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شهرداری   ٨ و   ۵ مناطق  مدیران  کرمانشاه،  شهردار  سوی  از  احکامی  طی 
کرمانشاه منصوب شدند.

طلوعی،  سعید  دکتر  حکم  با  کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس سجاد یزدانی بعنوان شهردار منطقه ۵ و دکتر افشین لرزنگنه بعنوان 

شهردار منطقه 8 کرمانشاه منصوب شدند.
یزدانی پیش از این شهردار منطقه ٨ و لرزنگنه نیز معاون سابق حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری کرمانشاه را عهده دار بود.
مراسم معارفه مدیران مناطق ۵ و ٨ شهرداری کرمانشاه با حضور دکتر عیدی 
مهندس  ریزی،  برنامه  و  توسعه  معاون  کریمی  مهندس   ، شهردار مقام  قائم 
رستم پور مدیرکل حراست و دکتر مردافکن مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری 

کرمانشاه برگزار شد.

طی احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمانشاه:

مدیران مناطق ۵ و ٨ شهرداری کرمانشاه منصوب شدند

کرمانشاه  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  رئیس 
گفت: قرارداد سرمایه گذار شهربازی کرمانشاه به دلیل عدم اجرای تعهدات 

لغو شده است.
گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، علی اصغر خزلی اظهار داشت:  به 
اقدامات عمرانی پروژه خیابان غذا به اتمام رسیده است و هم اکنون درحال 
دریافت مجوزهای الزم و حل مشکالت مالی با شرکت های برق و آب هستیم 

که زمان افتتاح این پروژه اعالم خواهد شد.
قرارداد   ،٣٨ ماده  کمیته  افزود:  کرمانشاه  شهربازی  پروژه  درخصوص  وی 
سرمایه گذار پروژه ساخت شهربازی نوین را بدلیل عدم اجرای تعهدات لغو 

نموده و اکنون درحال جذب سرمایه گذار جدید هستیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در 
ادامه گفت: اقدامات عمرانی پروژه تله کابین نیز به دلیل دریافت مجوزهای 
ساخت  پروژه  پیمانکار  البته  که  اجراست  حال  در  کندی  با  اصولی  موافقت 

قطعات بتنی و... را در محل کارگاه دنبال می کند.
خزلی در پایان تصریح کرد: کارهای اجرایی پروژه تفریحی، توریستی و اقامتی و 
همچنین پروژه رستوران تفریحی گردشگری پارک شاهد نیز درحال اجراست 

که بزودی به بهره برداری خواهند رسید.

به علت شیوع بیماری کرونا وقرار گرفتن کرمانشاه 
آرامستان های  خودرویی  در های  قرمز  دروضعیت 

شهر کرمانشاه تا اطالع بعدی بسته شد.
کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
راستای  در  اقدام  این  داشت:  اظهار  دوستی  رضا 
تصمیمات ستاد کرونا و وضعیت قرمز این بیماری 
برای  این که  به  اشاره  با  شد.وی  گرفته  دراستان 
آرامستان  به  نفر   ۱۰ از  بیش  ورود  تشییع،  مراسم 
انجام  با هماهنگی  افزود:  کرمانشاه ممنوع است، 

در  مقابل  که  خودروهایی  انتظامی  نیروی  با  شده 
جریمه  کنند  توقف  به  اقدام  کرمانشاه  آرامستان 
شهرداری  کرونا  با  مقابله  ستاد  دبیر  می شوند. 
تفرجگاه های  و  پارک ها  تعطیلی  به  کرمانشاه 
کرمانشاه هم اشاره و ابراز کرد: بازار پرنده فروش ها 
اطالع  تا  هم  کرمانشاه  شهر  در  خودرویی  بازار  و 
به  خواست  مردم  از  دوستی  است.  تعطیل  بعدی 
ترددهای  از  اطرافیان  و  خود  سالمتی  حفظ  خاطر 

غیرضروری در شهر خودداری کنند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری:

قرارداد سرمایه گذار شهربازی کرمانشاه لغو شد

ع شد ورود خودرویی به آرامستان های کرمانشاه ممنو
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فرمانده انتظامی استان از کشف 3۰ دستگاه کولرگازی قاچاق به ارزش 6 
میلیارد ریال در شهرستان »پاوه« خبر داد.  

ماموران  داشت:  اظهار  جاویدان«  اکبر  »علی  سردار  جام جم  گزارش  به 
کنترل  حین  »پاوه«  شمشیر  بازرسی  ایستگاه  در  مستقر  انتظامی 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون که با دیدن پلیس مسیر خود 

داد:  ادامه  وی  شدند.  مشکوک  داد،  تغییر  فرعی  جاده های  سمت  به  را 
ماموران با مشاهده این صحنه و پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به 
آوردند. فرمانده  مهار کامیون متواری شده و بازرسی های الزم را به عمل 
کولرگازی  دستگاه   3۰ بازرسی  این  در  افزود:  کرمانشاه،  استان  انتظامی 
می رسید،  ریال  میلیارد   6 به  آن  ارزش  کارشناسان  نظر  طبق  که  قاچاق 

کشف شد. سردار جاویدان همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و 
معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد. 

رهبر  سال  شعار  تحقق  راستای  در  قاچاق  پدیده  با  مبارزه  پایان  در  وی 
فرزانه انقالب را از مهم ترین اولویت های کاری پلیس کرمانشاه در سال 

۱4۰۰ ذکر کرد.

کشف کولر گازی قاچاق در »پاوه«   اجتماعی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

نمی تــوان آن گونــه کــه شایســته 
»شــهید صیادشــیرازی« اســت، 

نوشت

شهید علی صیاد شیرازی خصوصیات اخالقی 
آنها، عشق به  بارزترین  که  برجسته ای داشت 
، ادای نماز اول وقت و ارتباط با علما  ائمه اطهار

و بزرگان دین بود.
این شهید عزیز سال های متمادی در محضر 
تلُمذ  بهاءالدینی  آیت اهلل  القدر  جلیل  عارف 
ایشان  از  را  شهادت  مژده  و  برد  بهره  و  کرد 
با  شیرازی  صیاد  شهید  سپهبد  بود.  شنیده 
آفندی  متعدد  عملیات های  در  پیروزی  وجود 
با  جهاد  در  داشت  که  اخالصی  با  پدافندی  و 
نفس هم پیروز بود و همه موفقیت هایش را 

از نماز اول وقت می دانست.

معاون دانشگاه علوم پزشکی؛
حال بیماران بستری مبتال به 

کرونا وخیم است
روشنی گفت: از مجموع 63۹ بیمار بستری در 
بیمارستان های استان ۱۹ بیمار در بخش های 
دستگاه  به  وخیم  حال  با  ویژه  مراقبت های 

ونتیالتور وصل هستند.
از  درصد   ۱6 از  بیش  یعنی  نفر   ۱۰4 افزود:  وی   
بخش های  در  نامساعد  حال  با  بیماران  این 

ای سی یو در سراسر استان بستری هستند.
 4۵ از  بیش  گفت:  ادامه  در  درمان  معاون 
نفر   ۲۹۱ یعنی  بیمارستان ها  مجموع  از  درصد 
که  هستند  بستری  استان  شهرستانهای  در 
بیشترین تعداد در شهرستان سنقر و کلیایی 

با ۵۷ بیمار است.

طی  که  سریالی  رسید،  پایان  به  نیز  خ  نون  سریال  سوم  فصل 
ایران بود  ایام نوروز مهمان خانه های مردم  سه سال اخیر در 
آداب و  آن به زبان کردی و  و نقطه عطف این سریال پرداختن 

رسوم مردمان کردنشین بود.
بازخورد سریال نون خ 3 میان شهروندان کرمانشاهی متفاوت 
آنچه مسلم است مخاطب زیادی داشت و بسیاری از  بود. اما 

مردم به تماشای آن نشستند.
به  مــردم  که  شرایطی  در  تلویزیونی  مجموعه  ایــن  طنز  جنبه 
مختلف  مشکالت  و  کــرونــایــی  شــرایــط  کــه  ــد  دارنـ نــیــاز  شـــادی 
فضای کشور را متفاوت کرده است.  اما برخی عقیده دارند این 
سریال می توانست در عین شاد کردن محتوای عمیق تری هم 

داشته باشد.
دیدگاه  با  قطعا  خ"  "نون  سریال  به  نسبت  مردم  عامه  دیدگاه 
متفاوت  سینما  و  تئاتر  ــوزه  ح نــظــران  صاحب  و  کارشناسان 

است و اکثر مردم بازخورد مثبتی به این مجموعه ارائه دادند.
"محمد برومند" یکی از مخاطبان سریال نون خ است و ضمن 
کننده  سرگرم  را  آن  تلویزیونی  مجموعه  ایــن  از  رضایت  ــراز  اب
و شــاد دانــســت و افـــزود: ایــن روزهــا مــردم بــه شــادی و خنده 
را  مــردم  یــک ســاعــت  روزی  ایــن مجموعه واقــعــا  و  نــیــاز دارنـــد 

می خنداند.
این  در  روزمرگی مردم  آالیشی  بی  و  این که سادگی  بیان  با  وی 
شد:  یـــادآور  کـــرد،  کمک  بیشتر  مخاطبان  جــذب  بــه  ســریــال، 
سرشار  الکچری  و  مدرن  شهری،  زندگی های  از  روزها  این  مردم 
مواجه  زندگی  شیوه  این  با  مجازی  فضای  در  مدام  و  هستند 
می شوند اما نشان دادن زندگی ساده مردم روستا برای مردم 

خیلی جذابتر است.
برومند یکی دیگر از دالیل محبوبیت این سریال را استفاده از 
زبان محلی و پوشش و آداب و رسوم مردم محلی اعالم کرد که 
طی چند سال اخیر دیگر کمتر ردی از آن در سریال های ایرانی 

مشاهده می شود.
این  نیز  خ  نون  سریال  مخاطبان  از  دیگر  یکی   " رنجبر فرزانه   "
مختلف  نقاط  جــاذبــه هــای  معرفی  بــرای  نــو  گامی  را  مجموعه 
در  ایرانی  سریال های  اکثر  معموال  کرد:  عنوان  و  دانست  ایران 
مردم  دیار  از  سریالی  این که  و  می شود  تصویربرداری  پایتخت 
قــدردانــی دارد. کشیده شــده جــای  بــه تصویر  ایــران  بــرای  کــرد 

کــرد و  ــاره مــردم  آنچه در ایــن سریال درب وی ادامــه داد:اگــرچــه 
منطقه  ایــن  مــردم  واقعیت های  همه  داده  نشان  کرمانشاه 

نبود و کاستی هایی داشت اما نقطه آغاز بسیار خوبی بود.
ایران  مردم  از  بسیاری  روند  این  با  است  معتقد  مخاطب  این 
با جاذبه ها و ویژگی های این منطقه آشنا شدند و این موضوع 
کمک زیادی هم به جذب گردشگر به مناطق کردنشین خواهد 
ــران نشان  ایـ مـــردم  بــه  را  ایــن منطقه  زیــبــایــی هــای  و هــم  کــرد 

می دهد.
هم  کــردی  لباس  پوشش  ســریــال  ایــن  در  کــرد:  اضــافــه  رنجبر 
بــه خــوبــی بــه مـــردم معرفی شــد کــه مــی تــوانــد جــای خــود را در 

سوغاتی های مناطق کردنشین به خوبی باز کند.
نسبت  تــری  متفاوت  نظر  امــا  نــظــران  صــاحــب  و  کــارشــنــاســان 
مجموعه  ایــن  معتقدند  آنها  از  برخی  و  دارنــد  سریال  ایــن  به 

می توانست اثرگذاری بیشتری در مخاطب داشته باشد.
تئاتر  و  از پیشکسوتان عرصه سینما  گراوندی" یکی  "داریوش 
در استان کرمانشاه است و درباره مجموعه تلویزیونی نون خ 
نیستم  کننده  سرگرم  برنامه های  و  مجموعه ها  مخالف  گفت: 
ارتقا نگاه مخاطب و  ثار نمایشی  آ اما عقیده دارم هدف اصلی 

تماشاگر و آموختن مطالب جدید به او است.
مخاطبان  بــرای  اگرچه  خ  نــون  مجموعه  شــد:  یــادآور  گــراونــدی 
سرگرم کننده بود و به جهت همین بعد افراد زیادی آن را نگاه 
فرهنگ  تقویت  و  و  تماشاگر  نگاه  ارتقا  بعد  از  امــا  می کردند 
گفتن  برای  زیادی  چیز  و  نبود  من  پسند  مورد  چندان  جامعه 

نداشت.
به  من  عقیده  این  البته  گفت:  سینما  و  تئاتر  کارشناس  این 
عنوان یک کارشناس است و نظر مردم ممکن است متفاوت 

باشد.
سریال  این که  درباره  نیز  کرمانشاهی  پژوهشگر  و  محقق  یک 
و  کردنشین  مناطق  فرهنگ  انتقال  در  توانسته  چقدر  خ  نون 
امــروز  که  گویش  گفت:  باشد  موثر  ایــران  مــردم  به  آن  معرفی 
کرمانشاه در سریال نون خ معرفی شد  زبان فارسی  به عنوان 

گویشی است که تنها نزدیک به ۰۰۲ سال قدمت دارد.
گذشته  در  کرمانشاه  مــردم  این که  بیان  با   " کــشــاورز "اردشــیــر 
متکلم به زبان کردی و یا لکی بودند و گویش فارسی کرمانشاه 
زبــان  کـــرد:  خاطرنشان  نــداشــتــه،  ــراب  اعـ از  محلی  گذشته  در 

طبقه  مخصوص  صرفا  گذشته  در  نیز  اداری  و  رسمی  فارسی 
دیوانی و اداری بود.

همچنین  و  طبقه  ایــن  بــا  بــرقــراری  ــرای  ب مــردم  داد:  ادامـــه  وی 
کاروان های زیارتی که در مسیر سفر به عتبات عالیات از استان 
ما می گذشتند ناگزیر به استفاده از گویش فارسی کرمانشاهی 

شدند که حدود ۰۰۲ سال قدمت دارد.
، این گویش اکنون در سریال  به گفته این محقق و پژوهشگر
که  حالی  در  مــی شــود  اســتــفــاده  مفاهیم  انتقال  بــرای  خ  نــون 
گویش اصلی مردم روستاها و عشایر ما به هیچ عنوان فارسی 

کرمانشاهی نیست و لکی یا کردی است.
مخاطبان  و  مردم  بین  را  آن  بازخورد  سریال  این  بازیگران  اما 

ارزیابی می کنند. مثبت 
"رضا رشیدی" بازگیر سریال نون خ با بیان این که بازخورد این 
دید  ایــن  گفت:  بـــوده،  مثبت  مخاطبان  و  مــردم  بین  ســریــال 

مثبت را مردم در پیام ها، تماس های مردم شاهدیم.
و...  کارگردانی  هم  بازی،  هم  قصه،  از  هم  مردم  داد:  ادامه  وی 

رضایت دارند.
و  فرهنگ  سریال  این  در  شده  تالش  این که  بیان  با  رشیدی 
گویش اقوام کرد به مردم معرفی شود، یادآور شد: از آنجاییکه 
ایــالم،  کــردســتــان،  اســتــان هــای  در  را  وسیعی  طیف  کــرد  اقـــوام 
این  بــرای  گویشی  شد  تالش  می شوند  شامل   ... و  کرمانشاه 
سریال انتخاب شود که هم برای مخاطبان قابل فهم باشد و 

هم جمع بندی از انواع گویش ها باشد.

وی معتقد است خوشبختانه این روند اکنون جای خود را بین 
برابر  در  مقاومت هایی  اول  فصل  در  اگرچه  کرده  باز  مخاطبان 
شده  متفاوت  شرایط  اکنون  اما  داشت  وجود  سریال  گویش 

است.
ارشــاد  و  فرهنگ  کــل  اداره  سینمایی  و  هــنــری  اداره  رئــیــس 
اســالمــی اســتــان کــرمــانــشــاه امــا بــازخــورد ایــن ســریــال را بین 
مخاطبان مثبت می داند و عقیده دارد فصل سوم سریال "نون 

خ" موفق تر از دو فصل دیگر آن بود.
به  نسبت  ســریــال  از  فصل  ایــن  موفقیت  بــه  ــاره  اشـ بــا  بــرفــی 
خود  جــای  خوبی  به  توانسته  این که  و  آن  از  قبل  فصل های 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  کــرد:  اظهار  کند،  باز  مخاطبان  بین  را 
به  نسبت  بیشتری  شناخت  که  بــود  آن  فصل  ایــن  موفقیت 
و  شناسی  مردم  آیینی،  جغرافیایی،  بعد  از  کشور  غرب  مناطق 
... ایجاد کرد و نقاط ضعف و نواقصی که در فصول قبلی وجود 

داشت مرتفع شد.
وی معتقد است، در این فصل کارگردان نسبت به لوکشین و 

فضاها نیز شناخت بهتری پیدا کرده بود.
رئیس اداره هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فصل های  ساخت  ظرفیت  آیا  این که  دربــاره  کرمانشاه  استان 
می کنیم  فکر  کرد:  یــادآوری  نیز  نه  یا  دارد  وجود  سریال  بعدی 
چیز  همه  اما  دارد  کار  جای  و  است  بررسی  قابل  موضوع  این 
بستگی به شخصیت پردازی و سلسله مراتب داستان سریال 

دارد که کارگردان باید به آن توجه کند تا مخاطب جذب شود.

خوبوبد»نونخ«



3 رئیس اداره سالمت شهرداری کرمانشاه خبر داد:
انجام تست کرونا از پرسنل شهرداری منطقه یک کرمانشاه 

رئیس اداره سالمت شهرداری کرمانشاه از انجام تست کرونای تمامی پرسنل شهرداری 
منطقه کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، وحید جهانگیری اظهار 
اداره  کرونا،  به  کرمانشاه  یک  منطقه  شهرداری  پرسنل  از  یکی  ابتالی  پیرو  داشت: 

سالمت شهرداری نسبت به تست کرونای دیگر پرسنل این منطقه اقدام کرد.
اقدام در راستای حفظ سالمت پرسنل شهرداری و شهروندان مراجعه  این  افزود:  وی 

کننده به این منطقه صورت گرفته است.
مرکز  همکاری  با  اقدام  این  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهرداری  سالمت  اداره  رئیس 

بهداشت شهرستان صورت گرفته است گفت: تست پی سی آر از 4۰ پرسنل شهرداری 
نسبت  آنان،  ابتالی  بودن  مثبت  صورت  در  و  شد  انجام  رایگان  صورت  به  یک  منطقه 
آنان  و همچنین ضدعفونی کردن محل شهرداری منطقه یک اقدام خواهد  به قرنطینه 

شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

رپرتاژ 
شهرداری

خبر

رئیس شورای شهر کرمانشاه:
مــــردم زحـــمـــات کــــادر درمـــان 
ــوش  ــ ــرام ــ ف را  ــتـــان  ــبـــسـ ــاقـ طـ

نخواهند کرد

گفت:  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
را  درمانی  کادر  زحمات  کرمانشاه  شریف  مردم 

فراموش نخواهند کرد.
کرمانشاه،  شهرداری  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
ــورای اســـالمـــی شــهــر کــرمــانــشــاه با  ــ رئــیــس شـ
اجــتــمــاعــی  ســـالمـــت  اداره  رئـــیـــس  هـــمـــراهـــی 
شهرداری با حضور در دفتر محمود رضا مرادی 
از  کرمانشاه،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

زحمات کادر درمان تقدیر کردند.
ــراز  ــن نــشــســت ضــمــن ابـ طــیــب حــیــدری در ایـ
علوم  ایــثــارگــران  جمع  در  حــضــور  از  خرسندی 
کــادر درمــانــی در  پزشکی اظهار داشــت: تــالش 
مبارزه با کرونا قابل تقدیر است و به نمایندگی 
از مردم شریف کرمانشاه، از زحمات کادر درمان 

کمال تشکر را داریم.
ــی دیــار  ــان ــادر درم وی بــا بــیــان ایــن کــه تـــالش کـ
ستودنی  امــری  کرونا  با  مــبــارزه  در  طاقبستان 
درمانی  کــادر  مجموعه  الحمدهلل  افــزود:  است 
این  زحمات  و  است  روسفید  کنونی  جهاد  در 
فراموش  مردم  خاطر  از  عنوان  هیچ  به  عزیزان 

نخواهد شد.
دانشگاه  رئیس  مــرادی  محمودرضا  ادامــه،  در 
این که  بیان  با  کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم 
و  بهداشت  پرسنل  فــداکــاری هــای  و  زحــمــات 
درمان و همکاری مردم زمینه ساز مهار مطلوب 
ــت گــفــت: مـــردم در  ــده اس کــرونــا در اســتــان ش
پروتکل های  رعایت   ، نــوروز عید  تعطیالت  ایام 
بسیار  اولویت  یک  عنوان  به  باید  را  بهداشتی 

مهم مد نظر قرار دهند.
آبادانی صورت گرفته در  وی، تحوالت عمرانی و 
شهر توسط شهرداری را مثبت ارزیابی کرد و با 
بیان این که الحمدهلل مجموعه شهرداری توجه 
بندی شهر جهت  آذیــن  و  به مبلمان  ویــژه ای 
تأکید  اســت  داشــتــه  جدید  ســال  از  استقبال 
ارتقاء روحیه و نشاط  باعث  اقدامات  این  کرد: 
زحمات  از  دارد  جا  که  اســت  شــده  شهروندان 

شهردار جهادی کرمانشاه قدردانی نمود.
وحید جهانگیری رئیس اداره سالمت اجتماعی 
نشست  ایـــن  در  نــیــز  کــرمــانــشــاه  شـــهـــرداری 
علوم  دانشگاه  بهینه  همکاری  داشــت:  اظهار 
واکسینه  در  بهداشت  اداره  خصوصا  پزشکی 
و  آنفلوآنزا، دیفتری  به  کردن پرسنل شهرداری 
آموزش مهارت های بهداشتی قابل  هپاتیت و 

تقدیر است.
وی افزود: با پیگیری های طلوعی و نظر مساعد 
ان شــاء اهلل  عــلــوم پزشکی،  دانــشــگــاه  رئــیــس 
شدن  واکسینه  شــاهــد  درمــانــی،  کـــادر  از  بعد 
خواهیم  کرونا  ویــروس  به  شــهــرداری  کــارگــران 
بــود.در پایان این نشست، لوح تقدیری که به 
شهردار  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  امضای 
ــه مــــرادی رئیس  ــده اســـت، ب ــی کــرمــانــشــاه رس

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهدا گردید.

هوایی  نیروی  شهید  خلبان   ۱۷ بزرگداشت  آئین   
براتپور-  ج اهلل  فــر خلبان  سرتیپ  امیر  و  کرمانشاه 

طراح و فرمانده عملیات هوایی اچ3- برگزار شد.  
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی 
که  مراسم  ایــن  در  کرمانشاه؛  شــهــرداری  ــی  ورزش و 
پنجشنبه ۱۹ فروردین در تاالر انتظار کرمانشاه و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برپا شد، امیر سرتیپ 
نماد  کرمانشاه  اســتــان  کــرد:  اظــهــار  آریانفر  فــرهــاد 

استقامت، پایداری و دیار پهلوان خیز است. 
بــه هــمــت ســازمــان فرهنگی،  کــه  ایـــن مــراســم  در 
کــرمــانــشــاه، بنیاد  ــی شـــهـــرداری  اجــتــمــاعــی و ورزشــ
آثار و قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور و  حفظ 
و  مسئوالن  نظامی،  فرماندهان  از  جمعی  باحضور 
یاد  گرامیداشت  با  شد،  برگزار  شهدا  خانواده های 
قرارگاه  فرمانده  آریانفر  فرهاد  امیر  شهدا،  خاطره  و 
جای  کــرد:  تصریح  کشور  غــرب  در  ارتــش  عملیاتی 
جای عملیات های دفاع مقدس دایره المعارف ایثار 
آشنا  آنها  و فداکاری است که باید نسل جوان را با 

کنیم. 
ــپــور بــه عــنــوان نماد  ــرات ــفــر ســپــس از امــیــر ب ــان آری
استقامت و پایداری یاد کرد و افزود: امیر براتپور مایه 
افتخار بوده و باید چهره های اینچنینی را به جامعه 

بشناسانیم.  
بازوان نیرومند  با بیان این که نیروهای مسلح  وی 
ایران اسالمی است، افزود:  و پنجه های قوی ملت 
شهدا رفتند و حراست و امنیت از جمهوری اسالمی 

را به عنوان یک ودیعه به امانت نزد ما سپردند. 
کشور  غــرب  در  ارتـــش  عملیاتی  قــرارگــاه  فــرمــانــده 
و  ایثار  شــهــادت،  با  آمیخته  خــاک  و  آب  ایــن  گفت: 
بــرای  کــه  ــالم اســت  رزمــنــدگــان اس از خودگذشتگی 
آرمان های واالی نظام مقدس جمهوری  حراست از 

اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکردند. 
دالورمــردانــی  از  امــروز  مفتخریم  این که  بیان  با  وی 
نظام  سربلندی  و  افــتــخــار  مــایــه  کــه  کنیم  تجلیل 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  امــروز  گفت:  هستند، 
ــرای حـــراســـت از  ــ پــرچــم بــزرگــمــردانــی کـــه جــانــانــه ب
آرمان های واالی نظام از هیچ کوششی دریغ نکردند 
را بلند کرده و اجازه نمی دهند احدی به خاک ایران 

زمین تجاوز کند. 
وی تاکید کرد: اطمینان می دهیم که نیروهای نظامی 
و انتظامی از سپاه و ارتش گرفته تا مرزبانی و نیروی 
خود  خون  قطره  آخرین  تا  نیروها  دیگر  و  انتظامی 
نظام  آرمــان هــای  از  و  بــوده  انقالب  و  اســالم  مدافع 

دفاع خواهند کرد. 

ج اهلل برات پور شهید زنده و الگوی جوانان  *امیر فر
این مرز و بوم است 

کرمانشاه  شــهــردار  طلوعی  سعید  دکتر  ادامـــه  در 
الگوی  ج اهلل برات پور شهید زنده و  امیر فر گفت: 

جوانان این مرز و بوم است. 
ــزود: هــدف از بــرگــزاری یـــادواره و کنگره ها در   وی اف
گرامیداشت  ایثارگران،  و  شهدا  بزرگداشت  زمینه 
رشادت ها  تداعی  و  مــردان  دالور  ایــن  وخــاطــره  یــاد 
خ جنگ  ــای تلخ و ســر ــان در روزهـ آن ــای  ــ و دالوری ه

تحمیلی است. 
از  سنگر  جنگ  جبهه های  در  کــرد:  تصریح  طلوعی 
جنس خاک بود و خبری از تجمالت در آن دیده نمی 
شد و نور سنگر با فانوسی کم نور تامین می شد ولی 

فضای آنجا بسیار نورانی و با صفا بود. 
وی افزود: شهدا محتاج برگزاری مراسم بزرگداشت 
از  استفاده  مراسم  این  برگزاری  از  هدف  و  نیستند 
است  شهادت  و  اخــالص،ایــثــار  معنویت،  فرهنگ 
که اگر همه ما مدیران راه و رسم شهدا را سرلوحه 
کار خود قرار دهیم و به آن توجه کنیم با مشکالت 
امروز داریم مواجه نخواهیم شد.  در  که  عدیده ای 
نیروی  شهید  خلبان   ۱۷ ــواده  ــان خ از  مــراســم  ــن  ای

ج اهلل براتپور  هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان فر
از  شــهــرونــدی  ویــژه  نشان  همچنین  شــد.  تجلیل 
مفاخر  از  یکی  عنوان  به  کرمانشاه  شــهــردار  ســوی 
از  ج نامه بنیاد ملی نخبگان  ار ارزشمند شهر و نیز 
سوی دکتر ستاری و توسط معاونت علمی و فناوری 
این بنیاد به امیر سرتیپ براتپور اهدا و از کتاب " آبی 
محسن  قلم  به  براتپور  خلبان  زندگینامه  آسمان" 

سنجابی رونمایی گردید. 
با حضور فرماندهان برجسته  این مراسم قرار بود 
ــزار شـــود کــه بــه دلــیــل شــرایــط کرونایی  ــرگ ارتـــش ب
در  که  شد  برگزار  محدودتری  صــورت  به  کرمانشاه 
خاتمه از سوی امیر نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی 
 ، شهردار طلوعی  دکتر  از  لوح هایی  اهــدای  با  کشور 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  عبدالمالکی 
فرمانده  فر  آریان  امیر  کرمانشاه،  شهرداری  ورزشی 
بنیاد  رئیس  باباخانی  ــردار  س و  کشور  غــرب  ارتــش 

حفظ آثار استان تقدیر شد. 
عملیات های  موفق ترین  از  یکی   3 اچ  *عملیات 

تاریخ جنگ های هوایی 
هوایی  مهم  عملیات های  از  یکی   ،3 اچ  عملیات 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران 

دفاع مقدس بود. در زمان حمله ناجوانمردانه رژیم 
بعث، ارتش عراق برای در امان بودن هواپیماهای 
جنگی خود، آنها را به مرز مشترک با کشور اردن که 
فاصله مسافتی طوالنی با ایران داشت، منتقل کرد.
در آن زمان نیروی هوایی به فرماندهی امیر خلبان 
برات پور مأموریت نابودی این هواپیماهای عراقی 
را بر عهده می گیرند و طی عملیاتی به نام اچ 3 پایگاه 

نظامی الولید عراق را منهدم می سازند. 
ــروی هــوایــی  ــیـ ــبــان نـ ج اهلل بـــراتـــپـــور خــل ــر ــ امـــیـــر ف
به  مــوســوم  اچ3  عملیات  ــراح  ط و  فرمانده  ارتـــش، 

پیچیده ترین عملیات هوایی جهان است.
 ۱36۰ ســال  فــروردیــن   ۱۵ در  کــه  عملیات  ایــن  در   
"الولید" در دورترین نقطه  پایگاه نظامی  انجام شد 
غــربــی عـــراق بــمــبــاران شــد. ایــن عملیات بــه دلیل 
یک  طریق  از  آســمــان  در  جنگنده   ۱۲ سوختگیری 
پیچیده ترین  عــنــوان  بــه  مــســافــربــری،  هــواپــیــمــای 
این  در  اســت.  گرفته  لقب  جهان  هوایی  عملیات 
عملیات، به نیروهای ایرانی هیچ خسارتی وارد نشد، 
اما در مقابل بیش از 48 هواپیمای عراقی که بیشتر 
از  رفتند  بین  از  بودند  روسی  بمب افکن های  آن ها 
این رو، از عملیات اچ 3 به عنوان یکی از موفق ترین 

عــمــلــیــات هــای تــاریــخ جــنــگ هــای هــوایــی نـــام بــرده 
می شود. 

 *یادمان شهدای خلبان کرمانشاه رونمایی شد 
و  خلبان  شهید   ۱۷ یــادمــان  نیز  مــراســم  پــایــان  در   
ج اهلل براتپور- طراح و  تندیس امیر سرتیپ خلبان فر
فرمانده عملیات هوایی اچ3 - در کرمانشاه در پارک 
پارک  این  و  رونمایی  آزادگــان  میدان  مجاور  خلبان 
خیابان  و  خلبان  پــارک  بنام  طلوعی  دکتر  بدستور 
براتپور  اهلل  ج  فــر امیر  بلوار  عنوان  به  یــادمــان  کنار 

نامگذاری شد. 
خانواده  و  فرماندهان  و  نظامی  امــرای  از  استقبال 
مــعــظــم شــهــدا بــا حــضــور دف نـــــوازان و ســفــیــران 
گردشگریو شهریاران فرهنگ و نیز به پرواز درآوردن 
۱۷ کبوتر به نشان از ۱۷ شهید خلبان کرمانشاهی از 

جمله حواشی این آیین بود. 
بر پایه این گزارش؛  ساخت یادمان ۱۷ شهید خلبان 
ج اهلل  نــیــروی هــوایــی اســتــان کــرمــانــشــاه و امــیــر فــر
اسفند  کــه  ــده،  شـ ــروع  شـ ســـال ۱3۹۷  از  بـــرات پـــور 
آثار استان  کل حفظ  اداره  با پیگیری  گذشته  سال 
یک ماکت جنگنده F4 توسط نیروی هوایی ارتش 
ایــن یادمان نصب شــد.  گفتنی اســت در  در محل 
نیز  برات پور و  امیر  این محل،  تندیس سه متری 
استان  هوایی  نیروی  خلبان  شهید   ۱۷ سردیس 

نصب گردیده است. 
شهید  خلبان  سرلشگر  سردیس  یادمان  ایــن  در 
غالم  خلبان  سرلشگر  امیر  شهید  بــیــژن هــارونــی، 
رضا  کــرم  شهید  خلبان  خــســروی،  رضــایــی  عــبــاس 
شهید  خلبان  کــرمــی،  علی  شهید  خلبان  مــکــری، 
کاربر،  اهلل  حجت  شهید  خلبان  فتاحی،  منوچهر 
شهید  خلبان  نــاصــری،  حمیدرضا  شهید  خلبان 
بهنیا،  اصغر  علی  شهید  خلبان  نصوری،  جمشید 
خــلــبــان شــهــیــد عــلــی امـــجـــدیـــان، خــلــبــان شهید 
مصطفی  شــهــیــد  خــلــبــان  آقــــا،  آل  مــحــمــدهــاشــم 
اکــرادی، خلبان شهید  صقیری، خلبان شهید داود 
فریدون رضایی، خلبان عباس حزین، خلبان شهید 
مظفری  جمال  شهید  و  نیا  محمدصادق هاشمی 
ــت؛ استانداری  نصب شــده اســت.شــایــان ذکــر اس
کــرمــانــشــاه، حـــوزه هــنــری، فرهنگ و  و فــرمــانــداری 
، بــنــیــاد ملی  ــار ــص ــاراالن ــص ــاد اســالمــی، بــنــیــاد ان ــ ارش
مرکز  صداوسیمای  ارتــش،  هوایی  نیروی  نخبگان، 
کرمانشاه،  و...دستگاه هایی بودند که در برپایی این 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  نکوداشت، 
غرب  در  ارتش  قرارگاه  و  آثار  حفظ  بنیاد  شهرداری، 

کشور را یاری بخشیدند.

در مراسم بزرگداشت فرمانده عملیات "اچ3" و 17 خلبان شهید؛ 

اهدای نشان شهروندی کرمانشاه به امیر برات پور 

شهر  مسافر  ونقل  حمل  سازمان  رئیس  با  تاکسی  راننده  نمایندگان  دیدار 
سازمان  اداری  محل  در  رانندگان  صنفی  مطالبات  پیگیری  راستای  در  کرمانشاه 

برگزار شد.
این  در  کرمانشاه،  مسافر  ونقل  حمل  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ضمن  ،شهبازی  شد  برگزار  نمایندگان  با  متداوم  جلسات  امتداد  در  که  دیدار 
همچنان  کرونا  بیماری  شیوع  به   توجه  با  که  تاکسی  رانندگان  زحمات  از  قدردانی 
توجه  با  کرد:  عنوان  می دهند،  ادامه  شهروندان  حال  رفاه  جهت  خود  فعالیت  به 
این  با  مقابله  و  پیشگیری  راستای  در  و  کرونا  ویروس  اپیدمی  جدید  خیز  به 
از ماسک می باشند  رانندگان و مسافران کماکان ملزم به استفاده  بیماری تمامی 

خدمات  ارائه  از  ماسک،  فاقد  مسافران  با  شدن  مواجه  صورت  در  رانندگان  و 
. ممانعت نمایند 

در این نشست نمایندگان راننده تاکسی نیز به نمایندگی از کلیه رانندگان به ارائه 
ویژه  به  صنفی  مشکالت  و  مطروحه  موارد  پیرامون  خود  پیشنهادات  و  دیدگاه ها 

خ کرایه تاکسی در سال جدید پرداختند. تسریع در اعالم رسمی نر
خصوص  در  تاکسی  نمایندگان   به  خطاب  خود،  گفتگوی  ادامه  در  شهبازی 
این که  ضمن  افزود؛  شرافتمند  و  بزرگ  خانواده  این  حق  به  مطالبات  و  مشکالت 
ارائه  برای  رانندگان  صنفی  خواسته های  رفع  به  ویژه ای  توجه  شهری  مدیریت 
خدمات مطلوب تر به شهروندان دارند ،عنوان داشت؛ بخش عمده ای از مواردی 
به  سازمان  سوی  از  شد  ح  مطر تاکسی  نمایندگان  توسط  اخیر  جلسه  دراین  که 

صورت جدی پیگیری و به ترتیب اولویت در دست اقدام است.
هم  و  تعامل  از  تشکر  ضمن  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس  نیز  خاتمه  در 
گذشته  روال  طبق  جلسات  این  کرد:  تأکید  سازمان  با  تاکسی  نمایندگان  اندیشی 
به جهت رفع و رسیدگی به مشکالت ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری به 

صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.
آژانس های  خ کرایه» تاکسی، اتوبوس،و  شایان ذکر است فرایند افزایش تعیین نر
تاکسی تلفنی« در اسفند سال گذشته پیش بینی و به شورای اسالمی شهر ارسال 

شده که پس از طی مراحل  قانونی و تصویب آن ابالغ  و اجرایی خواهد شد.
را از طریق لینک  آخرین اخبار از حوزه حمل ونقل عمومی درون شهری کرمانشاه 

زیر دنبال کنید.

اشاره  با  کرمانشاه  شهر  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
شورای  به  اتوبوس  و  تاکسی  کرایه  خ  نر افزایش  الیحه  ارســال  به 
شهر گفت: تا زمان تصویب الیحه در شورای شهر و ابالغ مصوبه، 

هیچ راننده ای حق افزایش کرایه را ندارد.
گفت:  تاکسی،  کرایه  افزایش ساالنه  به  اشاره  با  شهبازی  غالمرضا 
بررسی های  از  تاکسی بعد  کرایه  خ  نر افزایش  نیز پیشنهاد  امسال 
به  قیمت ها  افــزایــش  و  تــورم  خ  نــر لــحــاظ  بــا  و  بسیار  کارشناسی 

شورای شهر داده شده است.
خ کــرایــه تــاکــســی و  ــزود: در حــال حــاضــر الیــحــه افــزایــش نــر وی افــ
در  تصویب  محض  بــه  و  شــوراســت  مصوبه  انــتــظــار  در  اتــوبــوس 
خ های جدید کرایه  شورای شهر و تایید در فرمانداری کرمانشاه، نر

می شود. اعمال 
مشخص  شهر  شــورای  مصوبه  زمــان  کــرد:  خاطرنشان  شهبازی 
در  تاکسی  کــرایــه  خ هــای  نــر افــزایــش  معمول  طــور  بــه  امــا  نیست، 
اردیبهشت اعمال می شود و به نظر می رسد تا آن زمان این الیحه 

در شورا به تصویب برسد.
بیان  با  کرمانشاه  شهر  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
و  تاکسی  راننده  هیچ  کرایه،  خ های  نر رسمی  اعالم  زمان  تا  این که 
گفت:  ندارد،  را  کرایه ها  افزایش  حق  کرمانشاه  شهر  در  اتوبوسی 
در صورت مشاهده تخلف برخوردهای الزم صورت خواهد گرفت.

افزایش  زمینه  در  تخلف  هرگونه  می توانند  افراد  شد:  یــادآور  وی 
خ کرایه تاکسی را از طریق سامانه ۱33 گزارش دهند. غیرقانونی نر
شهبازی ابراز امیدواری کرد، هرچه سریع تر الیحه افزایش کرایه به 
این  در  اتوبوس  و  تاکسی  رانندگان  برای  کمکی  که  برسد  تصویب 

باشد. اقتصادی  شرایط 
تاکسی،  یادآور شد: در حال حاضر حدود هفت هزار  این مسئول 
دو هزار خودروی آژانس و حدود ۹۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه 

آنها می شود. خ کرایه شامل تمام  فعال است که افزایش نر

نشست هم اندیشی نمایندگان راننده تاکسی با رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه؛
خ کرایه تاکسی به شورای اسالمی شهر  ارسال الیحه افزایش نر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه: 

هیچ راننده ای حق افزایش کرایه ندارد
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی )ره(یادآور راه کشتی خویش، تویی

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

خبر

ــد  ــن ــم ــوش دوربـــــیـــــن هـــــای ه
ــا را  ــ ــــودروه جــــــاده ای تــــردد خ

کنترل می کند  

دوربین های  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
محورهای  و  جاده ها  سطح  در  که  هوشمندی 
را  خودروها  تردد  است  شده  نصب  مواصالتی 
کنترل و رانندگان متخلف که به قوانین وضع 
و  توجه  بی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  شده 

اقدام به سفر کنند را جریمه می کند.  
حیدری"  "محمد  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
کرونایی  رنگ  شدن  قرمز  با  داشت:  اظهار 
تعداد  داالهو،  و  قصرشیرین  شهرستان های 
افزایش  شهرستان   ۹ به  استان  قرمز  مناطق 

یافت. 
وی ادامه داد: بنا بر اعالم ستاد ملی مقابله با 
 ۱۰ مبلغ  قرمز  شهرهای  از  خروج  و  ورود  کرونا 

میلیون ریال جریمه به دنبال دارد. 
اساس  بر  کرد:  تصریح  حیدری  سرهنگ 
کرمانشاه،  شده،  اعالم  وضعیت  آخرین 
ذهاب،  سرپل  پاوه،   ، کنگاور آبادغرب،  اسالم 
هرسین،  سنقروکلیایی،  صحنه،  گیالنغرب، 
قرمز  وضعیت  دارای  قصرشیرین  و  داالهو 
همچنین  استان  راه  پلیس  رئیس  هستند. 
جوانرود  وضعیت  بودن  نارنجی  به  اشاره  با 
این  از  خروج  و  ورود  گفت:   ، روانسر و 
میلیون   ۵ جریمه  مستلزم  نیز  شهرستان ها 
بودن  فعال  به  اشاره  با  وی  است.  ریالی 
گفت:  ای،  جاده  هوشمند  سامانه های 
دوربین های نصب شده به صورت شبانه روزی 
در حال کنترل تردد خودروها بوده و آنهایی که 
به صورت غیرمجاز رفت و آمد داشته باشند را 

اعمال قانون می کند.

تمام  استان  کرونا  مدیریت  ستاد  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
امکانات را برای مقابله با پیک چهارم کرونا بسیج کرده  است ولی 
مردم باید همکاری کنند و پروتکل ها حداقل تا ۹۰ درصد رعایت 
شوند زیرا در غیر این صورت کرمانشاه به یک بیمارستان بزرگ 

تبدیل می شود.
به گزارش جام جم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در حاشیه 
نشست ستاد ملی کرونا که به ریاست رئیس جمهور و به صورت 
ارتباط تصویری با استانداران برگزار شد؛ اظهار داشت: متاسفانه 
شاهد شیوع موج چهارم در کرمانشاه هستیم و در شرایط فعلی 
وضعیت ۹ شهرستان قرمز، 4 شهرستان نارنجی و یک شهرستان 
زرد است که طبق پروتکل های مصوب ستاد ملی کرونا، بر اساس 
فعالیت های  مورد  در  ممنوعیت ها  و  محدودیت ها  بندی،  رنگ 
مشاغل و ادارات از امروز اعمال می شود.وی گفت: پرسنل ادارات 
باید براساس جدول رنگ بندی شهرها، به محل کار بیایند و هر 
می شود  برخورد  وی  با  نکند  رعایت  را  مصوبه  این  که  مدیرکلی 
استاندار  است.  مقصر  کارکنان  سالمت  افتادن  خطر  به  در  زیرا 
کرمانشاه گفت: یک گروه به شکل ویژه بر رعایت این پروتکل ها 
به  قانونی  برخورد  برای  متخلفان  و  می کنند  نظارت  استان  در 

دادستانی معرفی می شوند.  
وی هشدار داد: این ویروس جهش یافته انگلیسی پیر و جوان 
و یا کودک نمی شناسد و همه را به شکل جدی مبتال می کند و در 
این میان ممکن است برخی از عزیزان نیز جان خود را از دست 
میزان  اکنون  متاسفانه  کرد:  عنوان  استان  ارشد  مدیر  بدهند. 

رعایت پروتکل های بهداشتی در کرمانشاه زیر ۵۰ درصد است و 
افزایش آمار مبتالیان فعلی نیز به دلیل همین بی توجهی هاست.
وی تاکید کرد: پروتکل های بهداشتی در استان حداقل باید تا ۹۰ 
درصد رعایت شوند زیرا در غیر این صورت کرمانشاه تبدیل به یک 
بیمارستان بزرگ می شود و هزینه های سنگینی بر استان تحمیل 
کرونا  ستاد  این که  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شد.استاندار  خواهد 
استان تمام امکانات را برای مهار پیک چهارم کرونا بسیج کرده  
است در ادامه عنوان کرد: نقشه راه مقابله با این بحران تدوین 
شده و برنامه ها و پیش بینی های الزم را برای بستری حدود ۲ هزار 
نفر انجام داده ایم و قطعا بحران مدیریت می شود ولی اگر مردم 
همکاری کنند این موج چهارم بیماری با هزینه و خسارت کمتری 
صداو  داریم  انتظار  کرد:  تاکید  می شود.وی  گذاشته  سر  پشت 
در  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  و  مکتوب  رسانه های  سیما، 

کنترل این بحران، ستاد کرونا را یاری دهند.

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان:

اکاذیبراپیگیریمیکند پلیسکرمانشاهموضوعنشر

پلیس  گفت:  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون   
فضای  در  شــده  ح  مــطــر اکــاذیــب  نشر  مــوضــوع  کــرمــانــشــاه 
مجازی مبنی بر تخلف انتظامی استان و فراخواندن فرمانده 
بــه صـــورت جــدی پیگیری  را  اســتــانــدار  از ســوی  نــیــرو  ایــن 

می کند.
متاسفانه  ــت:  داشـ اظــهــار  آمــویــی«  »مــحــمــدرضــا  سرهنگ 
از برگزاری جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا  امروز و پس 
کرمانشاه که به ریاست استاندار برگزار شد مطلبی با عنوان 
»تخلف کرونایی ۲ ارگان« در کرمانشاه که یکی از آنها نیروی 
انتظامی عنوان شده بود توسط یکی از خبرنگاران حاضر در 

فضای مجازی منتشر شد.
در  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
برخی  در  شده  منتشر  کذب  مطالب  از  تاسف  ابراز  با  ادامه 
کانال های خبری، عنوان کرد: در صحبتی هم که با مدیرکل 
وی  شد  انجام  استانداری  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
تکذیب  را  اســتــانــدار  ســوی  از  شــده  ح  مطر قــول  نقل  قویا 
از  سخنی  که  کــرده  عنوان  هم  ایشان  خــود  که  کــرد  تاکید  و 
انتظامی کرمانشاه به میان نیامده و تحت هیچ عنوان روی 
صحبت با این نیروی خدوم و زحمتکش نبوده است و این 
مطلب طی تماس تلفنی توسط بازوند نیز به اطالع فرمانده 

انتظامی استان کرمانشاه رسیده است.
نیروی  که  است  این  گواه  همه  شواهد  این که  بیان  با  وی   
کشور  در  کرونا  شیوع  از  که  انــدی  و  ســال  یک  در  انتظامی 

می گذرد همراه و همدوش با مدافعان سالمت حرکت کرده 
و نیروهایش بیش از همه ارگان ها و دستگاه های دیگر در 
تقدیر  گفت:  اند،  داشته  قرار  ویــروس  این  به  ابتال  معرض 
سطح  در  چه  ناجا  عملکرد  از  کشور  ارشــد  مسئوالن  مکرر 

ملی و چه استانی گواه این مدعاست.
ـــرد: در قــبــال مــوضــوع اخــیــر نیز  آمــویــی تــاکــیــد ک ســرهــنــگ 
محفوظ  خــود  بــرای  را  حــق  ایــن  کرمانشاه  اســتــان  انتظامی 
مبادی  از  را  مساله  واقعیت،  شــدن  روشــن  تا  که  مــی دانــد 

ذیربط پیگیری کند.
انتظاری  گفت:  پایان  در  کرمانشاه  پلیس  اجتماعی  معاون 
که در  این است  از همکاران رسانه ای و خبرنگار می رود  که 
بیان مطالب و نقل قول ها با دقت بیشتری عمل کرده و از 
آن مطمئن نیستند خودداری  انتشار مطالبی که نسبت به 

کنند.

را  سال  شعار  جلسه،نامگذاری  این  در  استاندار  معاون   
گامی بزرگ در راستای توجه همه جانبه به تولید و هماهنگی 
گفت: حوزه  کنندگان دانست و  تولید  راه  رفع موانع سر  برای 
و  دارد  فعالیت  و  خدمت   ، کار برای  وسیعی  ابعاد  اقتصادی 
که همان  نهایی  به هدف  برای رسیدن  باید  به همین منظور 
همه  است  کشور  ترقی  و  پیشرفت  و  اقتصادی  ساماندهی 

واقع  در  سال  شعار  تحقق  و  بگیریم  کار  به  را  الزم  امکانات 
تالش برای تحقق پیشرفت و توسعه کشور است .

مجموعه  بین  همه جانبه  تعامل  شکل دادن  افزود:  وی   
در  مهم  گامی  می تواند  آن  ذینفعان  با  اقتصاد  حوزه  بازیگران 

مانع زدایی از تولید و شناسایی موانع باشد.
 حاتمی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در سال های گذشته 

هم بر آن تاکید داشتیم کاهش زمان صدور مجوزها و جواب 
آن چارچوب مد نظر برسد  به  باید  که امسال  استعالم هاست 
هدررفت  و  استعالم  جواب  معطل  دیگر  سرمایه گذاران  تا 

زمان نباشد.
وجود  موانعی  است  ممکن  داشت:  بیان  استاندار  معاون 
مختص  و  باشند  نشده  شناسایی  تاکنون  که  باشد  داشته 
بنابراین الزم است  باشد،  اجرایی  اداری یک دستگاه  روند  به 
دستگاه های اجرایی تمام موانع احتمالی را شناسایی، احصاء 
و اعالم نمایند که بتوانیم در اولین گام که همان برنامه ریزی 
ساماندهی  در  مهمی  گام  است  تولید  موانع  شناسایی  برای 

اقتصاد، رونق و جهش تولید ایجاد کنیم.
در  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی  افزود:  همچنین  وی   
سال های گذشته در قالب کنترل پروژه انجام شده و امسال 
پیشرفت  اطالعات  لحظه ای  ورود  کند  پیدا  ادامه  باید  هم 
آن  دارد  وظیفه  اجرایی  دستگاه  هر  که  پروژه هاست  فیزیکی 
دسترس  قابل  کلی  پرونده  یک  در  تا  اعالم  واحد  پتجره  به  را 

باشند تا موانع آن شناسایی و رفع گردند.
نیز  و  موانع  رفع   ، سال  شعار  تحقق  گفت:  پایان  در  حاتمی 
برنامه ریزی،  در  عقالنیت  نیازمند  تولید کنندگان  از  پشتیبانی 

جسارت در عمل و پیگیری مداوم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه:

سالنیازمندعقالنیتوبرنامهریزیاست تحققشعار

: هشدار کامال جدی استاندار
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