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سرعت باال؛ مهم ترین عامل وقوع سوانح 
ترافیکی شدید 

رئیس پلیس راهور استان گفت: 
در بین علل وقوع ســوانح ترافیکي  
شــديد، ســرعت، مهمترين عامل 

شناخته شده محسوب مي شود.  
به گــزارش پايگاه خبري پلیس 
سرهنگ "فضل اهلل شیری "اظهار 
داشــت: از بین علل وقوع ســوانح 
ترافیکي شديد، سرعت، مهمترين 
عامل شناخته شــده محسوب مي 
شود که با تولید و استفاده رو به رشد 

خودروهاي پر سرعت در کشور، اگر اين عامل کنترل نشود ممکن است عواقب 
ناگوار بیشتري به جامعه تحمیل کند. 

وی ادامه داد:ساالنه در کشــور ما افراد زيادي به علت سوانح ترافیکي جان 
مي بازند و بســیار بیشــتر از آن دچار ناتواني و معلولیت هاي جسمي مي شوند، 
متاســفانه قربانیان اين حوادث،  بیشتر از گروه سني جوان و مولّد جامعه بوده به 

طوري که میانگین سني آنها حدوداً 35 سال است. 
ســرهنگ شیری افزود: با افزايش ســرعت وسیله نقلیه، زمان عکس العمل 
راننده و فاصله مورد نیاز تا توقف وسیله نقلیه افزايش مي يابد و همین امر باعث 

شده که احتمال وقوع تصادف افزايش می يابد.
رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی اســتان اظهار  داشت:درسرعت باال میزان 
اشتباهات رانندگي بیشتر خواهد شدو مدت زمان تصمیم گیري کاهش مي يابد. 
وی ادامه داد: در يک تصادف با ســرعت 50 کیلومتر در ساعت، وزن کودک 
20 برابــر افزايش مي يابــد و يک کودک 5 کیلوگرمي در يک صدم ثانیه، وزني 

معادل 100 کیلوگرم خواهد يافت.  
سرهنگ شیری گفت :اقشار آسیب پذير استفاده کننده از راه ها مانند عابرين 
پیاده، رانندگان موتورســیکلت و دوچرخه سواران هنگام تصادف با وسايط نقلیه 
موتوري، بیشــتر در معرض آســیب هاي وخیم قرار مي گیرند و اين بدان علت 
اســت که اين اقشار کامال بدون محافظ يا با ســطح محافظت پايین تري قرار 

دارند. 
رئیس پلیس راهور خاطرنشــان کرد: تحقیقات گوياي اين مطلب اســت که 
بیشــتر کاربران ترافیکي آســیب پذير در برخورد با يک خودرو که با سرعت 30 
کیلومتر در ســاعت در حرکت است زنده مي مانند، اما در برخورد با خودرويي با 

سرعت 50 کیلومتر در ساعت اغلب کشته مي شوند. 
وی عنوان کرد: راندن وســیله نقلیه با ســرعت هاي غیرمجاز میزان و شدت 
تصادفــات، مصدومیــت و مرگ و میرهاي ترافیکــي را افزايش داده و کاهش 

ســرعت، ايمني عبور و مرور در معابر را تضمین خواهد کرد. 
وی در پايان توصیه کرد شــهروندان با رعايت ســرعت مجاز در رانندگي، 

ســالمت و ايمني سفر خود و ساير کاربران ترافیکي را تامین نمايند.

 توانمند ســازی 365 زن روستایی 
در طرح پرورش مرغ بومی

مدير هماهنگی ترويج و آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشــاه گفت: طرح اشتغالزايی پرورش مرغ بومی برای 365 زن 

خانوار مناطق محروم شهرستان کرمانشاه اجرايی شده است.
حســین محمدی- خبرنگار جام جم: دکتر متین با بیان 
مطلب فوق افــزود: طرح پرورش مرغ بومی يکــی از فعالیت های 
درآمدزا ويژه زنان روســتايی سرپرست خانواده يا بدسرپرست است  

که با هدف توانمندسازی زنان روستايی اجرا شده است.
وی با اشــاره به اينکه مناطق اجرای طرح ، روســتاهای بخش 
ســرفیروزآباد و جاللوند بوده  خاطرنشــان کرد: در راستای اجرای 
اين طرح؛ ابتدا در  13 روســتای هدف  زنان روســتايی واجد شرايط 
شناســايی و بعد از ثبت نام با اجرای کارگاههای آموزشی مهارتهای 

الزم را در پرورش مرغ بومی فرا گرفتند.
متیــن با بیان اينکه حدود 365 خانوار در طرح پرورش مرغ بومی 
قرار گرفتند تصريح کرد: از اين افراد 130 خانوار مربوط به دهســتان 

سرفیروزآباد و 235 خانوار نیز مربوط به دهستان  جاللوند بوده اند.
وی گفــت: بعد از اجرای کارگاههای آموزشــی؛ نیمچه های 45 
روزه همچنیــن  1755 کیلوگــرم نیز دان مرغ بین زنان روســتايی 

توزيع شده است.
وی زمان آغاز اجرای طرح را  يک ارديبهشــت لغايت 24 تیرماه 

امسال  بیان کرد.
وی با اشــاره به اينکه کارگاههای آموزشی در طول زمان اجرای 
طرح به صورت يکروزه برگزار شــده افزود: جمعا 6 کارگاه آموزشی 

برای توانمندسازی زنان روستايی طرح برگزار شده است.
وی با بیــان اينکه در کارگاههای آموزشــی جمعا 526 نفر روز 
در روســتاهای هدف آموزش های الزم را فــرا گرفته اند افزود: اين 
کارگاههای آموزشــی در روستاهای طاويران علیا، طاويران سفلی، 
طاويران تکیه حســینی ، گورگاوان، شینه، نامدار ، چشمه شاهرخ و 

سرين عثمانوند برگزار شده است.

معرفی بیش از 4000 میلیارد ریال تسهیالت کشاورزی 
مناطق زلزله زده برای امهال وام

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کرمانشــاه گفت: در مناطق 
زلزله زده حــدود 4055 میلیارد ريال 
تسهیالت مربوط به خسارت ديدگان   
زلزله وجــود دارد که برای امهال وام 
به مديريت بحران استانداری معرفی 

شده اند.
الهه فرهــادی - خبرنگار 
جــام جم:  دکتر شــهبازی با بیان 
مطلــب فوق افزود: به دنبال زلزله 21 
آبان ماه و خسارت های فراوان ايجاد 
شده، مردم اين مناطق توان پرداخت 
تســهیالت دريافتی را نداشــتند؛ به 
همین جهت دولت تدبیر و امید برای 
کمک بــه مردم مناطــق زلزله زده، 
مصوبه  قانونی امهــال وام ها در اين 

مناطق  را دردستورکار قرار داد.
وی بــا اشــاره به اينکــه تاکنون 
10624 فقــره پرونــده جهت امهال 
تسهیالت دريافتی بخش کشاورزی 
برای خســارت ديدگان زلزله تشکیل 
گرديده و در دســت پیگیــری قرار 
دارد خاطرنشــان کرد: پرونده ها بعد 
از تکمیل شــدن، بــه منظور طرح در 
کمیته و ابالغ به بانک ها، به مديريت 

بحران اســتانداری  ارســال گرديده 
است.

شــهبازی بــا بیــان اينکــه 10 
شهرســتان اســتان کرمانشاه که در 
زلزله اخیر بیشــترين خســارت ها را 
ديده اند تسهیالت آنها امهال خواهد 
شــد تصريح کرد: اين شهرســتانها 
شامل شهرستان سرپل ذهاب با 961 
فقره پرونده به مبلغ 46 میلیارد و 531 
میلیون تومان، شهرســتان ثالث بابا 
جانــی 2058 فقره به مبلغ 21 میلیارد 
و 267 میلیون تومان، داالهو با 2730 
فقــره پرونده به مبلــغ 41 میلیارد و 
794 میلیون تومان، جوانرود با 1162 

فقره به مبلغ 25 میلیارد و 18 میلیون 
تومان از عمده شهرستانهايی هستند 
که پرونده وام کشــاورزی آنها جهت 

امهال معرفی شده است.
شــهبازی ديگر شهرســتانهايی 
تســهیالت  امهــال  بــرای  کــه 
دريافتی معرفی شــده اند را شــامل 
شهرستان های قصرشیرين، روانسر، 
اســالم آبادغرب، گیالنغــرب، پاوه 
و شهرســتان کرمانشــاه) کوزران و 

ماهیدشت( اعالم کرد.
وی در خصوص شرايط امهال وام 
خســارت ديدگان مناطق زلزله زده 
بخش کشــاورزی گفت: وام گیرنده 

بايــد قبل از وقوع زلزله وام را دريافت 
کرده باشــد همچنین بــه تصويب  
کارگروه شهرســتانی  موضوع  بند خ 
ماده 33 رســیده باشد، در اين صورت 

وام آنها امهال خواهد شد.
شــهبازی اضافــه کــرد: امهال 
تســهیالت وام زلزله زدگان به مدت 
2 سال بوده که با هدف بازتوانی مردم 
در مناطق زلزله زده اقســاطی از آنها 

دريافت نمی گردد.
وی در پايان به تشــريح پروســه 
امهال تسهیالت خســارت ديدگان 
زلزله پرداخت و گفت: پروســه امهال 
تســهیالت به اين صــورت بوده که 
پس از بررسی و بازديد  واحد تولیدی 
خســارت ديده توســط کارشناسان 
منتخب شهرســتان، فرم خســارت 
تهیه شده که پس از تائید رئیس مرکز 
خدمات کشاورزی دهستان، بخشدار 
يــا دهیــار، مدير جهاد کشــاورزی 
شهرســتان، فرماندار، رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی و نهايتــا مديرکل 
مديريت بحران، مجريان طرح جهت 
امهال وام تســهیالت به بانک عامل 

معرفی گرديده اند.

خبرخبر

مهنــدس تابش در محله فوالدی ســرپل ذهاب با 
مردم ديدار و گفت وگو کردند

بــه گزارش روابــط عمومی بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی اســتان کرمانشــاه : مهندس تابش رئیس 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور به همراه مهندس 
مهديان معاون بازســازی و مسکن روستايی ، مهندس 
عاطفی مدير کل بنیاد مسکن استان کرمانشاه و جمعی 

از همــکاران از مناطق زلزله زده شهرســتان ســرپل 
ذهاب،از روند بازســازی درمحله فوالدی شهر سرپل 
ذهــاب بازديد به عمل آوردنــد.در اين بازديد مهندس 
 تابــش با تعــدادی از اهالی منطقه ديــدار و گفت وگو 

کرد. 
همچنیــن، راهنمايــی و راهکارهــای الزم را در 
خصوص نظارت و اجرای دقیق ســاخت و ســاز توسط 

ناظرين متذکر شدند.
در ادامه اين ديدار، مهندس تابش در ستاد بازسازی 
با مدير کل وروســای ســتادهای معین بازســازی در 
جلســه ای جداگانه نسبت به بررسی مسائل مطرح شده 
از ســوی اهالی بحث و تبادل نظر نمودند و نســبت به 
درخواست های آنان دســتور رسیدگی و پیگیری های 

الزم را خواستار شدند.

بازدید رئیس بنیاد مسکن از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
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برگزاری نشست آموزشی حفاظت و پیشگیری 
در کرمانشاه

نشســت آموزشی حفاظت ، پیشگیری و آماده سازی و توجیهات صیانتی با حضور 
معاون سرپرســتی منطقه 7 ، روسا و کارکنان شعب و راهبران  استان های کرمانشاه ، 

ايالم ، کردستان و همدان برگزار شد . 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی ، در اين نشســت که در ســالن  دانشگاه 
علمی کاربردی شهرداری کرمانشاه برگزار شد، کارشناسان حفاظتی با بیان مصاديق 
تهديدات  مبتال  به بانکی  همکاران را آگاه ســاخته و با اشــاره به آســیب پذيری های 
موجود ،بر ضرورت رعايت دقیق مســائل صیانتی و امنیتی در شعب و پیشخوان های 
شــهر نت تاکید کردند . همچنین ، جهان آرا رئیس پلیس پیشــگیری کرمانشاه نیز به 
مباحثی در خصوص  امنیت و حفاظت  صحیح تر از بانک ها و دستگاههای خود پرداز 
پرداخت و خواستار مهم شمردن مسائل پیشگیری و حفاظتی از جمله جانمايی دقیق و 
کارشناسی شده پیشخوان های شهر نت شد.جهان آرا همچنین توجه به نکات ايمنی 
را در صدر فعالیت های بانکی عنوان کرد و گفت : در بســیاری از موارد می توان با يک 

پیشگیری ساده از بروز بسیاری از مشکالت و خطرات جلوگیری کرد . 

 
شهردار منطقه 7:

آســفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از معابر 
خاکی منطقه 7 

شــهردار منطقه 7 شــهر کرمانشــاه 
گفت:امســال بیــن 80 تــا 100 هزار متر 
مربع از معابر خاکی در منطقه 7 شــهرداری 

کرمانشاه آسفالت شده است.
ســجاد يزدانی  افزود:روکش آسفالت 
خیابان های اصلی که درســال گذشــته 
بیشــترين میزان را داشتیم و در بحث پیاده 
رو ها بايد بودجه عمرانی اختصاص يابد که 
در اين زمینه با مشکل اعتبار و به رو هستیم. 
وی خاطر نشان کرد:در اواخرسال گذشته 

در جلســاتی که با شــهرداری داشتیم مشکل آسفالت را به چند قسمت تقسیم کرديم 
و آســفالت معابر خاکی در شــهرک کرناچی بیشترين مساحت دارد.شهردار منطقه 7 
کرمانشــاه اظهار داشت:اين منطقه از مناطق تازه تاسیس شهرداری به حساب می آيد 
که در ســال 93 تاسیس شده و 15 هزار هکتار وســعت و 160 هزار نفر جمعیت دارد.

يزدانی تصريح کرد: در شهرک معلم درخواست های زيادی برای آسفالت از سوی مردم 
داشــتیم و اين درخواســت ها به معاونت عمرانی ارسال می شود و با برنامه ريزی های 
خوبی که انجام شده امسال آسفالت زيادی انجام می شود.وی ابراز داشت:جمع آوری 
احشام سرخلیجه چند مورد گزارش شده بود که جمع آوری شد و موارد باقی مانده نیز 

در دستور کار اقدام سريع قرار دارد.

عملکرد موفق سرپرست شهرداری کرمانشاه 
پس از اســتعفاء مهندس رضايی از سمت شهرداری کرمانشاه حرف و حديث ها و 

نام های  زيادی در خصوص شهردار آينده کرمانشاه مطرح شده است.
شهرداری کرمانشاه طی سالهای اخیر به دلیل مسائلی چون پائین آمدن درآمدها و 
دخالت های خارج از شهرداری با  مشکالت زيادی مواجه بوده است و همین حواشی 
زياد آن ســبب گرديده مديريت شهری کرمانشاه اغلب درگیر مباحثی خارج از کار و 
خدمت رسانی باشد و متاسفانه تداوم اين روند سبب ضربه خوردن شهر و منافع عموم 
خواهد گرديد.يکی از مشــکالتی که در شهرداری وجود دارد عدم ثبات در مديريت 
آن اســت که سبب شده بســیاری از برنامه های کالن آن که قابلیت اجرائی داشت يا 

به سرانجام نرسد يا به شکل ناقصی انجام گیرد .
اکنون نیز شــورای اسالمی شــهر با آزمون ديگری جهت انتخاب شهردار جديد 
مواجه است و بايد هرچه زودتر تکلیف شهردار آينده را روشن نمايد، تکلیفی که پس 
از اســتعفاء مهندس رضايی از سمت شهرداری کرمانشاه بر دوش شورای شهر نهاده 
شــده و طی اين مدت نیز اســامی مختلفی جهت در دست گرفتن سکان شهرداری 
کرمانشاه مطرح شده است که محتمل ترين آنها غالمرضا امیری عضو شورای شهر 
کرمانشــاه است که شناخت و آشــنائی کاملی از مجموعه شورا و شهرداری دارد و به 
نظر و با توجه به قاطعیت و پیگیری که در وجود وی هســت به نظر می رســد بتواند 
شــهردار موفقی جهت شهر کرمانشاه باشد اما برخی گمانه زنی ها از عدم تمايل وی 
برای گرفتن اين پســت می باشــد،  از طرفی شهرداری کرمانشاه نیاز به يک آرامش 
جهت انجام بهتر خدمت رســانی به مردم دارد و شــايد اين آرامش را يک نفر از داخل 
خود مجموعه شهرداری بتواند برقرار کند. مهندس حامد لعل بخش از مديران خوب 
و خوشــفکر شهرداری است که در سمت های مختلف شهرداری مناطق و يک دوره 
سرپرستی شــهرداری توانســته کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارد و پس از 
اســتعفاء مهندس رضايی نیز در اوج بحران و مشــکالت شهرداری مجدد به عنوان 
سرپرست شهرداری کرمانشاه برگزيده شد و طی مدت مدت کوتاهی که از سرپرستی 
وی در شــهرداری می گذرد بخوبی توانســته اوضاع را جمــع و جور نموده و آرامش 
خاصی را به بدنه شــهرداری منتقل نمايد و در کنــار آن روند کار طرح های مختلف 
شــهرداری همچنان ادامه يابد.پیگیــری و قاطعیت لعل بخش می تواند در مديريت 
شهری کرمانشاه نويد روزهای خوبی را برای شهر کرمانشاه داشته باشد که در صورت 
انصراف غالمرضا امیری  می تواند گزينه قابل تاملی جهت شهرداری کرمانشاه باشد 
چرا که وی عالوه بر اينکه از خود بدنه شهرداری است شناخت کامل و درستی از شهر 
کرمانشاه داشته و می تواند با حمايت شورای اسالمی شهر،  شهردار موفقی هم باشد.

اتصال معبر ساحلی بزرگراه جانبازان 
به بلوار شهید بهشتی سرعت می گیرد

 جلسه ای به منظور بررسی موانع و تسريع در آغاز اجرای طرح  
اتصال معبر ساحلی بزرگراه جانبازان به بلوار شهید بهشتی با حضور 
سرپرست شهرداری کرمانشاه، معاونتهای حمل و نقل و ترافیک، 

خدمات شهری، عمرانی و شهرداری منطقه  برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری، در اين 
نشســت مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه 
بر تســريع در آغاز عملیات اجرايی معبر ساحلی جنب شهربازی و 

شرکت نفت تاکید کرد.
مهندس لعل بخش با اشــاره به اهمیت تکمیل معبر ســاحلی 
اتصال بزرگراه جانباران )بزرگراه غربی شهر( و بلوار شهید بهشتی 
بــه عنوان دو تا از شــريانهای اصلی تردد شــهر گفت: اين طرح 
می تواند يکی از طرحهای مهم گردشــگری شهر باشد که در کنار 
رودخانه قره ســو قرار دارد و از ظرفیــت وجود چنین رودخانه ای 

بیشترين استفاده را ببرد.
 وی تأکید کرد: عالوه بر جاذبه گردشگری و تفريحی، با توجه 
به نقش اين معبر 1900 متری در اتصال دو شــريان پرتردد شهر، 
در کاهش بار ترافیک، صرفه جويی در سوخت و کاهش زمان تردد 

نیز می تواند نقش بسزايی داشته باشد.
گفتنی است دراين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
روند آغاز عملیات عمرانی و اجرايی معبر ســاحلی، مهندس لعل 
بخش درخصوص مسئولیت هريک از معاونتها، مناطق و سازمانها 
جهت هماهنگی و همکاری بیشــتر در راستای تسريع در اجرای 

اين طرح تاکید کرد.

اصالح هندســی الین جنوبی بلوار 
»شهید جعفری« 

 طــرح اصالح هندســی اليــن جنوبی بلوار شــهید جعفری 
) کسری( به همت شهرداری منطقه 4 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه 
طرح اصالح هندســی الين جنوبی بلوار شهید جعفری که يکی از 

گره های ترافیکی شهر در آن قرار داشت انجام شد. 
مهندس مرادی شهردار منطقه 4 در خصوص اجرای اين طرح 
گفت : هدف از اجرای اين طرح رفع گره های ترافیکی تقاطع بلوار 
شــهید جعفری و بلوار سجاد و روان سازی ترافیک موجود در بلوار 

شهید جعفری می باشد.
وی افزود : اين طرح به عرض 6 متر و طول يکصد متر اســت 
که جهت اجرای آن 180 متر مکعب خاکبرداری و يکصد و ده متر 
شــن ريزی ، زيرســازی و عملیات قیرپاشی و آسفالت در دو اليه 
 به مســاحت کل 900 متر مربع کار و عملیات عمرانی انجام شده

 است . 
شهردار منطقه 4 در پايان گفت : با انجام اين طرح جدولگذاری 

به طول 145 متر نیز انجام شده است . 

بازدید سرپرســت شــهرداری 
کرمانشاه از مناطق هشتگانه

 سرپرســت شهردار کرمانشاه از مناطق هشتگانه بازديد کرد و  
با حضور در مناطق  ، از نزديک بر روند رســیدگی و رفع مشکالت 
شهروندان و پاسخگويی به آنان توسط مديران مناطق و کارکنان 

شهرداری نظارت کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه 
مهندس لعل بخش سرپرســت شــهرداری کرمانشاه عالوه بر 
نظارت و بررسی فعالیتهای شهرداری مناطق هشتگانه از عملیات 
اجرايی تعدادی از طرح های عمرانی ، خدماتی و فرهنگی در سطح 

مناطق نیز بازديد به عمل آورد . 
مهندس حامد لعل بخش  سرپرســت شهرداری در حاشیه ای 
ايــن بازديد با تاکید بر اينکه از اهداف اصلی و اساســی مجموعه 
مديريت شهری کرمانشــاه به عنوان نهادی مدنی تکريم ارباب 
رجوع و خدمت رســانی به همشــهريان عزيز است اظهار داشت : 
همکاران ما بايد در راســتای خدمات دهــی مطلوب و با کیفیت 
در کمتريــن زمان ممکن در خدمــت مراجعه کنندگان به مناطق 

شهرداری باشند . 
سرپرســت شــهرداری افزود: شهرداری کرمانشــاه باوجود 
مشــکالت مالی و منابع درآمدی با تمام توان فعالیتهای عمرانی 
و خدماتی شــهر را در راســتای رفاه حال همشهريان عزيز دنبال 

می کند . 

ضرورت تسریع در عملیات اجرایی طرح تقاطع 
غیرهمسطح امام خمینی)ره(

استاندار کرمانشاه خواستارتسريع 
در رونــد عملیات اجرايی طرح تقاطع 

غیر همسطح امام خمینی ) ره (شد.
به گزارش روابط عمومی واموربین 
الملل شــهرداری کرمانشــاه دکتر 
هوشنگ بازوند اســتاندار کرمانشاه  
در بازديدی که از روند ســاخت تقاطع 
غیر همسطح امام خمینی )ره( داشت 
باتاکید بر اينکه جلســه ای با حضور 
مســئوالن اجرايی طرح بايد برگزار 
شــود و روند اجرا و کندی پیشــرفت 
طرح بررسی شــود گفت:منابع مالی 
طــرح تامین شــده و از برنامه جلوتر 
است بنابراين بايد تسريع در عملیات 

اجرايی طرح به وجود آيد.

استاندار کرمانشاه در ادامه از طرح 
آســفالت مناطق حاشــیه شهر و کم 

برخوردار بازديد کرد. 
حامــد لعــل بخش سرپرســت 
شــهرداری کرمانشــاه در خصوص 
وضعیت آســفالت معابر کرمانشــاه 
گفــت: امســال 21 میلیــارد تومان 
اعتبــار از محــل منابــع اســتانی و 
21 میلیــارد تومــان از محــل منابع 
شــهرداری بــه آســفالت معابــر 
 خاکی کرمانشــاه اختصــاص يافته

 است.وی افزود: با اين منابع می توان 
300 هزار تن آسفالت در معابر خاکی 
کرمانشــاه ريخت که تحول خوبی در 

اين زمینه ايجاد می کند.

اخباراخبار

نشست خبری ســخنگوی شورای شهر کرمانشاه با 
طرح بحث های جالبی همراه شــد و سخنگوی شورا در 
اين نشست از خانوادگی شدن شهرداری برخی مناطق 
تا اســتخدام "غســال" و "قصــاب" در بدنه فرهنگی 

شهرداری انتقاد کرد.
به گزارش ايســنا ابراهیم مرادی در نشست خبری 
اول مــرداد با بیان اينکه همچنــان تنها گزينه تصدی 
شــهرداری کرمانشــاه غالمرضا امیــری، عضو فعلی 
شــورای شهر کرمانشاه اســت، گفت: هیچ چیز در اين 
زمینه قطعی نیست و امکان دارد آقای امیری در لحظات 

آخر انصراف دهد.
وی افزود: در جلســه امروز شورای شهر کرمانشاه در 
خصوص انتخاب شــهردار و بررسی تنها گزينه بحث و 
بررسی می شــود و نهايتا تصمیم گیری در اين زمینه در 

جلسه هفته آينده شورا انجام خواهد شد.
مــرادی با بیان اينکه برخی ســايت ها اســم برخی 
اشــخاص را برای تصدی شــهرداری کرمانشاه مطرح 
می کنند، گفت: متاســفانه اين سايت ها بدون هیچ منبع 
موثق و هیچ اطالعی اســم برخی اشخاص را به عنوان 
کانديدای شــهرداری کرمانشــاه عنوان می کنند که 
موجب گاليه برخی دوســتان از جمله آقای "قربانی" 
شهردار اسبق کرمانشاه شده است. به عنوان سخنگوی 
شــورا اعالم می کنم هیچ کس در ايــن زمینه مراجعه 
نکــرده و تنها گزينــه حال حاضر آقای امیری اســت 
که قطعیت کانديدا شــدن ايشــان هم تا آخرين لحظه 

مشخص نیست.
* چرا برای آسفالت یک کوچه باید از یک 

عضو شورا تقدیر شود؟! 
اين عضو شــورای شهر کرمانشــاه در ادامه با انتقاد 
از عملکــرد برخی از اعضای شــورا، گفــت: ما نماينده 
مردم شهر هســتیم و تنها بايد در خصوص لوايحی که 
شــهرداری ارائه می کند يا در ساير امور شهری تصمیم 
گیری کنیم و حق دخالت مســتقیم در امور شــهرداری 

را نداريم. 
وی بــا بیان اينکه هیــچ يک از اعضای شــورای 
شــهر حق استخدام و جذب کســی را ندارد، افزود: اين 
درحالی اســت که شاهديم برخی از اعضای شورا، عمال 
شــهرداری برخی مناطق را خانوادگی کرده اند و از اين 
طرف هم شــعار می دهند که اســتخدام توسط اعضای 

شورای شهر ممنوع است!
وی تصريح کرد: همچنین برخی از اين دوســتان از 
بیت المال در هیات های ورزشی و مذهبی خرج می کنند، 

به امید اينکه در آينده رای بیاورند.
مــرادی با بیــان اينکه هنــوز برخــی خیابان ها و 
کوچه های شــهر در محالت حاشیه شهر خاکی است، 
گفت: اين درحالی اســت که برخی از دوســتان شــورا 
برای اينکه خودی نشــان دهنــد و در محله ای که رای 
بااليی آورده اند اظهار وجود کنند، آسفالت روی آسفالت 
می ريزند و خیابانی که هیچ مشــکلی در بحث آسفالت 

ندارد را مجددا آسفالت می کنند!
سخنگوی شورای شــهر کرمانشاه با بیان اينکه هر 
فکر و تصمیم و اقدامی که از سوی شورای شهر صورت 
می گیرد حاصل تالش و فکر هر يازده عضو شوراســت، 
اظهار کرد: اينکه خیابان و کوچه ای آســفالت می شود و 
بعد بنر زده می شــود و از فالن عضو شورای شهر تقدير 

می شود را اصال متوجه نمی شــوم. اين اقدامات از پول 
مردم و بیت المال انجام شــده و وظیفه ما و شــهرداری 
است، چرا بايد مردم از يک عضو شورا بابت آسفالت يک 

کوچه تقدير کنند و بنر بزنند.
مــرادی افزود: متاســفانه برخی اعضای شــورا در 
خیابان هــا و کوچه ها با يک عــکاس راه می افتند و به 
برخــی کانال ها هم پول می دهند کــه اين عکس ها را 
منتشــر کنند تا آنها را عضو فعال نشان دهند، درحالیکه 
فعالیت ما در شــورا و با گرفتن تصمیمات درست انجام 

می شود.

* "غسال" و "قصاب" چطور جذب بدنه 
فرهنگی شهرداری شده اند؟!

ســخنگوی شورای شهر کرمانشــاه در ادامه با بیان 
اينکه برخی استخدام ها در شهرداری با سفارش و پارتی 
و بدون داشــتن تخصص انجام شــده، گفت: در همین 
شهرداری کارمندی هســت که به اندازه تمام اعضای 
شورای شهر، در شهرداری افرادی را استخدام کرده که 

پیگیر کار اين فرد و برخورد با او هستیم.
وی افزود: قرار اســت در اين راستا کمیته ای تشکیل 
شود که مشخص کند از روز نخست فعالیت شورای شهر 
پنجم چند نفر به بدنه شهرداری کرمانشاه اضافه شده اند 
و قرار اســت بازرسی هم به اين قضیه ورود پیدا کند که 

اين افراد چطور به شهرداری وارد شده اند.
مرادی با بیان اينکه بســیاری از اين افراد تخصصی 
در کاری که برای آن اســتخدام شده اند ندارند، گفت: در 
بدنه فرهنگی شهرداری افرادی داريم که قبال »غسال« 
و »قصــاب« بوده اند و اينها چطــور وارد بدنه فرهنگی 

شده اند جای عالمت سوال بزرگی دارد؟!
وی افزود: هم اکنون در سازمان فرهنگی شهرداری 
کسانی که ســواد فرهنگی و تخصصی داشته باشند به 

تعداد انگشتان يک دست است.
مــرادی تصريح کرد: توقع ما از شــورای شــهر و 
شــهرداری اين اســت که اجازه جذب افراد متخصص 
فرهنگــی را به بدنه فرهنگی شــهرداری بدهند و مانع 
جذب افرادی شــوند که کوچک ترين تخصصی در اين 

زمینه ندارند.

* هیچ عضو شــورا حق نــدارد عقده های 
شخصی خود را نظر شورا جلوه دهد

مــرادی در ادامه با انتقــاد از مصاحبه برخی اعضای 
شورا در رســانه ها گفت: هر عضو شورا بر اساس قانون 
حق دارد مصاحبه کرده و نظر خود را بگويد، اما اعالم نظر 
شورا تنها با رئیس يا سخنگوی شوراست و هیچ عضوی 
حق ندارد عقده های شــخصی خود را در رسانه بگويد و 

آن را به جای نظر تمام شورا بیان کند.
سخنگوی شورای شهر کرمانشاه با اشاره به گذشت 
يک سال از عمر شــورای پنجم شهر، گفت: بعد از يک 
سال اعضا موفق به شناخت هم شدند و حال می توانیم با 
اين شناخت تصمیمات خوبی اتخاذ کنیم و ديگر فريب 

خیلی چیزها را نمی خوريم.
وی يادآور شــد: شــروع دوره پنجم شــورا با فراز و 
نشیب های بسیاری همراه شد. ابتدا تنش های انتخابات 
هیات رئیسه را داشتیم و بعد هم بحث انتخاب شهردار و 
موضوع اربعین و بعد از آن هم زلزله تلخ ســال گذشته را 

پشت سرگذاشتیم و اتفاق پشت اتفاق بود، اما بعد از يک 
سال و با پشت سر گذاشتن اين اتفاقات شناخت اعضا از 
يکديگر بیشتر شده و امیدواريم با همدلی بیشتر بتوانیم 

تصمیمات خوبی برای شهر اتخاذ کنیم.

* درخواست های عجیب مردم از شورا
ســخنگوی شورای شهر کرمانشــاه در ادامه با بیان 
اينکه 95 درصد فعالیت شــورا خــارج از وظايف اصلی 
آنهاســت، گفت: وظايف شــورای شــهر طبق قانون 
مشــخص شــده اما مردم برای کوچک ترين جزيیات 
سراغ اعضای شورای شــهر می روند و اگر از يک عضو 
جواب منفی بشنوند سراغ ديگر اعضا می روند تا باالخره 
خواسته آنها که در چارچوب قانونی وظايف شورا نیست 

اجابت شود.
مرادی تصريح کرد: به عنوان نمونه موارد درخواستی 
از بنده به عنوان يک عضو شورا از درخواست خون صلح 
گرفته هســت تا شوهر دادن دختران و زن گرفتن برای 

پسران و آشتی دادن زوج ها!
وی افزود: نمايندگان شورای شهر وظايف مشخصی 
دارنــد و با پرداختن به اين مســائل جزيی قطعا فرصتی 
برای انجام وظايف اصلی خود نخواهند داشــت. از مردم 
می خواهیم به نمايندگان خود اجازه دهند به امور اصلی 

شهر که نهايتا رفاه آنها را به دنبال دارد بپردازند.

* تنهــا رفت و آمد مســئوالن به مناطق 
حاشیه مشکلی را حل نمی کند

ســخنگوی شــورا در ادامه با بیان اينکه برای رفع 
مشــکالت شــهر همه بايد در کنار شهرداری و شورای 
شــهر قرار گیرند گفت: بارها شــاهد سفر مسئوالن به 
مناطق حاشــیه شــهر بوده ايم و مــردم مناطقی مثل 
آقاجان، کرناچی و مالحسینی آنقدر که مسئول ديده اند 
همه را می شناســند، اما خروجی ايــن همه رفت و آمد 

مسئوالن چه شد؟
مرادی تصريح کرد: مشــکالت در اين مناطق جدی 
اســت و اگر می شد مستند ســاخت، فیلم مستند محله 
»آقاجان« بزرگ ترين تراژدی تاريخ می شــد. اتفاقات 
تلخی در اين مناطق می افتد و مســئوالن بايد رسیدگی 

کنند.
سخنگوی شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: در حال 
حاضر منطقه »مالحســینی« به لحاظ هر نوع آسیب در 
مرحله انفجار اســت و بايد مســئوالن هرچه سريعتر به 

وضعیت اين مناطق رسیدگی کنند.

حرف های شنیدنی سخنگوی شورا

مهنــدس آرش رضايی شــهردار 
ســابق کرمانشاه با مهندس لعل بخش 
سرپرســت شهرداری ديدار و گفت وگو 

نمود.
در ايــن ديــدار در خصوص مباحث 
مربــوط به مســائل عمرانی و خدماتی 
شــهرداری بحــث و تبــادل نظــر به 
عمــل آمد. به گــزارش روابط عمومی 

و امور بین الملل شــهرداری کرمانشاه 
مهنــدس رضايی در اين ديدار با اعالم 
آمادگــی جهت کمک به شــهرداری 
گفت: هرچند ديگر به عنوان شــهردار 
توفیق خدمتگزاری به شهروندان عزيز 
را ندارم اما خود را از خانواده شــهرداری 
دانســته و همچنان اگر کاری يا کمکی 

از دستم بربیايد کوتاهی نخواهم کرد.

شهردار سابق کرمانشــاه در پايان 
برای سرپرســت فعلی شــهرداری و 
شــهردار آينده آرزوی توفیق در خدمت 
رســانی مناســب و بهتر به شهروندان 

نمود. 
مهندس حامد لعل بخش سرپرست 
شــهرداری نیز در اين ديــدار گفت: از 
زحمات دوســاله مهنــدس رضايی در 

شــهرداری تقدير و تشکر می کنم، چرا 
که در اين مدت کارها و اقدامات خوبی 
در شــهرداری شروع گرديد و امیدوارم 

اين روند تداوم يابد. 
وی افزود: مهندس رضايی انســان 
فنی و متخصصی هســتند و امید است 
از دانــش و تجربیات ايشــان بتوانیم 

استفاده کنیم.

دیدار شهردار سابق کرمانشاه با سرپرست شهرداری

جناب آقای پژمان زارعی
شایسته  انتصاب 
شــما را بــه عنوان 
ریاســت بانک شهر 
کرمانشــاه که یقینا 
بر گرفته از تجربیات 
وتخصصی  مدیریتی 
حضرتعالی اســت از 
صمیم قلــب تبریک 

وتهنیــت عرض نموده و توفیقــات جنابعالی را از 
درگاه ایزد منان خواستاریم.
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به همت سازمان بهزیستی استان انجام شد؛

افتتاح پایگاه سالمت در محالت حاشیه نشین 
مديرکل بهزيســتی استان 
کرمانشــاه در مراســم افتتاح 
پايــگاه ســالمت اجتماعــی 
محله حاشیه نشــین سجاديه 
کرمانشــاه، اظهار داشــت:  با 
افتتــاح اين پايگاه ســالمت 
اجتماعــی تعــداد پايگاه های 
استان کرمانشــاه در محالت 
حاشــیه نشــین به 26 پايگاه 
رســید که 14 پايگاه آن در شهر 

کرمانشاه قرار دارد.
دکتــر امید قــادری هدف 
پايگاه هــای  انــدازی  راه  از 
ســالمت اجتماعی در محالت 
حاشیه نشــین را پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی محلی، 
برگــزاری مراســمات محله 
محور و ارتبــاط نزديک مردم 

و مسئوالن محله عنوان کرد.
مديرکل بهزيســتی استان 
ارائه  همچنیــن  کرمانشــاه، 

خدمات مشاوره ای و مددکاری 
در پايگاه ، توزيع جزوات و کتاب، 
برگزاری دوره ها و کالس های 
آموزشی متناســب با نیازهای 
مردم محله و مراجعان، تشکیل 
بانــک اطالعاتی، شناســايی 
نیازمندان خدمــات مددکاری 
و معرفــی و ارجاع بــه مراکز 
مربوطــه خدمــات اجتماعی، 

پیگیری امور اجتماعی منطقه 
يا محلــه، کاريابی و کارآفرينی 
را از ديگــر خدمات پايگاه های 
ســالمت اجتماعی برشمرد که 

به صورت رايگان است.
قــادری با اشــاره به تحول 
بزرگ صورت گرفته در کشــور 
از ســال گذشــته در خصوص 
آســیب های  از  پیشــگیری 

اجتماعــی، افتتاح اين پايگاه را 
در راستای پیشگیری و کاهش 
محالت  اجتماعی  آسیب های 
عنــوان کرد و گفــت: در حال 
حاضر 1200 واحد مســکونی 
مددجويان بهزيستی در محله 
ســجاديه وجود دارد که بايد به 
مشکالت آنها توجه ويژه شود.

اين مســئول عنــوان کرد: 
مقام معظم رهبــری تأکیدات 
بسیاری بر کاهش آسیب های 
اجتماعی دارند و شخصا به اين 
موضوع ورود پیــدا کرده اند و 
بهزيستی يکی از سازمان های 
مهــم در زمینــه مقابلــه بــا 
آســیب های اجتماعی اســت، 
همچنین طبق برنامه ششــم 
توسعه دستگاه متولی سالمت 
اجتماعــی اســت کــه نقش 
کلیدی در مقابله با آسیب های 

اجتماعی را ايفا می کند.

سردار منوچهر امان اللهی، فرمانده انتظامی 
استان گفت: با اقتدار و گستره اطالعاتی پلیس 
عامــل تیرانــدازی باغ پرندگان شناســايی و 

دستگیر شد. 
بــه گزارش خبرنگار پايــگاه خبری پلیس، 
ســردار منوچهر امان اللهــی فرمانده انتظامی 
استان گفت: چند وقت پیش فردی با تیراندازی 
در بــاغ پرندگان و پخش فیلــم آن در فضای 

مجازی باعث ناامنی گرديد. 
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه اظهار 
داشــت: به دنبــال اين واقعه ســريعًا اکیپی از 
مامــوران پلیس اطالعات ايــن فرماندهی با 

بررسی ســرنخ های باقیمانده در صحنه جرم 
پوشش اطالعاتی خود را جهت شناسايی متهم 

آغاز کردند. 
وی ادامه داد: با تالش شــبانه روزی پلیس 
باالخره فرد تیرانداز شناسايی و با تحت نظر قرار 
دادن محل های احتمالی رفت و آمد وی موفق 
به شناســايی مخفیگاهش در يکی از محالت 

شهر کرمانشاه شدند. 
ايــن مقام انتظامی افزود: با هماهنگی مقام 
قضايی طی يــک عملیات هماهنگ و ضربتی 
اين شــرور دستگیر و به پلیس اطالعات منتقل 

شد. 

ســردار امان اللهی تصريح کــرد: متهم در 
بازجويی هــا ضمن اعتراف بــه جرم خود علت 

تیراندازی را اختالفات مالی عنوان کرد. 
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه با اشاره 
به ســابقه دار بودن متهم در شــرارت و ايجاد 
مزاحمت برای شهروندان گفت: پس از تشکیل 
پرونــده متهم به مرجع قضايی معرفی و با قرار 

وثیقه روانه زندان شد. 
سردار امان اللهی در پايان تاکید کرد: پلیس 
با اقتدار و صالبت ضمن کنترل و تحت نظر قرار 
دادن افراد شــرور و مخل نظم و امنیت جامعه 

با هر گونه ناامنی بشدت برخورد خواهد کرد.

تیرانداز باغ پرندگان کرمانشاه دستگیر شد 

انستیتو زبان دانشکده سما کرمانشاه در 
قرارگاه ارتش افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده سما 
کرمانشاه، با حضور امیر صیاد معاون فناوری 
اطالعات و ارتباطات نیروی زمینی ارتش ، 
دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد 
اســتان، امیر جواد ماليی جانشین قرارگاه 
غرب، دکتر غالمرضا يمینی مســئول امور 
مدارس سازمان ســما، مهندس سیروس 
احمدی رئیس مرکز ســما استان کرمانشاه 
در محل قرارگاه ارتش کرمانشاه راه اندازی 

شد.
امیــر جواد ماليــی در مراســم افتتاح 
انســتیتو زبان دانشکده ســما کرمانشاه در 
قرارگاه ارتش، بااشــاره به امنیت حاکم بر 
کشــور، افزود: اگر در کشوری امنیت باشد 
بسیاری از مسائل آن کشور نیز حل می شود.

وی امنیت ايران را در میان کشــورهای 
همســايه بی نظیر خواند و ادامه داد: امروز 
ايران از نظر سیاســی در مجامع بین المللی 
حرف اول را می زند و اين به واســطه امنیتی 

است که در کشور برقرار است.
جانشــین قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا 
تاکید کرد: اگر امنیت نباشد از نظر سیاسی، 
اقتصــادی،  نظامی و علمی دچار مشــکل 
می شــويم.وی با ابراز خرســندی از تعامل 
مثبت ارتش با مراکز علمی و دانشــگاهی 

کشــور، گفت: امنیت زمانی ارزش دارد که 
در کنار آن مســائل علمی و فرهنگی باشد، 
در اين راســتا ارتش تفاهــم نامه هايی را با 
دانشگاه ها به منظور استفاده از ظرفیت های 
علمــی متقابــل در چهارچــوب اهــداف 
جمهوری اسالمی ايران منعقد کرده است.

ماليــی تصريــح کــرد: می خواهیم از 
ظرفیت پژوهش های علمی دانشــگاه ها و 
نخبگان آن در زمینه ارتقاء علمی خانواده ها 

و کارکنان ارتش استفاده کنیم.
وی به ظرفیت های علمی ارتش اشــاره 
کرد و يادآورشــد: همچنین ما نیز در ارتش 
افسرانی داريم که دارای سطح علمی بااليی 
هســتند، تعدادی ازآنها در مدارس تدريس 
می کننــد و ايــن توانايی را دارنــد که در 

دانشگاه نیز تدريس داشته باشند.

جانشــین قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا 
در پايان ســخنان خود افتتاح انستیتو زبان 
دانشکده ســما برای خانواده های نظامیان 
را از جمله تعامالت مثبت دانشــگاه با ارتش 
عنوان کرد.در ادامه اين مراســم محمدرضا 
حبیبی رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
کرمانشــاه نیز بــر اســتفاده از توانمندی 
دانشــگاه برای حل مشکالت مساله محور 
تاکیــد کرد و افــزود: يکی از مســائلی که 
همواره در دانشــگاه های نســل سه مطرح 
می شــود اين است که مشــکالت مساله 

محور به چه نحوی حل شوند.
وی افزود: اينکه تمام دانشگاه ها، نهادها 
و ارگان هــای مختلف بــه دلیل حلقه های 
مفقوده ای که وجــود دارد، آنچنان که بايد 
عملکرد مناســبی ندارند و به نوعی عملکرد 

جزيــره ای دارند از معضالت کنونی جامعه 
ماست.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
کرمانشــاه بــا تاکید بر اينکه دانشــگاه ها 
مدعــی پرچمداری علم هســتند، تصريح 
کرد: ارتش در بسیاری از امور چون فیزيک، 
الکترونیــک، مکانیــک و الکتروتکنیک 
می تواند با دانشگاه تبادل اطالعاتی داشته 
باشــد و از ظرفیت دانشگاه در اين زمینه ها 

استفاده کند.
حبیبی به نقش ارتش در امداد رسانی به 
زلزله زدگان کرمانشــاه اشاره کرد و افزود: 
امداد رســانی سريع و گســترده ارتش به 
زلزله زدگان کرمانشاهی شايسته تقدير بود 
بنابراين دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه نیز 
بــا تمام توان علمی خــود در خدمت ارتش 

خواهد بود.
وی يادآورشــد: 400 نفــر عضو هیات 
علمی داريم که بويژه در بحث رشــته های 

فنی می توانیم با ارتش در تعامل باشیم.
در ادامــه و پــس از بازديد از کالســها، 
مهنــدس احمدي ضمن تشــکر از تعامل 
ارتش جمهوري اسالمي ايران با مجموعه 
ســما توضیحاتي در خصــوص چگونگي 
خدمات آموزشي و نحوه برگزاري دوره ها و 
سطوح مختلف آن را به سمع و نظر حاضران 

رساندند.

انستیتو زبان سما در قرارگاه ارتش افتتاح شد

مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از 
جمع آوری و برخورد با 60 مورد تجاوز به حريم راه در استان از 

ابتدای امسال تاکنون خبرداد. 
بــه گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اســتان کرمانشاه، بهمن خسرواني گفت: در پي لزوم 
کنترل و ايمن ســازی حاشیه و حريم راه ها  و با بررسی اکیپ 
ناظر با هر گونه تجاوز به حريم راه مطابق قانون برخورد تمامی 
مســتحدثات که موجب خرابی و ايجاد نا امنی می گردد قلع و 

قمع می شــود.وی افزود:مطابق ماده شش قانون ايمنی راه ها 
و تبصــره يک ذيل آن اقدام بــه هرگونه عملیاتی که موجب 
خرابی جاده می گردد و همچنین هرگونه مســتحدثات و... در 
حريم قانونی راه ها بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ممنوع 
و وزارت راه مکلف است با حضور دادسرا اين قبیل مستحدثات 
را ضمن تنظیم صورتجلســه راســا" قلع و آثار تجاوز را محو 
نمايد.خســروانی در خصوص برخورد با موارد اخیر گفت: 15 
مورد برخورد و قلع و قمع طی ماه گذشــته صورت گرفته که از 

اين تعداد 9 مورد فنس کشی در حريم و حاشیه راه و يک مورد 
ساخت و ساز و پی کنی در حريم محورهای کنگاور مشاهده و 
پــس از طی مراحل معمول با متجاوزين و آثار مربوطه برخورد 
شد.وی همچنین به4 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان 
اسالم آباد اشاره کرد و افزود: موارد مشاهده شده نیز با تخريب و 
رفع تجاوز همراه بود. خســروانی همچنین اظهار داشت: يک 
مورد تجاوز به حريم در محور اســالم آباد به گوآور نیز مشاهده 

شده که در دست اقدام و پیگیری جهت تخريب می باشد.

 جمع آوری و برخورد با 6۰ مورد تجاوز به حریم راه


