اهلل«  گــر  بیــان 
نمایشــگر اللــه کــه ســمبل #خون_شــهید اســت 
ــگ  ــم و روی رن ــان #پرچ ــز در می ــگ قرم ــه رن ب
ــن ۲۲ »اهلل  ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــفید ق س
ــروزی  ــانه پی ــه نش ــفید و ب ــگ س ــه رن ــر« ب اکب
انقــاب در روز ۲۲ بهمــن، در حاشــیه پاییــن 

رنــگ ســبز و حاشــیه بــاالی رنــگ قرمــز بــا خط 
بنایــی )یعنــی همــان خطــی کــه شــعار اهلل اکبــر 
ــر منــاره هــای مســاجد اســامی نقــش مــی  را ب
 کنــد( نوشــته شــده اســت ) دکتــر بختورتــاش (

بــه  توجهــی  بــی  شــرایطی  هیــچ   تحــت 
و  هرگــز  ملــی  همبســتگی  و  اتحــاد  نمــاد 
ــه  ــی پذیرفت ــخص و مقام ــچ ش ــچ گاه از هی هی
#پرچــم  و حرمــت  تقــدس  بایــد  و  نیســت 
ــود ــظ ش ــمی حف ــا و مراس ــر ج ــورمان در ه  کش

ــط  ــران رواب ــر، مدی ــئولین ام ــت مس ــد اس  امی
ــا  ــازمان ه ــی س ــئوالن محیط ــا، مس عمومی ه
، ادارات و نهادهــا بــا کمــی دقــت احتــرام 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــم مل ــه #پرچ ب
را حفــظ و قداســت آن را در مقابــل دیــدگان 
ــی  ــم مل ــه #پرچ ــرا ک ــد، چ ــن نیاورن ــردم پایی م
هــر کشــوری نمــادی از هویــت و آرمــان آن 
ــان  ــده و نش ــه دربردارن ــود ک ــوب می ش محس
 دهنــده فرهنــگ و مذهــب مــردم آن اســت
و امــا کام آخــر هرچنــد اندوهگینــم و راضــی بــه 
انتشــار تصویــری از ایــن اهانــت بــه نمــاد ایــران 
اســامی در روزهــای اخیــر در شهرشــهیدان 
ــاید  ــه ش ــد دارم ک ــا امی ــتیم، ام ــاد نیس مرص
ــه  ــا ب ــانه، قانون ــه رس ــرا ب ــت و افت ــدون تهم ب
ــر  ــا دگ ــود ت ــورد ش ــأله ورود و برخ ــن مس ای
ــه  ــد غیرعامدان ــات هرچن ــن اتفاق ــاهد ای ــار ش ب
ــم  ــهید را تقدی ــش از 1۲۸0 ش ــه بی ــهری ک در ش

ــیم. ــرده نباش ــامی ک ــران اس ای

پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس
جان  ما ایران ما

به افتخار پرچم سه رنگ 
 جمهوری اسالمی ایران

به پویش جان ما ایران ما بپیوندید 

ــزاری جمهــوری  بهمــن زارعــی عــکاس خبرگ
ــده  ــاه برگزی ــز کرمانش ــا( مرک ــامی )ایرن اس

ــد. ــاده« ش ــهر آم ــی »ش ــنواره مل جش
 اختتامیــه اولیــن جشــنواره ملــی شــهر آماده 
ــه  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــه ب ک
ــر  ــرات برت ــد، نف ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــدند. ــی ش ــم معرف ــس و فیل ــش عک  در ۲ بخ

در بخــش عکــس، #بهمن_زارعــی عــکاس 

ایرنــا مرکــز #کرمانشــاه بــا تصویــری از 
#زلزلــه ســال 1396 در اســتان کرمانشــاه 

 موفــق بــه کســب رتبــه برتــر جشــنواره شــد.
ــتان  ــد شهرس ــاله متول ــی 3۸ س ــن زارع بهم
ــاه اســت کــه در عمــر ۲0  ــو کرمانش دااله
ــی  ــز مختلف ــانه ها جوای ــی در رس ــاله عکاس س
ــر  ــه برت ــه رتب ــرده؛ از جمل ــود ک را از آن خ
دهمیــن دوســاالنه عکــس ایــران، رتبــه 
خبرگــزاری  و  مطبوعــات  جشــنواره  اول 
ــه  ــال 139۴، رتب ــور در س ــرب کش ــای غ ه
ــات  ــا و مطبوع ــزاری ه ــنواره خبرگ اول جش
اســتان هــای مــرزی ایــران و عــراق در ســال 
ــات  ــنواره مطبوع ــه اول جش ــب رتب 9۵، کس
 و خبرگــزاری هــای اســتان کرمانشــاه و...

او همچنیــن در جشــنواره هــای متعــددی 
ــن  ــوان داور حضــور داشــته و در چندی ــه عن ب
رویــداد بیــن المللــی از جملــه مذاکــرات 
هســته ای در لــوزان ســوییس عکاســی کــرده 

ــت. اس

آبادگران جوان
مسعود محنتی

مهر بررسی کرد؛ عملکرد نامطلوب خانه مطبوعات کرمانشاه

 تناقص واضح در جذب اعضا

پسر صیاد به بازار نشر قدم  گذاشت

رضا موزونی

 باختر نیوز
محمد رسول دهنوی

 نگاه متفاوت
فریبرز نجفی مهر

افتخاری 
بزرگ 

برای تئاتر 
 استان

 بامداد نیوز
علی فرخی

 توسعه داالهو
فتح اله شاهمرادی

کرد نیوز ـ امیر صفری

 حرمت پرچم ایران عزیزمان را حفظ کنیم 

عکاس ایرنا برگزیده کشوری شد

ــته دو  ــاله گذش ــل س ــی چه ــا ط ــاه م کرمانش
ــاط  ــایر نق ــان س ــداد را بس ــا روی ــه ی حادث
کشــور و ای بســا بیشــتر تجربــه کــرده 
ــاب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــت پی ــت: نخس اس
ــون  ــدری همچ ــهیدان گرانق ــون ش ــار خ ــا نث ب
ــیخ  ــا و ش ــی ه ــی امام ــا و مصطف صابونپزه
ــا و  ــاری ه ــی انص ــرها و عل ــال آل حاش ج
کثیــری ســتارگان دیگــر و دوم حادثــه جنــگ 
ــاه  ــه از کرمانش ــدس ک ــاع مق ــی و دف تحمیل
آغــاز و در کرمانشــاه هــم بــا عملیــات مرصــاد 
ختــم شد..براســتی اگــر نســل چهــارم انقــاب 
در اســتان مــا بخواهــد بــرای آگاهــی از تاریــخ 
انقــاب و جنــگ کتــاب مرجــع و جامعــی 

ــاب  ــدام کت ــراغ ک ــه س ــد ب ــد بای ــدا کن را پی
ــات  ــته ج ــری نوش ــر از یکس ــا غی ــرود؟ آی ب
پراکنــده منبــع و ماخــذ قابــل اطمینانــی 
مختلــف  ارگانهــای  براســتی  دارد؟  وجــود 
ــا آن  ــر ب ــال اخی ــل س ــی چه ــا ط ــی م فرهنگ
ــه در  ــی ک ــای کان فرهنگ ــه ه ــه بودج هم
ــد چــرا از ایــن مهم-تاریــخ  اختیــار داشــته ان
نویســی انقــاب -غافــل شــدند؟ آیــا نمیشــد 
بزرگانــی  رحلــت  از  قبــل  نمیتوانســتند  و 
ــدی  ــی .زرن ــت اهلل جلیل ــان آی ــد مرحوم مانن
ــا  ــرات آنه ــی و....خاط ــد .نجوم ــاج آخون .ح
 را از انقــاب مکتــوب و مضبــوط نماینــد؟
و  نیــا  امامــی  آقــای  کار جنــاب  اهمیــت 
ــگاه  ــی پاالیش ــط عموم ــرم رواب ــتان محت دوس
کــه  اســت  ایــن  در  کرمانشــاه  نفــت 
ــد  ــت گمارن ــم هم ــن مه ــر ای ــد ب میخواهن
و مقــداری از ایــن خــاء را پــر نماینــد....
اینجــا هــم ظاهــرا بخــش خصوصــی بایــد وارد 
ــااهلل ــاند انش ــرانجام رس ــه س ــود و کار را ب  ش

توسعه 
حسنعلی

 مهدوی چشمه گچی

انتخابات خانه مطبوعات و 
رسانه های استان کرمانشاه 

برگزار شد
ــای  ــانه ه ــات و رس ــه مطبوع ــات خان انتخاب
اســتان کرمانشــاه پیــش از ظهــر امــروز 
13بهمــن مــاه بــه صــورت الکترونیکــی 
برگــزار و هیــات مدیــره جدیــد ایــن تشــکل 
ــدند. ــاب ش ــده انتخ ــال آین ــه س ــرای س  ب

ــئول  ــران مس ــن اســاس در بخــش مدی ــر ای ب
وحیــد نیشــابوری  و فریــدون معتمدیــان 
کردنــد. کســب  را  ماخــوذه  آرا   اکثریــت 

ــویه، روح اهلل  ــد س ــگار ناهی ــش خبرن در بخ
مــرادی و ســید محمــد امیــن حســینی 

ــدند . ــاب ش انتخ
نمایندگــی  بخــش  در  نــوروزی  هــادی 
خبرگــزاری هــا و بهــرام علــی باقــری در بخش 
 نمایندگــی روزنامــه سراســری انتخاب شــدند.

ــهریار  ــده ش ــل ش ــج حاص ــاس نتای ــر اس ب
ــز  ــان  نی ــین ماهوتی ــد حس ــری و محم دبی
بعنــوان بازرســان ایــن دوره خانــه مطبوعــات و 
 رســانه های اســتان کرمانشــاه انتخاب شــدند. 
۸3.3درصــد از اعضــای خانــه مطبوعــات 
ــن  ــاه در ای ــتان کرمانش ــای اس ــانه ه و رس

ــد. ــرکت کردن ــات ش انتخاب

 کرمانشاه امروز
وحید نیشابوری

کرمانشــاه- همزمــان بــا برگــزاری انتخابــات خانــه 
ــانه  ــی رس ــی از اهال ــاه جمع ــات کرمانش مطبوع
نســبت بــه عملکــرد ایــن تشــکل صنفــی در دوره 

هــای اخیــر اعتــراض کردنــد.
ــات  ــتان ها: انتخاب ــروه اس ــر، گ ــزاری مه خبرگ
هیئــت رئیســه خانــه مطبوعات اســتان کرمانشــاه 
ــاه برگــزار می شــود  دوشــنبه مــورخ 13 بهمــن م
و ایــن انتخابــات نیــز همچــون دوره هــای گذشــته 
ــی  ــه مهندس ــیاری از جمل ــیه های بس ــا حاش ب
در اطــاع رســانی بــرای جلوگیــری از ثبــت 
ــدم  ــات و ع ــن انتخاب ــد در ای ــراد جدی ــام اف ن
ــران  ــگاران و مدی ــی خبرن ــام برخ ــت ن ــد ثب تأیی
ــت. ــات اس ــن انتخاب ــوارد ای ــر م ــانه ها از دیگ رس
عملکــرد غیرقابــل قبــول ایــن تشــکل صنفــی را 
ــزاری  ــر و دار برگ ــگاران در گی ــانه ها و خبرن رس
ــًا  ــرده و گاه ــد ک ــات نق ــه مطبوع ــات خان انتخاب
اعتراضاتــی میدانــی نیــز در رد یــا تأییــد عملکرد 
ــم  ــه مه ــا آنچ ــد ام ــکل می دهن ــکل ش ــن تش ای
اســت تشــکیل تیم هــای پایــدار بــا تأییــد افــراد 
ــدرت  ــتمرار ق ــرای اس ــی ب ــم فعل ــه تی ــک ب نزدی
ــر و دار  ــز در گی ــال نی ــفانه امس ــت و متأس اس
ــدای  ــات، ص ــه مطبوع ــات خان ــزاری انتخاب برگ
اعتــراض اهالــی رســانه نســبت بــه ایــن انتخابــات 

ــد. ــوش می رس ــه گ ب

خانه مطبوعات کرمانشاه ناکارآمد است    
 نگاه برخی مدیران در کرمانشاه

 به رسانه مطلوب نیست
خبرگــزاری  مدیــر 
اســتان  در  تســنیم 
کرمانشــاه در گفتگــو 
ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ب
ــزاری  ــه برگ ــاره ب اش
خانــه  انتخابــات 
مطبوعات در کرمانشــاه، 
ــت  ــرد: ماهی ــار ک اظه
ــوان  ــه عن ــاه ب ــتان کرمانش ــات اس ــه مطبوع خان
یــک تشــکل صنفــی، حمایــت از اهالــی رســانه در 
گســتره نشــریات چاپــی و آنایــن اســت ولــی بــه 
ــوان  ــانه می ت ــی رس ــی اهال ــت کنون ــل وضعی دلی
گفــت کــه ایــن تشــکل بــه وظایــف خــود عمــل 

نکــرده و در واقــع ناکارآمــد بــوده اســت.
ــدی  ــه ناکارآم ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب ــجاد س س
ایــن تشــکل رســانه ای بــر وضعیــت اهالــی رســانه 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــایه افکن س

مشــکات صنفــی بســیاری از خبرنــگاران از جمله 
ــش  ــدم پوش ــی، ع ــای مال ــود قرارداده ــدم وج ع
ــی  ــای دریافت ــی، حقوق ه ــن اجتماع ــه تأمی بیم
ــانه ها در  ــبه رس ــترده ش ــت گس ــن و فعالی پایی
ــه  ــه خان ــت ک ــوان گف ــاه، می ت ــتان کرمانش اس
ــی  ــان اصل ــاه از جری ــتان کرمانش ــات اس مطبوع
ــرده و  ــت نک ــه حمای ــن منطق ــانی در ای اطاع رس

ــت. ــوده اس ــد نب کارآم
ــاه  ــتان کرمانش ــنیم در اس ــزاری تس ــر خبرگ مدی
ــش از  ــه بی ــه ب ــای کارت هدی ــرد: اعط ــح ک تصری
ــت 100  ــام فهرس ــگار و اع ــر در روز خبرن ۵00 نف
نفــره بــرای برگــزاری انتخابــات خانــه مطبوعــات 
انتخابــات در اســتان  از پارادوکس هــای ایــن 

ــت. ــاه اس کرمانش
وی ادامــه داد: از دیگــر دالیــل ناکارآمــد خوانــدن 
ــوان  ــاه می ت ــتان کرمانش ــات در اس ــه مطبوع خان
بــه عــدم انجــام وظایــف اصلــی همچــون 
ــای  ــات، اعط ــنواره مطبوع ــاالنه جش ــزاری س برگ
ــات  ــدارک امکان ــگاران، ت ــه خبرن ــهیات ب تس

ــرد. ــاره ک ــانه و… اش ــی رس ــرای اهال ــی ب رفاه
ــات  ــه مطبوع ــای خان ــی از ضعف ه ــلیمانی یک س
ــگاران در  ــت خبرن ــث عضوی ــاه را در بح کرمانش
ــای  ــزود: اعض ــت و اف ــی دانس ــکل صنف ــن تش ای
ــر از  ــاه کمت ــتان کرمانش ــات اس ــه مطبوع خان
100 نفــر اســت کــه بــا آمارهــای واقعــی اختــاف 
ــای  ــواهد و گفته ه ــاس ش ــر اس ــیاری دارد و ب بس
ــه  ــام خان ــف ثبت ن ــیاری در ص ــراد بس ــود اف موج
ــون  ــه تاکن ــد ک ــرار دارن ــاه ق ــات کرمانش مطبوع
ــه  ــی خان ــت فعل ــوی مدیری ــا از س ــام آنه ثبت ن
ــز  ــل آن نی ــت و دلی ــده اس ــد نش ــات تأیی مطبوع

اعــام نمی شــود.
ــارج  ــی و خ ــکات درون صنف ــان مش ــا بی وی ب
ســازمانی خبرنــگاران، افــزود: نــگاه برخــی 
مدیــران کل اســتان کرمانشــاه بــه اهالــی رســانه 
از  و خبرنــگاران مطلــوب نیســت و شــکایت 
ــه  ــت ک ــوارد اس ــن م ــه ای ــانه از جمل ــی رس اهال
اصلــی  تشــکل  به عنــوان  مطبوعــات  خانــه 
ــگاه را  ــن ن ــد ای ــاه بای ــانه در کرمانش ــی رس اهال
تغییــر دهــد ولــی اقــدام ویــژه ای از ســوی خانــه 
مطبوعــات کرمانشــاه بــرای برطــرف کــردن ایــن 

ــت. ــده اس ــام نش ــکل انج مش
ــاه  ــتان کرمانش ــنیم در اس ــزاری تس ــر خبرگ مدی
بــا اشــاره بــه خانــه مطبوعــات بــه عنــوان تنهــا 
تشــکل مدافــع حقــوق خبرنــگاران در کرمانشــاه، 
ــات  ــه مطبوع ــه خان ــم کاری مجموع ــا ک ــت: ب گف

در پشــتیبانی از خبرنــگاران، فضــا بــرای فعالیــت 
شــبه رســانه ها بــاز شــده و در ایــن راســتا 
بســیاری از رســانه های بی هویــت توانســته اند 
خــود را به عنــوان جریــان اصلــی خبــری در 
کرمانشــاه معرفــی کــرده و از ایــن راه بــرای خــود 

ــد. ــتفاده ببرن اس

خانه مطبوعات کرمانشاه نیازمند شفافیت است
مدیــر خبرگــزاری تســنیم در کرمانشــاه بــا اشــاره 
ــات  ــه مطبوع ــازی در خان ــفاف س ــزوم ش ــه ل ب
بایــد  راســتا  همیــن  در  گفــت:  کرمانشــاه، 
ــه  ــای خان ــداد اعض ــرا تع ــه چ ــود ک ــخص ش مش
ــرا  ــت و چ ــم اس ــیار ک ــاه بس ــات کرمانش مطبوع
ــد  ــگاران واج ــانه ها و خبرن ــران رس ــی مدی تمام
شــرایط عضویــت، در ایــن تشــکل عضــو نیســتند 
و از ســوی دیگــر در مــورد اقدامــات انجــام شــده 
ــات  ــه مطبوع ــز خان ــده نی ــا ش ــهیات اعط و تس

ــت. ــازی اس ــد شفاف س نیازمن
ــب  ــودن ترکی ــت ب ــاد از ثاب ــا انتق ــلیمانی ب س
ــاه در  ــات کرمانش ــه مطبوع ــه خان ــت رئیس هیئ
ــه  ــرام ب ــا احت ــزود: ب ــته، اف ــد دوره گذش چن
تمامــی اعضــای هیئــت رئیســه خانــه مطبوعــات 
کرمانشــاه کــه از پیشکســوتان ایــن عرصــه 
ــوم  ــره مرح ــاد و خاط ــت ی ــتند و گرامیداش هس
ــب  ــان در ترکی ــور جوان ــه حض ــینی، زمین حس
هیئــت رئیســه فراهــم شــود و انتظــار ایــن اســت 
ــزاری  ــد برگ ــانی الزم در رون ــاع رس ــل اط حداق
ــات از  ــه مطبوع ــه خان ــت رئیس ــات هیئ انتخاب
ــزاری و  ــا برگ ــا ت ــام نامزده ــت ن ــاز ثب ــان آغ زم

ــود. ــام ش ــج انج ــام نتای اع
ــه مطبوعــات  ــرد: وضعیــت خان وی خاطرنشــان ک
ــیاری از  ــه بس ــده ک ــبب ش ــاه س ــتان کرمانش اس
ــه فکــر ایجــاد تشــکیات  گعده هــای رســانه ای ب
جــدا و البتــه مــوازی بــا خانــه مطبوعــات باشــند 
کــه از طریــق اســتانداری و در قالــب ســمن یــا از 
ــال  ــکل دنب ــک تش ــب ی ــق اداره کار و در قال طری
ایــن موضــوع بوده انــد و چنانچــه وضعیــت خانــه 
ــور  ــدم حض ــی و ع ــیوه فعل ــه ش ــات ب مطبوع
ــده  ــد، در آین ــه یاب ــانه ادام ــی رس ــی اهال تمام
گروه هــا  ایــن  شــکل گیری  شــاهد  نزدیــک 
خواهیــم بــود، کــه قطعــًا بــرای فضــای رســانه ای 

ــت. ــب نیس ــاه مناس کرمانش
هتاکی به خبرنگاران از ضعف خانه مطبوعات است  

 تناقض در جذب اعضا در خانه مطبوعات 
کرمانشاه واضح است 

مدیــر خبرگــزاری فارس 
در کرمانشــاه در گفتگــو 
مهــر  خبرنــگار  بــا 
ضمــن  کرمانشــاه  در 
تشــریح جایــگاه فعلــی 
ــه مطبوعات اســتان  خان
ــار کرد:  ــاه، اظه کرمانش
خانــه مطبوعــات یــا هر 

ــت و  ــروری اس ــاف ض ــرای اصن ــی ب ــکل صنف تش
در همیــن راســتا خبرنــگاران نیــز نیازمنــد بهــره 
منــدی از آن هســتند امــا بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ــه مطبوعــات، عملکــرد ایــن تشــکل صنفــی  خان
در کشــور و در اســتان ها بــه شــدت ضعیــف 

ــت. اس
رضــا حیــدری بــا اشــاره بــه علــت ناکامــی خانــه 
ــدم  ــل ع ــن دالی ــی از ای ــزود: یک ــات، اف مطبوع
همبســتگی الزم بیــن مطبوعــات اســت کــه 
ــاع  ــی دف ــه خوب ــود ب ــوق خ ــته اند از حق نتوانس

ــد. کنن
ــا بیــان  ــر خبرگــزاری فــارس در کرمانشــاه ب مدی
اینکــه خبرنــگاری جــز مشــاغل ســخت محســوب 
ــن  ــی از پایین تری ــرد: یک ــح ک ــود، تصری می ش
ــوط  ــی مرب ــکل های صنف ــن تش ــتمزدها در بی دس
بــه خبرنــگاران اســت و خانــه مطبوعــات قــدرت 
ــه را  ــت رفت ــق از دس ــن ح ــاق ای ــرای احق الزم ب
نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه خبرنــگاران 
مــورد هتاکــی، ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه و بــه 

ــود. ــادر می ش ــم ص ــان حک ــه آن ــی علی راحت
حیــدری ادامــه داد: خانــه مطبوعات کرمانشــاه در 
زمینــه جــذب اعضــا جدیــد یکــی از اســتان های 
ضعیــف کشــور محســوب می شــود و امــروز 
ــود  ــا وج ــیاری ب ــگاران بس ــتیم خبرن ــاهد هس ش
ــن تشــکل  ــوز عضــو ای ــت، هن درخواســت عضوی

ــتند. ــی نیس صنف
ــه  ــات خان ــزاری انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد:  بیــان  کرمانشــاه  اســتان  مطبوعــات 
ــه مطبوعــات کرمانشــاه  عضویــت 100 نفــر در خان
ــرای روز خبرنــگار در مراســم روز  در حالــی کــه ب
ــتانداری  ــگاران در اس ــل از خبرن ــگار و تجلی خبرن
بیــش از ۵00 خبرنــگار معرفــی می شــوند تناقــض 

ــت. ــی اس ــکل صنف ــن تش ــکار در ای آش
ــه  ــاختار خان ــرد: س ــان ک ــر نش ــدری خاط حی
ــا در  ــا عملکرده ــت، ام ــفاف اس ــات ش مطبوع
دوره هــای اخیــر ســبب انتقــاد شــده اســت و در 
انتخابــات خانــه مطبوعــات کشــور هــم بــه دلیــل 
نفــوذ جریــان دولتــی انتقاداتــی صــورت گرفــت.

ــت:  ــاه گف ــارس در کرمانش ــزاری ف ــر خبرگ مدی
راهــکار درســت بــرای بــرون رفــت از شــرایط بــه 
ــه درخواســت  ــگاه غیرسیاســی ب وجــود آمــده، ن
ــت در  ــی درخواس ــگاران و بررس ــت خبرن عضوی

ــت اســت. اســرع وق
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ــان ــندانه ت ــدا پس ــهای خ ــات و تالش ــر زحم ــا را بخاط ــی م ــب قدردان ــیله مرات  بدینوس
ــاده ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــل اداره کل راه ــل و نق ــت حم ــی دوران  معاون   در ط

 استان کرمانشاه پذیرا باشید. موفقیت روزافزونتان را از درگاه احدیت خواهانیم.

 » َوالَْفْجرِ * َولَیاٍل َعْشرٍ «
دهه فجر، دهه ماندگار در تاریخ پرافتخار ایران اسالمی و قّله بالندگی ملت 

بصیر و دین باورمان است که در بهمن ۱۳۵۷ با خیزش عظیم ملت بزرگ ایران و 
 با ایثارخون شهدا شکل گرفته است.

پیروزی انقالب اسالمی در سال 135۷، بدون شک یک معجزه الهی و انفجار نور بود که به دست مردی الهی و با 
تکیه بر حضور مردم، معادالت دنیای مادی را برهم زد. انقالب اسالمی، قیام ملت ایران در راه خدا بود؛ قیامی که جز 
با نصرت الهی و رهبری امام خمینی)ره( پیروزی آن ممکن نبود. تردیدی نیست که این انقالب کبیر مبتنی بر بینش 
عمیق توحیدی و نشأت گرفته از نهضت عاشورای تداوم بخش راه حسینی است که انشاءاهلل تا قیام جهانی حضرت 

 مهدی)عج( استمرار خواهد داشت.
فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر بر عموم مردم تبریک  عرض می نمایم و در بهار آزادی جای امام و شهدا خالی

مهندس کامران جلوند شهردار حمیل

جناب آقای 

 مهندس یزدان خسروی

 علی عزیزی
مدیرعامل شرکت حمل و نقل سراسری جاده رانان سرمست

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه

 جناب آقای حاج فیض اله فیضی
مصیبت جانکاه درگذشت خواهر زاده گرامیتان را تسلیت 

 عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.
خاندان کرمی
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