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دکتر کریم سنجابی
 تنها چهره سیاسی کرمانشاهی 

بود که نامش برای
 تشکیل دولت مطرح شد. 

یکبار برای همیشه...

 شاید جوانمرگی سیاسی
عصر باختر بررسی می کند : غیبت کرمانشاهیان در میان نامزدهای انتخابات  ریاست جمهوری

تــا کمتــر از شــش مــاه دیگــر رییــس 
انتخــاب  ایــران  جدیــد  جمهــور 
ــه  ــوری ک ــس جمه ــد. ریی ــد ش خواه
اگــر چــه ایرانــی االصــل  اســت 
ــتانی،  ــاهی، کردس ــا کرمانش ــا قطع ام
همیــن  و  بــود.  نخواهــد  ایالمــی  
ــود ــان بوج ــی را در اذه ــش بزرگ  پرس

 مــی آورد چــرا از زمــان تاســیس 
مــا  تاکنــون  مشــروطه   دولــت 
یکبــار  فقــط  هــا  کرمانشــاهی 
ــا  ــری ی ــت وزی ــگاه نخس ــه جای ــیدن ب ــی رس ــک قدم ــا ی ت
ــس از آن  ــش و پ ــم و پی ــده ای ــک ش ــوری نزدی ــت جمه ریاس
ــخصیتی از  ــی، ش ــره ای، رجل ــم چه ــوده ای ــر ب ــه منتظ همیش
ــان  ــا و آرزوهایم ــم رویاه ــا ه ــد و م ــور کن ــروز و ظه ــی ب جای
 را بــدو بســپاریم و امــا هــر بــار  روز از نــو روزی از نــو...

ــم.  ــاره اش نداری ــال درب ــی فع ــچ بحث ــه هی ــالب ک ــش از انق ــا پی ت
ــام کرمانشــاه یکــی از محورهــای کنشــگری  ــد در همــان ای هرچن
ــروزی  ــش پی ــرگ و می ــالب در گ ــد از انق ــا بع ــی بود.ام تاریخ
انقــالب بــرای تاســیس نخســتین دولــت بعــد از پادشــاهی ایــران  
یــک نــام بیــش از همــه مطــرح مــی شــد و آن کســی نبــود جــز 
دکتــر کریــم ســنجابی رهبــر جبهــه ملــی ایــران. او هــم از ســوی 
ــی چــون آیــت اهلل  ــران هــم از ســوی انقالبیون آخریــن پادشــاه ای
ســید محمــود طالقانــی بهتریــن نامــزد بــرای تاســیس دولــت بــود. 
ــران آزاد و  ــرد ای ــتین دولتم ــا نخس ــرد ت ــاه را رد ک ــنهاد ش پیش
ــانس  ــن ش ــه ای ــت ک ــه گذش ــد و چ ــه ش ــد. چ ــک باش دموکراتی
از کــف چهــره  ملــی کرمانشــاهیان  رفــت بمانــد. او 59 روز وزیــر 
ــت  ــه سیاس ــه از صحن ــرای همیش ــد ب ــد و بع ــه ش ــور خارج ام

ــت.  ــاره گرف کن

رییس جمهور اول؛ همدانی
ــرکت  ــزد ش ــوری 124 نام ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب در ای
ــی از  ــتعفای برخ ــا اس ــراف ی ــالم انص ــس از اع ــه پ ــد ک کردن
ــا  ــت ب ــه رقاب ــات ب ــزد در روز انتخاب ــت 9۶ نام ــا در نهای نامزده
ــر  ــی )نف ــد مدن ــدر، احم ــی ص ــن بن ــد. ابوالحس ــر پرداختن یکدیگ
دوم(، داریــوش فروهــر، صــادق قطــب زاده، حســن حبیبــی، 
کاظــم ســامی، حســن آیــت، صــادق طباطبایــی، صــادق خلخالــی، 
محمــد مکــری، صفــر علــی خلیلــی، از جملــه نامزدهــای 
 اولیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران بودنــد

ــی  ــدر همدان ــی ص ــت اهلل بن ــد آی ــدر  فرزن ــی ص ــن بن ابوالحس
نخســتین رییــس جمهــور ایــران همدانــی بــود. نکتــه مهــم ایــن 
ــره  ــچ چه ــات دور اول هی ــای انتخاب ــان نامزده ــه در می ــت ک اس

ــت. ــود نداش ــاهی وج کرمانش

رییس جمهور دوم شهیدی از قزوین
ــور  ــا حض ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــات ک ــن دوره از انتخاب در ای
 ۷1 از  شــد  برگــزار  اساســی  قانــون  نگهبــان  شــورای 
ــت  ــی ریاس ــب کرس ــرای کس ــت ب ــکان رقاب ــب 4 نفرام داوطل
جمهــوری را یافتنــد: ســیداکبر پــرورش، عبــاس شــیبانی، 
رجایــی. محمدعلــی  مســلمان،  عســگراوالدی   حبیــب اهلل 

بــرای انتخــاب دومیــن رییــس جمهــور ایــن بــار مــردم ایــران بــه 
معلمــی متولــد قزویــن اقبــال نشــان دادنــد. هرچنــد کمتــر از ســه 

مــاه پــس از گرفتــن زمــام امــور در دســت بــه شــهادت رســید.
سومین رییس جمهور؛ مردی از خراسان

ــا 42  ــد ام ــام کردن ــت ن ــر ثب ــات 4۶ نف ــن دوره از انتخاب در ای
ــورای  ــط ش ــی توس ــت نام ــای ثب ــد نامزده ــی 91 درص ــر یعن نف
انتخابــات  نهایــی  شــدند.نامزدهای  صالحیــت  رد   نگهبــان 

* سید علی خامنه ای
پرورش،حســن  غفوری فــر، ســید رضــا  * ســید علی اکبــر 

بودنــد زواره ای 
ــت  ــت. حج ــوری روحانی ــت جمه ــع ریاس ــدن موان ــرف ش ــا برط ب
االسالم ســید علــی خامنــه ایــی بــه عنــوان روحانــی نــو اندیــش، 
ــت و  ــرار گرف ــران ق ــت ای ــد  مل ــورد تایی ــتمدار م ــب، سیاس خطی
ــد. ــاز ش ــالمی آغ ــوری اس ــازی جمه ــات در دولتس  دوره ای از ثب

چهارمین رییس جمهور؛ از کرمان آمد
ــان  ــورای نگهب ــدرت ش ــرم ق ــی در ه ــرات اساس ــد از تغیی بع
از میــان ۷9 نامــزد ایــن دوره از انتخابــات، فقــط صالحیــت 
ــرد.  ــد ک ــیبانی را تأیی ــاس ش ــنجانی و عب ــمی رفس ــر هاش  اکب
ــه حجــت االســالم هاشــمی رفســنجانی رســید.     کلیــد پاســتور ب

ــت. ــت هاس ــدی از رقاب ــمی دوره جدی ــس از هاش دوره پ
پنجمین رییس جمهور؛ باران در کویر

بعــد از هشــت ســال ســازندگی  هاشــمی رفســنجانی اولین بــار بعد  
 دور اول ریاســت جمهــوری بــود کــه رقابــت در انتخابــات احیا شــد. 
ــا  ــد ام ــی دادن ــر م ــوری خب ــق ن ــروزی ناط ــگان از پی ــه هم اگرچ
ــروز  ــرد پی ــوان ف ــه عن ــتش ب ــه دس ــود ک ــی ب ــرد اردکان ــن م ای
ــد.  ــم نامزدبون ــا زواره ای ه ــهری و رض ــدی ری ش ــاال رفت.محم  ب
در دور دوم ریاســت جمهــوری خاتمــی مرحــوم اســماعیل ططــری 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــزدی مط ــرای نام ــود را ب ــاه خ ــده کرمانش نماین
همــگان بــه خاطــر داریــم کــه چــه خاطــره ایــی از ایــن کنــش در 
اذهــان مانــده. او رد صالحیــت شــد. تــا کرمانشــاهی هــا همچنــان 

ــب کــورس ریاســت جمهــوری باشــند. غای
سمنان رکوردار رییس جمهوری در ایران

ــای  ــن روس ــمین و هفتمی ــه شش ــدارد ک ــن ن ــه گفت ــازی ب نی
جمهــور ایــران ســمنانی بــوده و هســتند. محمــود احمــدی 
 نــژاد و حســن روحانــی هــر دو متولــد ســمنان هســتند.

ــا در ســالهای هشــتاد و چهــار و هشــتاد  ــا و کرده کرمانشــاهی ه
و هشــت و چــه در 90 و 92 هیــچ چهــره ای بــرای عرضــه نداشــته 

و ندارنــد.
در انتخابــات پیــش رو  هــم آنچــه مــورد توجــه اســت هیــچ چهــره 
ــت. ــتی نیس ــچ فهرس ــش در هی ــد نام ــاهی باش ــه کرمانش ــی ک ای

ــوزرا  ــه عنــوان شــیخ ال حتــی بیــژن نامــدار زنگنــه کــه نامــش ب
ــت  ــچ وق ــه هی ــوان گمان ــه عن ــار ب ــز چندب ــت ج ــرح اس ــم مط ه

ــرای ایــن پســت مطــرح نشــد. نامــش ب

*** 
ــی  ــی سیاس ــار جوانمرگ ــی دچ ــه سیاس ــاه در عرص کرمانش
ــه  ــان ب ــد پایش ــی کنن ــش م ــه روی ــی ک ــت. جوانان اس
تهــران نرســیده حواشــی اطــراف نــام و کام آنــان را 
ــه  ــی ک ــره جوان ــی دو چه ــور مصداق ــه ط ــرد. ب ــی گی م
ــود  ــی خ ــرح سیاس ــزد مط ــک نام ــا ی ــتند ت ــی توانس م
را بــاال بکشــند مــی توانیــم بــه عباســعلی اللهیــاری 
در آنهــا  کنیــم.  اشــاره  پیشــه  فالحــت  حشــمت   و 
 دهــه ســوم زندگــی شــان از دانشــگاه بــه مجلــس راه یافتنــد 
ــد. هــر آنچــه ــر ســر آنهــا آم ــم چــه ب ــا همــه مــی دانی  ام
ــی ــی سیاس ــده جوانمرگ ــل پدی ــوان ذی ــی ت ــته را م   گذش

 صورت بندی کرد.

سرمقاله

فاطمه آتش پیکر
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ـ هــدف از گــردآوری ایــن مقــام 
هــا و آوانــگاری آنهــا؟

ــورد  ــم در م ــت تحقیقات ــۀ نخس در مرحل
اســتاد ســید نصرالدیــن خاموشــی جیحون 
آبــادی معــروف بــه آســید نصرالدیــن، 
قدیمــی تریــن نوازنــدۀ تنبــور)از نظــر 
زمــان( مطالعــه کــردم کــه ایــن اســتاد بی 
بدیــل موســیقی مقامــی تنبــور، عــاوه بــر 
اینکــه قدیمــی تریــن نوازنــده بودنــد بلکــه 
شــاگردان بســیار زیــادی را تربیــت کردنــد 
ــدند و  ــور ش ــتادان تنب ــی از اس ــه همگ ک
ــگاه واالیشــان شــنیدم،  ــرات از جای ــه ک ب
و تمــام شــواهد و قرائــن بیانگــر ایــن بــود 
کــه آوانــگاری مقــام هــای تنبــور از ایشــان 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــردد، ام ــاز گ آغ
نبــود امکانــات در زمــان خــود و نبــود اثــر 
ضبــط شــده از ایشــان، الجــرم بــه بیانــات 
ــود  ــه از شاگردانشــان موج ــی ک و خاطرات
ــۀ  ــردم. در مرحل ــنده ک ــد، بس ــی باش م
بعــد تصمیــم بــر ایــن شــد کــه آوانــگاری 
مقــام نــوازی ایــن اســاتید را بنویســم 
کــه حتمــاً روایتگــر صدیــق اســتاد خــود 
هســتند)یعنی هرچــه را کــه از اســتاد خود 
فــرا گرفتــه انــد دقیــق و بــدون نقــص بــه 
ــا  ــا ب ــد( . ام ــال دهن شــاگردان خــود انتق
بررســی شــیوۀ نوازندگــی ایشــان متوجــه 
شــدم اینــان روایتگــر شــیوۀ اســتاد خــود 
بــه معنــای علمــی موســیقی، نبــوده انــد و  
بــا تســلط بســیاری کــه بــر تنبــور داشــته 
ــی  ــا حس ــا را ب ــام ه ــار مق ــر ب ــد، ه ان
جدیــد و متفــاوت اجــرا مــی کردنــد 
ــش  ــا دان ــل()و ب ــوب اص ــه در چارچ )البت
اینکــه ذات ایــن موســیقی بداهــه اســت(، 
ــیقی  ــوزش موس ــه آم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــوده و  ــه ســینه ب ــی اساســاً ســینه ب مقام
بــه اصطــاح عامیانــه "گوشــی" نســل بــه 
نســل منتقــل شــده تــا بدســت ما رســیده 
و در واقــع بــا اســتناد بــه اســناد مکتــوب، 
ــت  ــود گف ــداده، میش ــال رخ ن ــن انتق ای
ایــن اســاتید، ناچــار بــه ایــن ســنت بــوده 
انــد. امــا ایــن موضــوع دغدغــۀ مــن نبــود. 

تنهــا موضــوع و اولیــن هــدف اساســی کــه 
مــن را ترقیــب بــه نــگارش ایــن مقــام هــا 
کــرده بــود نــت نویســی شــیوۀ نوازندگــی 
یــک مرجع)اســتاد( اصلــی و قدیمــی بــود 
 کــه تمــام و کمــال از ایشــان آغــاز بشــود. 
ــیار  ــق بس ــه و تحقی ــس از مطالع ــاری پ ب
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد مقامات 
نــت نویســی و چگونگــی پیدایــش و خلــق 
آنهــا گــردآوری گردنــد و تصمیــم بــر 
ــی  ــام های ــدور مق ــی المق ــد، حت ــن ش ای
ــد را انتخــاب  کــه ایــن اســاتید نواختــه ان
ــد  ــل بع ــه نس ــق ب ــت و دقی ــرده، درس ک
انتقــال یابــد امــا اینبــار بــه صــورت 
ــاتید  ــدام از اس ــه هرک ــوب. )اول اینک مکت
ــا  ــد، ی ــرده ان ــرا نک ــا را اج ــام ه ــام مق تم
ــری از  ــده دیگ ــط ش ــر ضب ــفانه اث متاس
ــه  ــم. دوم اینک ــترس نداری ــان در دس این
از  بعضــی  بــزرگان  ایــن  از  هرکــدام 
ــا  ــد ب ــه ان ــار نواخت ــد ب ــا را چن ــام ه مق
حــس و حالــی متفــاوت، بــرای مثــال 
توجــه بیشــتر اکثــر ایــن اســاتید بــر 
ــل: طــرز،  ــک مث ــام هــای نانمتری روی مق
ــت(  ــوده اس ــری ب ــیخ امی ــی و ش  عابدین

ــر  ــا دیگ ــاب ب ــن کت ــاوت ای ـ تف
آثــاری کــه در ایــن زمینــه 

ــده؟ ــر ش منتش
ــور  ــوع تنب ــه موض ــه ب ــی ک ــاب های کت

پرداختــه انــد مــی توانــم بــه کتــاب 
جامــع و کامــل الموســیقی الکبیــر فارابــی 
کــه بــه ســاختار فیزیکــی، دســتان بنــدی، 
انــد. چنــد  کــرده  اشــاره   ... و  کــوک 
ــه  ــران ب ــی در ای ــیقی قدیم ــاله موس رس
ــه  ــزرگان ب ــر ب ــی و دیگ ــت از فاراب تبعی
ــر داده  ــاره نظ ــن ب ــی در ای ــاختار کل س
ــون  ــاز تاکن ــور از دیرب ــاب تنب ــد. ، کت ان
اســتاد شــهید ســیدخلیل عالــی نــژاد 
بــه شــناخت هرچــه بیشــتر و واضــح 
ــزرگان  ــه فرمایشــات ب ــی ب ــگاه کل ــر و ن ت
ــددرس  ــاب ص ــد. کت ــوده ان ــیقی نم موس
تنبــور اســتاد علــی اکبــر مــرادی بــه 
فراگیــری تنبــور از دوره مقدماتــی تــا 
پیشــرفته  بــه شــیوه تنبورنــوازی منطقــه 
گــوران و خــود ایشــان پرداختــه انــد. 
، آمــوزش تنبــور اســتاد ســید محمــد 
ذوالنــوری شــیوه نوزاندگــی دوره ابتدایــی 
ــتانی  ــای باس ــد. طرزه ــرده ان ــان ک را بی
تنبــور اســتاد حیــدر کاکــی مقامــات 
مجلســی و مجــازی حــوزه گــوران بــه 
ــوده  ــدون نم ــرادی را م ــتاد م ــت اس روای
ــتاد  ــور اس ــتانی تنب ــای باس ــام ه ــد. مق ان
ــوار  ــع آوری رپرت ــادی جم ــی آب ــا عل رض
ــای  ــام ه ــگاری مق ــور و آوان ــدون تنب م
ــدند.  ــده دار ش ــازی را عه ــی و مج  مجلس
مــن  کتــاب  بیــن  تفاوتــی  آنچنــان 
لحــاظ  از  نــدارد  وجــود  دیگــران  و 
ســاختاری، و همــه مــان بــه موضــوع 
تنبــور یارســان اشــاره کــرده ایــم بــا 
ــاره  ــن درب ــه م ــر ک ــی ت ــدگاه تخصص دی
ــردم. ــق ک ــه تحقی ــور صحن ــب تنب  مکت

ــور  ــام تنب ــاد و دو مق ــاب هفت کت
آوا نویســی مکتــب تنبــور صحنــه  
ــد: ــش میباش ــد بخ ــامل چن  ش

دو ســبک  دربــاره  اجمالــی  توضیحــی 
موســیقی مقامــی تنبــور شــاه خوشــین و 
ــور  ســلطان ســهاک ، ویژگــی مکتــب تنب
صحنــه، بیوگرافــی اســاتید تنبــور صحنــه، 
اســامی ســازندگان تنبــور صحنــه،  نمونــه 

اســناد کــه دربــاره ســاختار و قدمــت 
مارکــن  کتــاب ســرانجام  در  مقــام  و 
الدیــن دمشــقی )پیرموســی( بیــان شــده. 
ــرادی  ــا و اف ــام ه ــش مق ــی پیدای چگونگ
ــه  ــاخته و نواخت ــا را س ــام ه ــن مق ــه ای ک
ــاب  ــن کت ــم ای ــر و مه ــش آخ ــد و بخ ان
آوانویســی ایــن مقــام هــا بــه شــیوۀ 
نوازندگــی اســاتید برجســته مکتــب تنبــور 

ــد. ــی باش ــه م صحن

ـ آیــا کاًل در آوانــگاری ایــن 
ادا   مقــام هــا حــق مطلــب 

می شود؟
و  دانــش  دور،  چنــدان  نــه  زمانــۀ  در 
ــت  ــه هم ــی، ب ــیقِی غرب ــگارِی موس آوان
و بلنــد نظــرِی صاحــب نظرانــی کــه 
ــه غــرب  ــران ب ــرای کســب آگاهــی از ای ب
مهاجــرت کــرده بودنــد، بــه ارمغــان آورده 
شــد. و موســیقی ایــران زبــان بیــان نویــی 
.  و آهســته در عرصــۀ  را در برگرفــت 
ــیقی  ــرد و موس ــدا ک ــق پی ــیقی رون موس
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــران وام دار ای ــی ای ردیف
ــب  ــری و ترکی ــه کارگی ــه نحــوۀ ب شــد ک
ــک  ــک و ریتمی ــر ملودی ــه عناص مجموع
در شــکلگیری بیــان موســیقایی بــود و 
 آن را )زبــان موســیقی ایرانــی( نامیــد.
 مــی توانــم بگویــم هــم مــی شــود و هــم 
نمــی شــود. مــی شــود بــه عبــارت اینکــه 
ــت  ــدور، ن ــی المق ــه حت ــده ک ــاش ش ت
ــاتید،  ــیوه اس ــه ش ــا، ب ــام ه ــی مق نویس
دقیــق و بــدون هیــچ خللــی باشــد تــا اگــر 
ــه  ــرار گرفت ــذر ق ــت در دوران گ ــرار اس ق
باشــیم ایــن آواهــا مکتــوب شــوند و فقــط 
 بــه خاطــره ای در تاریــخ مبــدل نشــود  .
ــدون  ــه ب ــاظ ک ــن لح ــود از ای ــی ش نم
ارتبــاط اســتاد شــاگردی همــواره چیــزی 
ــرا همیشــه حضــور  در ننقصــان اســت زی
اســتاد دلیــل بــر انتقــال صحیــح می باشــد 
ــیقی  ــوع از موس ــن ن ــرای ای ــا ب مخصوص
ــت. ــده اس ــن ش ــت عجی ــا معنوی ــه ب  ک

مــن رامتیــن کاکاونــدی زادۀ ۲۵ مــرداد 13۶9 کارشــناس آهنگســازی ، نویســنده 
ــن  ــید نصرالدی ــا س ــس از آق ــوازان پ ــام ن ــارم مق ــل چه ــور. از نس ــدۀ تنب و نوازن
ــال  ــن س ــور را در بی ــای تنب ــام ه ــدادی از مق ــادی، تع ــون آب ــی جیح خاموش
ــژاد فراگرفتــه  هــای 137۵ تــا 1379 خورشــیدی از اســتاد ســید خلیــل عالــی ن
ــاگردان  ــی از ش ــربتی یک ــد ش ــزد عبدالمحم ــم ن ــا را ه ــام ه ــی مق ام و مابق
ــی  ــیوۀ نوازندگ ــام از ش ــا اله ــودم. و ب ــذ نم ــی تلم ــن خاموش ــید نصرالدی ــا س آق
ــدم  ــیوه ش ــوع ش ــن ن ــگاری ای ــه آوان ــم ب ــن، مصم ــید نصرالدی ــاگردان آقاس ش
ــخ  ــع آوری تاری ــا جم ــته و ب ــاتید برجس ــدۀ اس ــط ش ــار ضب ــردآوری آث ــا گ و ب
ــم. ــه را گرفت ــن مجموع ــار ای ــه انتش ــم ب ــات تصمی ــق مقام ــش و خل  پیدای
مــن تــا کنــون آلبوم های»پلــی بســوی خورشــید، درچارچــوب موســیقی مقامــی 
ــار  ــوازی ســه ت ــد برفــت، در چارچــوب موســیقی ســنتی، دون ــد ندی تنبور«،»آم
ــار  ــوازی ت ــنتی دون ــیقی س ــوب موس ــار، در چارچ ــادگار روزگار ت ــک«، »ی و تمب
ــازی «،  ــیک، آهنگس ــیقی کالس ــوب موس ــو، درچارچ ــوم َمرن ــک«، »آلب و تمب
»آلبــوم ضــرب آهنــگ، درچارچــوب موســیقی مقامــی دف« وکتــاب های»شــیوۀ 
نویــن آموختــن دف، از دورۀ مقدماتــی تــا متوســطه «، »مرواریــد مســت بیــداری 
10قطعــه بــرای تــار وســه تــار «  ، »خــوف درۀ خامــوش 7قطعــه بــرای ســه تــار«، 
»هفتــاد و دو مقــام تنبــور آوانویســی مکتــب تنبــور صحنــه «، » همــزاد همرنــگ 

ــر وحشــت« را منتشــر کــرده ام. ــی در ژان ــوازی دف، دورۀ عال هــراس دو ن

ــراز  ــی از اب ــن قدردان ــاند. ضم ــی رس ــرم  م ــنایان محت ــتان و آش ــوام، دوس ــالع اق ــه اط را ب
همــدردی همــه بســتگان نســبی و ســببی ،بســیار مشــتاق بودیــم بهتریــن مراســم و یادبــود 

را در خــور شــان آن نیکمــرد ســفر کــرده بــا حضــور همــه شــما عزیــزان برگــزار نماییــم.
ــظ  ــرورت حف ــتی و ض ــئوالن بهداش ــد مس ــا و تاکی ــهمگین کرون ــرایط س ــل ش ــه دلی ــا ب ام

ــرد. ــم ک ــزار نخواهی ــمی برگ ــوم مراس ــواده آن مرح ــد خان ــردم و تاکی ــالمتی م س

شادی روحش فاتحه و صلواتی نثار می کنیم.

 با تسلیم در برابر مشیت الهی و با کمال تاسف و تاثر مصیبت جانکاه درگذشت جوانمرگ
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برای لە غۆربەت،وەغەریب مەردەم         دورلەفامیالن،کەس شین نەکەردەم

دودخەم لەنو،وەدڵم دەمیا                     لەنودوبارە،قامەتم چەمیا

محاڵە داخی بچودن لە یاد                    چێویادیوسف،یاری وسجاد  )تەنیا(.

گفتگوی عصر باختر با رامتین کله وندی 

مولف کتاب هفتاد ودو مقام تنبور 
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 از پوست تا کفش

 با کمترین قیمت و بهترین کیفیت
حضوری و تلفنی سفارش می پذیریم.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان خیام پاچنار کوچه کارکنان اساسی پالک  1۵۶   تلفن: 09197823492

آدرس نمایندگی سنقر: خیابان طالقانی پاساژ پرویز انتهای پاساژ جنب طال فروشی عباسی تلفن : 091873۵۶904

 پیچ اینستاگرامی Charme. arni با مدیریت: صحرایی

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

 

شهادت حضرت افطمه ) س ( و » ایام افطمیه « 
 رب عموم شیعیان تسلیت باد. 

بابک ترابی ) ستاد دیه استان کرمانشاه (
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ــی  ــش مل ــاز پوی ــا آغ ــت: ب     نظــری، گف
“مــن مــادرم ، بچــه هــای ایــران فرزنــدان 
مــن” در کرمانشــاه عــاوه بــر امــر مقــدس 
ــگ  ــاعه ی فرهن ــه اش ــازی ب ــه س مدرس
ــدارس  ــداری از م ــت و نگه ــف و صیان وق

ــز کمــک خواهــد شــد. نی
مرزبــان نظــری مدیــرکل نوســازی، توســعه 
ــاه در  ــتان کرمانش ــدارس اس ــز م و تجهی
گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
در کرمانشــاه گفــت: خوشــبختانه در طــرح 
آجــر بــه آجــر شــاهد حضــور و مشــارکت 
ــه  پررنــگ خیریــن مدرســه ســاز بودیــم ب
ــارکت  ــزان مش ــاظ می ــه از لح ــوی ک نح
مــردم و تعــداد افــراد شــرکت کننــده، 
ــم. ــر کشــور بودی ــای برت جــزء اســتان ه

وی خاطــر نشــان کــرد: حضــور بانــوان در 
ــادران  ــای حضــور م ــه معن ــش ب ــن پوی ای
ــود و عــاوه  ــده خواهــد ب نســل هــای آین
ــدارس  ــاخت م ــا در س ــارکت آنه ــر مش ب

ــگ  ــاد فرهن ــه ایج ــم ب ــد، امیدواری جدی
ــدارس  ــداری از م ــت و نگه ــف و صیان وق

ــد. ــز کمــک کن نی

ــم  ــبختانه ه ــرد: خوش ــح ک ــری تصری نظ
از  توجهــی  قابــل  تعــداد  اکنــون هــم 
ــوان تشــکیل  ــاز را بان ــه س ــن مدرس خیری

ــا  ــر آنه ــگ ت ــور پررن ــد و حض ــی دهن م
بیــش از هــر چیــز ســبب نهادینــه شــدن 
آموزشــی  سیســتم  در  وقــف  فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــور خواه کش
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
مــدارس اســتان کرمانشــاه افــزود: از مهــم 
تریــن ارکان توســعه در هــر کشــوری، 
مدرســه و امــکان تحصیــل اســت. بــا 
ــی  ــوزش م ــا آم ــه طــور کل ب مدرســه و ب
تــوان بســیاری از مشــکات فرهنگــی، 
ــود. ــرف نم ــادی را برط ــی و اقتص اجتماع

ــر  ــه آج ــر ب ــامانه آج ــرد: س ــار ک وی اظه
بــرای جمــع آوری کمــک هــای خیرین در 
امــر مدرســه ســازی همچنــان فعــال اســت 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــر م ــردم خی و م
 )ajorbajor.ir( ــر ــه آج ــر ب ــامانه آج ــه س ب
ــن  ــام اســتان کرمانشــاه در ای و انتخــاب ن

طــرح مشــارکت داشــته باشــند.

    مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان 
ــای  ــت ه ــع فرص ــت: توزی ــاه گف کرمانش
آموزشــی در مناطــق محــروم کرمانشــاه در 

ــت. ــت اس اولوی
بــه گــزارش از ، مرزبــان نظــری بیــان 
کــرد: پیشــرفت و ارتقــا امکانــات آموزشــی 

ــای  ــنگ بن ــوان س ــه عن ــا ب ــتا ه در روس
ــود،  ــی ش ــه محســوب م ــت در جامع عدال
هــای  فرصــت  مناســب  توزیــع  لــذا 
آموزشــی در مناطــق محــروم و روســتایی 

ــت. ــت اس در اولوی
ــه  ــر ب ــی آج ــرح تحول ــه ط ــاره ب ــا اش او ب

آجــر ، افــزود: از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ برای 
اجرایــی کــردن بســته تحــول اجرایــی 
ــه  ــی طــرح آجــر ب ــای مردم مشــارکت ه
آجــر، تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه 

اســت.
اســتان  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل 

کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه ایــن امــر نشــان 
ــردم  ــه م ــی و دغدغ ــطح آگاه ــده س دهن
کرمانشــاه در ایجــاد فضــا هــای آموزشــی 
ــدان خــود اســت، بیــان  ــرای فرزن ایمــن ب
ــن  ــی "م ــش مل ــرای گام دوم پوی ــرد: ب ک
ــدان مــن"  ــران فرزن مــادرم، بچــه هــای ای
در کرمانشــاه پیگیــر مشــارکت حداکثــری 

ــتیم. ــوان هس بان
نظــری گفــت: حضــور بانــوان در ایــن 
پویــش بــه معنــای حضــور مــادران نســل 
ــر  ــاوه ب ــود و ع ــد ب ــده خواه ــای آین ه
مشــارکت ایــن افــراد در ســاخت مــدارس 
و  وقــف  فرهنــگ  ایجــاد  بــه  جدیــد، 
نیــز  مــدارس  از  نگهــداری  و  صیانــت 

کمــک خواهــد شــد.
او بیــان کــرد: در ایــن پویــش تمامــی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــهروندان م ش
 )www.ajorbajor.ir( ــه آجــر ســایت آجــر ب
بــا هــر میــزان درآمــد و توانایــی مالــی در 
ــارکت  ــازی مش ــه س ــدس مدرس ــر مق ام

ــد. نماین
اســتان  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل 
کرمانشــاه افــزود: از ابتــدای ســال ۹۹ 
تاکنــون تعــداد ۳۸ مدرســه بــا ۱۵۲ کاس 
و زیــر بنــای حــدود ۱۳ هــزار متــر مربــع 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰۳ هــزار میلیــون 
ریــال در ســطح اســتان بــه بهــره بــرداری 

ــت. ــیده اس رس

مدیرکل نوسازی مدارس
 استان کرمانشاه خبر داد:

تهیه گوشی 
و تبلت رایگان 

برای دانش آموزان 
بی بضاعت

    مدیرکل نوســازی مدارس اســتان کرمانشــاه 
گفــت: بــا همــکاری مجمــع خیریــن مدرســه 
ــی  ــدادی گوش ــاه تع ــتان کرمانش ــاز اس س
 و تبلــت رایــگان بــرای دانــش آمــوزان

 بی بضاعت تهیه شده است .
ــاه،  ــا از کرمانش ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــدارس  ــازی م ــرکل نوس ــری مدی ــان نظ مرزب
ــی  ــتگاه گوش ــدادی دس ــه تع ــتان از تهی اس
ــد  ــوزان نیازمن ــش آم ــرای دان ــمند ب هوش
خبــر داد و افــزود: بــرای ایــن دســتگاه هــای 
گوشــی هوشــمند بیــش از 125 میلیــون 

ــت. ــده اس ــه ش ــان هزین توم
ــا  ــا ب ــی ه ــن گوش ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــاز و  ــه س ــن مدرس ــع خیری ــکاری مجم هم
اداره کل نوســازی مــدراس اســتان کرمانشــاه 

ــت. ــده اس ــن ش تامی
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه 
ــندانه،  ــدام خداپس ــن اق ــدف از ای ــت: ه گف
ــد از  ــوزان نیازمن ــش آم ــدی دان ــره من به
آمــوزش هــای مجــازی در وضعیــت کرونایــی 

ــت. اس

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس
 استان خبر داد:

ساخت ۳۰ باب مدرسه 
در استان کرمانشاه

 تا پایان امسال

ــتان  ــدارس اس ــز م ــازی و تجهی ــر کل نوس     مدی
ــاری 30  ــال ج ــان س ــا پای ــت: ت ــاه گف کرمانش
ــتان  ــران در اس ــارکت خی ــا مش ــه ب ــاب مدرس ب

ــود. ــی ش ــاخته م ــاه س کرمانش
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از کرمانشــاه، مرزبــان 
ــدارس  ــز م ــازی و تجهی ــر کل نوس ــری مدی نظ
اســتان اعتبــار هزینــه شــده بــرای ســاخت ایــن 
تعــداد مدرســه را 15 میلیــارد تومــان اعــام کــرد 
ــارکت  ــا مش ــدارس ب ــن م ــاخت ای ــت: کار س و گف
ــا، ارگان  ــن ه ــات، انجم ــب موسس ــران در قال خی
هــای دولتــی و یــا بنیــاد هــای خیریــه در دســت 

ــت. اجراس
ــاه  ــتان کرمانش ــران اس ــه خی ــان اینک ــا بی وی ب
امســال در ســاخت 5۸ مدرســه مشــارکت دارنــد، 
ــرای  ــران ب ــده ی خی ــد ش ــار تعه ــزود: اعتب اف
اجــرای ایــن طــرح هــا 31 میلیــارد تومــان اســت 
کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــته ۶0 درص گذش
ــدارس  ــز م ــازی و تجهی ــر کل نوس ــه مدی ــه گفت ب
اســتان کرمانشــاه 400 خیــر در اســتان در زمینــه 

ــد. مدرســه ســازی مشــارکت دارن
ــه  ــر ب ــرح آج ــرای ط ــه اج ــن ب ــری همچنی نظ
آجــر در ســازمان نوســازی مــدارس اشــاره کــرد 
و گفــت: بــا وجــود مشــکات اقتصــادی تــا کنــون 
12 هــزار نفــر از مــردم اســتان کرمانشــاه در ایــن 
ــک  ــل کم ــد و از مح ــته ان ــارکت داش ــش مش پوی
هــای ُخــرد مردمــی تــا کنــون ۶0 میلیــون تومــان 

جمــع آوری شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: هزینــه ی ســاخت مدرســه 
ــا  ــت و ب ــارکتی اس ــر مش ــه آج ــر ب ــرح آج در ط
تامیــن اعتبــار 50 درصــد هزینــه ی احــداث 
مدرســه، 50 درصــد باقیمانــده هــم از محــل 

ــود. ــی ش ــن م ــی تامی ــارات دولت اعتب
نظــری گفــت: ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس از ابتــدای امســال در قالــب نظــام ســند 
ــرای  ــر را ب ــه آج ــر ب ــرح آج ــن ط ــول بنیادی تح
ــع  ــدف رف ــا ه ــردم و ب ــای م ــارکت ه ــذب مش ج
ــاوم ســازی  ــاز هــای فضــا هــای آموزشــی، مق نی
و تهیــه تجهیــزات آموزشــی اجــرا کــرده اســت.

تجهیــز  و  نوســازی  مدیــرکل     
مــدارس کرمانشــاه از پیشــی گرفتــن 
ــدارس  ــی م ــای آموزش ــرانه فض س
کشــوری،  میانگیــن  از   اســتان 
ــه  ــه ازگل ــس از زلزل ــال پ ــه س س

خبــر داد .
ــان  ــاه ؛ مرزب ــزارش از  کرمانش ــه گ ب
ــز  ــرکل نوســازی و تجهی نظــری مدی
مــدارس کرمانشــاه از پیشــی گرفتــن 
ــدارس  ــی م ــای آموزش ــرانه فض س
ــه  ــوری، س ــن کش ــتان از میانگی اس
ــر  ــه خب ــه ازگل ــس از زلزل ــال پ س
ــرانه  ــه س ــی ک ــت : در حال داد و گف
فضــای آموزشــی در کشــور 5.21 
ــم  ــدد ه ــن ع ــت، ای ــع اس مترمرب
 ۶.41 بــه  کرمانشــاه  در  اکنــون 

ــت. ــیده اس ــع رس مترمرب
ــای  ــرانه فض ــن س ــت : میانگی او گف
آموزشــی کرمانشــاه تــا قبــل از 
وقــوع زلزلــه غــرب اســتان 5.۷ 
مترمربــع بــود کــه پــس از بازســازی 
ــن  ــه زده ای ــق زلزل ــدارس مناط م
ــش ۷1  ــا افزای ــون ب ــم اکن ــدد ه ع
صــدم مترمربعــی بــه ۶.41 مترمربــع 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
 ۷۸ کــه  حالــی  در  داد:  ادامــه  او 
مدرســه اســتان کرمانشــاه در زلزلــه 
آســیب دیــده بــود، بــا تــاش 
ــتان  ــدارس اس ــازی م ــه نوس مجموع
و همــت خیریــن تاکنــون تعــداد 2۶2 
پــروژه بــا هــزار و ۶5 کاس درس بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 300 میلیــارد 

تومــان در ایــن اســتان ســاخته 
ــت. ــده اس ش

ــن  ــه خیری ــان اینک ــا بی ــری ب نظ
مدرســه ســاز پــس از زلزلــه بــزرگ 
ــا  ــته پ ــال گذش ــه س ــتان در س اس
ــت در عرصــه مدرســه  ــای دول ــه پ ب
ســازی نقــش آفرینــی کردنــد، گفت: 
از مجمــوع اعتبــاری کــه بــرای 

ــن  ــای درس در ای ــاخت کاس ه س
ســه ســال در اســتان هزینــه شــده 
ــن  ــان آن را خیری ــارد توم 13۸ میلی
متقبــل شــده انــد کــه عــدد بزرگــی 
ــه 1۶3  ــارات ک ــی اعتب ــت و مابق اس
ــان اســت هــم توســط  ــارد توم میلی

ــت. ــده اس ــت ش ــت پرداخ دول
نظــری افــزود: در پــی دســتور مقــام 

ــل  ــر تبدی ــی ب ــری مبن ــم رهب معظ
تهدیــد زلزلــه بــه فرصــت، بــا 
ــت  ــک دول ــن و کم ــارکت خیری مش
تــاش کردیــم تــا زلزلــه را بــه یــک 
ــرای ســاخت و ســاز فضــا  فرصــت ب
ــل  ــتان تبدی ــی در اس ــای آموزش ه
ــق  ــتا موف ــن راس ــه در ای ــم ک کنی

ــدیم . ــم ش ه

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه خبر داد:

آغاز پویش ملی »من مادرم، بچه های ایران 
فرزندان من« در کرمانشاه

توزیع مناسب فرصت های آموزشی در مناطق محروم

پیشی گرفتن سرانه فضای آموزشی مدارس 
کرمانشاه از میانگین کشوری

هزار کالس درس در 
کرمانشاه با همت دولت و 

خیرین ساخته شد
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
ــا کمــک  کرمانشــاه گفــت: خیریــن مدرسه ســاز ب
13۸ میلیــارد تومــان و دولــت بــا اختصــاص 
ــال  ــه دوم س ــان از نیم ــارد توم ــار 1۶3 میلی اعتب
9۶ طــی هــزار روز هــزار کاس درس بــا 110 هــزار 
مترمربــع زیربنــا در ایــن اســتان احــداث کردنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تابنــاک کرمانشــاه 
ــبت  ــه مناس ــری« ب ــان نظ ــل از ایرنا،مرزب ــه نق ب
ــاه 9۶  ــان م ــه آب ــه زلزل ــالگرد حادث ــومین س س
ــتان  ــه اس ــه ۷۸ مدرس ــان اینک ــا بی ــاه، ب کرمانش
ــه ســال 9۶ آســیب دیــد، گفــت: باتــاش  در زلزل
دولــت و همــت خیریــن تاکنــون 2۶2 مدرســه بــا 
ــر 2۷0  ــغ ب ــاری بال ــزار و ۶5 کاس درس و اعتب ه
میلیــارد تومــان از محــل منابــع دولتــی و مردمــی 

ــت. ــده  اس ــاخته ش س
ــام  ــتور مق ــروی از دس ــه پی ــت: ب ــار داش او اظه
معظــم رهبــری مبنــی بــر تبدیــل تهدیــد زلزلــه 
ــه  ــن مدرس ــاالی خیری ــت ب ــا هم ــت؛ ب ــه فرص ب
ــازی  ــداث و بازس ــد اح ــر امی ــت تدبی ــاز و دول س
مــدارس آســیب دیــده و فرســوده مناطــق زلزلــه 
زده در دســتور کار قــرار گرفــت و در ایــن راســتا 
ــاخت و  ــترش س ــه گس ــه را در عرص ــد زلزل تهدی
ــه  ــق زلزل ــی مناط ــای آموزش ــرانه فضاه ــاز س س
ــی  ــه یادماندن ــم و ب ــت عظی ــک فرص ــه ی زده را ب

ــد. ــل ش تبدی
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه بــا 
تقدیــر از حمایــت هــا و پیگیــری هــای اســتاندار 
در  مــدارس  ســاخت  خصــوص  در  کرمانشــاه 
مناطــق زلزلــه زده گفــت: میانگیــن ســرانه فضــای 
ــت و در  ــع اس ــور 5.21 مترمرب ــی در کش آموزش
اســتان تــا قبــل از وقــوع زلزلــه میانگیــن ســرانه 
ــود کــه پــس از  ــع ب فضــای آموزشــی 5.۷ مترمرب
ــی کل  ــای آموزش ــرانه فض ــن س ــازی میانگی بازس
ــه ۶.41  ــع ب ــش 0.۷1 مترمرب ــا افزای ــاه ب کرمانش
مترمربــع افزایــش یافــت کــه بیشــتر از میانگیــن 

ــت. ــوری اس کش
۷۲۶ هــزار مترمربــع بــام مــدارس کرمانشــاه 

ــد ایزوگام ش
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
کرمانشــاه همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــزار  ــون 4۸4 ه ــال 94 تاکن ــت: از س ــود گف خ
مترمربــع آســفالت محوطــه مــدارس و ۷2۶ هــزار 
ــدارس در  ــاختمان م ــام س ــزوگام ب ــع ای ــر مرب مت

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج اس
بــا 14  نفــری کرمانشــاه  اســتان 2 میلیــون 
ــتای  ــزار و 595 روس ــهر، 2 ه ــتان،32 ش شهرس
دارای ســکنه، بیــش از 330 هــزار دانــش آمــوز و 

2۶ هــزار فرهنگــی دارد.

مرزبان نظری در گفتگو با تابناک:

بیش از ١٢ هزار نفر 
در طرح آجر به 

آجر شرکت کردند

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
ــزار و  ــدود 12 ه ــت: ح ــاه گف ــتان کرمانش اس
پانصــد نفــر در طــرح آجــر بــه آجــر شــرکت 
کردنــد کــه مبلــغ 4۸ میلیــون تومــان از ایــن 

طریــق جمــع آوری شــد.
مرزبــان نظــری در گفتگــو بــا خبرنــگار 
تابنــاک کرمانشــاه اظهــار کــرد: طــرح آجــر 
ــال  ــه دنب ــه دارد و ب ــان ادام ــر همچن ــه آج ب

ــتیم. ــداوم آن هس ــرای ت راه کاری ب
ــرح  ــن ط ــی ای ــش محرم ــه داد: پوی وی ادام
ــه هــای  ــه داشــت کــه هزین ــا اربعیــن ادام ت
ــرف  ــمت ص ــن قس ــده در ای ــع آوری ش جم
احــداث مدرســه در روســتای میــدان در 
ــد  ــد ش ــه2( خواه ــاد )منطق ــش فیروزآب بخ
ــی آن  ــگ زن ــک دور کلن ــده ای نزدی و در آین

ــورد. ــی خ ــم م رق
مدیــر کل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: پیــش بینــی 
مــا از تعــداد شــرکت کننــدگان در ایــن 
پویــش مردمــی 10 هــزار نفــر بــود امــا حــدود 
12 هــزار و 500 نفــر شــرکت کردنــد و حــدودا 
ــد  ــع آوری ش ــان جم ــون توم ــغ 4۸ میلی مبل
ــرای  ــا را ب ــزه ی م ــوع انگی ــن موض ــه همی ک

ادامــه ی طــرح دو چنــدان کــرد.
ایــن مســئول در خصــوص پــروژه هــای 
ــه  جدیــد در ســطح اســتان بــه ســالگرد زلزل
ــه  ــوع زلزل ــان وق ــت: از زم ــرد و گف ــاره ک اش
ــا 10۶9 کاس درس  ــه ب ــون 2۶4 مدرس ــا کن ت

ــت. ــده اس ــل داده ش ــداث و تحوی اح
ــا  نظــری تاکیــد کــرد: هرچنــد بیمــاری کرون
ــه  ــا برنام ــده ام ــدارس ش ــی م ــث تعطیل باع
هــای نوســازی مــدارس متوقــف نشــده 
ــا قــوت ادامــه دارد و تمامــی  هماننــد قبــل ب
ــرورش را  ــوزش و پ ــاز آم ــورد نی ــزات م تجهی

ــم. ــی کنی ــه روز م ــه و ب تهی
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گفــت:  کرمانشــاه  شــهر  شــورای   رئیــس 
ایــن  در  کرمانشــاه  شــهردار  اســتیضاح 
نیســت. کــس  هیــچ  صــاح  بــه   زمــان 
در هفته هــای اخیــر بــاز هــم ایــن نهــاد 
مردمــی خبرســاز شــده و عــدم تشــکیل 
انتقــاد برخــی  منظــم جلســات آن مــورد 
 مســئوالن و رســانه ها قــرار گرفتــه اســت.
حواشــی  ایــن  بــه  پرداختــن  بــرای 
کرمانشــاه  شــهر  شــورای  رییــس  ســراغ 
منظــم  برگــزاری  عــدم  علــت  و  رفتیــم 
شــدیم. جویــا  را  شــورا  ایــن   جلســات 

طیــب حیــدری در گفــت و گــو بــا بــا ایســنا، بــا 
ــای  ــتباه از دوره ه ــنت اش ــن س ــه ای ــان اینک بی
گذشــته شــورای شــهر بــه ارث رســیده، گفــت: 
جلســات شــورای شــهر برگــزار می شــود، 
ــه  ــه دلیــل عــدم حضــور برخــی اعضــا ب ــا ب ام
ــود. ــی ش ــو م ــه لغ ــیده و جلس ــاب نرس  حدنص
غلــط  رســم  ایــن  متاســفانه  افــزود:  وی 
بــه  از دوره هــای گذشــته شــورای شــهر 
ارث رســیده و برخــی اعضــا در انتقــاد بــه 
شــرکت  جلســات  در  موضوعــات  برخــی 
ــد. ــی اندازن ــمیت م ــه را از رس ــرده و جلس  نک

ــر دو  ــه اخی ــن جلس ــت: در همی ــدری گف حی
ــر در  ــد و 9 نف ــی بودن ــای مرخص ــر از اعض نف
ــای  ــه ه ــا در نیم ــتند، ام ــور داش ــه حض جلس
جلســه دو نفــر از اعضــا جلســه را تــرک 
انداختنــد. رســمیت  از  را  جلســه  و   کــرده 
ــهر  ــورای ش ــون، ش ــاس قان ــر اس ــزود: ب وی اف
داشــته  رســمی  جلســه  دو  ماهانــه  بایــد 
فــوق  جلســه  دو  می توانــد  آن  کنــار  در  و 
العــاده هــم داشــته باشــد کــه مجموعــا 
چهــار جلســه در مــاه مــی شــود، یعنــی 
متاســفانه  امــا  جلســه،  یــک  ای  هفتــه 
ــرده و  ــرکت نک ــات ش ــا در جلس ــی اعض برخ
ــوند. ــی ش ــات م ــن جلس ــزاری ای ــع برگ  مان
حیــدری خاطرنشــان کــرد: در هفتــه هــای 
ــه  ــهردار در جلس ــد ش ــای منتق ــته اعض گذش
ــمیت  ــه را از رس ــرده و جلس ــدا نک ــور پی  حض
ــم  ــر ه ــای اخی ــه ه ــد و در هفت ــی انداختن م
موافقــان شــهردار در جلســه حضــور پیــدا نمــی 
ــن  ــاح ای ــرای اص ــه ب ــفانه هرچ ــد و متاس کنن
ــت. ــده اس ــی فای ــم ب ــی کنی ــاش م ــد ت  رون
ــوص  ــاه در خص ــهر کرمانش ــورای ش ــس ش ریی
ــورای  ــات ش ــهردار در جلس ــور ش ــدم حض ع
شــهر هــم گفــت: مــن هــم منتقــد ایــن 
ــن اعضــای شــورای  ــار هســتم و اگــر بدتری رفت
شــهردار  باشــیم،  داشــته  هــم  را  شــهر 
حاضــر  شــورا  جلســات  در  دارد  وظیفــه 
شــده و پاســخگوی افــرادی باشــد کــه او 
ــد. ــرده ان ــاب ک ــهردار انتخ ــوان ش ــه عن  را ب
ــای  ــر از اعض ــک نف ــر ی ــی اگ ــزود: حت وی اف
شــورای شــهر از شــهردار ســوال داشــته باشــد، 
شــهردار بایــد در جلســه حاضر شــده و پاســخگو 
باشــد و اگــر آن عضــو از جــواب شــهردار قانــع 
ــع  ــر قان ــت و اگ ــام اس ــئله تم ــه مس ــد ک ش
 نشــد موضــوع اســتیضاح شــهردار مطــرح 
ــوم  ــک س ــتیضاح ی ــرای اس ــه ب ــود ک ــی ش م
اعضــای شــورای شــهر بایــد درخواســت بدهنــد 
و در جلســه اســتیضاح هــم بایــد دو ســوم اعضــا 
ــود. ــتیضاح ش ــهردار اس ــا ش ــند ت ــق باش  مواف

ــن لحظــه شــهردار  ــا ای وی خاطرنشــان کــرد: ت
ــری  ــات تقصی ــور در جلس ــدم حض ــه ع در زمین
ــه  ــرا ک ــت، چ ــه او نیس ــوری متوج ــده و قص نش
ــان  ــار از ایش ــه ب ــد س ــه جدی ــات رییس در هی
ــه دو  ــده ک ــوت ش ــورا دع ــات ش ــرای جلس ب
جلســه آن بــه رســمیت نرســید و خــود اعضــای 
 شــورای شــهر جلســه را از رســمیت انداختنــد.
ــر  ــرار ب ــم ق ــر ه ــه اخی ــزود: در جلس وی اف
ــه  ــد ک ــاعت 17 بیای ــهردار س ــه ش ــود ک ــن ب ای
ــورا را از  ــه ش ــاعت 17 جلس ــل از س ــراد قب اف
ــم  ــری ه ــه دیگ ــد.در جلس ــمیت انداختن رس
ــه  ــه ب ــود، جلس ــده ب ــوت ش ــهردار دع ــه ش ک
ــرد. ــدا نک ــمیت پی ــید و رس ــاب نرس ــد نص  ح
ــتیضاح  ــه اس ــان اینک ــا بی ــه ب ــدری در ادام حی
ــه صــاح نیســت،  ــی ب ــرایط فعل شــهردار در ش
ــال  ــی س ــای پایان ــا و روزه ــاه ه ــه م ــت: ب گف
ــد  ــال بای ــان س ــویم و در پای ــی ش ــک م نزدی
ــوق  ــت حق ــت پرداخ ــنگین باب ــای س ــه ه هزین
ــا  ــود و قطع ــت ش ــدی و... پرداخ ــان و عی کارکن
انجــام ایــن کار بــرای سرپرســت دشــوار خواهــد 
 بــود، لذا نیــاز اســت کــه شــهردار راس کار بماند.
ایــن مســئول بــه پیشــرفت خــوب پــروژه هــای 
عمرانی شــهر هــم اشــاره کــرد و افــزود: در حال 
حاضــر کــه شــرایط اقتصــادی چنــدان مطلــوب 
ــرعت  ــا س ــی ب ــای عمران ــروژه ه ــت، پ نیس
خوبــی در حــال پیشــرفت اســت و اگــر در ایــن 
شــرایط شــهردار اســتیضاح شــود شــاهد تاخیــر 
 و وقفــه در اجــرای ایــن پــروژه هــا خواهیــم بود.
وی افــزود: هیــچ کــس منکــر برخــی خطاهــای 
شــهردار نیســت، چــون بــا توجــه بــه حجــم کار 
ــت و  ــام اس ــال انج ــهر در ح ــه در ش ــیعی ک وس
ــد  ــه فعالن ــیاری ک ــی بس ــای عمران ــروژه ه پ
احتمــال خطــا هــم وجــود دارد و از قدیــم گفتــه 
ــهردار  ــدارد" و ش ــط ن ــته غل ــای ننوش ــد "ام ان
هــم در میــان ایــن حجــم عظیــم کار خطاهایــی 
داشــته، امــا بــه نظــرم ایــن دلیــل خوبــی بــرای 

اســتیضاح نیســت.

 در گفت و گو با رئیس شورای شهر کرمانشاه مطرح شد؛

استیضاح شهردار کرمانشاه به صالح 

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه:

افزایش خودسرانه کرایه تاکسی 
در کرمانشاه ممنوع است

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل   معــاون 
صــدد  در  گفــت:  کرمانشــاه  شــهرداری 
از  مختلفــی  راهکارهــای  بــا  هســتیم 
و  اتوبوســرانی  نــاوگان  توســعه  جملــه 
ــک  ــل ترافی ــدرس معض ــاده راه م ــاده پی ایج
ــم. ــل کنی ــل و فص ــاه را ح ــهری کرمانش  ش
ــط  ــانی رواب ــز اطاع رس ــزارش مرک ــه گ ب
عمومــی شــهرداری کرمانشــاه، محســن 
ــورت  ــات ص ــوص اقدام ــدی در خص ارجمن
گرفتــه بــرای رفــع معضــل ترافیــک شــهری، 
اظهــار داشــت: بحــث علــم روز ترافیــک دنیا 
حــول دو محــور اصلــی مدیریــت ترافیــک و  
ــردد. ــی می گ ــل عموم ــل و نق ــعه حم  توس
وی ادامــه داد: در بحــث توســعه حمــل 
ســمتی  بــه  حرکــت  عمومــی  نقــل  و 
از وســایل نقلیــه شــخصی  اســت کــه 
ایــن  در  کــه  شــود  اســتفاده  کمتــر 
 راســتا حمــل و نقــل ریلــی را داریــم.
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
کــرد:  تصریــح  کرمانشــاه  شــهرداری 
ــال  ــاه در ح ــهری کرمانش ــار ش ــروژه قط پ
ــا  ــت ت ــن اس ــه ای ــه برنام ــت ک ــام اس انج
ســال 1400 خــط یــک آن از طاقبســتان 

شــود. افتتــاح  آزادی  میــدان   تــا 
وی بــا بیــان اینکــه توســعه نــاوگان و 
بازســازی اتوبــوس را در بحــث توســعه 
افــزود:  هســتیم،  پیگیــری  نــاوگان 
ــعه  ــرای توس ــان ب ــارد توم ــال 40 میلی امس
در  االن  کــه  یافتــه  اختصــاص  نــاوگان 
ــتیم  ــازنده هس ــرکت س ــاب ش ــال انتخ ح
ــد  ــال منعق ــان س ــا پای ــاءاهلل ت ــا ان ش ت
اتوبوس هــای  بازســازی  و  می شــود 
هســتیم. پیگیــر  هــم  را   فرســوده 
بحــث  چنــد  کــرد:  اضافــه  ارجمنــدی 
ــبکه ای  ــاخت های ش ــم در زیرس ــر را ه دیگ
ــروژه  ــی از آن پ ــه یک ــتیم ک ــر هس پیگی
خــط  اســتقرار  بــا  مــدرس  پیــاده راه 
 ویــژه اتوبــوس در ایــن مســیر اســت.
وی ادامــه داد: مطالعــات ویــژه و خــاص 
ــث  ــده، االن وارد بح ــام ش ــروژه انج ــن پ ای
ــااهلل  ــه ان ش ــده ایم ک ــی ش ــات اجرای مقدم
ــروژه  ــوس ، پ ــژه اتوب ــیر وی ــرای مس ــا اج ب
ــم. ــروع می کنی ــال ش ــم امس ــاده راه را ه  پی
ارجمنــدی در ادامــه اشــاره ای هــم بــه 
اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص پــارک 
ــر در  ــت: 3۶ معب ــت و گف ــیه ای داش حاش
ــرل  ــث کنت ــاه در بح ــهر کرمانش ــطح ش س
و مصــوب  پــارک حاشــیه ای شناســایی 
شــورای ترافیــک شــده و بــا اجــرای بیشــتر 
ــکار  ــرکت پیمان ــه ش ــاخت های آن ب زیرس
هــم واگــذر شــده و منتظــر همــکاری پلیــس 
 راهــور بــرای اجــرای پــروژه هســتیم.
وی بــه وجــود 42 تقاطــع چــراغ دار در 
ــراغ از  ــرد: 20 چ ــان ک ــاره و بی ــهر اش ش
ــا  ــت  آن ه ــه اولوی ــه ب ــا توج ــداد ب ــن تع ای
ــدی   ــز و زمان بن ــراری مجه ــرق اضط ــه ب ب

ــت. ــاح اس ــال اص ــم در ح ــا ه آن ه

  مدیر عامل سازمان حمل و نقل مسافر شهری
  کرمانشاه خبر داد؛

سامانه تلفن گویای 133
 آماده دریافت پیشنهادات 

و انتقادات همشهریان
مدیــر عامــل ســازمان حمــل و نقــل شــهر کرمانشــاه از آمادگــی  ســامانه تلفــن 
ــر داد. ــهریان خب ــادات همش ــنهادات و انتق ــت پیش ــرای دریاف ــای 133 ب  گوی
ــاه،  ــهر کرمانش ــافر ش ــل مس ــل ونق ــازمان حم ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــهروندان و ارائ ــوق ش ــت از حق ــم و صیان ــتای تکری ــت: در راس ــهبازی گف ش
ــت و  ــاده دریاف ــای 133 آم ــن گوی ــامانه تلف ــر، س ــه مطلوبت ــر چ ــات ه خدم
ــل  ــاوگان حم ــکاران ن ــهروندان و هم ــنهادات ش ــادات و پیش ــه انتق ــیدگی ب رس
ــود. ــا امــکان پاســخگوئی 24 ســاعته خواهــد ب  ونقــل عمومــی درون شــهری ب
شــهبازی بــا اعــام اینکــه اســاس کار ایــن ســازمان ارائــه ســرویس 
دهــی بــه شــهروندان در قالــب نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اســت 
ــهر  ــافر ش ــل مس ــل و نق ــازمان حم ــتا س ــن راس ــرد: در ای ــان ک ــر نش خاط
ــهروندان،  ــه ش ــر ب ــته ت ــه شایس ــانی هرچ ــات رس ــرای خدم ــاه ب کرمانش
ــش  ــا افزای ــود را  ب ــهری خ ــی درون ش ــل عموم ــل ونق ــاوگان حم ــر ن ــارت ب نظ
 خودروهــای واحــد گشــت و بازرســی در ســطح شــهرارتقا خواهــد داد.
ــازمان در  ــوط س ــرل خط ــی و کنت ــت بازرس ــد گش ــه واح ــان اینک ــا بی وی ب
ــدوم و  ــاوگان خ ــرد ن ــت و عملک ــر فعالی ــر ب ــح و عص ــیفت کاری صب دو ش
شــرافتمند حمــل ونقــل عمومــی درون شــهری نظــارت مســتمر دارنــد، 
ــای  ــن ه ــماره تلف ــق ش ــد از طری ــی توانن ــی م ــهروندان گرام ــرد: ش ــد ک تأکی
ــبانه  ــای ش ــن گوی ــی 30001815و تلف ــامانه پیامک 38211948_3824۶5۶5_س
ــازمان در  ــن س ــا ای ــود را ب ــکایت خ ــنهادات و ش ــادات ، پیش روزی133  انتق

ــد. ــان بگذارن می

  معاون شهردار کرمانشاه:

راهکارهایی برای رفع 
ترافیک کرمانشاه

 از توسعه ناوگان اتوبوسرانی تا احداث
 پیاده  راه مدرس

مدیــر عامــل ســازمان حمــل ونقــل مســافر شــهرداری کرمانشــاه گفت: 
 افزایــش خودســرانه کرایــه تاکســی در کرمانشــاه ممنوع اســت.

عمومــی  روابــط  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
داشــت:   اظهــار  شــهبازی  غامرضــا  کرمانشــاه  شــهرداری 
کرایه هــای  رعایــت  عــدم  زمینــه  در  تخلــف  هرگونــه  بــا 
کــرد. خواهیــم  برخــورد  شــهر  اســامی  شــورای   مصــوب 
بــر  مبنــی  جدیــدی  مصوبــه  امــروز  تــا  افــزود:  وی 
بــه  کرمانشــاه  شــهر  در  تاکســی  کرایــه  نــرخ  افزایــش 
اســت. نشــده  ابــاغ  مســافر  نقــل  و  حمــل   ســازمان 
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل مســافر کرمانشــاه تصریــح 
کــرد: بــر بــر ایــن اســاس هرگونــه افزایــش کرایــه تاکســی 
تــا زمانــی کــه روال قانونــی آن طــی نشــود تخلــف محســوب 
 می شــود و بــا متخلفــان برابــر قانــون رفتــار خواهــد شــد.
شــهبازی گفــت: بــا توجــه بــه ضــرورت نظــارت بــر رفتــار 
بازرســی  و  نظــارت  گشــت های  تعــداد  تاکســی،  راننــدگان 
ــش داده  ــاه افزای ــهرداری کرمانش ــافر ش ــل مس ــل و نق ــازمان حم س
ــط  ــف توس ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــه در ص ــت ک ــده اس ش
ــرد. ــورت گی ــی ص ــای قانون ــا برخورده ــا آنه ــریعاً ب ــدگان س  رانن

ــم در  ــا داری ــهروندان تقاض ــور از ش ــن منظ ــه همی ــه داد: ب وی ادام
ــا یادداشــت کــردن  ــرخ در هــر مســیر ب صــورت مشــاهده افزایــش ن
کــد و یــا پــاک خــودرو تاکســی از طریــق راه هــای ارتباطــی 
ــای  ــن گوی ــی 30001815 و تلف ــامانه پیامک 3824۶5۶5_38211948، س
24 ســاعته ســه رقمــی 133 ســازمان حمــل و نقــل مســافر مراتــب را 
بــه بازرســی ســازمان اطــاع داده تــا در اســرع وقــت پیگیــری الزم بــه 

ــد. ــل آی عم

بازدید شهردار کرمانشاه 
از پل اتصال شرق به غرب 

شهرک ظفر
ــد  ــان رون ــک در جری ــدی از نزدی ــی بازدی ــاه ط ــهردار کرمانش ش
 اجرایــی پــل اتصــال شــرق بــه غــرب شــهرک ظفــر قــرار گرفــت.

بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی روابــط عمومــی شــهرداری 
ــکاور  ــهرک ت ــور در ش ــا حض ــی ب ــعید طلوع ــر س ــاه، دکت کرمانش
ــرد. ــد ک ــر بازدی ــهرک ظف ــرب ش ــه غ ــرق ب ــی ش ــل اتصال  از پ

ــریع در  ــه تس ــد ب ــن تاکی ــد ضم ــن بازدی ــی در ای ــر طلوع دکت
فصلــی  رودخانــه  ســال ها  کــرد:  اظهــار  پروژه هــا  اجــرای 
بوجــود  باعــث  می گذشــت  ظفــر  شــهرک  وســط  از  کــه 
ــود. ــده ب ــهرک ش ــن ش ــرب ای ــرق و غ ــت در ش ــدن بن بس  آم
وی ادامــه داد: بــا احــداث این پل بن بســت شــرق و غرب این شــهرک 
 از بیــن مــی رود و دسترســی بــرای ســاکنین محلــه راحت مــی گردد.

شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه هــدف مجموعــه مدیریــت شــهری 
ــایش  ــاه و آس ــرد: رف ــح ک ــهری، تصری ــای ش ــرای پروژه ه در اج
 شــهروندان در اولویــت اجــرای پروژه هــا در کرمانشــاه اســت.
و بازدیــد  تــکاور  شــهرک  محلــی  پــارک  از  ادامــه  در   وی 
ــتانداردها ــاس اس ــر اس ــارک ب ــازی پ ــازی و زیباس ــر ایمن س   ب

 تاکید کرد.
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ــوان  ــه عن ــو ب ــاب دااله ــاه انتخ ــتاندار كرمانش اس
ــداد مهــم  ــک روی ــور را ی ــی ســاخت تنب شــهر مل
خوانــد و تاكیــد كــرد: از وزیــر گردشــگری و صنایع 
دســتی، معــاون صنایــع دســتی وزارت خانــه، میراث 
فرهنگــی اســتان، نماینــده شهرســتان اســام آبــاد 
ــدار داالهــو و همــه كارشناســان و  و داالهــو، فرمان
عزیزانــی كــه در ایــن رویــداد مهــم نقــش آفرینــی 

ــم. ــکر می كن ــه تش ــد؛ صمیمان كردن
ــتانداري  ــاني اس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــای  ــن اعط ــد" در آیی ــنگ بازون ــاه؛ "هوش كرمانش
ــال  ــی س ــتاهای مل ــهرها و روس ــت ش ــوح ثب ل
1399 كــه صبــح امــروز در كاخ نیــاوران و بــا 
ــی  ــراث فرهنگ ــر می ــان وزی ــر مونس ــور دكت حض
ــو،  ــاد و دااله ــام آب ــده اس ــگری، نماین و گردش
ــاه و  ــتان كرمانش ــی اس ــراث فرهنگ ــركل می مدی
ــت:  ــار داش ــد؛ اظه ــزار ش ــو برگ ــدار دااله فرمان
ــت  ــد اس ــیار ثروتمن ــتان بس ــک اس ــاه ی كرمانش
و بخــش عظیمــی از ایــن ثروت هــا در حــوزه 

گردشــگری و میــراث فرهنگــی قــرار دارد.
وی افــزود: رهبــر معظــم انقــاب می فرماینــد 
ــران  ــای ای ــره زیب ــتبر و چه ــینه س ــاه س كرمانش
ــی و  ــار تاریخ ــود 4200 آث ــت و وج ــامی اس اس
اســامی برجســته اســتان، صنایــع دســتی و 
ــن  ــی از ای ــر بخش ــاه بیانگ ــی كرمانش ــر طبیع مناظ

ــتند. ــامی هس ــران اس ــای ای ــره زیب چه
 25 از  بیــش  داد:  ادامــه  كرمانشــاه  اســتاندار 
ــتان  ــتی اس ــع دس ــوزه صنای ــد در ح ــزار هنرمن ه
ــن  ــتند. همچنی ــه كار هس ــغول ب ــاه مش كرمانش
ــتی دارد  ــع دس ــال صنای ــاه 288 كارگاه فع كرمانش
ــه  ــغول ب ــر مش ــزار نف ــدود 12 ه ــا ح ــه در آن ه ك

كار هســتند.
وی عنــوان كــرد: بــرادران اهــل حــق وطــن 
دوســتی و عاقــه خودشــان را بــه انقــاب اســامی 
در همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب در محضــر امــام 
خمینــی )ره( اعــام كردنــد. ایــن عزیــزان در دوران 
دفــاع مقــدس دارای یــک تیــپ مســتقل بودنــد و 

ــد. ــم انقــاب كــرده ان حــدود 700 شــهید تقدی

ــه مــردم اهــل  ــادآور شــد: در دوران زلزل ــد ی بازون
ــادی  ــای زی ــوش كمک ه ــکل خودج ــه ش ــق ب ح
ــای  ــه ج ــد ك ــام دادن ــدگان انج ــیب دی ــه آس را ب

ــر دارد. تقدی
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه تنبــور در ایــن منطقــه از 
كشــور عزیزمــان از قدمــت ۶ هــزار ســاله برخوردار 
ــه  ــور در منطق ــرد: تنب ــد ك ــه تاكی ــت در ادام اس
داالهــو جــزو الینفکــی از آیین هــای شــادی و 
ــور  ــا حض ــه ج ــور در هم ــیقی تنب ــت و موس عزاس

دارد.
ــور  ــه تنب ــرد: خان ــوان ك ــاه عن ــتاندار كرمانش  اس
ــواره  ــش گه ــع در بخ ــزار مترمرب ــش از 3 ه ــا بی ب
شهرســتان داالهــو شــکل گرفتــه اســت و تــا قبــل 
از كرونــا جشــنواره  هــای متعــددی در ســطح ملــی 

در حــوزه موســیقی تنبــور برگــزار شــده اســت.
ــوان  ــه عن ــر ارشــد اســتان انتخــاب داالهــو ب مدی
ــداد مهــم  ــک روی ــور را ی ــی ســاخت تنب شــهر مل
خوانــد و تاكیــد كــرد: از وزیــر گردشــگری و صنایع 
دســتی، معــاون صنایــع دســتی وزارت خانــه، میراث 
فرهنگــی اســتان، نماینــده شهرســتان اســام آبــاد 
ــدار داالهــو و همــه كارشناســان و  و داالهــو، فرمان
عزیزانــی كــه در ایــن رویــداد مهــم نقــش آفرینــی 

ــم. ــکر می كن ــه تش ــد؛ صمیمان كردن
وی بــا تقدیــر از تاش هــای گســترده دكتــر 
ــی  ــر طبیع ــی منظ ــت جهان ــه ثب ــان در زمین مونس
ــده  ــن پرون ــب ای ــات؛ اظهــار داشــت: در قال اورامان
بیــش از 2500 كیلومتــر مربــع از منطقــه اورامانــات 
 ثبــت جهانــی می شــود و ایــن اتفــاق قطعــا 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــدگار در دول ــدام مان ــک اق ی

ــود. ــد ب خواه
ــات  ــه اورامان ــاكنان منطق ــرد: س ــان ك وی خاطرنش
ــن  ــا وط ــه ب ــتند ك ــنن هس ــل تس ــرادران اه از ب
دوســتی و رشــادت در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس 
ــق  ــن مناط ــاک ای ــب از خ ــک وج ــتند ی نگذاش
ــر و  ــای تقدی ــه ج ــد. ك ــمن بیافت ــت دش ــه دس  ب

سپاس دارد.

 داالهو شهرملی ساخت تنبور شد
لوح ثبت ملی شهر داالهو به عنوان شهر ملی ساخت تنبور توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهداء شد.

پــس از دو ســال پیگیــری و کــش و قــوس فــراوان، 
ــراث  ــر می ــمی وزی ــاغ رس ــا اب ــرانجام ب س
فرهنگــی، داالهــو رســما شــهر ملــی تنبــور شــد.
مراســم اعطــای لــوح ثبــت شــهرها و روســتاهای ملــی 
ســال 1399 امــروز)22 دی(در كاخ نیــاوران بــا حضــور 
ــتانداران و  ــدادی از اس ــی و تع ــراث فرهنگ ــر می وزی
مدیــران كل میــراث فرهنگــی اســتان هــای مختلــف 

برگــزار شــد.
در ایــن مراســم كــه در آن اســتاندار كرمانشــاه، 
نماینــده مــردم شهرســتانهای اســام آبادغــرب 
و داالهــو،  مدیــركل میــراث فرهنگــی، فرمانــدار 
داالهــو و معــاون صنایــع دســتی اســتان نیــز حضــور 
ــه  ــو ب ــی دااله ــت مل ــمی ثب ــاغ رس ــتند، اب داش
ــراث  ــر می ــوی وزی ــور از س ــی تنب ــهر مل ــوان ش عن
 فرهنگــی بــه اســتاندار كرمانشــاه اعطــا شــد.
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــركل می ــادری مدی ــد ق امی
ــان  ــاه در پای ــتان كرمانش ــگری اس ــتی و گردش دس
ــاره  ــنا، بااش ــا ایس ــو ب ــت و گ ــم در گف ــن مراس ای
ــاه  ــی كرمانش ــراث فرهنگ ــری می ــال پیگی ــه دوس ب
ــور،  ــی تنب ــهر مل ــوان ش ــه عن ــو ب ــت دااله ــرای ثب ب
اظهاركــرد: باتوجــه بــه پیشــینه هــزاران ســاله 
تنبــور در ایــن شهرســتان، از دوســال پیــش تصمیــم 
گرفتیــم بــا تشــکیل پرونــده ای، داالهــو را بــه 
ــم. ــی كنی ــران معرف ــور در ای ــی تنب ــهر مل ــوان ش  عن

وی افــزود: تابســتان ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار 
پرونــده ثبــت ملــی ایــن شــهر در جلســه داوری ثبــت 
آثــار ملــی وزارت میــراث فرهنگــی مطــرح شــد، امــا 
كارشناســان وزارتخانــه ایــرادات و نواقصــی را پیش پای 
ثبــت ملــی شــدن ایــن شــهر مطــرح كردنــد و قــرار 
برایــن شــد كــه بصــورت مشــروط ثبــت آن پذیرفتــه 
 شــود تــا زمانــی كه ایــن نواقــص را برطــرف مــی كنیم.

ــرد:  ــه ك ــاه اضاف ــی كرمانش ــراث فرهنگ ــركل می مدی
ــک  ــا كم ــص ب ــن نواق ــع ای ــرای رف ــال ب ــدود یکس ح
مســئولین شهرســتان داالهــو كار كردیــم تــا در نهایت 
دوباره مرداد امســال پرونده در نشســت شــورای داوری 
 آثــار ملــی مطــرح و اینبــار بــا ثبــت آن موافقت شــد.  
وی بــه برخــی حواشــی بوجــود آمــده پــس از 
ــور  ــی تنب ــهر مل ــوان ش ــه عن ــو ب ــت دااله ــام ثب اع
ــن  ــش از ای ــه پی ــور ك ــت: همانط ــرد و گف ــاره ك اش
ــای  ــه ج ــور در هم ــاز تنب ــودم، س ــرده ب ــام ك اع
ایــران و حتــی در برخــی از كشــورهای همجــوار 
ــه  ــترین توج ــتگاه و بیش ــا خاس ــود دارد، ام ــم وج ه
بــه ســاخت چنیــن ســاز ســنتی در شهرســتان 
ــه عنــوان  ــوده اســت. ثبــت ملــی داالهــو ب داالهــو ب

ــاخت  ــتی و س ــع دس ــوزه صنای ــور درح ــهر تنب ش
ــه مقــام هــای موســیقی. ــوده و ن ــوع از ســاز ب  ایــن ن

ــا،  ــر كارگاه ه ــال حاض ــه درح ــان اینک ــا بی ــادری ب ق
هنرمنــدان و نشــان هــای ملــی و بیــن المللــی 
دریافــت شــده زیــادی از تنبــور در ایــن شــهر وجــود 
دارد، عنــوان كــرد:  در داالهــو عــاوه بــر وجــود خانــه 
تنبــور، حــدود 158 كارگاه ســاخت تنبــور وجــود دارد 
كــه برخــی از آنهــا قدمــت دیرینــه ای دارنــد. همچنین 
خیابانــی در ایــن شهرســتان بــه نــام تنبورنامگــذاری و 
ــت. ــده اس ــب ش ــهر نص ــم در ش ــور ه ــی از تنب  اِلمان
ــر  ــمی وزی ــاغ رس ــا اب ــروز ب ــت: ام ــان گف وی در پای
میــراث فرهنگــی بــه اســتاندار كرمانشــاه ایــن شــهر 

ــران شــد. رســما شــهر ملــی تنبــور در ای

استاندار كرمانشاه:

داالهو به عنوان شهر ملی ساخت تنبور برگزیده شد
فرماندار شهرستان داالهو:

 22 دیماه درتاریخ فرهنگ و 
هنر استان كرمانشاه ماندگار شد

ــو در  ــتان دااله ــدار شهرس ــدی فرمان ــرم محم ك
ــت  ــرای ثب ــت: ب ــا گف ــگار م ــا خبرن ــی ب گفتگوی
ملــی داالهــو بعنــوان شــهر تنبــور در ســه ســطح 
ــری  ــات و پیگی ــی اقدام ــتانی و مل شهرستانی،اس
 هــا تــوام بــا هماهنگــی و همدلــی  دنبــال گردیــد.

فرمانــداری،  مجموعــه  شهرســتانی  درســطح 
و  كرنــد  شــهرهای  اســامی  شــوراهای 
ــدان  ــهر  هنرمن ــن دوش ــهرداران ای ــواره، ش گه
اداره  دارنــدو  جهانــی  آوازه  كــه  منطقــه 
بودنــد. كار  پــای  وجــود  تمــام  بــا   میــراث 

مهنــدس  آقــای  جنــاب  اســتانی  درســطح 
ســابق  معــاون  اســتاندارمحترم،هم  بازونــد 
سیاســی جنــاب الهــی تبــار و هــم جنــاب 
آقــای خــوش اقبــال معــاون محتــرم فعلــی 
مدیــركل  و  اســتانداری  امنبتــی  و  سیاســی 
ــش  ــتان نق ــگری اس ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــد. ــا نمودن ــن ایف ــه ممک ــن وج ــه بهتری ــود را ب  خ

ــر  ــای دكت ــاب آق ــی جن ــه مل ــطح و عرص درس
ــس  ــردم درمجل ــرم م ــده محت ــور نماین ــی پ بخش
بــا تــاش هــا و رایزنــی  شــورای اســامی 
ــا و  ــات ه ــرر و ماق ــرات مک ــر و تذك ــای موث ه
ــئوالن وزارت  ــات و مس ــا مقام ــدد ب ــات متع مکاتب
ــد. ــم نمودن ــق را فراه ــن توفی ــه ای  میراث،زمین

ــو  ــی دااله ــت مل ــزود: ثب ــه اف ــدی درادام محم
ــی  ــک كار تیم ــول ی ــور، محص ــهر تنب ــوان ش بعن
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــطح اس ــه س ــن س در ای
نقــش مــردم بیــان داشــت: تشــویق هــا و ترغیــب 
ــدان  ــوص هنرمن ــی الخص ــردم و عل ــای آحــاد م ه
شــریف و همراهــی هــای اصحــاب فرهنــگ وهنــر و 
رســانه و فضــای مجــازی، موتــور محركــه مجموعــه 
 دســت انــدركاران و پیگیــری كننــدگان بــود.
ــانی  ــه كس ــت: از هم ــان گف ــدی درپای ــرم محم ك
كمــک  دیرینــه  آرزوی  ایــن  تحقــق  در  كــه 
و همراهــی كــرده انــد و بــه ویــژه آقایــان 
ــور  ــی پ ــتاندار،دكتر بخش ــد اس ــدس بازون مهن
ــال  ــوش اقب ــت و خ ــه مل ــردم درخان ــده م نماین
ــه  ــتانداری صمیمان ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس مع
سپاســگزاری مــی نمایم.حضــور اســتاندار محتــرم 
ــم  ــس در مراس ــردم درمجل ــرم م ــده محت و نماین
ــرای  ــان ب ــرام آن ــر ارزش و احت ــدای لوح،بیانگ اه
مــردم شهرســتان بــوده و ســخنرانی آقــای بازونــد 
در ایــن مراســم و بازگویــی ویژگــی هــا و ایثارگــری 
ــو،  ــتان دااله ــرافتمند شهرس ــاكنان ش ــای س ه
 تحســین مقامــات و حضــار را درپــی داشــت.

ــا  ــق تنه ــن توفی ــت: ای ــه اظهارداش وی در خاتم
ــه  ــه  مای ــدارد بلک ــق ن ــینان تعل ــو نش ــه دااله ب
خوشــحالی همــه هنرمنــدان و آحــاد مــردم 
از  ای  نقطــه  اســت.هر  شــده  اســتان  عزیــز 
ــب  ــی كس ــامی موفقیت ــران اس ــتبر ای ــینه س س
كــرد. خواهــد  مســرور  را  همــگان   كنــد، 

ــگ  ــه فرهن ــاش هم ــی و ت ــا همدل ــم ب امیدواری
دوســتان اســتان و منطقــه، ایــن اقــدام گامــی بــه 
ســوی ثبــت جهانــی داالهــو بعنــوان شــهر تنبــور 

باشــد.

دكتــر بخشــی پــور : پــس از پیگیــری ، مکاتبــات و 
جلســات مختلــف بــا كمــال افتخــار اعــام مینمایم 
داالهــو ســرافراز،بعنوان شــهر تنبور در كشــور ثبت 
ــد . ــی آن باش ــت جهان ــد ثب ــدی بای ــد وگام بع  ش
ــو  ــرب و دااله ــاد غ ــام آب ــردم اس ــده م نماین
ــرم  ــر محت ــکر از وزی ــن تش ــود : ضم ــام نم اع
میــراث و معــاون محتــرم صنایــع دســتی و 
ــگان  ــه هم ــور ك ــوزه ،همانط ــن ح ــان ای كارشناس
میدانــد داالهــو  پایــگاه بســیاری از فعالیــت هــای 
ــار  ــن دی ــام ای ــه ن ــت وخاص ــوده و هس ــری ب هن
تداعــی بخــش ســاز تنبــور اســت كــه بخشــی از 
مراســمات آئینــی را شــامل میشــود و دارای ریشــه 
و قدمــت فرهنگــی هنــری زیــادی مــی باشــد ودر 
ــوده ایــم كــه در  ایــن زمینــه از گذشــته شــاهد ب
ایــن شــهر كارگاه هــای ســاخت تنبــور و  پایگاهای 
آمــوزش آن اســتقرار داشــته و دارد، همچنیــن در 
ایــن حــوزه ،دیــار ســرافراز داالهــو اســاتید بنامی 
شــخصیت های   دارد  و  داشــته  خــود  دل  در  را 
چــون اســتاد علــی اكبــر مــرادی ،اســتاد اســداهلل 
ــتاد  ــی ،اس ــتاد یارویس ــاد اس ــده ی ــی ،زن فرمان
ــان  ــب نش ــار ،صاح ــن دی ــه از  ای ــی و ....ك  مهراب

ــتند ــوده و هس ــر ب ــگ و هن ــک فرهن ــه ی  در ج
ــداث  ــروژه اح ــه پ ــوع  ب ــن موض ــت ای در اهمی
ــه  ــرد ك ــاره ك ــوان اش ــز میت ــور نی ــه تنب خان
تــا حــدی مهــم بــوده اســت زمینــی بــه 
مســاحت هفــت هزارمتــر بــا 1500متربنــا  در 
ــه آن اختصــاص یافتــه اســت  ــزالن ب  روســتای بان
ــری  ــس از پیگی ــم پ ــن مه ــتای ای ــا در راس ام
كمــال  بــا  مختلــف  جلســات  و  مکاتبــات  و 
ســرافراز  داالهــو  می نمایــم  اعــام  افتخــار 
 بعنــوان شــهر تنبــور در كشــور ثبــت شــد 
كــه در پایــان ضمــن تبریــک بــه مــردم شــریف و 
نجیــب اســتان كرمانشــاه بویــژه داالهــو نشــینان 
ــز از  ــرب عزی ــاد غ ــام آب ــرافراز و اس ــه س همیش
ایــن پــس داالهــو  بعنــوان پاتــوق فرهنگــی هنری 
میزبــان جشــنواره های بــزرگ ملــی و بیــن المللی 
خواهــد بــود و خــدارا شــاكریم كــه ایــن مهــم بــه 
ــر  و  ــب هن ــان صاح ــت مردم ــی و لیاق ــل اله فض
اصیــل داالهــو و تــاش هــای صــورت گرفتــه بــه 
بــار نشســت و انشــاهلل گام بعــدی مطالبــه ی ثبــت 

جهانــی آن خواهــد بــود
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رسانهرسانه ها       

نقدی بر عملکرد مدیران 
در سفر مسئولین به کرمانشاه؛

حیِف میز ،حیِف وقت
   

ســفر روســای قــوا، وزرا و مســئولین عالــی رتبه 
ــزار  ــرده برگ ــورت فش ــه ص ــوال ب ــور معم کش
ــا  ــه ای تنه ــر و مجموع ــر مدی ــود. ه ــی ش م
چنــد دقیقــه وقــت بــرای بیــان درخواســت ها، 
دارنــد. رو  پیــش  چالشــهای  و   مشــکالت 
 امــا حیــف وقتــی کــه در اختیــار جمــع 
ــود!  ــی ش ــته م ــران گذاش ــن مدی ــری از ای  کثی
 ابتــدا خیــر مقــدم ، خــوش آمدگویــی و 
تبریــک یــا تســلیت تمــام مناســبت ها از 
یــک مــاه قبــل تــا یــک مــاه بعــد کــه بیــش 
از یــک دقیقــه بــه طــول مــی انجامــد. مراتــب 
ــران  ــد از مدی ــف و تمجی ــکر، تعری ــر، تش تقدی
بــاال دســتی و نماینــدگان کــه ایــن نیــز 
ــه طــول مــی انجامــد. ــر از یــک دقیقــه ب  کمت
ــی  ــت جغرافیای ــریح وضعی ــدی تش ــه بع  مرحل

مســئولی  بــرای  اســتان  هوایــی  و  آب 
اســت. آمــده  اســتان  بــه  کــه   اســت 
ــا  ــوا، وزرای ــای ق ــد روس ــی کنی ــر م ــرا  فک چ
 ، تحمیلــی  جنــگ  از  کشــوری  مســئولین 
شــروع جنــگ و خاتمــه آن در کرمانشــاه 
ــازان و  ــهدا، جانب ــداد ش ــد   و تع ــر ندارن خب
ــام  ــن تم ــد گفت ــی دانند؟بع ــران را نم ایثارگ
ــی  ــه برکس ــی ک ــریح وضعیت ــات و تش بدیهی
پوشــیده نیســت؛ مرحلــه بعــد دو دقیقــه 
ــی  ــه م ــای اضاف ــاب وقته ــا احتس ــی ب پایان
ــان  ــه بی ــد ب ــی کنن ــروع م ــه ش ــد ک باش
ــددی  ــاری و ع ــتاوردهای آم ــا و دس موفقیت ه
ــت. ــته اس ــودی نداش ــچ نم ــه هی ــه در جامع  ک
ــود  ــر داده می ش ــا تذک ــه آنه ــه ب ــد از اینک بع
ــرار و  ــا اص ــیده ب ــان رس ــه پای ــان ب ــه وقتت ک
ــت  ــر وق ــه دیگ ــک دقیق ــای ی ــش تقاض خواه
ــد؛  ــه بگوین ــان برنام ــه میهم ــا ب ــد ت ــی کنن م
ــوب   ــاق خ ــه اتف ــر آنچ ــد، ه ــر نداری ــما خب ش
آقــای  تالش هــای  حاصــل  اســت  داده  رخ 
مدیــری  بهتــر  ایــن  از  و  بــوده  اســتاندار 
ــد. ــور کن ــا عب ــن بحرانه ــت از ای ــی توانس  نم
چــرا فکــر مــی کنیــد رئیــس جمهــور، 
مجلــس  رئیــس  قضائیــه،  قــوه  رئیــس 
یــا هــر مدیــری کــه بــه اســتان ســفر 
ایــن  از  اطالعاتــی  و  آمــار  اســت  کــرده 
اســت.  نشــده  ارائــه  او  بــه   اســتان 
ــاد،   ــکاری،  اعتی ــای بی ــرخ ه ــا از ن ــا حتم  آنه

طــالق و وضعیــت معیشــتی اســتان خبــر 
ــا را  ــما اینه ــت ش ــاز نیس ــی نی ــد و حت دارن
 هم بگوییــد کــه هیچوقــت نمــی گوییــد.
ــد  ــن چن ــما در ای ــای ش ــزارش و صحبت ه گ
دقیقــه بایــد حاصل چنــد هفتــه گــزارش گیری 
از مجموعــه هــای تحــت مدیریــت و بخشــهای 
خصوصــی باشــد کــه چشــم امیدشــان به شــما 
ــت. ــه اس ــن جلس ــده در ای ــوان نماین ــه عن  ب
در همــان چنــد دقیقــه مــی شــود کلــی 
از چالشــها و مشــکالت پیــش روی اســتان 
کــه گــره آن بــه دســت روســای قــوا ، 
وزرا و ... بــاز مــی شــود را بیــان کــرد و 
گرفــت. آن  بــرای  دار  معنــا  ای   مصوبــه 
بــدون  قــول  و  مصوبــه  گرفتــن  هرچنــد 
ــم  ــدی ه ــای بع ــری ه ــه گ ــری و مطالب پیگی
نمونه هــای  کــه  می مانــد  نتیجــه  بــی 
زیــادی از آن در ســفرهای احمــدی نــژاد، 
العالــی(  )مدظلــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
و روحانــی داریــم امــا مهــم تریــن و پــر 
ــت. ــده اس ــی نش ــا اجرای ــای آنه ــر ترینه  اث
تلــف کــردن ایــن چنــد دقیقــه وقــت، 
ــی  ــروار وقت های ــه خ ــت از نمون ــتی اس مش
 کــه در دوران مدیریــت از دســت مــی رود.

 جناب آقای خوش اقبال 
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 

استانداری کرمانشاه
  

سالم علیکم
ــتحضار  ــه اس ــرام ب ــا احت    ب
مــی رســاند روز چهارشــنبه 
کوتاهــی  فیلــم   99/ 09/ 12
حــدود چهــل ثانیــه کــه از 
ــی  ــته منزل ــدار بس ــن م دوربی
ــوص  ــود در خص ــده ب ــط ش ضب
ســرقت کیــف دســتی ؛ موبایــل 
و طــالی خانــم عابــری بــه 
ــری  ــا زورگی ــن ب ــی خش صورت
اجتماعــی  هــای  شــبکه  در 

بصــورت گســیترده منتشــر گردیــد کــه متعاقــب آن مــوج محکومیــت 
ایــن اقــدام از ســوی  مــردم و مســئولین بــه راه افتــاد و خوشــبختانه 
ــس  ــدار پلی ــا اقت ــح ب ــار قبی ــن رفت ــن ای ــی عاملی ــدت کوتاه در م
ــا  ــد .ت ــتگیر گردیدن ــی دس ــع قضای ــر مرج ــم نظی ــدت ک و معاض
ــای  ــر از بق ــرف نظ ــوع ص ــن موض ــوه ای ــه ی وج ــرا هم ــای ماج اینج
ــی  ــی م ــن ارزیاب ــت و امیدآفری ــن ؛ مثب ــت فاعلی ــل و دنائ ــح فع قب
ــوب  ــم از مکت ــتان اع ــای اس ــانه ه ــش رس ــک نق ــدون ش ــردد . ب گ
و مجــازی در پوشــش نمایــش اقتــدار انتظامــی  و چشمداشــت  
ــود. ــه ب ــت عدلیــه کامــالً مثبــت و خیرخواهان  مثبــت از اجــرای عدال
جنــاب آقــای خــوش اقبــال  بــی گمــان حضرتعالــی وقــوف 
ــار  ــز انتش ــزل و نی ــته ی آن من ــدار بس ــن م ــر دوربی ــه اگ ــد ک داری
گســترده ی آن اقــدام خشــن در فضــای مجــازی رخ نمــی داد یقینــًا 
ــی  ــاق نم ــرعت اتف ــا آن س ــونت ب ــن خش ــل ای ــتگیری عوام دس
ــا گســترش تکنولــوژی و فــن آوری هــای ــاور کنیــم ب  افتــاد ، بایــد ب
ــک  ــک گوشــی هوشــمند خــود ی ــرد دارای ی ــن و اینکــه هــر ف  نوی

ــت . ــانه اس رس
ــژاد  ــر ن ــای آهنگ ــاب آق ــته جن ــه ی گذش ــفانه هفت ــا متاس  ام
ــه  ــدای آزادی را ک ــن ص ــریه ی وزی ــرم نش ــئول محت ــر مس مدی
ــار  ــطه ی انتش ــه واس ــند ب ــی باش ــتان م ــان اس ــود از فرهنگی خ
ــی در  ــه نوجوان ــه ب ــا حمل ــران ب ــه در آن زورگی ــه ای ک ــر  حادث تصوی
شــهر کرمانشــاه گوشــی همــراه وی را ســرقت مــی کننــد بــه اتهــام 
ــالوه در  ــد بع ــی خوانن ــرا م ــه دادگاه ف ــی ب ــان عموم ــویش اذه تش
ــا عنــوان جلســه ی  هفتــه ی پیــش آقــای محســنی نســب را نیــز ب
ــز  ــان نی ــد و ایش ــوت می-نماین ــا دع ــرم فت ــس محت ــه پلی ــل ب تعام
ــد .  ــر ننماین ــا را منتش ــری ه ــم زورگی ــه فیل ــد ک ــی گردن ــد م  متعه
ــتگاههای  ــرادران در دس ــر ب ــا و دیگ ــال م ــوش اقب ــای خ ــاب آق جن
ــمی و  ــاالن رس ــه فع ــم ک ــد بپذیری ــی بای ــی و نظارت ــی ، انتظام قضای
ــوب  ــم از مکت ــتان اع ــانه ای اس ــت رس ــان و وجاه ــام و نش دارای ن
ــتدعا دارم در  ــند اس ــی باش ــام م ــاران نظ ــا و همی ــاران م ــازی ی و مج
مقــام معــاون سیاســی ، امنیتــی  و اجتماعــی اســتانداری و نیــز رئیــس 
شــورای اطــالع رســانی اســتان بگونــه ای شــرایط را تمهیــد فرماییــد 
کــه رســانه داران دارای مجــوز اســتان دچــار یــأس و دلزدگــی نگردنــد 
بــاور بفرماییــد کــه قبــل از جنــاب آقــای آهنگــر نــژاد آن تصویــر در 
ــده  ــر ش ــی منتش ــتانه و خانوادگ ــف ، دوس ــای مختل ــا و کاناله گروهه
ــا موجــه نبــوده و  ــذا احضــار و دعــوت همــکاران رســانه ای م ــود ل ب
بــدون شــک فقــط افزایــش هزینــه بــرای دســتگاههای اجرایــی را بــه 
ــی  ــاد و تمام ــگ و ارش ــوی اداره کل فرهن ــب از س ــال دارد اینجان دنب
اصحــاب فرهنــگ ، هنــر و رســانه ی اســتان اعــالم مــی نمایــم کــه مــا 
بــرای هــر گونــه همــکاری و تعامــل بــا دســتگاههای اجرایــی و قضایی 
ــاری در  ــور همدی ــردم غی ــزه در م ــد و انگی اســتان جهــت ایجــاد امی

راســتای عمــل بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری آمــاده ایــم.

 بهرام فاضلی

به مناسبت 
سال روز تولد

»علی محمد افغانی« 
بافته های رنج من

ــد  ــر | »علی محم ــی رنجب شمس
ــال 1304  ــاه س ــی« 11 دی م افغان
ــا  ــه  دنی ــاه ب ــهر کرمانش در ش
ــین قلی« و  ــدرش »حس ــد. پ آم

ــد. ــان بودن ــل اصفه ــری« اه ــادرش »صغ م
ــه  ــی ک ــا کس ــان ب ــدرم در اصفه ــد: »پ ــی می گوی  افغان
ســرباز ارتــش ســاالرالدوله بــود؛ اختــالف پیــدا کــرد. او 
ــرده  ــدازی ک ــمتش تیران ــه س ــدرم ب ــه پ ــزارش داد ک گ
ــه پــدرم  ــد. پدربزرگــم ب و می خواســتند پــدرم را بگیرن
گفــت کــه مدتــی از اصفهــان بــرو ســمت کربــال، پــدرم 
به همــراه پســر عمویــش راهــی عتبــات شــدند و بعــد 
ــا  ــدرم در آن ج ــوی پ ــر عم ــاه. پس ــتند کرمانش برگش

ــدند.  ــدگار ش ــرد و مان ازدواج ک
ــود  ــی ب ــا مــادرم کــه او هــم اصفهان ــدرم ب بعــد هــم پ
ــع  ــاه. در واق ــد در کرمانش ــر ماندن ــرد و دیگ ازدواج ک
ــت.« ــا هس ــت همین ه ــن« حکای ــج م ــای رن »بافته ه
آهــو خانــم« نتوانســت اثــری ماننــد ایــن رمــان خلــق 
کنــد. امــا نظــر خــودش متفــاوت اســت و می گوید:»ایــن 
مســاله کلــی اســت. از نظــر روانــی خواننــدگاِن 
ــوده،  ــاهکار ب ــان ش ــر اولش ــه اث ــندگانی ک ــار نویس آث
نمی تواننــد بــا اثــر دیگــر نویســنده زیــاد رابطــه برقــرار 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــد کتاب ه ــار دارن ــا انتظ ــد. آن ه کنن
همــان اوج داســتانی را داشــته باشــند، امــا هــر کتابــی از 

ــد.« ــاهکار باش ــد ش ــک نمی توان ــر دراماتی نظ
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حجــت االســالم فاطمــی 
ــرپلذهاب  ــردم س ــب :م نس
ــس  ــه رئی ــد ک ــر بودن منتظ
و  قضائیــه  قــوه  محتــرم 
در  ایشــان  نماینــده  یــا 
ــد و  ــرپلذهاب حضوریابن س
ــکالت مردم را از نزدیک  مش
 بررســی کننــد کــه متاســفانه بــه دالیلــی انجــام نشــد

ــوز  ــه هن ــال از زلزل ــت 3 س ــداز گذش ــرپلذهاب بع س
ــی  ــت اهلل رئیس ــور آی ــه حض ــت ک ــکالتی اس دارای مش
ــود ــع ش ــد واق ــتان مفی ــرای شهرس ــت ب ــی توانس  م

ــه  ــن س ــول ای ــتانی در ط ــتانی و شهرس ــئولین اس مس
ــد  ــام دادن ــیاری انج ــهای بس ــات و تالش ــال زحم س
و بســیاری از مشــکالت مرتفــع شــده اســت امــا 
ــه  ــردم زلزل ــه م ــم ک ــان کنی ــد کتم ــا نبای ــوب م خ
ــود ــع ش ــد رف ــه بای ــد ک ــکالتی دارن ــم مش  زده بازه

ــا انتظــار داشــتیم کــه رئیــس محتــرم قــوه قضائیــه  م
ــدگان و  ــا نماین ــه ای را ب ــان جلس ــده ایش ــا نماین ی
مســئولین شهرســتانها برگــزار کننــد و مســئولین 
ــه زده  ــهر زلزل ــن ش ــکالت ای ــتان مش ــتان و اس شهرس

ــد ــان کنن را بی

 

لرونــد امــام جمعــه کنــگاور ضمــن 
تشــکر از حضــور رئیــس قــوه 
کرمانشــاه  اســتان  در  قضائیــه 
ــر  ــه ه ــی ب ــت اهلل رئیس ــت، آی گف
اســتانی ســفر نموده اســت منشــاء 
ــوده  ــادی ب ــرکات زی ــرات و ب خی
اســت ،امیــدوارم ســفر ایشــان بــه 
ــادی  ــرکات زی ــاه ب ــتان کرمانش اس
 را بــرای ایــن اســتان داشــته باشــد
امــام جمعــه کنــگاور خطــاب 
ــر  ــاه و مدی ــه #استاندار_کرمانش ب
چــه  گفــت  دادگســتری  کل 
کســی بیشــتر از ائمــه جمعــه 
ــردم  ــت وم ــط اس ــردم مرتب ــا م ب
مشــکالت خــودرا بیشــتر بــه چــه 

ــرا  ــد، چ ــس میکنن ــانی منعک کس
ــه  ــه جمع ــر ائم ــن 10نف ــما ای ش
اســتان را بــه جلســه شــورای 
ایــد نکــرده  دعــوت   اداری 
 مــا ائمــه جمعــه اســتان اعتــراض 
ــت اهلل  ــوش آی ــه گ ــان را ب خودم
رئیســی خواهیــم رســاند ودر مورد 

ــه  ــه جمع ــه ائم ــی ب ــی حرمت ب
ــا  ــردم ب ــه م ــی ک ــتان ومطالبات اس
ــته  ــان گذاش ــه در می ــه جمع ائم
ــدر و  ــس مقت ــه رئی ــا ب ــد قطع ان
شــجاع و عدالتخــواه قــوه قضائیــه 

ــرد. ــم ک ــه خواهی مکاتب

توسعه ـ حسنعلی مهدوی چشمه گچی

ــووالن  ــت مس ــی رف ــار م ــه انتظ ــا اینک ب
ــاه در  ــتان کرمانش ــرم اس ــران محت و مدی
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــور رئی ــا حض ــه ب جلس
کشــور مشــکالت و واقعیــات موجــود 
ــد  ــه دهن ــفاف ارائ ــورت ش ــتان را بص اس
ــرای رفــع آنهــا اتخــاذ  ــا راهکارهایــی ب ت
شــود متاســفانه مدیرانــی کــه بــرای ارائــه 
گــزارش انتخــاب شــده بودنــد در ســخنان 
ــت  ــتان صحب ــورد اس ــوری در م ــود ط خ
کردنــد انــگار کــه همــه چیــز گل و بلبــل 
اســت!! در ذیــل گوشــه هایــی از ســخنان 

ــد :                                    ــران را بخوانی ــن از مدی دو ت
محســن دارابــی رئیــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه نیز در 
ایــن نشســت،  اظهــار داشــت: بــا تأکیدات 
ــوان ریاســت  ــی بعن و دســتورات حضرتعال

محتــرم قــوه قضائیــه بــر کارگــروه 
ــد،  ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
ــت  ــتاد ضمان ــن س ــات ای ــداهلل مصوب الحم
ــت. ــرده اس ــدا ک ــتری پی ــی بیش  اجرای
ــته  ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان  ــهیل در اس ــتاد تس ــه س 11۶ جلس
در  افــزود:  اســت  شــده  برگــزار 
ســال گذشــته ۵۵ پــروژه صنعتــی و 
 2 و  کشــاورزی  پــروژه   13۶ معدنــی، 
ــم. ــا کردی ــگری را احی ــه گردش  مجموع
رئیــس ســازمان صمــت اســتان کرمانشــاه 
بــا بیــان اینکــه در 9 مــاه ســپری شــده از 
ــهیل  ــتاد تس ــه س ــاری ٨٧ جلس ــال ج س
ــرد: 32  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــزار ش برگ
پــروژه صنعتــی و 1۶ معــدن در ایــن مــدت 
ــدادی  ــن تع ــت، همچنی ــده اس ــا ش احی
همچــون  بالتکلیــف  پروژه هــای  از 
ــالم  ــیمی اس ــا، پتروش ــگاه آناهیت پاالیش

 آبــاد غــرب تعییــن و تکلیف شــده اســت.
ــه  ــاح کارخان ــه افتت ــاره ب ــا اش ــی ب داراب
ــزار  ــار 2 ه ــا اعتب ــزم ب ــازی زم قوطی س
میلیــارد، بیــان کرد: در ســال گذشــته و در 
حــوزه صنایــع معدنــی 110 میلیــون یــورو 
و  داشــته ایم  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــت  ــورو جه ــون ی ــز 92 میلی ــال نی امس
ــرمایه گذاری  ــیدی س ــل خورش ــد پن تولی
اســت. گرفتــه  صــورت   خارجــی 
فــرزاد افضلــی، مدیــرکل شــیالت اســتان 
کرمانشــاه نیــز در ادامــه جلســه بــا رئیس 
ــاه  ــتان کرمانش ــت: اس ــه، گف ــوه قضایی ق
ــن  ــتفاده از تدوی ــا اس ــت ب ــته اس توانس
ســندهای منطبــق بــر اســناد باالدســتی و 
ــتان  ــم اس ــای مه ــری از ظرفیت ه بهره گی
ــد. ــش بده ــتان را کاه ــکاری اس ــرخ بی  ن
توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اســتان  در  کــه  خوبــی  پروژه هــای 

ــتان  ــن اس ــده، ای ــام ش ــاه انج کرمانش
از  را  بیــکاری  نــرخ  اســت  توانســته 
کاهــش  درصــد   1۵.٧ بــه  درصــد   22
زمینه هــا  از  بســیاری  در  و  بدهــد 
همچــون پــرورش ماهی هــای گرمابــی 
غیرســاحلی  اســتان های  بیــن  در 
ــد. ــب کن ــور را کس ــت کش ــه نخس  رتب
ــاه  ــتان کرمانش ــد: اس ــادآور ش ــی ی افضل
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــودن 940 ه ــا دارا ب ب
ــی  ــی باغ ــار اراض ــزار هکت ــی، 40 ه زراع
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــون 200 ه و یک میلی
ــزار راس دام  ــودن 122 ه ــی و دارا ب مرتع
ــز  ــب ۵3۶ مرک ــنگین در قال ــبک و س س
صنعتــی و نیمــه صنعتــی دامــداری و 
تولیــد 23 هــزار تــن شــیالت نقــش 
بســیار موثــری را بــه عنــوان قطــب 

کشــاورزی کشــور ایفــا می کنــد.

نامــه بهــرام فاضلــی مدیــرکل اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه خطــاب 
ــتانداری،  ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس ــه مع ب
ــاد  ــا و در انتق ــانه ه ــوق رس ــاع از حق در دف
ــد در  ــا را بای ــس فت ــه پلی ــا ب ــار آنه از احض
ــبت  ــت و نس ــابقه دانس ــم س ــود، ک ــوع خ ن
ــانه  ــوق رس ــا حق ــه ب ــوع مواجه ــن ن ــه ای ب
 هــا بــه عنــوان زبــان مــردم، قــدردان بــود.
ــین،  ــران پیش ــی مدی ــه برخ ــان نرفت یادم
ــان،  ــت خودش ــیرینی و تثبی ــرای خودش ب
ــر   ــتان تذک ــای اس ــانه ه ــرای رس ــه ب روزان
هــای غیرقانونــی ارســال و تــا آنجــا کــه مــی 
توانســتند موانــع مختلــف در بیــان انتقــاد از 
ــد. ــی کردن ــاد م ــود ایج ــای خ ــتی ه  باالدس
هــم رفتــار آنهــا در خاطــره مــردم کرمانشــاه 
ــرکل  ــار مدی ــن رفت ــم ای ــت، و ه ــی اس باق
ــتان،  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــانه  ــیاه رس ــم در دوران س ــدگار؛ آن ه مان
ــه  ــکایات علی ــداد ش ــه تع ــتان، ک ــای اس ه
ــتان  ــابقه ای را در اس ــی س ــورد ب ــا رک آنه
کرمانشــاه بجــای گذاشــته اســت، آن هــم در 
دولتــی کــه مدعــی بــود: پنــاه مــی بــرم بــه 

ــدان . ــان منتق ــتن ده ــدا از بس خ

فاطمه آتش پیکر
  مدیرمسئول عصر باختر

جناب آقای رئیسی به 
کرمانشاه خوش آمدید  ..

اســتانی کــه در آن دقیقا درشــب انتشــار  
خبــر آمــدن شــما حکمــی قضایــی بــرای 
ــگار هفتــه نامــه عصرباختــر صــادر  خبرن
ــک  ــال نی ــه ف ــه آن را ب ــت ک ــده اس ش
 گرفتــه و امیدواریــم منشــا خیــر شــود در 
شــما  کــه   فســاد  زنــی  ســوت 
. داریــد  موکــد  تاکیــد  آن   بــه 
بخاطــر  را   عصرباختــر  خبرنــگار 
روشــنگری و ســوال از خریــد 93میلیــون 
تومــان کارت هدیــه از پــول بیــت المــال 
وچگونگــی مصرف آن  توســط شــهرداری 
اســالم آبادغــرب بــه جــرم نشــر اکاذیــب 
ــماره  ــانند)دادنامه ش ــی کش ــه دادگاه م ب
دادگاه   101 99099٧٨331۵00٨۶9شــعبه 
کیفــری دو  شهرســتان  اســالم آبــاد 
ــه  ــرم دادگاه رای ب ــی محت ــرب (و قاض غ
ــدل  ــپس ب ــگار و س ــدان خبرن ــاه زن یکم
 بــه یــک میلیــون جــزای نقــدی  میدهــد

؛ دادگاه  بــه حکــم  اعتــراض  از  بعــد 
ــتعالم از  ــد و اس ــا تایی ــر ب ــد نظ تجدی
ــط  ــا توس ــه ه ــدکارت هدی ــک وخری بان
شــهرداری ؛  کــه در واقــع تاییدخبــر 

اســت و موضــوع نشــر اکاذیــب را منتفــی 
مــی کنــد، خبرنــگار را بــه ســیصد هــزار 
 تومــان جریمــه محکــوم مــی کنــد. 

) پرونده  شماره
ردیــف بــا   99099٨٨333400194    
ــر  ــد نظ ــت تجدی ــعبه هف ــی 3ش  فرع

اســتان کرمانشــاه (
ــی کارت  ــد از ک ــاره کن ــه اش ــدون اینک ب
هدیــه بــه عنــوان حقــوق مــد گردیــده و 
ــی دارد؟؟ ــه کــدام مصــدر قانون ــن روی  ای

جناب رئیسی
ــق  ــر حقای ــب و نش ــر  اکاذی ــرز نش م
کجاســت وقتــی صراحــت اقــرار و تاییــد 
 مرجــع صــادر کننــده هــم وجــود دارد!؟

از آن مصــدر داد پاســخ این پرســش منتی 
 اســت کــه بــر اربــاب قلــم مــی نهیــد....

ــاه اینکــه  اینجــا کرمانشــاه اســت  و کوت
ــاد را  ــاگر فس ــگاران افش ــن خبرن و چنی

ــد ... ــویق میکنن تش

تو خود بخوان حدیث مفصل
 از این مجمل....

 آقای رئیسی؛ سوت بزنیم یا نزنیم 

وقتی مسووالن در شورای اداری استان همه چیز 
را گل و بلیل جلوه می دهند!

میلکان
عبداله مرادی

گالیه های امام جمعه 
سرپلذهاب از مسئولین برنامه 

ریزی کننده سفر ریاست 
محترم قوه قضائیه به استان 

کرمانشاه و عدم حضور ایشان 
در شهرستان سرپلذهاب

کرمانشاه فردا 
امیر بابایی 

انتقاد امام جمعه کنگاور به عدم دعوت از ائمه جمعه استان 
کرمانشاه در شورای اداری با حضور رئیس قوه قضائیه 

باختر نیوز
محمد رسول دهنوی 

نامه بهرام فاضلی مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمانشاه خطاب 
به معاون سیاسی امنیتی 

استانداری

 صــدای آزادی: هــوا ســرد اســت. دی مــاه اســت. 

ــد  ــت. آدرس داده ان ــن اس ــگاه 22 بهم ــت پاس پش
ــم  ــگاه برای ــه پاس ــن ب ــم. رفت ــا بیای ــه اینج ک
دلهــره آور اســت. ســرباز درشــت اندامی مــرا 
ــد:  ــدی می گوی ــی ج ــا لحن ــد و ب ــی می کن بازرس
»از ســمت چــپ!« تــوی دلــم مــی گویــم: آرام باش 
ــوده ام و  ــال ها آزم ــن را س ــپ رفت ــی روم!. از چ م
می دانــم جــز شــعار بــرای مــردم ارزشــی نداشــته 
اســت ولــی بــرای »نــان  بــه نــرخ روزخورهــا« پــر 
مایــه بــوده اســت. بــه ســاختمان دیگری می رســم 
کــه بــی شــباهت بــه ورودی قلعــه ای نیــم کهنــه 
 نیســت امــا بــزک شــده تــا تحمــل پذیــر شــود. 
ــر روی  ــتم. ب ــزی می ایس ــار می دم در ورودی کن
ــرار دارد.  ــور ق ــزرگ و قط ــر ب ــد دفت ــز چن می
منتظــر می مانــم کــه البــد کســی برســد و 
ــد  ــده ای!؟ چن ــرا آم ــتی و چ ــی هس ــد: ک بگوی

نمی شــود.  خبــری  امــا  می مانــم.  دقیقــه 
ــی  ــم یک ــدای مبه ــن ص ــر زمی ــروی زی از راه
 دو تــن را می شــنوم. دنبــال صــدا مــی روم.

آقایان سالم!
ــد.  ــتاب می آی ــا ش ــا ب ــی از آنه ــان یک و ناگه
و  می دهــم  نشــانش  را  احضاریــه  بــرگ 
ــان  ــی از هم ــده ام. یک ــار ش ــم احض ــی گوی م
ــداد  ــا م ــد و ب ــی کن ــاز م ــور را ب ــای قط دفتره
نامــم را می نویســد. بــا عجلــه و بــد خــط. 
بــا  و  را نشــان می دهــد  بــاال  انگشــت  بــا 
ــوم!.  ــه ی س ــد: طبق ــی گوی ــه م ــی محترمان  لحن
امــروز هــم هیــچ پلــه ای برایــم نفس گیــر 
ــه  ــه س ــک ب ــس از نزدی ــم. پ ــا نگران ــت. ام نیس
ــد  ــم بای ــاز ه ــانه ای، ب ــی و رس ــه کار فرهنگ ده
ــه  ــم.  ب ــی کن ــار و... را ط ــگاه و احض ــیر پاس مس
ــالم  ــم. س ــوم می رس ــه ی س ــاق طبق ــن ات اولی
ــم،  ــی باش ــر جواب ــه منتظ ــی انک ــم و ب می کن
ــد  ــم را می پرس ــده ام. نام ــار ش ــم: احض می گوی
ــه  ــی ب ــد، تکان ــرم را می شناس ــه مج ــن ک و همی
ــد.  ــته باش ــر نشس ــه جدی ت ــد ک ــود می ده خ
ــد:  ــت. می گوی ــک زده اس ــن ماس ــل م ــم مث او ه
ــی  ــن صندل ــت آخری ــا انگش ــین. و ب ــا بنش بی
دم در را نشــان می دهــد. امــا یــک صندلــی 
ــدی  ــر ج ــی غی ــا لحن ــینم و ب ــر می نش جلوت

ــتی  ــای بهداش ــاً پروتکل ه ــه: »حتم ــم ک می گوی
ــت!« ــه هس ــه ک ــخ: »همین ــده«. پاس ــت ش  رعای
ــی اش  ــت جوان ــتش ابه ــم پش ــور ک ــای ب  موه

ــتخوانی اش  ــورت اس ــرده و ص ــوال ب ــر س را زی
دارد.  بســیاری  احتمالــی  غم هــای  از  نشــان 
ــی  ــان از نارضایت ــره دارد، نش ــر چه ــه ب ــی ک اخم
تلخــی اســت. مــدام بــا لحنــی تنــد مــرا 
مــورد ســوال قــرار می دهــد: چــرا خبــر را 
منتشــر  را  احضاریــه  نکــردی!؟ چــرا  پــاک 
کــردی؟ چــرا و چــرا هــای دیگــر و اینکــه 
 کار شــما تشــویش اذهــان عمومــی اســت. 
ایــن  حیــران  فقــط  و  نشســته ام   ســاکت 

ــدر  ــه چق ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــوردم. ب برخ
ــت.  ــاوت اس ــات، متف ــه اتفاق ــبت ب ــا نس درک م
ــوان  ــرا ج ــه چ ــم ک ــی کن ــر م ــن فک ــه ای ب
ــش  ــران ناالیق ــا مدی ــک زده ب ــتان فل ــن اس ای
ــزه  ــد وارد ب ــرای روزی بای ــه ب ــد ک ــه روزی بیفت ب
ــری اش  ــالف و زورگی ــر خ ــود!. خب ــالف ش و خ
ــوری  ــاب مأم ــورد عت ــم و م ــر کن ــن منتش را م
ــواده اش  ــت در خان ــن اس ــه ممک ــرم ک ــرار گی ق
ــند؟! ــته باش ــود داش ــکار وج ــوان بی ــی دو ج  یک

 بــه یــاد کالس هــای دانشــگاهی ام می افتــم 
و یکــی از تعریــف هــای معــروف خبــر کــه 
بــرای دانشــجویانم بــه تإکیــد مــی گفتــم: 

ــانی  ــا کس ــی ی ــه کس ــت ک ــزی اس ــر چی »خب
مــی خواهنــد آن را ســرکوب کننــد.« ایــن 
شــاهدمثال هایی  تریــن  عینــی  از  یکــی 
ــم. ــانه  ای ام می بین ــول کار رس ــه در ط ــت ک  اس
ــی از  ــرای دقایق ــرا ب ــود و م ــی وارد می ش جوان
ــوان  ــا ج ــه اش ب ــد. رابط ــا می کن ــه ای ره مخمص
کامــاًل تغییــر می کنــد و ایــن شــباهت بــه 
ــن  ــم اکش ــک فیل ــون از ی ــبکه تلویزی ــر ش تغیی
ــا و  ــه، کاراکتره ــدی دارد. صحن ــی کم ــه فیلم ب
ــران  ــم حی ــن ه ــود. م ــوض می ش ــازی ع ــن ب زمی
فضــای ایــن مجموعــه هســتم. طبقــات، کوتــاه و 
اتاق هــا کوچک انــد. تــازه متوجــه می شــوم 
ــغولند  ــه ای مش ــت و تن ــم دو دس ــز مقابل در می
ــه  ــن گرفت ــه را از م ــره ی آن تن ــوری چه و مانیت
ــود  ــد، وج ــی زده باش ــه حرف ــدون آنک ــت. ب اس
می کنــم. حــس  کــم  کــم  را   فیزیکــی اش 
ــاره  ــپارند، دوب ــرس می س ــه بازپ ــه ب ــوان را ک ج
کــه  می شــود  شــروع  تنــدش  سرزنشــهای 
ــه  ــه ک ــاً آنچ ــان؟ و دقیق ــرا چن ــن؟ چ ــرا چنی چ
در ذهنــش می گــذرد، برخــورد بــا مجرمــی 
ــد:  ــری می گوی ــن تندت ــا لح ــت. ب ــابقه دار اس س
ــد  ــد، بای ــی کن ــانی م ــالع رس ــه کار اط ــی ک کس
ــر در  ــن را دیگ ــش. ای ــا ببینیم ــا و م ــد اینج بیای
هیــچ جایــی ندیــده بــودم!. متحیــرم کــه انتشــار 
ــه  ــوم چ ــوان مظل ــک نوج ــری ی ــر زورگی خب
ســودی بــرای شــخص مــن داشــته کــه اینگونــه 

ــم.   ــی را ببین ــان و برخوردهای الح
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پشت پاسگاه 22 بهمن
گزارش احضار یک روزنامه نگار شاعری به وقت جوانی

 

حجــت نظــری قبــل از اینکــه شــاعر قافیــه هــا 
مهربانــی،  بــود، شــاعر  باشــد، شــاعر شــخصیت 
 شــاعر دوســتی، شــاعر قناعــت، شــاعر زندگــی....

ــا و  ــرام بزرگتره ــه احت ــد ب ــا معتق ــه عمیق ــاعری ک ش
ــود. ــاتید ب ــوتان و اس پیشکس

  جوانــی که قیافه ای محجوب و شــخصیتی محبوب داشــت .
مــن حجــت نظــری را قبــل از اینکــه در محفــل شــاعران 
بشناســم اورا در کســوت شــاگردان دیــدم، قبــل از 
ــا  ــد ب ــته باش ــر داش ــر و نش ــم حش ــل قل ــا اه ــه ب اینک
ــه در  ــا ک ــرای م ــود، حجــت ب اهــل معرفــت همنشــین ب
ــم حجــت تواضــع  قامــت روشــنفکری و روشــنگری بودی
ــت  ــا زحم ــود. ب ــی ب ــالش و دوندگ ــی و کار و ت و فروتن
ــاگردی  ــود و ش ــی نم ــذ م ــرد و تلم ــی ک ــاد کار م زی
پیشــه کــرد تــا توانســت کــژاالن مــن را بــه زیــور طبــع 
ــر از  ــه متاث ــودرا ک ــاعری خ ــیوه ش ــما ش ــد و رس بیارای
 اســتادانش بــود بــه جامعــه ادبــی اســتان معرفــی نمایــد .

شــعرهای حجــت پــر از  پنــدو انــدرز و مضامیــن 
واژگان  در  عمیــق  اندوهــی  نیــز  و  بــود  عرفانــی 
ــاعر  ــذوه ش ــان از ان ــه نش ــد ک ــی زن ــوج م ــش م منتخب
را  آنکــه فکــرش  از  بســیارزودتر  کــه  دارد  جوانــی 
ــانید  و  ــش نش ــدوه نبودن ــارا در ان ــید و م ــر کش ــم پ کنی
ــراید ــه بس ــد ک ــی نباش ــر کس ــا دیگ ــد ت ــمانی ش  آس

نخســتین غــزل را خداونــد گفــت/ نخســتین طلــوع عــدد 
بــود و هســت/ ...

ــی از  ــی ردپای ــت ول ــه زود رف ــر چ ــری اگ ــت نظ حج
ــا  ــی بج ــوا، ادب و فروتن ــع و تق ــانیت، تواض ــالق و انس اخ
ــود ــد ب ــا خواه ــده م ــرای آین ــی ب ــه چراغ ــت ک  گذاش

روحش جاودان و نامش پرفروغ....
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

مجید حسینییاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد



سال سوم 
شماره 104   

 چهارشنبه     
24 دی ماه 1399

آدرس : 
کرمانشاه، ابتدای 

خیابان مدرس،
نبش کوچه دکتر 

فخرایی پاساژ برلیان 
طبقه 2 واحد 7 

تلفن : 09189318514

هفته انهم اجتماعی   ـ فرهنگی 
زیر نظر شورای نویسندگان  

لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه همدان 

شمارگان : 5000  

   صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فاطمه آتش پیکر 

گستره توزیع : استان کرمانشاه 

شکستن یک نفر خرما به علت باد 
شدید در محله کدخدا اسد و حضور 

به موقع نیروهای آتش نشانی و 
خدمات شهری و شهردار پرتالش و 
مردمی قصرشیرین ،باعث جلوگیری 
 از هرگونه خسارت احتمالی گردید.  

 پنجشنبه ۶ آذرماه

ــد  ــیرین  چن ــدان  قصرش ــران و کارمن  کارگ
ــوق  ــار حق ــک ب ــاه ی ــه م ــت دوس ــی اس ماه
دریافــت  میکننــد و مدتــی اســت کــه 
ــش  ــم وبی ــهرداری ک ــی ش ــات عمران اقدام
ــهردار  ــر ش ــن ام ــود ای ــده ب ــف ش متوق
شایســته  وبومــی   ،مردمــی   دلســوز 
ــرآن  ــی راب ــاس کرم ــدس عب ــاب مهن ما،،جن
داشــت شــخصا بااستاندارکرمانشــاه مهنــدس 
ــن  ــد ودر ای ــته باش ــدا ری داش ــد دی بازون
مورد،کمبــود وضعیــت مالــی  شــهرداری  
قصرشیرین،مشــکالت یــاد شــده را بااســتاند 
اردرمیــان  نهــدواز ایشــان بخواهنــد در 
ــم  ــا ه ــند ت ــی بیندیش ــورد تمهیدات ــن م ای

ــل  ــه مث ــورت ماهیان ــب وبص ــران مرت کارگ
ــم  ــد وه ــت کنن ــوق دریاف ــایر ادارات حق س
شــهردا ری بتوانــد اقدامــات عمرانــی خــودرا 
ــر  ــز بادکت ــداری نی ــز دی ــد ونی ــام ده انج
ــت  ــس  داش ــده مجل ــدری نماین ــهریار حی ش
ــی  ــع مال ــت از مناب ــز خواس ــان نی واز ایش
ــه شــهردا  بازارچــه پرویــز خــان مقادیــری ب
ری، از نظرمالــی، تزریــق کننــد تــا شــهرداری 
بتوانــد حقــوق کارگــران وکارمندانــش را 
پرداخــت کنــد شهردارقصرشــیرین مدتهــااز 
ایــن امررنــج میبردکــه وضعیــت مالــی 
ــت  ــی بایس ــت امام ــوب نیس ــهرداری مطل ش
واقعــا شــوراییان عزیــز بــه هرطریــق ممکــن  

ــا  ــد .واقع ــل میکردن ــی راح ــکالت مال مش
ــه  ــتودچون ب ــهردارراباید س ــالش ش ــن ت ای
ــی  ــق م ــوزانه عش ــهرآباواجدادیش دلس ش
ورزد وگویــا ایــن دیدارهانتایــج مثبتــی 
ــه  ــات مجدان ــادارد از زحم ــت ج ــته اس داش
شهردارتشکروتقدیرشــود، البتــه شــوراهم 
در قصرشــیرین  بانماینــده جلســه ای داشــته 
اســت  ودر ایــن مــورد درخواســتهایی از 
ــود  ــن وج ــد باای ــته ان ــس داش ــده مجل نماین
شــهردارباامکانات محــدود مالــی بازهــم 
ــت  ــی  وضعی ــاط عمران ــت از لح ــته اس توانس

ــد . ــته باش ــی داش مطلوب
ــای  ــهردار توان ــی ش ــدس کرم ــر مهن درود ب

به گزارش روابط عمومی شهرداری قصرشیرین،کرمی در پیامی اولین سالگرد 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت .

متن پیام به شرح ذیل است :
   بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــوده  ــن ب ــه آفری ــی حماس ــرگ دلیران ــی و م ــاهد زندگ ــالم،همواره ش ــخ اس ــول تاری در ط
ایــم کــه شــهادت را معــراج تعالــی روح بشــری و ســعادت اخــروی دانســته انــد و 
ــت  ــت و نجاب ــس صالب ــی از جن ــالم و ایران،میهمان ــهید اس ــرداران ش ــان س ــروز هم ام
ــود. ــارش نب ــدت و ایث ــا مجاه ــال  ه ــاداش س ــی پ ــچ مطاع ــهادت هی ــز ش ــه ج ــد ک  دارن
ــدان جــان برکــف و شــهادت طلــب امــروز  ــرورش فرزن ــا پ ــدون شــک انقــالب اســالمی ب  ب
ــت. ــری داده اس ــه بش ــل جامع ــبیل اهلل را تحوی ــی س ــد ف ــداکار و مجاه ــردار ف ــزاران س  ه
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت و تبریــک مجــدد  بــه مقــام  معظــم رهبــری )مدظلــه العالی(  
ــالمی  ــالب اس ــداران انق ــرافراز  پاس ــپاه  س ــران و س ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــت کریم و دول
ــتان  ــدار شهرس ــهیدپرور و والیتم ــردم ش ــزز و م ــهید مع ــم آن ش ــواده معظ ــژه خان ــه وی ب
ــد  ــر از خداون ــی فزون ت ــا عظمت ــزت اش را ب ــا ع ــار و ب ــر افتخ ــتمرار راه پ ــیرین ، اس قصرش

ــم. متعــال مســئلت مــی نمای

عملکرد شهرداری و شورای اسالمی شهر قصرشیرین  روایت خدمت 

پیام شهردار قصرشیرین به مناسبت
 اولین سالگرد سردار سلیمانی 

دیدار شهردار قصرشیرین با استاندارکرمانشاه و نماینده مجلس

 نصب بنر و فضا سازی سیمای شهری به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
۱۳ دی ماه ۹۹  ـ روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

 نخاله برداری نقاط مختلف شهر جهت 
جلوگیری از سیالبی شدن محالت 

توسط نیروهای زحمتکش شهرداری 
 قصرشیرین . پنجشنبه ۶ آذرماه

 روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

اولین سالگرد درگذشت شهردار با اخالق شهرمان مرحوم مهندس 
صحبت پورافشار را به خانواده محترم ایشان ،همکاران گرامی و مردم 

 قدرشناس و فهیم شهرستان قصرشیرین تسلیت عرض می نماییم.
روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

 بازدید میدانی شهردار تالشگر قصرشیرین از آماده سازی فوندانسیون 
 نصب تلویزیون شهری در محل پارک بسیج 

 سه شنبه ۱۸ آذرماه
روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

 تجلیل از پرستاران شهرستان قصرشیرین 
طی مراسمی به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب )س( و 

گرامیداشت روز پرستار با حضور شهردار ، اعضای شورای اسالمی 
شهر ، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین در 
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ) ع( از پرستاران و مدافعان 

 سالمت این شهرستان با اهدا شاخه گل تجلیل بعمل آمد.
شهردار قصرشیرین گفت : به پاس فداکاری و تالشهای خستگی 

ناپذیر پرستاران و مدافعان سالمت در ایام همه گیری ویروس منحوس 
کرونا و جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت، با 

پیشنهاد شهرداری قصرشیرین و مصوبه شورای اسالمی شهر ،بلوار 
منتهی به بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ) ع( به نام بلوار 

 مدافعان سالمت نامگذاری می شود .
 سه شنبه ۲ آذرماه ۹۹ 

روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

جلسه دکتر حیدری نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی با شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر در محل شورا در خصوص حقوقهای معوقه پرسنل شهرداری ، عوارض بازارچه 

 پرویزخان ، تعیین تکلیف محالت حاشیه نشین قصرجدید وپالی آباد و قیر رایگان به شهرداری 
 دی ماه 99  ـ روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

نصب بنر در نقاط مختلف شهر به مناسبت گرامیداشت نهم دیماه
 روز بصیرت و میثاق امت با والیت 

جلسه هماهنگی اجرایی نمودن دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر حضور 50 درصد کارکنان در محل 
کار جهت حفظ سالمت کارکنان و پیشگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا با حضور شهردار و کارکنان شهرداری 

قصرشیرین برگزار گردید.  شنبه 1 آذرماه 99  ـ  روابط عمومی شهرداری قصرشیرین

 آماده باش کامل نیروها و ماشین آالت شهرداری قصرشیرین
 رفع آبگرفتگی معابر و محالت در پی بارشهای شدید ،توسط نیروهای 
عمران و خدمات شهری با حضور شهردار پرتالش و مردمی قصرشیرین

 هوالباقی
با قلبی آکنده از درد و افسوس مصیبت جانکاه

 درگذشت شاعر محبوب و مردمی جوانمرگ حجت نظری 
را به خانواده آنمرحوم و جامعه فرهنگی و هنری شهرستان

  اسالم آبادغرب صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.
مدیرمسئول و کارکنان هفته نامه عصر باختر
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