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 اولین ایستگاه مطالعه شهری 
در کرمانشاه افتتاح شد
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دیدار مسئوالن با 
معاون سیاسی، امنیتی 

استانداری 

بــه همت قــرارگاه منطقه ای نجف 
اشــرف چشمان بیدار بمو روایتگر شهید 

جواد زنگنه اکران شد. 

»چشمان بیدار بمو 
روایتگر شهید جواد 
زنگنه« اکران شد 
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کرما نشاه

ضرورت بهبود فضای کسب 
و کار برای ایجاد اشتغال

تكريم مراجعين، از اولويت هاي سازماني 
شوراي شهر

پرسنل شوراي شهر با همدلي و همفكري هرچه بیشتر در جهت خدمت به شهروندان گام بردارند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر کرمانشاه رئیس شوراي  شهر طي نشست صمیمي با پرسنل شوراي شهر به تشریح برنامه هاي 

آتي شورا پرداخت و در راس آن تكریم ارباب رجوع را از اولویت هاي شوراي پنجم بر شمرد.
غالمرضا امیري همچنین بر همدلي، همفكري پرسنل و مسئوالن دفاتر اعضاي شورا براي خدمت هرچه بیشتر به شهروندان تاکید داشت.

وي در ادامه به پیگیري امور شهروندان با اصِل اخالق مداري اشاره کرد و افزود: پرسنل شورا و مسئوالن...
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 صفحه3
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مشکل جذب وحفظ نیرو در پزشکی قانونی 
داریم

تمهيدات تامين امنيت عزاداران
صفحه4

اولین ایستگاه مطالعه شهری به نام شاعر فقید کرمانشاه 
اســتاد "محمد رضا فتاحی" در شــهرک الهیه کرمانشاه 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری کرمانشــاه در مراســم افتتاح این 
ایستگاه که با حضور خانواده استاد فقید محمدرضا فتاحی، 
مهندس عیســاییان شهردار منطقه شش، ابراهیم مرادی، 
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شهر، مهدی 
عبدالمالكی رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری، افشین آزادی ...
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2ضميمه رايگان روزنامه دراستان کرمانشاه

 ارســال روزانــه 4000 تن گنــدم مازاد
 از کرمانشاه به دیگر استان ها 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از ذخیره سازی بیش 
از یک میلیون تن گندم در سیلوهای استان خبر داد و گفت: اکنون روزانه حدود چهار 

هزار تن گندم مازاد از کرمانشاه به دیگر استان های کشور می رود.
ایســنا به گزارش مظفر رحیمی از ذخیره سازی یک میلیون و 50 هزار تن گندم 
در ســیلوهای اســتان یاد کرد و افزود: از این میزان نزدیک به 400 هزار تن ذخیره 

سال گذشته و بقیه مربوط به خرید امسال است.
وی با بیان اینكه این میزان گندم ذخیره شــده نیاز چند ســال استان را پوشش 
می دهد، اظهار کرد: نیاز ســاالنه گندم در استان 220 هزار تن برای بخش صنعت 

و خبازی هاست.
به گفته این مسئول، از این میزان بخش زیادی سهم خبازی هاست، به گونه ای 

که حدود 16 هزار تن گندم در ماه به مصرف خبازی ها می رسد.
رحیمی تعداد کل خبازی های استان را 2045 مورد اعالم و خاطرنشان کرد: از 

این تعداد 350 خبازی آزادپز و بقیه یارانه ای است.
وی با بیان اینكه حدود 13 کارخانه آرد فعال اکنون در استان آرد مورد نیاز خبازی 
و سایر بخش ها را تامین می کنند، عنوان کرد: میزان مصرف آرد خبازی های استان 

ساالنه به 180 هزار تن می رسد.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به 
ارســال بخشی از گندم مازاد کرمانشاه به سایر استان های کشور، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون روزانه چهار هزار تن گندم به اســتان هایی مانند سیستان و بلوچستان، 

یزد، سمنان، تهران، استان های شمال کشور و ... ارسال می شود.
رحیمــی از کیفیت خوب گندم کرمانشــاه یاد کرد و ادامه داد: گندم امســال 
کرمانشــاه به دلیل وضعیت بارندگی هایی که داشــتیم خصوصــا از نظر میزان 

"گلوتن" بسیار مرغوب تر از سال های قبل بود.
وی همچنین به ادامه خرید تضمینی گندم هم اشــاره کرد که در برخی مناطق 

سردسیر استان ادامه دارد و رقم کنونی خرید گندم را 637 هزار تن اعالم کرد.
به گفته این مســئول، پول گندم نواحی گرمســیری از جمله ســرپل ذهاب، 
گیالنغــرب و... بین 85 تا 100 درصد پرداخت شــده و بقیــه نیز بزودی پرداخت 

خواهد شد.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور:
 مشــکل جــذب وحفــظ نیرو 

در پزشکی قانونی داریم

قائم مقام ســازمان پزشكی قانونی کشــور با بیان اینكه 
مشكل جذب وحفظ نیرو در پزشكی قانونی داریم، گفت: باید 

با تخصیص اعتبارات الزم این پرسنل را حفظ کرد.
مهر به گزارش عبدالرزاق برزگر در مراســم تودیع و معارفه 
مدیر کل پزشــكی قانونی استان کرمانشاه، سازمان پزشكی 
قانونی را یک ابزار کارشناســی برای دستگاه قضایی دانست 
و گفت: وظیفه ما در مرحله اول پاســخ به استعالمات قضایی، 
ســپس پاسخ به اســتعالمات اداری و پاســخ به ارباب رجوع 
مردمی اســت و در این زمینه تالش های بســیاری صورت 
گرفته هرچند که اعتقاد داریم هنوز به آن چه که ایده آل است 

نرسیده ایم اما در حال تالش و ارتقاء هستیم.
وی افزود : برای آنكه یک رأی عادالنه توســط دســتگاه 
قضایی صادر شــود ما نیز باید کمک کنیم و در این خصوص 
باید نظرات ما کامال دقیق و صحیح باشد لذا توقع ما بهبود کار 

است هرچند که امكانات کمی داریم.
قائم مقام ســازمان پزشكی قانونی کشور خاطر نشان کرد: 
باید شأن ارباب رجوع حفظ شود و اگر ساختمانی برای پزشكی 
قانونی احداث می شــود برای حفظ شــأن مردم است چرا که 

پرسنل ما در شرایط سخت نیز کار کرده اند.
وی تصریح کرد: در جمع پرســنل سازمان پزشكی قانونی 
60 درصد تخصص الزم را دارند و 50 درصد نیز پزشک هستند 
و از آنجا که کار کردن در این ســازمان ســخت است ما برای 
جذب و حفظ نیرو مشكل داریم پس باید با تخصیص اعتبارات 
الزم این پرسنل را حفظ کرد و از سازمان برنامه و بودجه انتظار 

داریم ما را در این راه کمک کند.
همچنین در این آیین از زحمــات کمالی قدردانی و خانی 
به عنوان مدیرکل جدید پزشــكی قانونی اســتان کرمانشاه 

منصوب شد.

ضرورت بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد اشتغال
استاندار کرمانشاه گفت: براي حل 
مشكل بیكاري نیاز به سرمایه گذاري، 
تولید ثروت، برداشــتن موانع بر سرراه 
ســرمایه گذاري و تالش براي بهبود 

فضاي کسب و کار داریم.
به گزارش ایســنا هوشنگ بازوند 
در آییــن معارفــه هدایــت حاتمی به 
عنوان معاون اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری  که با حضــور معاونین و 
مدیران ستادي استانداري برگزار شد، 
اظهار داشــت: در شرایط حاضر تالش 
براي حرکت در جهت حل مشــكالت 
بیكاري، توســعه فضاي کارآفریني و 
بهبود فضاي کســب و کار و همچنین 
تســریع در اجراي پروژه هاي عمراني 
مهمتریــن راهبردهــا و اولویت هاي 

کاري در استان است.

* حل مشکل بیکاري مستلزم 
ایجاد سرمایه گذاري در استان 

است
اســتاندار کرمانشــاه با اشــاره به 
مشــكل بیكاري در استان گفت: شغل 
امكان دارد با ســخنراني از بین برود، 
اما با ســخنراني شغل ایجاد نمي شود، 
لذا براي حل مشــكل بیــكاري نیاز به 
سرمایه گذاري، تولید ثروت، برداشتن 
موانع بر سرراه سرمایه گذاري و تالش 

براي بهبود فضاي کسب و کار داریم.
وی افزود: بزرگترین موانع بر سرراه 
ســرمایه گذاري در بدنــه و مجموعه 
ساختار اداري وجود دارد که این ساختار 
مانع از جذب ســرمایه گذاري مي شود  
و ســرمایه گذار هم در جایي ســرمایه 
گذاري مي کند که اشــتغال و فضاي 

کسب و کار در آن مناسب باشد.
وي تصریــح کــرد: اگر اســتان 
کرمانشــاه داراي نرخ باالي بیكاري 
و عدم فضاي کســب و کار مي باشد، 
کمتر سرمایه گذاري حاضر به سرمایه 
گذاري در اســتان مي شــود، اما ما در 
یک سال گذشــته تالش خود را براي 

تغییر ساختار اداري براي جذب سرمایه 
گذاري به کار گرفتــه ایم و از مدیران 
خواسته ایم با جدیت و پیگیري به دنبال 
ارتقاي بهبود فضاي کســب و کار در 

استان باشند.
بازوند خاطرنشان ســاخت: باید با 
گفتمان مشــكل فضاي کسب و کار را 
در استان حل کنیم و در همین راستا در 
جلسات ســتاد اقتصاد مقاومتي و ستاد 
تسهیل قصد داریم این نوع گفتمان را 
گســترش دهیم تا روند جذب سرمایه 
گذاري در استان به یک فرهنگ تبدیل 
شــود  و مدیران هم باید این نوع رفتار 
را به زیرمجموعه هاي خود گســترش 

دهند.

*در تغییــرات مدیــران به 
دنبال ارتقاي توانمندی هستیم

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان 
اینكــه در انتصابات بــه دنبال ارتقاي 
توانمندي مدیران هستیم،  گفت: ما به 
دنبال مدیران ریســک پذیر و توانمند 
هستیم و در تغییر مدیران تالش داریم 
چنیــن مدیري براي اســتان انتخاب 

شود.
وی گفت: در بحث انتصاب مدیران 
به دنبــال ایجاد شــكاف و اختالف با 
دیگر مســئولین نیســتیم، زیرا اعتقاد 
داریم که ضرر اختالف بین مســئولین 

به مردم مي رسد.
بازوند بــا معرفي هدایت حاتمي به 
عنوان معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري از تالش هاي مهندس رضا 
رحیمي معاون ســابق این حوزه تقدیر 
کرد و گفت: حتمًا در جلســه شــوراي 
اداري که هفته آینــده برگزار خواهیم 
نمود رســما آقاي حاتمي را به عنوان 
معــاون هماهنگي امــور اقتصادي و 
توســعه منابع اســتانداري معرفي و 
همچنیــن از زحمات آقــاي رحیمي 
معاون سابق هماهنگي امور اقتصادي 

تقدیر خواهیم کرد.

خبرخبر

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه از اصالح 10 نقطــه حادثه خیز در جاده های 

استان خبر داد.
فریبرز کرمی اظهار داشت: در محورهای مواصالتی 
استان 66 نقطه پر حادثه داریم که 36 مورد دارای حادثه 

و 10 مورد درصد تصادف پایین تری دارد.
وی افزود: اقدامــات اصالحی که در این میان انجام 

شده آشكار سازی نقاط با نصب عالئم، سرعت گیر و تابلو 
اســت تا اطالع رسانی شود و اگر سرعت مطمئنه رعایت 
نشــود حادثه ساز خواهد شد.مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه این اقدامات را گامی مهم 
در راســتای آرام سازی قبل از رســیدن به نقطه های پر 
حادثه دانست و گفت: 10 نقطه پر حادثه نیز در محورهای 

مواصالتی استان اصالح هندسی شده اند.

وی درباره وضعیت جاده های شهرســتان های غربی 
گفت: 12 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای انجام 
عملیات روکش جاده ها جذب شده و درصدد این هستیم 
که پیمانكار مشــخص و کار آغاز شود.کرمی بیان کرد: 
در بحث بازسازی پل های آسیب دیده و تخریب شده در 
این مناطق بر اثر زلزله نیز 2 میلیارد تومان جذب شــده و 

اقدامات مربوط به آن در دستور کار است.

اصالح ۱۰ نقطه حادثه خيز در جاده های کرمانشاه
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دیدار سرپرست شهرداری و اعضاء شورای 
شهر از منطقه محروم کهریز

مهندس حامد لعل بخش سرپرســت 
شــهرداری و ابراهیم مرادی و سید پیمان 
موســوی از اعضاء شورای شهر و شهردار 
منطقه 3 و جمعی دیگر از مدیران شهرداری 
از منطقــه محروم کهریز دیدار و از نزدیک 
در جریان مشــكالت و درخواســت های 

اهالی این شهرک قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه در این دیدار مهندس 
لعل بخش با اشــاره به تالش شهرداری جهت خدمت رسانی مناسب به ساکنین این 
منطقه گفت: شهرک کهریز مدت زمان زیادی نیست که به شهر کرمانشاه الحاق شده 
اما طی این مدت شهرداری تمام تالش و امكانات خود را به کار بسته که به مردم و اهالی 
این شــهرک خدمات رسانی مناسب را ارائه نماید.وی افزود: در بحث آسفالت اقدامات 
خوبی در این شــهرک انجام گرفته که باید تداوم یابد و جهت رفع برخی از مشــكالت 
این منطقه نیاز به کمک و همكاری سایر دستگاههای اجرایی داریم. شایان ذکر است 
در این دیدار مهندس لعل بخش ضمن گفتگو با اهالی شــهرک کهریزک بر تالش و 

کوشش جهت انجام درخواست ها و رفع مشكالت این منطقه تاکید نمود.

نمایشــگاه »خون و قلم« در نگارخانه شهر 
افتتاح شد

نمایشــگاه آثار برتر خوشنویســی شده 
گزیده وصیت نامه شــهدا شهر کرمانشاه با 

عنوان »خون و قلم« افتتاح شد.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کرمانشاه، نمایشگاه آثار برتر خوشنویسی 
شــده گزیده ای از وصیت نامه شهدا شهر 

کرمانشــاه با عنوان »خون و قلم« با حضور اعضای شــورای اســالمی شهر، رئیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان 
کرمانشــاه، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، رئیس حوزه هنری 
انقالب اســالمی استان کرمانشــاه، رئیس انجمن خوشنویسان استان، رییس بسیج 
هنرمندان و جمعی از اصحاب رســانه و هنرمندان عرصه خوش نویسی در نگارخانه و 
فرهنگسرای شهر واقع در چهار راه مطهری غربی)جوانشیر سابق( افتتاح شد.بر اساس 
این گزارش 47 اثر برتر از وصیت نامه شــهدای کرمانشاه در این نمایشگاه به نمایش 
گذاشــته شده است. گفتنی است این نمایشگاه از شنبه 17 شهریور لغایت 25 شهریور 
صبح ها از ســاعت 8 ای 12 و عصر ها از ســاعت 17 الی 20 میزبان عالقمندان و همر 
دوستان کرمانشاهی است.سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن خوشنویسان استان، سپاه نبی اکرم )ص( 

و حوزه هنری در اقدامی مشترک اقدام به برگزاری این جشنواره نموده اند.

رئیس شوراي شهر کرمانشاه مطرح کرد؛
تکریم مراجعیــن، از اولویت هاي 

سازماني شوراي شهر 

پرســنل شوراي شــهر با همدلي و همفكري هرچه بیشتر در 
جهت خدمت به شهروندان گام بردارند.

به گزارش روابط عمومي شــوراي اســالمي شهر کرمانشاه 
رئیس شــوراي  شهر طي نشست صمیمي با پرسنل شوراي شهر 
به تشریح برنامه هاي آتي شورا پرداخت و در راس آن تكریم ارباب 

رجوع را از اولویت هاي شوراي پنجم بر شمرد.
غالمرضا امیــري همچنین بر همدلي، همفكري پرســنل 
و مســئوالن دفاتر اعضاي شــورا براي خدمت هرچه بیشتر به 

شهروندان تاکید داشت.
وي در ادامه به پیگیري امور شهروندان با اصِل اخالق مداري 
اشــاره کرد و افزود: پرسنل شورا و مسئوالن دفاتر نمایندگان باید 

اعضاي شورا را در جریان روند امور شهروندان قرار دهند.
در ادامه این جلســه که در محل ســالن جلســات شهرداري 
مرکزي برگزار گردید، پرســنل شــورا نیز به بیان نقطه نظرات و 
پیشنهادات خود پرداختند که با استقبال و قول مساعد رئیس شورا 
مبني بر پیگیري خواسته هاي پرسنل قرار گرفت و مقرر گردید در 
جلســاتي که به صورت دوره اي برگزار خواهد شد از پیشنهادات 

سازنده استفاده گردد.
قابل ذکر اســت که در ادامه جلســه بیگلري به عنوان مشاور 
عالي اجرایي شــوراي اسالمي شهر کرمانشاه منصوب شد که در 
خاتمه جلســه وی طي سخناني اســتفاده از کوتاهترین ساختار 
اداري را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در برنامه هاي 

آتي شورا  پیش بیني کرد.

در راستای توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه؛ 

اولین ایستگاه مطالعه شهری در کرمانشاه افتتاح شد

اولین ایســتگاه مطالعه شــهری 
به نام شــاعر فقید کرمانشــاه استاد 
"محمد رضا فتاحی" در شهرک الهیه 

کرمانشاه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری کرمانشاه در مراسم افتتاح 
این ایستگاه که با حضور خانواده استاد 
فقیــد محمدرضا فتاحــی، مهندس 
عیســاییان شــهردار منطقه شش، 
ابراهیــم مرادی، رئیس کمیســیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر، مهدی 

عبدالمالكی رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری، افشین 
آزادی رئیــس حوزه هنری اســتان 
کرمانشــاه، خانم محمــدی معاون 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، جمعی از اهالی فرهنگ و 
هنر و مدیران شهرداری برگزار شد،بر 
لزوم توســعه فضاها و سرانه فرهنگی 

در شهر کرمانشاه تاکید شد.
مهندس عیساییان شهردار منطقه 
6 در آییــن افتتاح این مجموعه گفت: 
این ایســتگاه مطالعه شــهری تنها 

ایستگاه در کل کشور است که با هدف 
ارتقاء فرهنــگ کتاب و کتابخوانی در 

حوزه شهری بنا نهاده شده است.
وی ادامــه داد: قصــد داریــم در 
تمــام مناطــق شــهر کرمانشــاه با 
همین هدف ایســتگاه هــای مطالعه 
شــهری تاســیس کنیم چرا که یكی 
از مهمترین کارکردهای شــهرداری 
ارائــه خدمات فرهنگــی و اجتماعی 
است و وظیفه ارتقاء فرهنگ عمومی 
شهری بر گردن این نهاد غیر دولتی و 
مردمی می باشــد.وی ابراز کرد: طرح 

ایســتگاه مطالعه در راســتای تبیین 
منویــات مقام معظم رهبری در زمینه 
دسترس  پذیرسازی کتاب برای اقشار 
مختلف مردم، توسعه و ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی، علم آمــوزی و افزایش 

معلومات عمومی جامعه است.
این مســئول افزود: ایجاد ایستگاه 
مطالعــه در مناطق پررفــت و آمد در 
راســتای ارتقای فرهنــگ عمومی، 
افزایــش ســرانه مطالعه بــا رویكرد 
کاهــش آســیب های اجتماعی اجرا 

می شود.

خبرخبر

 اکنون الیروبی "آبشــوران" از سراب قنبر به طرف 
پل چوبی ومیدان ازادگان به ســمت پشت پارک الله با 
یک دستگاه بولدوزر، یک دستگاه بیل مكانیكی ومینی 
لودرو لودر و 6 دســتگاه کمپرسی در حال انجام است تا 

هنگام بارندگی شاهد طغیان آب این رودخانه نباشیم.
معاون خدمات شــهری شــهرداری کرمانشــاه 
خاطرنشــان کرد: الیروبی جوی های آب سطح شهر 
انجام می شود.همزمان با الیروبی رودخانه ها و جوی ها، 
رفع مشكل در نقاطی که سال های گذشته آبگرفتگی 

داشتند نیز در حال انجام ودستورکاراست.
وی با بیان اینكه در سال های گذشته نزدیک به 70 
محل که دارای مشــكل آبگرفتگی در فصل بارندگی 

بودند شناســایی شده است، عنوان کرد: هر سال حدود 
30 یا 40 مورد از این نقاط را اصالح می کنیم و امســال 

نیز کار اصالح این نقاط آغاز شده است.
وی بیان کرد: این کار با لوله گذاری، کانال کشــی 
و جدول گذاری در دســت اقدام است تا بتوان در زمان 
بارندگی، آب های ســطحی را در نهایت توســط این 

کانال ها به "آبشوران" و "قره سو" هدایت کرد.
معاون خدمان شــهری شهرداری کرمانشاه افزود: 
نیروهای ما در همه نقاط فعال هســتند و کار می کنند و 
در تمامی مناطق هشتگانه کار با سرعت پیش می رود.

امیررحیمی؛ مناطق دو، هفت، شــش و پنج را عمده 
مناطقی دانست که در سال های گذشته هنگام بارندگی 

با مشكل آبگرفتگی مواجه بودند و اکنون در اولویت کار 
قرار دارند.وی عنوان کرد: در کنار همه این کارها، طرح 
بلندمدت ســاماندهی آب های سطحی شهر کرمانشاه 
نیز در دســت مطالعه اســت و مطالعه فاز یک و دو آن 

انجام شده است.

شروع به کار اليروبی آبشوران
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ضميمه رايگان روزنامه دراستان کرمانشاه یکشنبه 25 شهریور 1397   شماره 5203

 »چشمان بیدار بمو، روایتگر شهید جواد زنگنه« 
اکران شد 

دیدار مسئوالن با معاون سیاسی، امنیتی استانداری 

به همت قرارگاه منطقه ای نجف اشرف چشمان بیدار 
بمو روایتگر شهید جواد زنگنه اکران شد. 

شــیرین رضایی -خبرنگار جام جم : فیلم 
سینمایی چشمان بیدار بمو در ســینما آزادی کرمانشاه 

با حضور گســترده خانواده شهدا و مسئولین استان اکران 
شد. 

فیلم چشــمان بیدار بمو در خصوص زندگی شــهید 
جواد زنگنه از شــهدای کرمانشاهی اطالعات عملیات 
نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی می باشد 
که روایتگر نفوذ شــهید جواد زنگنــه در دل احزاب ضد 

انقالب در اوایل انقالب و نحوه شهادت وی می باشد.
فیلم توســط قرارگاه رسانه ای بســیج غرب کشور 
بــه عنوان مجری طرح  و تهیه کننــده و با حمایت های 
قرارگاه نجف اشــرف ساخته شــد.در ابتدای این مراسم 
ســردار محمد نظر عظیمی فرمانده قــرارگاه عملیاتی 
نجف اشرف سپاه گفت :ملت قهرمان ما در مقابل دشمن 
ســالهای ســال در دفاع مقدس پایمردی و ایستادگی 
کردند، اوج قله افتخارات ما دفاع مقدس است که  دریای 
بیكرانی از صحنه هایی داریم که امروز ما براساس یكی از 
این صحنه ها فیلم چشمان بیدار بمو را رونمایی می کنیم.

این کاری که با یاری و تالش عزیزان صورت گرفت 
در قالب کنگره شهدای اطالعات عملیات نیروی زمینی 
ســپاه و یادواره شهدای اطالعات عملیات قرارگاه نجف 

اشرف است.
سردار عظیمی ابراز امیدواری کرد به این سرمایه های 
بزرگ و گنجینه های ارزشمند بخوبی توجه شود.در ادامه 
فرهــاد نوری مقدم تهیه کننده فیلم چشــمان بیدار بمو  
گفــت: کار تحقیق و پژوهش این فیلم حدود 2 ســال به 
طول انجامید. فیلم نامه آن براساس روایات واقعی نوشته 
شده است.اکثر سكانس های فیلم و اطالعات مربوط به 

احزاب ضد انقالب بر مبنای واقعیت است. 
نوری مقدم افــزود :160 بازیگر و هنرور در این فیلم 
حضور داشته اند و فیلمنامه نیز 15بار باز نویسی شده است 
که به غیر از کاظم معصومی کارگردان فیلم بقیه عوامل 

فیلم همه کرمانشاهی هستند. 
نــوری مقدم تهیــه کننده فیلم چشــمان بمو گفت 
:ساخت فیلم در اواخر مرداد 96 در تنگه کنشت کرمانشاه 

به مدت 35 روز انجام شد.
همچنین در حاشــیه اکران این فیلم سینمایی از تمبر 
شــهید جواد زنگنه توسط معاون فرهنگی نیروی زمینی 
سپاه رونمایی شد و مســئولین میثاق نامه ای را با شهدا 

امضا کردند.

 در دیداری که به دعوت رئیس اتاق تعاون انجام شده 
بــود مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،دبیر اتاق تعاون 

و جمعی از تعاونگران استان حضور داشتند. 
الهه فرهادی - خبرنگار جام جم: در آغاز غفار 
محمدی رئیس اتاق تعاون فرصت ها و تهدیدهای موجود 
در بخش تعاون را تشــریح کرد و افزود که از دولتمردان 
انتظار داریم تعامالت بیشــتری با فعاالن بخش تعاون 

داشته باشند.
در ادامه جلســه تعانگران حاضر در جلســه هرکدام 
مشــكالت و موانع موجود در حوزه کاری خود را از جمله 
در حوزه تولیدات کشــاورزی، پوشاک، لبنیات، صادرات 

و واردات  و برگــزاری نمایشــگاه ها در جهــت عرضه 
محصوالت بخش تعاون ، بیان کردند.

در ادامــه دکتر الهی تبار ضمــن قدردانی از فعاالن 
عرصه اقتصادی در بخش تعاون اظهار داشت: تک تک 
مســائل و مشكالت مطرح شده را پیگیری نموده و سعی 

خواهند کرد که این مشكالت مرتفع شوند. 
معاون سیاســی امنیتی استانداری در بخش دیگری 
از سخنانشــان افزود: اســتان کرمانشــاه ظرفیت ها و 
پتانسیل های زیادی جهت سرمایه گذاری و توسعه همه 
جانبه را دارد و این امر می طلبد که نگرش ها و بینش های 

مدیریتی در حوزه های مختلف تغییر کند .

در پایان این جلسه از طرف اتاق تعاون از دکتر عزیزی 
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  به پاسداشت خدمات 

ایشان در حوزه تعاون تقدیر و تشكر به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان کرمانشاه با تشریح تمهیدات 
امنیت عــزاداران در ایــام محرم، 
بــه هنجارشــكنان و تخریبگران 
ارزش هــای اســالمی در این ایام 

هشدار داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
دادســرای عمومــی و انقــالب 
کرمانشــاه، محمدحسین صادقی با 
اشاره به اهمیت قیام امام حسین)ع( 
در تاریخ و بویژه در عالم تشیع، اظهار 
داشت: امام حســین )ع( در حقیقت 
با برپایی این نهضــت خونی تازه و 
حیاتــی دوباره به رگ های اســالم 
بخشــید که در آن عصر به انحطاط 

گراییده بود. 
وی بــا بیــان اینكــه تاکنون 
کتاب های بســیاری دربــاره این 
حرکت اصالحی در تاریخ نگاشــته 
شده تاکید کرد: با این وجود، جامعه  
اســالمی هنوز نسبت به فهم بیشتر 
علــل و انگیزه ها، مقاصد و پایه های 

این قیام تشنه است. 
دادســتان عمومــی و انقالب 
کرمانشــاه ادامه داد: امروز شرایط 
ویژه  جامعه ما به گونه ای اســت که 
نیاز به تعمق بیشــتر در ســیره  ائمه  
معصومیــن )ع(، بویــژه در ماهیت 
نهضــت کربال بیشــتر احســاس 

می شود. 
وی در ادامه بر لزوم فراهم کردن 
بســتر برپایی هرچه بهتر عزاداری 
مــردم در این ایام تاکید کرد و گفت: 
بــه منظور برگــزاری هرچه بهتر و 
باشكوه تر مراسم ســوگواری امام 
حســین)ع( و در جهت حفظ حقوق 
عامه به دستگاه های مختلف استان 
دستورالعمل هایی صادر شده است. 

صادقــی با بیــان اینكــه باید 
هماهنگــی الزم بــا هیئت هــای 
عزاداری بــه منظور روان ســازی 
ترافیــک و همكاری با  پلیس در این 
ایام انجام گیرد، تصریح کرد: در این 
راستا روســای هیئت های مذهبی 
باید نســبت به دایر کــردن تكیه ها 
در اماکنــی اقدام کنند که برای تردد 

مردم مزاحمت ایجاد نكند. 
دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان کرمانشاه با اشــاره به اینكه 
واحدهــای آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری ها باید تمهیدات 
الزم را بــرای نظــارت بــر ایمنی 
مساجد، حســینیه ها و سایر اماکن 
مذهبی انجام دهند، تصریح کرد: با 
توجه به حضور انبوه شــهروندان در 
مراسم عزاداری، استقرار اکیپ های 
آتش نشانی در فضاهای پیش بینی 
شــده بــرای برگزاری مراســم ها 
از جمله تاســوعا و عاشــورای )ع( 
حســینی به صورت جــدی مد نظر 

قرار گیرد. 
تاکید  مدعی العموم کرمانشــاه 
کرد: همچنین در نصب داربست ها 
و ایجــاد ایســتگاه های صلواتی به 

گونه ای اقدام شــود که با کمترین 
اشغال معابر، پیاده روها و سواره روها، 
مشــكالت ترافیكی برای عابران و 

وسایل نقلیه فراهم نشود.
وی گفت: در راستای تأمین امنیت 
مراســم مذهبی مقرر است مأموران 
نیــروی انتظامی به صورت فعال در 
هیئت های مذهبــی و همچنین در 
خیابان ها و کوچه هــای منتهی به 
محل های برگزاری مراســم حضور 
داشــته باشــند؛ همچنین نیروی 
انتظامی باید تا زمان رهســپار شدن 
عزاداران به ســمت منــازل خود با 
گشــت زنی مرتب ایمنی کامل آنها 

را تأمین کنند. 
صادقــی بــا بیــان اینكــه در 
جهت پیشــگیری از سرقت منازل 
شهروندانی که به منظور شرکت در 
مجالس عزاداری خانه خود را ترک 
می کنند، مقرر است نیروی انتظامی 
نسبت به تقویت گشت های انتظامی 
مبادرت ورزد، افزود: تنها هیئت هایی 
می توانند اقدام به برگزاری مراســم 
مذهبی در معابــر عمومی کنند که 
از ســازمان تبلیغات اسالمی مجوز 

داشته باشند. 

وی بر لزوم تعیین ســقف زمانی 
برای فعالیت های مذهبی و نظارت 
بر میزان صــدای بلندگوهای مورد 
اســتفاده تاکید کرد و یادآور شــد: 
کارشناســان مرکز بهداشــت نیز 
باید نســبت به نظارت بهداشــتی 
بر نذورات و بازرســی بهداشــتی از 
مخــازن آب، وســایل و ظرف های 
مــورد اســتفاده و همچنین نحوه 
مدیریــت دفع پســماند موکب ها و 

ایستگاه های صلواتی اقدام کنند. 
دادســتان عمومــی و انقالب 
اســتان از شــهرداری خواســت 
ضمن ممانعت از حفاری در مســیر 
دســتجات عزاداری و کاروان های 
حســینی)ع(، ســریعًا نسبت به رفع 
نواقص پیاده روها و مسیرهای تردد 
عزاداران اقدام کند و ایمن ســازی 
الزم بــا نصب عالئــم و تجهیزات 
ضروری و وفــق قوانین و مقررات، 
صورت گیــرد. صادقی با بیان اینكه 
سازمان تبلیغات اسالمی در انتخاب 
مداح، نوحه خوان و اشــعاری که در 
ایام محرم و عزاداری ساالر شهیدان 
خوانده می شــود و ترویج سخنرانی 
در کنار مداحی با اعزام مبلغین واجد 
شــرایط در مراکز عمــده عزاداری 
نظارت داشــته باشد، هشــدار داد: 
هیئت ها توجه داشــته باشند از اقدام 
به اعمالی ماننــد قمه زنی، نمایش 
تصاویــر وهمی از ائمــه - که پیامد 
آن جز تخریب ارزش های اسالمی 
چیز دیگری نیست - و سایر کارهای 
غیر متعارف و توام با خرافه پرســتی 
که بر اســاس فتــاوی مراجع عظام 
تقلید، تناســبی با شــئون این ایام 
ندارد و موجب خدشه دار شدن دین 

می شود جلوگیری کنند.

دادستان کرمانشاه مطرح کرد؛

تمهيدات تامين امنيت عزاداران


