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شـهردار کرمانشـاه گفـت: خدمـت بـه مـردم عبـادت 
اسـت و هرزمـان کـه آرامـش و آسـایش شـهروندان 
خـود  اهـداف  بـه  یعنـی  شـد،  تأمیـن  کرمانشـاهی 

رسـیده ایـم.
بـه گـزارش مرکـز اطـاع رسـانی شـهرداری کرمانشـاه، 
دکتـر نـادر نـوروزی شـهردار کرمانشـاه در نخسـتین 
بـا  کرمانشـاه،  شـهردار  عنـوان  بـه  خـود  کاری  روز 
مدیـران مناطق هشـت گانه شـهرداری کرمانشـاه و 

آنـان دیـدار و گفت وگـو کـرد. معاونیـن 
دکتـر نـوروزی در ایـن دیـدار بـا بیـان این کـه خدمـت 
به مردم عبادت اسـت اظهار داشـت: عملکرد کاری 
همشـهریان  آسـایش  و  آرامـش  موجـب  بایـد  مـا 

شـود.
وی بـا اشـاره بـه فرصت ایجاد شـده بـرای خدمت به 
مـردم افـزود: شـهرداران مناطـق بدنـه اصلـی اجرایـی 

شـهرداری انـد چراکـه در دل مردم هسـتند.
مـا  هـدف  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  کرمانشـاه  شـهردار 
تأمیـن آسـایش و ارتقـاء سـطح کیفـی زندگـی مـردم 
است تصریح کرد: وقتی سرانه فضای سبز افزایش 
یابد، شـاهد کاهش ترافیک باشـیم، آسایش و رفاه 
و  یابـد  ارتقـاء  شـهر  سـامت  شـود،  تأمیـن  مـردم 
شـهری زیبـا و بـا امکانـات داشـته باشـیم، یعنـی در 
خدمـت بـه مـردم موفـق عمـل کـرده ایـم. نـوروزی، 
وجـود هـدف مشـخص را یکـی از الزامـات دانسـت و 
بـا بیـان این کـه اهداف مـا را به نتیجه خواهد رسـاند 
برنامـه  بـا  بایـد حسـاب شـده و  گام هـای مـا  گفـت: 

باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه هـرکاری نیـاز بـه برنامـه اسـت 
و برنامـه نیـز زمـان دارد بیـان کرد: کار ما در مجموعه 
شـهرداری یـک کار تیمـی  اسـت کـه بـرای تحقـق آن 

بایـد در کنـار هـم حرکـت کنیـم.
شـهردار کان شـهر کرمانشـاه ضمـن تأکیـد مجـدد 
بـر هماهنگـی و تعامـل مدیران خاطرنشـان کـرد: کار 

نبایـد کنـد یـا متوقف شـود.
سـازمانی  فرهنـگ  بـر  ادامـه  در  نـوروزی  نـادر  دکتـر 
اجمالـی  اطاعـات  در  این کـه  بیـان  بـا  و  کـرد  تاکیـد 
کسـب شـده، فرهنـگ سـازمانی و همدلـی خوبـی در 
شـهرداری وجود ندارد افزود: فرهنگ سـازمانی باید 

در شـهرداری کرمانشـاه اصـاح شـود.
کار جمعـی صـورت نگیـرد،  اگـر  این کـه  بیـان  بـا  وی 
کار  در  رقابـت  گفـت:  نمی شـود  حاصـل  موفقیتـی 
خـوب قابـل تقدیـر اسـت امـا همدلـی و همراهـی در 

پیشـبرد اهـداف نیـز مهـم اسـت.
شـصت و دومین کلیددار بلدیه کرمانشـاه با اشـاره 
بـه نـوع فعالیـت مدیـران مناطـق و تاکیـد بـر این کـه 
کـرد: خانـواده  آنـان شـبانه روزی اسـت تصریـح  کار 
بـزرگ شـهرداری کرمانشـاه بایـد در کنـار هـم باشـند.
نـوروزی در ادامـه بـه زمـان کـم خدمـت اشـاره کـرد و 
بـا بیـان این کـه ایـن ایـام زود می گـذرد گفـت: برنامـه 
در دسـت حاضـر بایـد بـه سـرعت، بـا کیفیـت و هـم 

دلـی انجـام شـود.
وی افـزود: در زمـان حـال کنونـی، در خصـوص هیـچ 
بـر  آینـده  در  بلکـه  کـرد،  نخواهـم  قضـاوت  مدیـری 

کـرد. آنـان قضـاوت خواهـم  کاری  عملکـرد 
یـا  مدیـران  این کـه  بیـان  بـا  کرمانشـاه  شـهردار 
می تواننـد اهـداف را دنبـال کننـد یـا خیـر تأکیـد کـرد: 
اگـر نتواننـد برنامـه را اجرا کنند، بی شـک جا خواهند 
مانـد. نـوروزی در پایـان خطـاب بـه مدیـران مناطـق 
هشـت گانـه شـهرداری کرمانشـاه بیـان کـرد: نظرات 
شـما در تصمیـم گیری هـای مـا مؤثر اسـت چراکه در 
کـف خیابـان هسـتید، خـرد جمعـی و مشـورت مهـم 
اسـت امـا زمانـی کـه تصمـی می اتخـاذ شـد بایـد اجـرا 

شـود.
سـرلوحه  بایـد  آن  سـامت  و  کار  انجـام  سـرعت   *

باشـد شـهرداری  عمرانـی  برنامه هـای 
و   ، کار انجـام  سـرعت  گفـت:  کرمانشـاه  شـهردار 
عمرانـی  برنامه هـای  سـرلوحه  بایـد  کار  سـامت 

باشـد. شـهرداری 
عمـو  روابـط  رسـانی  اطـاع  مرکـز  گـزارش  بـه 
در  نـوروزی  نـادر  دکتـر  کرمانشـاه،  می شـهرداری 

انجـام  بـر  عمرانـی  حـوزه  مدیـران  و  معـاون  جلسـه 
سـرعت  بـه  توجـه  بـا  اسـتاندارد  اقدامـات  و  کارهـا 
انجـام پـروژه ، منافـع شـهرداری و صحـت و سـامت 

کـرد. تاکیـد  کار 
وی گفـت: در مجموعـه شـهرداری کرمانشـاه هـدف 
اصلـی خدمـت بـه مـردم و شـهروندان کرمانشـاهی 
اسـت چـرا کـه شـهر دارای یـک کالبـد فیزیکـی اسـت 
کـه همیشـه نیـاز بـه رسـیدگی، ترمیـم و اصـاح دارد 
بـه  شـهرداری  کـه  می خواهنـد  مـا  از  مـردم  را  ایـن  و 
انجام امورات عمرانی توجه بیشـتری داشـته باشـد. 
شـهردار کرمانشـاه تصریح کرد: باید زیرساخت های 
و  شـود  فراهـم  عمرانـی  فعالیت هـای  بـرای  الزم 
اصلـی  کار  داریـم  ترافیکـی  ح  طـر اگـر  مثـال  بعنـوان 
چـون  مقدماتـی  کـه  اسـت  عمرانـی  حـوزه  در  آن 
پـل و تقاطـع بایـد فراهـم شـود یـا بـرای دفـع آبهـای 
 سـطحی بایـد در حـوزه عمرانـی مقدمـات آن تأمیـن 

گردد.
اصلـی  فعالیت هـای  از  یکـی  داد:  ادامـه  نـوروزی 
و  اسـت  عمرانـی  مسـائل  همـان  شـهرداری 
معاونـت عمرانـی هـم از حوزه هـای مهـم شـهرداری 
از معاونـت  بـه همیـن دلیـل  محسـوب  می شـود، 
تفکیـک  بـه   ۱۴۰۱ سـال  بـرای  ایـم  خواسـته  عمرانـی 
هـر منطقـه برنامـه جامـع و کامـل ارائـه دهنـد و بـرای 
کارهـای عمرانـی طبـق برنامـه پیـش رویـم از طرفـی 
بایـد در پروژه هـای عمرانـی کـه توسـط شـهرداری یـا 
، منافـع  پیمانـکار انجـام  می گیـرد سـرعت انجـام کار
مطابـق  کار  خـود  سـامت  و  صحـت  و  شـهرداری 
برنامه هـا  سـرلوحه  تعریف شـده   اسـتانداردهای 

خیابان هـا  و  معابـر  نگهـداری  گفـت:  وی  باشـد. 
شـهر  در  متاسـفانه  اسـت،  شـهرداری  وظایـف  از 
ناهنجـاری زیـادی در پیـاده روهـا و حتـی سـواره روهـا 
وجـود دارد، سـرعت گیرهـای غیر اسـتاندارد، فاصله 
بـا سـواره رو، عـدم همخوانـی  آب  زیـاد منقول هـای 
جـداول بلوارهـا و مـوارد دیگـر وجـود دارد کـه بایـد 

شـوند. اصـاح 
شهردار کرمانشاه در پایان تاکید کرد، ناهنجاری های 
سـطح شـهر بایـد اصـاح شـود و روکـش و آسـفالت 
سـال  در  بیشـتری  دقـت  و  سـرعت  بـا  بایـد  معابـر 
آینـده انجـام گیـرد و طبـق وعـده معاونـت عمرانـی در 
سـال آینده باید یک چهارم شـهر آسـفالت یا روکش 

آسفالت شـوند.
محـور  هشـت  قالـب  در  کرمانشـاه  مشـکات   *

اسـت شـده  شناسـایی 
شـهردار کرمانشـاه گفت: برای کان شـهر کرمانشاه 
ایـن  کـه  کردیـم  تبییـن  محـور  مسـاله  برنامـه  یـک 
اسـت.به  شـده  طراحـی  محـور   ۸ قالـب  در  برنامـه 
کرمانشـاه،  شـهرداری  رسـانی  اطـاع  مرکـز  گـزارش 
یـک  شـهرداری  داشـت:  اظهـار  نـوروزی  نـادر  دکتـر 
و  اقتصـادی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  خدماتـی،  نهـاد 
توسـعه  افـزود:  کرمانشـاه  است.شـهردار  سیاسـی 
در هیـچ کشـور و اسـتانی اتفـاق نخواهـد افتـاد مگـر 
از مسـیر توسـعه شـهرها عبـور کنـد و اگـر شـهرها 
توفیقـی  نیابنـد  توسـعه  مختلـف  بخش هـای  در 

یافـت. نخواهیـم 
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه این کـه حـدود ۷۰ 
درصـد جمعیـت در شـهرها اسـکان دارنـد بنابرایـن 
سـکونت شـهری، اشـتغال و محیط زیسـت شـهری 
از مسـائل مهمی هسـتند کـه بایـد بـه آنهـا اهتمـام 

ویـژه داشـته باشـیم.
کرمانشـاه  کان شـهر  بـرای  داشـت:  بیـان  نـوروزی  
ایـن  کـه  کردیـم  تبییـن  محـور  مسـاله  برنامـه  یـک 
برنامـه در قالـب ۸ محـور طراحـی شـده و بـرای حـل 
دیگـر  و  مـردم  تعامـل  و  افزایـی  هـم  بـه  مشـکات 

هسـتیم. نیازمنـد  دولتـی  دسـتگاه های 
بـا  از بخش هـا  افـزود: در برخـی  شـهردار کرمانشـاه 
انباشـت عقـب ماندگی هـا مواجـه هسـتیم کـه ایـن  
می طلبـد تـاش خـود را جهـت رفـع ایـن مشـکات 
مجموعـه  و  مـردم  بـا  تعامـل  و  کنیـم  مضاعـف 
اثرگـذار  بسـیار  راه  ایـن  در  دولتـی  دسـتگاه های 

بـود. خواهـد 

شهردار کرمانشاه:
خدمت به مردم عبادت است

از مسئوالن این دو  کرمانشاه امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر همکاری شورا و شهرداری کرمانشاه، 
نهاد خواست تا با هم تعامل داشته و تمرکز خود را بر اولویت های شهر بگذارند.

به گزارش مرکز اطاع رسانی شهرداری کرمانشاه آیت اهلل مصطفی علما در دیدار با شهردار و مسئوالن 
شهرداری و برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر خدمتگزاری هرچه بیشتر شورا و شهرداری 
به مردم کرمانشاه گفت: امام راحل از همان ابتدای انقاب اسا می خود را خدمتگزار مردم نامیدند و 

این روحیه باید در تمام مدیران و مسئوالن در تمام رده ها وجود داشته باشد.
وی افزود: شورا و شهرداری کرمانشاه باید تمام زمان و وقت خود را صرف خدمت به مردم کرده و از 

حاشیه ها دوری کنند.
آنها  به  بخواهیم  اگر  و  نمی شود  تمام  وقت  هیچ  مجازی  فضای  حاشیه های  کرد:  تاکید  علما  آیت اهلل 
بپردازیم عمر خدمت از دست  می رود، بنابراین مسئوالن شورا و شهرداری هم باید بدون توجه به این 

حاشیه ها تنها تمرکز خود را معطوف به انجام امورات شهر کنند.
امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر کنارگذاشتن اختافات هم گفت: همه افراد قطعا افکار مختلف دارند، 

اما از این افکار مختلف باید برای پیشرفت شهر بهره گرفت، نه برای اختاف.
وی بر داشتن روحیه گذشت و ایثار در شهرداری و شورای شهر تاکید کرد و افزود: همه باید یاد بگیریم 
داشته  ایثار  و  گذشت  موضوعات  برخی  در  مردم  و  شهر  مصالح  برای  و  گذاشته  کنار  را  اختافات  که 

باشیم.
امام جمعه کرمانشاه با بیان این که عمر خدمت به سرعت سپری  می شود، گفت: همین که چشم 
روی هم بگذاریم چهار سال سپری شده و پایان کار شورا و شهردار فعلی فرا می رسد و آن زمان تنها 
کارنامه کاری آنهاست که قضاوت  می شود و همین عملکرد چهارساله توشه آخرت  می شود، بنابراین 
به جای این که زمان را با اختاف و حاشیه سپری کنیم بهتر است که آن را صرف خدمت به مردم کنیم.

آیت اهلل علما با تاکید بر همکاری شورای شهر با شهردار جدید کرمانشاه گفت: همه باید دست به 
دست هم داده و شهردار را در انجام امورات شهر یاری کنیم.

پروژه های  اجرای  برای  کانی  بودجه  و  نیست  میسر  شبه  یک  شهر  مشکات  رفع  قطعا  افزود:  وی 
عمرانی نیاز است، اما همین که شورا و شهرداری کمر خدمت به مردم ببندند قطعا مردم این خدمت 

را متوجه  می شوند.
امام جمعه کرمانشاه گفت: این مهم است که کارهای انجام شده برای مردم اطاع رسانی شود و مردم 
اگر ببینند مسئوالن واقعا در حال خدمت هستند، قطعا شرایط و سختی ها را درک کرده و راحت تر با 

شرایط و مشکات کنار  می آیند.
آیت اهلل علما از شهردار جدید خواست با توجه به مشکات بسیار و امکانات محدود روی اولویت های 

شهر تمرکز کرده و از دوباره کاری در برخی پروژه ها و موضوعات شهری خودداری کند.

امام جمعه کرمانشاه:

شورا و شهرداری کرمانشاه با هم تعامل داشته باشند

خبرخبر

امام خمینی)ره(: هر چه انقاب اسامی دارد، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه؛

کرمانشاه بیستون   سینما 
کرد آغاز به کار  2 رسما 

کرمانشاه   بیستون دوم 
2چشم انتظار اعتبار

شهردار  کرمانشاه:

آموزش مجازی و رایگان 
در  “پیش دبستانی ها” 

آغاز شد کرمانشاه 

 معاون آموزش ابتدایی
 مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش؛

 دادسرای عمومی و انقالب؛

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقاب استان 
اباغ  جعلی  پیامک های  ارسال  به  اشاره  با  کرمانشاه 
الکترونیکی برای تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: اخیرا تعدادی 
از شهروندان طی گزارشی که به دادسرای استان ارسال کرده اند از 
دریافت پیامک هایی با عنوان سامانه اباغ الکترونیکی خبر داده اند.

به  پیامک ها،  این  در  افزود:  قنادی،  مهدی  جام جم،  گزارش  به 
کاربران هشدار می دهد که شکوائیه علیه آنها در تاریخ و با شماره 
پیگیری داده شده، صادر شده و آنها به منظور پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونا و عدم مراجعه به شعبه های... 

 دنبال ارتقای
 کیفیت زندگی مردم 

کرمانشاه هستیم
3

4

نماینده کرمانشاه در مجلس خبرگان:نماینده کرمانشاه در مجلس خبرگان:

پلیس برای تامین امنیت مردم پلیس برای تامین امنیت مردم 
4    |مجاهدانه تاش می کند مجاهدانه تاش می کند 

    |  
 

شهروندان مراقب این 
 پیامک های جعلی 

به نام قوه قضائیه باشند
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاهضمیمه رایگان روزنامه د  ر کرمانشاه

خبر

مدیـر امـور سـینمایی حـوزه هنـری 
کرمانشـاه؛ اسـتان 

کرمانشـاه  بیسـتون  سـینما 
کـرد بـه کار  آغـاز  رسـما 

استان  هنری  حوزه  سینمایی  امور  مدیر 
نهمین  افتتاحیه  با  همزمان  گفت:  کرمانشاه 
دوره جشنواره فیلم فجر استان سینما بیستون 
واقع در هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه رسما 

آغاز به کار کرد.
حوزه  سینمایی  امور  مدیر  کنجوری  محمد جواد 
، اظهار کرد: همزمان  هنری استان کرمانشاه امروز
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  نهمین  افتتاحیه  با 
استان سینما بیستون واقع در هتل بین المللی 

پارسیان کرمانشاه رسما آغاز بکار کرد.
آزمایشی  کوتاه  دوره  یک  از  پس  گفت:  وی 
رسما  نفر   ۱۶۰ ظرفیت  به  بیستون  سینما  سالن 
جشنواره  فیلم های  اکران  با  و  کرده  کار  به  آغاز 
همشهریان  خدمت  در  روز  به  عناوین  دیگر  و 
هنردوست خواهد بود که به دلیل بیماری کرونا 

افتتاحیه آن با جشنواره فیلم فجر ادغام شد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه 
به نقاط قوت این سینما اشاره کرد و افزود: این 
سینما دارای سیستم صوت دالبی، تصویر لیزری، 
رستوران، کافی شاپ و پارکینگ اختصاصی بوده 
را  این سینما  رتبه  امکانات ویژه می تواند  این  و 

نسبت به سینماهای دیگر استان متمایز کند.
در  صندلی  سرانه  کمبود  به  اشاره  با  کنجوری 
با  نهایی  مذاکرات  حال  در  کرد:  تاکید  استان، 
ساخت  برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
و   هستیم  کرمانشاه  پیروزی  سینمایی  پردیس 
این  شهردار  و  استاندار  مساعدت  با  امیدواریم 
ساله  چند  توقف  از  پس  کرمانشاه  در  مهم  امر 
اثرات تبعی بیماری  و  اقتصادی  از مسائل  ناشی 

منحوس کرونا محقق شود.
هنری  معاون  حمایت های  از  پایان  در  وی 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی 
زمینه  در  هنری  حوزه  سبز  بهمن  موسسه  و 

راه اندازی این سینما قدردانی کرد.
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جهاد  سازمان  کشاورزی  کاالهای  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  سرپرست 
سیب زمینی  تنی  هزار   ۳ انبار  کشف  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  کشاورزی 
و  هزار   ۳ مجموع  در  گفت:  گذشته  روز  طی  کرمانشاه  شهرستان  در  احتکاری 
۶۵۰ تن انبار سیب زمینی و هزار و ۳۰۰ تن پیاز احتکاری در کرمانشاه کشف و 

ضبط شده است.
به گزارش جام جم، منصور کاکایی در ادامه با اشاره به روند تشدید بازرسی های 
و  انبارها  افزود:  کرمانشاه،  استان  سردخانه های  و  انبارها  از  گرفته  صورت 
کاالی  مشمول  نشده اند،  ثبت  شده  اعام  سامانه های  در  که  سردخانه هایی 

احتکاری می باشند و در این راستا قطعا با محتکرین برخورد خواهد شد.
وی در ادامه به رو به کاهش قیمت سیب زمینی در بازار اشاره کرد و افزود : با 
تدابیر اتخاذ شده و عرضه گسترده سیب زمینی در میادین انتظار می رود بازار 

این محصول تا پایان هفته جاری متعادل شود.

 کشف انبار 3 هزار تنی سیب زمینی احتکاری در کرمانشاه 

داشتن  با  کرمانشاه  جم،  جام  گزارش  به 
از  یکی  تاریخی  اثر  هزار  چهار  از  بیش 
می رود،  شمار  به  ایران  باستانی  شهرهای 
بسیار  آنها  از  برخی  قدمت  که  تاریخی  آثار 
زیاد است در جهان شهره هستند، از جمله 

بیستون، طاقبستان و ... 
آثار  همین  به  کرمانشاه  تاریخ  تمام  اما 
آثار دیگری هم داریم که بسیار  برنمی گردد، 
قدیمی و مهم است اما آن طور که باید مورد 
توجه قرار نگرفته و بخشی از این عدم توجه 

نیز مربوط به شرایط این آثار تاریخی است.
آثار  این  قدیمی ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
قدمت  که  است  نی"  "آنوبانی  نگاره  سنگ 
از  قبل  سال   2۳۰۰ و  قبل  سال   ۴۸۰۰ به  آن 
و  لولوبیان  دوران  یعنی  گردد،  برمی  میاد  
منسوب به آنوبانی نی پادشاه لولوبی است. 
این اثر تاریخی حتی از بیستون با وجود همه 
هزار  دو  و  است  قدیمی تر  دارد  که  شهرتی 
سال قبل از بیستون پدید آمده  و حتی به 
عقیده برخی، بیستون از کتیبه آنوبانی نی اثر 

گرفته است.
بعید  که  تاریخی  اثر  این  ویژگی  مهمترین 
وجود  حتی  هم  جهان  در  آن  مشابه  است 

در  کتیبه  این  که  است  این  باشد  داشته 
دل یک مدرسه واقع شده بود و شاید یکی 
سال ها  این  در  شده  باعث  که  دالیلی  از 
کمتر مورد توجه قرار بگیرد همین موضوع 
گرفت  صورت  پیگیری  سال ها  است.  بوده 
و  دهند  نجات  مدرسه  حیاط  از  را  کتبیه  تا 

باالخره چندی قبل این مهم عملیاتی شد.
در  که  تخریبی  و   ۱۳9۶ سال  زلزله  قطعا 
داشت  وجود  آن  در  کتیبه  که  ای  مدرسه 
و  نبود  تاثیر  بی  کار  استارت  بر  داد  خ  ر
به  وقت  استاندار  بازوند  هوشنگ  سپس 
رغم  علی  و  نهایت  در  و  کرد  ورود  موضوع 
مخالفت هایی که آموزش و پرورش داشت 
مدرسه  حصار  از  ساله   ۴۸۰۰ کتیبه  باالخره 
که  بود  امسال  ماه  کرد.مهر  پیدا  نجات 
آنوبانی  کتیبه  و  رسید  نتیجه  به  پیگیری ها 
نی از حصار مدرسه سرپل ذهاب نجات پیدا 
مجاورت  در  نیز  ساسانی  محور  دفتر  و  کرد 
کارهای  بتوان  تا  شد  اندازی  راه  کتیبه  این 
برد.  پیش  بهتر  را  تاریخی  مجموعه  این 
حاال مرحله بعد این است که اعتبارات الزم 
کم  مورد  سالها  که  مهم  تاریخی  اثر  این  به 
بتوان  و  یابد  اختصاص  گرفته  قرار  توجهی 

و  داد  انجام  آن  برای  متعددی  اقدامات 
سپس گردشگران را جذب کرد.

محور  پایگاه  مدیر  قهرمانی  امین  گفته  به 
کتیبه  آزادسازی  از  بعد  کرمانشاه  ساسانی 
که  است  این  بعدی  برنامه  نی،  آنوبانی 
مطالعات، مرمت و آسیب شناسی روی این 

اثر مهم انجام شود.
نیازمند  موضوع  این  است،  معتقد  وی 

تخصیص اعتبارات الزم است.
این که  بیان  با  ساسانی  محور  پایگاه  مدیر 
اکنون کتیبه آنوبانی نی کاما آزادسازی شده 

است، عنوان کرد: در گذشته یک ساختمان 
کتیبه  این  به  مدرسه  دو  و  سرایداری 
اشرافیت داشت که اکنون شرایط دیگر به 

این گونه نیست.
ماه  مهر  ابتدای  از  کرد:  تاکید  قهرمانی 
کامل صورت  به طور  آزادسازی  این  امسال 
گرفت، ساختمان سرایداری تخریب شده و 
ساختمان مدرسه نیز به عنوان دفتر پایگاه 
محور ساسانی مرمت شد و مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
سال  اعتبارات  محل  از  این که  بیان  با  وی 

گذشته حدود پنج میلیارد ریال برای محوطه 
محدوده  این  در  تغییرات  یکسری  و  سازی 
یک  به  نزدیک  کرد:  عنوان  کردیم،  استفاده 
مانند  تجهیزات  تهیه  برای  ریال  میلیارد 
برای  نیز  ریال  میلیارد  چهار  و  و...  دوربین 
مرمت  و  ساماندهی  مانند  موارد  سایر 
شد.  هزینه  پایگاه  دفتر  راه اندازی  و  کتیبه 
کرد:  عنوان  ساسانی  محور  پایگاه  مدیر 
ریزی  شن  و  سازی  محوطه  مانند  اقداماتی 
کف محوطه را هم انجام دادیم تا این منطقه 

حالت سنتی به خود بگیرد.
قهرمانی برنامه بعدی را انجام سایر اقدامات 
و  کرد  اعام  مجموعه  این  برای  ساماندهی 
داشته  بیشتری  اعتبار  هرچقدر  داد:  ادامه 
انجام  بیشتری  کارهایی  می توانیم  باشیم 
به  محدود  فقط  تاریخی  اثر  این  زیرا  دهیم 
مجموعه های  و  نیست  نی  نی  آنوبا  کتیبه 
دیگری هم دارد که باید به آنها هم رسیدگی 

شود.
اعتبارات  تامین  صورت  در  کرد:  اضافه  وی 
الزم، می توان مرمت و ساماندهی مجموعه 
تاریخی آنوبانی نی را پیش برد و این منطقه 
جذب  برای  گردشگری  قطب  به  نیز  را 

گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرد.
ساسانی  محور  در  کرد:  عنوان  قهرمانی 
قصرشیرین  تا  کرمانشاه  از  که  کرمانشاه 
قرار  شاخص  بنای   ۱۸ حدود  دارد،  امتداد 
از مهمترین  نیز  کتیبه  این  که  گرفته است 
گوهری  جبار  گفته  به  می رود  شمار  به  آنها 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
برای  کرمانشاه  استان  گردشگری  و  دستی 
نزدیک  مهم  تاریخی  اثر  این  شرایط  بهبود 
است.  شده  هزینه  ریال  میلیارد  پنج  به 
قرار  اختیار  در  با  داد:  ادامه  گوهری  جبار 
کتیبه  جنب  مدرسه  ساختمان  گرفتن 
به  پرورش  و  آموزش  سوی  از  آنوبانی نی 
صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   اداره  
دستی سرپل ذهاب اقدامات خوبی در این 
زمینه صورت گرفت. وی یادآور شد: تجهیز و 
مرمت این بنا و راه اندازی دفتر پایگاه محور 
از  محل  این  در  کرمانشاه  استان  ساسانی 
جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته بود.
پنج  این  عمده  کرد:  خاطرنشان  گوهری 
این  مستندنگاری  برای  نیز  ریال  میلیارد 
کتیبه و به عاوه ساماندهی مجموعه اداری 

هزینه شده است. 

بیستون دوم کرمانشاه چشم انتظار اعتبار

بهمن  سیاسی  رفتار  تحلیل  در  روزنامه نگار   
در  کرمانشاه  جدید  استاندار  مقدم  امیری 
در  سیاسی  تغییرات  برای  نوشت:  یادداشتی 
سردار  هژمونی  تکامل  انتظار  در  باید  استان 

بود.
و  مدیران  همهء  روزها  این  که  آنچه  ؛   ! انتظار
می چشند؛  استان  سیاسی  شخصیت های 
است.  جنگ  سیاست  خبره  یک  صبر  طعم 
از  بسیاری  اعتقاد  به  که  آنچه  کلی  به طور 
کار  به  نظامی  نفوذ  حیطٔه  در  پژوهشگران 

برده اند همین شیوه تسلط گری بر نیروهای 
یا  دشمن  جنگی  قوای  یک  از  مانده  بجا 
در  دیگر  تعابیر  با  حاال  که  است  جامعه  یک 
است  تسلط  سیر  حال  در  سیاسی  جریان 
که  طوری  به  ِصرف،  زوِر  دلیِل  به  نه  هم  آن 
نرم«   ِ »قدرت  سیاسی،  تحرک  عدم  با   

ً
ناچارا

با  و  دولت  تغییر  از  پس  باالخره  بپذیرند.  را 
گذشت تقریبا هفت ماه از عمر دولت جدید، 
به  جدید  سکانداری  هم  کرمانشاه  استان 
پس  ماه  یک  گذشت  با  حاال  که  دید  خود 

انتصابات  و  سیاسیون  کشمکش های  از 
حد  تا  جریانات،  برخی  وزارتی  ناموفق  تقریبا 
بدون  که  مادامی  تا  شده  ثابت  توجهی  قابل 
این  از  ج  خار حکمی  استان  مدیرارشد  نظر 
استان صادر شود امکانی برای کار و پذیرش 
او نخواهد بود بدین معنا که رفته رفته تمام 
آن جریان رانتی و مافیای چهره نمای نشسته 
بر مسند کار در دوره پیشین که برخی از آنها 
دارای پرونده های تضییع مال هستند و حتی 
سطح  ترین  پایین  تا  نخست  حلقه  از  اکنون 

اما  ندارند،  رفتن  جز  راهی  میزاند،  پشت  نیز 
استان  جدید  مدیر  صحبت های  از  که  آنچه 
عیان است باید منتظر چهره های تازه نفس و 
با رویکردی تازه بود که به تحلیل نگارنده این 
نو حادث  ابتدای سال  تا  اتفاق ممکن است 
می شود  دیده  که  آنچه  صورت  هر  در  نگردد. 
خوب بنظر می رسد که یک نفر مدیریت کند 
و هیچ چیز همانند یک فرمانده از چشمان او 
از  که  نباشد  و مانند دوره پیشین  نماند  دور 
استاندار در سایه گرفته حاکم بود تا هر مدیر 

را  که ساز خودش  به جریانی خاص  منتسب 
می زد و تنها قدرت اجرایی و برخورد استاندار 
آن  نتیجه  که  نمی رسید  هم  درصد  پنجاه  به 
نمایش  جز  چیزی  شان  مدیریت  سال  چند 
گول زننده برای مردمِ  مظلوم و جوانان منتظر 
گفته  کرمانشاه  این که استاندار  آخر  نبود. در 
کامل  شناخت  که  می پذیرم  را  »کسی  که 
آنان داشته باشم« شامل مدیران  نسبت به 
انتظار  در  باید  غایت  به  و  می شود  نیز  کنونی 

تکامل این هژمونی خوش آیند بود.

! هژمونِی سردار

حسام الدین شیخی

روزنامه نگار

ــف و  ــل ــت ــخ ــای م ــارهــ ــ ــســــب وک ــتـــرش کــ ــا گـــسـ ــ ب
ــت مــالــی و  ــری ــدی پــیــچــیــده تــر شــــدن اصــــول م
برای  تصمیم گیری  مالیاتی،  قوانین  همچنین 
مدیر  توسط  به تنهایی  شرکت  یک  مالی  آینده 
برای  بلکه  نیست  امکان پذیر  کسب وکار  آن 
مدیر  و  حسابدار  چندین  مشورت  به  کار  این 

مالی با تجربه نیاز دارد.
به  مختلف  ــای  ــاره ــب وک کــس روز افــــــزون  ــیــاز  ن
افرادی که در تجزیه  و تحلیل امور مالی تسلط 
شده  باعث  حسابداری  افزار  نرم  کنار  در  دارند 
پررنگی  نقش  حــســابــداری  مانند  مشاغلی  تــا 
یــادگــیــری  بــه دنــبــال  زیـــادی  افـــراد  پــیــدا کنند و 

مهارت های الزم برای این حرفه باشند.
در کتاب ها و سیستم های دانشگاهی تعاریف 
آورده شده است اما اگر  مختلفی از حسابداری 
بخواهیم یک تعریف جامع از این حرفه را ارائه 
دهیم باید بگوییم حسابداری سیستمی است 
که در آن فرایند هایی مانند جمع آوری اطاعات، 
گــزارشــات  تهیه  و  ثــبــت  ــا،  ــ داده هـ طبقه بندی 
مــربــوط بــه  آن هـــا انــجــام مــی شــود تــا مــدیــران و 
تصمیم گیرندگان نهایی بتوانند به راحتی از این 

داده ها استفاده کنند. 
یادگیری حسابداری به  دو روش تجربی و تئوری 
ره  ادامـــه هــر دو روش  کــه در  انــجــام مــی شــود 

بررسی خواهیم کرد.
به  عاقه  مند  که  افــرادی  تجربی  روش  در 

می توانند  هستند  حرفه  این  یادگیری 
مختلف  موسسات  به  مراجعه  با 

نحوه  درجهت  را  الزم  اطــاعــات 
با  و  ــاورنـــد  ــیـ بـ بـــدســـت  کــــار 

شرکت های  در  فعالیت 
ــه  ــربـ ــجـ مـــخـــتـــلـــف تـ

کـــســـب کــنــنــد. 

تــئــوری  روش  حــســابــداری  یــادگــیــری  دیــگــر  راه 
اســـت؛ رشــتــه حــســابــداری یــکــی از رشــتــه هــای 
شــنــاور در ســه رشــتــه عــلــوم تــجــربــی، ریــاضــی و 
درس  مهم ترین  ریاضی  و  است  انسانی  علوم 
ریاضیات عاقه  که به  آن است پس هر فردی 
وارد  رشته  سه  ایــن  از  می تواند  باشد  داشته 
آن را  حــســابــداری شــود و مـــدرک دانــشــگــاهــی 

کسب کند.
ــا با  یــادگــیــری حــســابــداری بــه صــورت تــجــربــی ی
تفاوت  کمی  کار  بازار  در  دانشگاهی  تحصیات 
در  فقط  حــســابــداری  اصــول  از  بــرخــی  زیــرا  دارد 
فــردی  مثال  ــرای  ب مــی شــود  تــدریــس  دانشگاه 
گرفته  یــاد  تجربی  بــه صــورت  را  حــســابــداری  کــه 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  دارایــی  بین  نمی تواند 
ــا نــمــی دانــد  ــفــاوت قــائــل شـــود ی یــک شــرکــت ت
را ثبت  ارزی  به معامات  چگونه استاد مربوط 

کند.
تــا موقعیت  بــاعــث مــی شــود  تــفــاوت هــا  ایـــن 
ــا مــدرک  ب پــیــشــرف شغلی حــســابــداران  بـــرای 
ــرادی  دانــشــگــاهــی بــیــش تــر فــراهــم بــاشــد و افـ
آموخته اند  را  حرفه  ایــن  تجربی  بــه صــورت  کــه 
. به عنوان حسابرس فعالیت کنند نه حسابدار
رشته  غ التحصیل  فار که  افرادی  دیگر  طرفی  از 
ارتقاء  و  تجربه  کسب  بــا  هستند  حــســابــداری 
به عنوان  می توانند  خــود  دانشگاهی  مـــدارک 
مدیر مالی شرکت فعالیت کنند و به مدیران 
و سهام داران آن سازمان در جهت  بهبود 

آینده مالی مشاوره بدهد.
ــداری یــکــی از رشــتــه هــای شــنــاور  ــاب ــس ح
دانشگاهی است که می توان از رشته های 
انسانی  علوم  و  ریاضی  تجربی،  علوم 
وارد آن شد. افرادی که می خواهند 
باید  شــونــد  قــبــول  رشــتــه  ایـــن  در 
استعداد ریاضی و تحلیل داده های 
و  تمرین  با  تا  باشند  داشته  آمــاری 
بتوانند  دانــشــگــاه  در  آن  پـــرورش 
شرکت  یک  پیچیده  داده هــای 
و  کـــنـــنـــد  ــل  ــی ــل ــح ت را 
را  آن  نتایج 
ــه  ــ ــ ارائـ

بدهند.
در  روابــط  و  قوانین  شــدن  پیچیده تر  با  امــروزه 
بــرای  به تنهایی  ریــاضــی  اســتــعــداد  ســازمــان هــا 
نیست  کــافــی  حــســابــداری  رشــتــه  در  موفقیت 
نــگــارش صحیح  مــانــنــد  مـــــواردی  ــگــری  ــادی ی و 
سازمان های  و  مدیران  که  به طوری  گــزارشــات 
نیز  کنند  درک  را  آن  به راحتی  بتوانند  مختلف 

الزم است.
تحمل  و  دیگران  با  ارتباط  برقراری  در  توانایی 
ساعت ها کار با تمرکز باال در پشت میز از دیگر 
باید  خوب  حسابدار  یک  که  است  ویژگی هایی 
و  دانشجویان  ــزون  روزافــ باشد.توجه  داشــتــه 
جوزه  در  فعالیت  و  یادگیری  بــرای  دیگر  ــراد  اف
حسابداری سبب شده تا بسیاری از افرادی که 
می خواهند وارد این حوزه شوند درباره بازار کار 

آن احساس نگرانی کنند.
بــاتــوجــه بــه نــیــازی کــه از ســمــت شــرکــت هــا و 
حسابدار  جــذب  ــاره  دربـ مختلف  ســازمــان هــای 
بــازار  ایــن رشــتــه  بــایــد بگوییم  حــس مــی شــود 
زیــر  دیـــگـــر  ــوع  مـــوضـ بــســیــار خـــوبـــی دارد  ــار  ــ  ک
باید  که  اســت  حسابداری  متعدد  شاخه های 
ــن زیــرشــاخــه هــا شامل  بــه آنــهــا اشـــاره کـــرد، ای
ــداری دولـــتـــی،  ــابـ ــسـ ــداری صــنــعــتــی، حـ ــابـ ــسـ حـ
مالیاتی،  فروشگاهی،حسابداری  حــســابــداری 
حـــســـابـــداری مـــالـــی،حـــســـابـــداری مــدیــریــت، 
حــســابــداری بـــازرگـــانـــی، حــســابــداری حــقــوقــی، 

حسابداری عمومی و ... است.

حسابداری را بیشتر بشناسیمحسابداری را بیشتر بشناسیم
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شهریشهری3
شهردار کرمانشاه: مقابله با ناهنجاری ها و حفظ سالمت شهرداری برعهده حراست است

شهردار کرمانشاه گفت: وظیفه حراست، مقابله با ناهنجاری ها و حفظ سامت مجموعه 
شهرداری است.

به گزارش مرکز اطاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی در جلسه با مدیرکل، 
معاونان و پرسنل اداره کل حراست شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: نیروهای حراست با 

سعه صدر، محرم و رازدار کارکنان و مردم هستند که باید این ویژگی ها را حفظ کرد.

وی نقش پیش بینی و پیشگیری برای جلوگیری از ورود صدمات و خسارات احتمالی به 
مجموعه شهرداری را مهم شمرده و افزود: حراست بایستی نگاهی تخصصی به موضوعات 

مختلف شهرداری داشته باشد.
شهردار کان شهر کرمانشاه در ادامه، حفاظت از اماکن و اسناد شهرداری را مهم دانست 
ح های حفاظتی تهیه گردد،  از دارایی های شهرداری باید طر و با بیان این که برای حفاظت 

خواستار اشرافیت بر محیط خدمتی و تحلیل محیطی توسط مجموعه حراست شد.
افراد  ترین  سالم  و  ترین  امین  از  حراست  نیروهای  این که  بر  تاکید  با  پایان  در  نوروزی 
مجموعه شهرداری هستند خاطرنشان کرد: هر فرد سال می نیز در معرض آسیب است، 
از این رو نیروهای حراست الزم است عدالت، گذشت، دوری از حب و بغض و حفظ آبروی 

دیگران را در اقدامات خود مدنظر داشته باشند.

خبر

تــش نــشــانــی  رئـــیـــس ســــازمــــان آ
شهرداری کرمانشاه؛

واژگونی تریلی حامل سوخت 
در محور قزانچی_ماهیدشت

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
نشانان  آتش  تاش  از  کرمانشاه،  شهرداری 
بدلیل  ناگوار  حادثه  هرگونه  بروز  از  کرمانشاهی 
قزانچی_ محور  در  سوخت  حامل  تریلی  واژگونی 

ماهیدشت خبر داد.
به گزارش مرکز اطاع رسانی شهرداری کرمانشاه، 
فرهاد فرهودی اظهار داشت: حادثه واژگونی یک 
قزانچی_ محور  در  سوخت  حامل  تریلی  دستگاه 
نشانی  آتش  سازمان  پیام  مرکز  به  ماهیدشت 
شهرداری کرمانشاه اعام شد. وی افزود: باوجود 
بود  شهری  محدوده  از  خارج  حادثه  این  که  این 
با  و  حادثه  هرگونه  وقوع  از  پیشگیری  برای  اما 
از  نشان  آتش   ٢٨ گرفته،  صورت  هماهنگی های 
رئیس  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  ایستگاه   ۵
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
کرمانشاه تصریح کرد: همکاران ما به محض ورود 
سازی  ایمن  به  نسبت   

ً
سریعا حادثه  محل  به 

محور اقدام کردند تا از بروز هرگونه حادثه ناگواری 
جلوگیری شود.

از  سوخت  نشت  بدلیل  داد:  ادامه  فرهودی   
اما  آتش سوزی وجود داشت  تانکر احتمال  این 
همکاران ما با جانفشانی و ایمن سازی محل، مانع 
واژگونی  کرد:  بیان  شدند.وی  سوزی  آتش  بروز  از 
 بدلیل مه گرفتگی بوده است، 

ً
این تریلی که ظاهرا

باعث انحراف یک دستگاه تریلی حامل گاز و یک 
آتش  که  بود  شده  نیز  پراید  خودروی  دستگاه 
نشانان نسبت به ایمن سازی آنان نیز اقدام کردند.

برنامه  تدوین  از  کرمانشاه  شهردار 
کــانــشــهــر  بـــــرای  مـــحـــور  ــت  ــش در ه
این  در  گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه 
هشت محور ۷۵ مساله شهری احصا 
شده و برای رفع و یا بهبود آنها برنامه 

ارائه شده است.
به گزارش مرکز اطاع رسانی شهرداری 
نوروزی در دیدار  نادر  کرمانشاه دکتر 
اســتــان و  ولـــی فقیه در  نــمــایــنــده  ــا  ب
بــا اشـــاره به  کــرمــانــشــاه  ــام جمعه  امـ
برای  گرفته  صــورت  ریزی های   برنامه 
بهتر  و  بیشتر  هرچه  خدمات رسانی 
گفت:  کرمانشاه،  مردم  به  شهرداری 
برنامه  شهری  مختلف  محورهای  در 
نهایت  در  تـــا  گــرفــتــه  صــــورت  ریــــزی 
بتوانیم موجب تسهیل زندگی مردم 

در کرمانشاه شویم.
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  از  وی 
شهرداری  کار  حوزه  محور  هشت  در 
از جمله مهم ترین  افــزود:  و  خبر داد 
کسب  تــرافــیــک،  بحث  محورها  ایــن 
و  معماری  و  شهری  اشتغال  و  کار  و 

شهرسازی است.
تــرافــیــک  گـــفـــت: در بــحــث  نــــــوروزی 
ــم کــه ســرعــت حــرکــت را  ــ بــرنــامــه داری
طرفی  از  و  داده  افـــزایـــش  شــهــر  در 
عمو  نقلیه  وســایــل  گــاه هــای  تــوقــف 
ــردم راحــت  ــی را افــزایــش دهیم تــا م م
به  وســایــل  ایــن  طریق  از  بتوانند  تــر 

محل های مورد نظر خود برسند.
و  ــار  ک و  کسب  بحث  در  ــزود:  افــ وی 
اشــتــغــال شــهــر ســامــانــدهــی امــاکــن 
تــابــلــوهــا و مــعــابــر در  نــیــز  تـــجـــاری و 
اواخر  از  کار  این  که  کار است  دستور 
اجرایی   آینده  ســال  اوایــل  و  امسال 

می شود.

ــردار کـــرمـــانـــشـــاه بـــه فــعــالــیــت  ــ ــه ــ ش
معابر  در  دســتــفــروشــان  از  بــســیــاری 
شهر اشاره کرد و افزود: دستفروشان 
بــه دلــیــل نــیــاز مــالــی کــه دارنــــد باید 
فعالیت داشته باشند، اما حضور آنها 
مشکاتی را برای تردد مردم در معابر 
کرده، بنابراین ساماندهی این  ایجاد 
مــشــاغــل در دســتــور کـــار شــهــرداری 
همچنین  ــزود:  افـ ــوروزی  نـ دارد.  ــرار  ق
مشاغل  ساماندهی  برای  ح هایی  طر
مزاحم و زیباسازی بصری شهر داریم.
لـــــزوم زیـــبـــاســـازی  بـــر  ــد  ــی ــاک بـــا ت وی 
ــر هـــــم گـــفـــت:  ــهــ ورودی هــــــــــــــای شــ
ورودی هــای شهر نکته بسیاری حائز 
توجه  آن  بــه  باید  کــه  اســت  اهمیتی 
شده و حتما در خصوص آن زیباسازی 
در  کرمانشاه  شــهــردار  گــیــرد.  ــورت  ص
حوزه معماری و شهرسازی با انتقاد از 
ح جامعه شهر گفت:  عدم بازنگری طر
ح هم  در همین راستا بازنگری این طر
در دستور کار قرار دارد، چرا که صدور 
ح قبلی مشکاتی  پروانه بر اساس طر

را در آینده ایجاد خواهد کرد.
کنترل حاشیه شهرها هم  بر  نوروزی 
تاکید کرد و افزود: باید جلوی رشد بی 

رویه شهر گرفته شود و از هم اکنون 
ساماندهی  برای  جدی  اقدامات  باید 

حاشیه های شهر صورت گیرد.
در  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهردار 
مجموع ۷۵ مساله شهری در هشت 
شده  احصا  شــهــرداری  برنامه  محور 
اســـت گــفــت: در خــصــوص رفـــع ایــن 
آنها راهکارهای الزم  مسائل و بهبود 

اندیشیده شده است.
ــوروزی تــاکــیــد کــــرد: هـــدف از ایــن  ــ ــ ن
برنامه ها ارتقا کیفیت زندگی در شهر 
نیستیم  مدعی  اما  است،  کرمانشاه 
در  خــود  اهــداف  تمام  به  بتوانیم  که 

کوتاه مدت دست پیدا کنیم.
رفع  قطعا  گفت:  کرمانشاه  شــهــردار 
بر  زمــان  بسیار  شهری  مسائل  تمام 
است، اما همین که بتوانیم گا می رو 
مسائل  تــریــن  مهم  حــل  در  جلو  بــه 
توانست  خــواهــیــم  بـــرداریـــم  شــهــری 
ــه دســت  بـ را  ــرونـــدان  ــهـ ــایـــت شـ رضـ

بیاوریم.
ما  نهایی  مــامــوریــت  کـــرد:  تاکید  وی 
آســایــش  کــرمــانــشــاه  در شـــهـــرداری 
ــرای دستیابی  ب و  شــهــرونــدان اســت 
به این مهم تمام تاش خود را به کار 

خواهیم گرفت.
ارتقا  بـــرای  بــه روزتــری  ــای  ــاره ک بــایــد   *
صــورت  شهر  در  اخـــاق"  و  "فرهنگ 

گیرد
نوروزی در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقا 
متاسفانه  گــفــت:  شــهــری  فــرهــنــگ 
با  هم  و  اجتماعی  آسیب های  با  هم 
آسیب های فرهنگی در سطح جامعه 
و شهر مواجه هستیم و نیاز است که 
از  بخشی  متولی  عنوان  به  شهرداری 
فرهنگ شهر در این زمینه ورود کند.
تعامل  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار 
شهر  فرهنگ  ارتــقــا  بــرای  مساجد  بــا 
گــفــت: هـــم اکـــنـــون یــکــصــد و یـــازده 
مسجد در سطح شهر داریم که باید 
از ظرفیت آنها برای ارتقا فرهنگ شهر 

استفاده شود.
نوروزی گفت: در زمینه توسعه اخاق 
ــرار اســـت هــمــکــاری  ــ در شــهــر هـــم ق
ــراد صاحب  ــدی بــا روحــانــیــون و افـ ج
نـــفـــوذ فــرهــنــگــی صـــــورت گــرفــتــه تا 
در  عموم  برای  را  برنامه هایی  بتوانیم 

فرهنگسراهای شهر برگزار کنیم.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: نصب 
چند بنر و نوشتن چند حدیث شاید 
موثر باشد، اما آن تاثیر عمیق را ندارد 
و باید برنامه ها در زمینه ارتقا فرهنگ 
اثــرگــذارتــر  و  تــر  عمیق  شهر  اخــاق  و 
در  روزی  بــه  برنامه های  باید  و  شــود 

این زمینه تدوین کنیم.
ــدارک 2۶  ــ ت از  ــایــان هــم  پ نــــوروزی در 
برای دهه فجر در سطح شهر  برنامه 
و  پاکسازی  بحث  ــزود:  افـ و  داد  خبر 
با خانواده  دیــدار  و  بندی شهر  آذین 
انــقــاب  مــفــاخــر  از  تجلیل  و  شــهــدا 

بخشی از این برنامه هاست.

شهردار  کرمانشاه:

دنبال ارتقای کیفیت زندگی  مردم کرمانشاه هستیم

از  پس  شهرداری ها  رویکرد  گفت:  کرمانشاه  شهردار 
پیروزی انقاب اسا می باید فرهنگی باشد.

کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطاع  مرکز  گزارش  به 
رجب،  مبارک  ماه  آغاز  و  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
مراسم زیارت عاشورا و غبارروبی مزار شهید گمنام در 
محوطه شهرداری کرمانشاه و با حضور جمع کثیری از 
پرسنل و با حضور دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه 
برگزار شد. دکتر نوروزی در این مراسم ضمن تبریک 
دهه مبارک فجر و اعیاد ماه مبارک رجب اظهار داشت: 
برگزاری مراسمات در ایام اهلل دهه فجر یادآور خاطرات 
با  باید  ما  جدید  نسل  چراکه  است،  انقاب  دوران 

انقاب آشنایی بیشتری داشته باشند.
می و  اسا  انقاب  موضوع  روایت  این که  بیان  با  وی 
است  انقاب  معظم  رهبر  تأکید  مورد  مقدس  دفاع 

افزود: این فرهنگ باید به نسل بعدی منتقل شود.
فعالیت  این که  بیان  با  کرمانشاه  کان شهر  شهردار 
فرهنگی و انقابی ارزش باالیی دارد تصریح کرد: بیش 
است،  شده  مشخص  ما  برای  مختلف  وظیفه   ۴٠٠ از 
مه  بخش  اما  است،  شهر  فیزیک  به  مربوط  برخی 
می مربوط به فرهنگ می شود که باید مروج آن باشیم.

نوروزی با اشاره به این که دستگاه های دیگری نیز در 
اداره  اما چون  گفت:  حوزه فرهنگی فعالیت می کنند 
شهر با شهرداری است، باید فعالیت بیشتری در این 
زمینه داشته باشیم. وی با تاکید بر این که یکی از موارد 
مهم حوزه فرهنگی، مسئله اخاق و فرهنگ انقابی 
دیگری  فرهنگ  انقاب  اوایل  کرد:  خاطرنشان  است 

کار  منافع  به  توجه  بدون  مردم  بود،  حاکم  جامعه  در 
همین  باید  و  بودند  مردم  بین  در  مدیران  می کردند، 
فرهنگ ادامه یابد که اگر از آن غافل شویم، باخته ایم.

فرهنگ  همین  این که  بیان  با  کرمانشاه  شهردار 
باعث پیروزی در هشت سال دفاع مقدس شد اظهار 
باید  کرمانشاه  شهرداری  بزرگ  خانواده  در  داشت: 

هدف مشترک تما می پرسنل، خدمت به مردم باشد.
نوروزی با بیان این که اگر عملکرد ما موجب رضایت 
ما  نیت  اگر  گفت:  است  عبادت  شود،  آسایش  و 
بر  تاکید  با  وی  می کند.  کمک  نیز  خدا  باشد  خدایی 
معیشت  به  دارم  وظیفه  شهردار  بعنوان  این که 
درون  فرهنگ  باید  کرد:  بیان  کنم  رسیدگی  کارکنان 
کنونی  درحال  متأسفانه  که  دهیم  تغییر  را  سازمانی 
وضعیت مطلوبی ندارد. شهردار کان شهر کرمانشاه 
پرسنل  همراهی  و  همدلی  بر  تاکید  با  و  ادامه  در 
به  خطاب  اهداف،  پیشبرد  برای  شهرداری  مجموعه 
پرسنل اظهار داشت: نکاتی که درخصوص کار دارید 
 می شنوم و بزودی با برگزاری ماقات عمو می با 

ً
حتما

همکاران مسائل و مشکات آنان را بررسی و پیگیری 
خواهم کرد. نوروزی در پایان با اشاره به اعیاد پیش، 
عید انقاب، رجب، شعبان، نوروز و... خاطرنشان کرد: 
باید برای مجموعه کاری و زندگی شخصی برنامه داشته 
از روزمرگی خارج شویم.گفتنی است که این  باشیم و 
برنامه با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کرمانشاه، ستاد اقامه نماز و پایگاه بسیج 

سامانه شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

شهردار کرمانشاه:

رویکرد شهرداری ها پس از انقاب باید فرهنگی باشد
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     سرپرست  استان کرمانشاه: کاوه رستمی: 083-3725168-37251267

آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
امام خمینی )ره(بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

خبر

کاهش عرضه سیب زمینی با 
هدف باال بردن قیمت ها

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  گفته  به 
کرمانشاه اقدامات الزم برای عرضه سیب زمینی 
این  قیمت  و  شده  انجام  کرمانشاه  بازار  در 

محصول تا پایان هفته متعادل خواهد شد.
شهریار قاسمی با اشاره به کاهش عرضه سیب 
را  عرضه  کاهش  این   ، اخیر روزهای  طی  زمینی 

دلیل اصلی باال رفتن قیمت دانست.
سیل  عرضه  کاهش  این  دلیل  داد:  ادامه  وی 
سیب  حمل  شد  باعث  که  بود  کرمان  استان 
زمینی به تاخیر بیفتد و به تبع آن کاهش عرضه 

خ داده است. ر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 
به  محدود  فقط  قیمت  افزایش  این  کرد:  تاکید 
قبلی  قیمت  قاسمی  نیست.  کرمانشاه  استان 
 ۱۰ تا   9 را  کرمانشاه  استان  بازار  در  زمینی  سیب 
هزار تومان اعام کرد که به دلیل کاهش عرضه 

تا کیلویی ۱۵ هزار تومان باال رفت.
پایان  تا  محصول  این  قیمت  است،  معتقد  وی 
هم  کرد:  یادآوری  و  شد  خواهد  متعادل  هفته 
قبل  چندی  تا  که  محصول  این  قیمت  اکنون 
گرفته است و به  افزایش بود، روند نزولی  رو به 

زودی متعادل خواهد شد .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
تنظیم  برای  بازار  در  محصول  این  عرضه  از 
قیمت خبر داد و اضافه کرد: نظارت بر بازار برای 

جلوگیری از تخلفات نیز در دست انجام است.
سازمان  بازرسی  گروه   ۱۶ مسئول،  این  گفته  به 
و  صبح  شیفت  دو  در  استان  کشاورزی  جهاد 

بعدازظهر پای کار هستند.

دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 6150
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  کرمانشاه

یادداشت
آموزش  آغاز  از  کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 

مجازی و رایگان “پیش دبستانی ها” در استان خبر داد.
استان  در  پیش دبستانی  دوره   رایگان  و  مجازی  آموزش  این که  بیان  با   ، فضلی  ناهید 
سال  دوم  نیمه  )متولدین  ساله  پنج  نوآموز  که  خانواده هایی  کرد:  اظهار  شده،  شروع 
۴9 و نیمه اول سال ۵9( دارند و تاکنون موفق به ثبت نام آنها در مراکز پیش دبستانی 
نشده اند، هرچه سریعتر باید فرم پیش ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی را برای ثبت نام 

در سامانه سناد تکمیل کنند.
تا  را  خود  فرزند  نام  ثبت  پیش  فرم  باید  دبستانی ها  پیش  والدین  داد:  ادامه  فضلی 
 rsphsk/ri.mrofigid//:sptth لینک  طریق  از   ) بار  یک  فقط  نوآموز  هر  بهمن)برای   ۰۳
توسط  نام  ثبت  فرآیند  تکمیل  و  هویت  احراز  جهت  وقت  ع  اسر در  تا  کنند  تکمیل 

پایگاه های مشخص شده با آنها گرفته شود. 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه  گفت: با ثبت نام  آموزش ابتدایی اداره کل  معاون 
با  الکترونیکی  نوآموزان پیش دبستانی بسته های یادگیری و دست ورزی و بسته های 

درخواست والدین از طریق پایگاه های مربوطه در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.
 فضلی با تاکید بر الزامی بودن گذراندن دوره پیش دبستانی برای کودکان پنج تا شش 
او  نام  ثبت  برای  هنوز  و  دارند  پیش دبستانی  نوآموز  که  خانواده هایی  از  گفت:   ساله، 
در مدارس اقدام نکرده اند، درخواست می شود هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام این 

نوآموزان اقدام کنند. 
وی یادآوری کرد: نوآموزان پیش دبستانی که پیش از این در مدارس و در سامانه سناد 

ثبت نام شده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. 
پایان  گواهی نامه  ارائه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
به  آینده  تحصیلی  سال  در  ابتدایی  اول  پایه  در  ثبت نام  جهت  پیش دبستانی  دوره 
نوآموزان پیش دبستانی، گفت: ارائه این گواهینامه برای ثبت نام نوآموزان در پایه اول 

ضروری است/ایسنا

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش؛

آموزش مجازی و رایگان “پیش دبستانی ها” در کرمانشاه آغاز شد

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب؛

 شهروندان مراقب این پیامک های جعلی 
به نام قوه قضائیه باشند

مـــســـئـــول روابــــــــط عـــمـــومـــی دادســــــــرای 
عــمــومــی و انــقــاب اســتــان کــرمــانــشــاه با 
اباغ  جعلی  پیامک های  ارســال  به  اشــاره 
شهروندان،  از  تعدادی  برای  الکترونیکی 
شهروندان  از  تــعــدادی  اخیرا  کــرد:  اظهار 
طی گزارشی که به دادسرای استان ارسال 
از دریافت پیامک هایی با عنوان  کرده اند 

سامانه اباغ الکترونیکی خبر داده اند.
افزود:  قنادی،  مهدی  جام جم،  گزارش  به 
ــه کـــاربـــران هــشــدار  در ایـــن پــیــامــک هــا، ب
می دهد که شکوائیه علیه آنها در تاریخ و 
با شماره پیگیری داده شده، صادر شده و 
آنها به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا و عدم مراجعه به شعبه های رسمی، 
را  ــود  خ شکوائیه  ابــاغــیــه  طــریــق  از  بــایــد 

پیگیری و مشاهده کنند.
ایــن  در  همچنین  کـــرد:  تــصــریــح  قــنــادی 
ــی، کــــاربــــران تــهــدیــد  ــل ــع  پـــیـــامـــک هـــای ج
آنها  اگر روی گزینه مورد نظر  شده اند که 

آینده حکم  کلیک نکنند، در یک ساعت 
جلبشان صادر خواهد شد.

عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  مسئول 
بر  تاکید  بــا  کــرمــانــشــاه  اســتــان  انــقــاب  و 
ایــن کــه شــهــرونــدان بــایــد مــراقــب چنین 
کــرد:  عــنــوان  باشند،  جعلی  پیامک های 

برای این که شهروندان پیامک های جعلی 
را از واقعی تشخیص دهند باید این نکات 

را مورد توجه قرار دهند.
مـــســـئـــول روابــــــــط عـــمـــومـــی دادســــــــرای 
کرد:  اضافه  کرمانشاه  انقاب  و  عمومی 
سوی  از  کــه  شکوائیه هایی  رهگیری  کــد 
قضایی  الــکــتــرونــیــک  خــدمــات  ســامــانــه 
چهار  که  است  رقمی   ۱۶ می شود،  ارســال 

رقم سمت چپ آن سال است.
عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  مسئول 
و انقاب استان کرمانشاه با بیان این که 
ــوه قــضــایــیــه بــا سر  تــمــام پــیــامــک هــای قـ
گفت:  می شوند ،  ارســال   adliran شماره 
قوه  در  پیامکی  خدمت  هیچ  برای  تقریبا 
با  الــکــتــرونــیــک  دادرســــی  بــجــز   ( قضاییه 
تومان(  هــزار   ۱۰ هزینه  و  دعــوی  اصــحــاب 

پولی از مردم گرفته نمی شود.
قنادی در پایان گفت: خبر حکم جلب در 

ج نمی گردد. پیامک در

امروز  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده 
همه مسئوالن کشور حامی خانواده بزرگ انتظامی هستند 
چرا که کارکنان رشید و جان بر کف آن مجاهدانه برای تامین 

امنیت شهروندان فداکاری و تاش می کنند. 
اظهار داشت:  نریمانی"  "امان  آیت اهلل  گزارش جام جم،  به 
حادثه ای که منجر به شهادت مامور فداکار و مظلوم پلیس 
 شد باعث ناراحتی و نگرانی همه مردم و مسئوالن را فراهم

 آورد.
وی با اشاره به برخی ایرادات که در قانون به کارگیری ساح 
رئیس  کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  پلیس  ماموران  برای 
مجلس اشاره درستی به این موضوع داشت و عنوان کرد 
از  استفاده  خصوص  در  را  الیحه ای  باید  انتظامی  نیروی  که 
اسلحه در موارد مشابه این حادثه تهیه و به مجلس ارائه 

کند تا بر اساس آن نمایندگان اقدامات الزم را انجام دهند.
در  قوانینی  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  نریمانی  اهلل  آیت 
و  قید  اما  دارد  وجود  ساح  از  پلیس  استفاده  خصوص 
بندهای زیادی وجود دارد که ارائه الیحه از سوی پلیس به 

مجلس می تواند این قیدوبندها را حذف کند.
کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده 
است  اوباشی  و  اراذل  با  قاطعانه  برخورد  بعدی  موضوع 
در  ناامنی  ایجاد  باعث  گرم  و  سرد  ساح  با  اوقات  گاهی  که 

جامعه و رعب و وحشت میان مردم می شوند.
وی گفت: چرا باید یک شرور به خود اجازه دهد این چنین 
بی مهابا به مامور پلیس که مجری قانون است حمله کند، 
گیرد  صورت  اراذلی  چنین  با  قاطعانه تری  برخوردهای  اگر 

مطمئنا اثرات بازدارنده ای خواهد داشت.
علی  شهید  شهادت  تسلیت  با  پایان  در  نریمانی  اهلل  آیت 
، گفت: ماموران انتظامی در قلب مردم جای دارند  اکبر رنجبر
و تاش و جانفشانی آن ها بر هیچ کس پوشیده نیست و 
در حادثه مظلومیت آن ها باز هم ثابت شد و انتظار می رود 
مامور  این  شهادت  عامل  با  قاطعی  برخورد  امر  متولیان 

وظیفه شناس داشته باشد.

پلیس برای تامین امنیت مردم مجاهدانه تالش می کند 


