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محمدحســین صادقی دادســتان عمومــی و انقالب 
کرمانشــاه روز یکشــنبه ۲۳ مهر ۹۶ در نشستی خبری 
در محل دادســرای کرمانشــاه گفت: طرح پاک سازی 
مناطق آلوده به مواد مخدر به صورت جدی و مســتمر 
تا پاک سازی کامل کرمانشاه ادامه می یابد.در روزی که 
مردم استان کرمانشاه شاهد پاک سازی بخش زیادی ...

«محســن ســاالری» بازیگــر، گوینــده و دوبلــور 
کرمانشــاهی، ایــن روزها مشــغول بــازی در نمایش 
«شوایک ســرباز ســاده دل» به کارگردانی «حمیدرضا 
نعیمی» در تاالر وحدت تهران اســت. ساالری کارش 
را در ســال ۷۶ در کرمانشــاه آغــاز کــرد و هم اکنون 

دانشجوی کارشناسی تئاتر در تهران است. 

در کرمانشاه 
آموزش نمی بینیم!
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فاصله کرمانشاه 
تا  اقتصاد مقاومتی

قطار پاییز هم نمى آید!قطار پاییز هم نمى آید!جدال در پیاده روجدال در پیاده رو
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آموزش موسیقی کودک
تئوری، سلفژ بلز، فلوت رکوردر

با شرق کرمانشاه طلوع کنید
تلفن پذیرش آگهی 

۰۸۳۳۸۲۱۲۸۶۰۰۹۱۸۸۳۰۰۸۱۰
info@kshshargh.irt.me/kshshargh :تلگرام kshshargh  :اینستاگرام

خانم قوی    ۰۹۱۸۸۵۸۳۳۸۹
۲۲بهمن  خیابان گلریزان پایین تر از شیرینی پدیده،مهد کودک نازنین

نگاهى به وضعیت 
روستاهاى استان

بررسی مسائل و 
مشکالت ورزش در پارکها

مسافران «بولونیا» 
انتخاب شدند

هوشنگ بازوند در دومین کارگروه اقتصاد مقاومتی 
که در استانداری برگزار شد؛ گفت: جبران عقب ماندگی 
های اقتصادی اســتان نیاز به جهــش اقتصادی دارد 
که این موضــوع نیازمند اقتصاد دانش بنیان اســت.او 
در خصوص درونزا بودن اقتصــاد تاکید کرد که باید از 
خودمان شــروع کنیم و بتوانیم از تمــام ظرفیت های 
ســخت افزاری و نرم افــزاری موجود اســتفاده کنیم.

بازوند، همچنین در خصــوص برونزایی اقتصاد گفت: 
متاســفانه دیپلماســی تجارت را خیلی بلد نیســتیم و 
نمی دانیم که با بازارهای کشورهای اطرافمان چگونه 
مذاکره کنیم.او همچنین بر داشتن نگاه ویژه به افزایش 
تولید داخلی تاکید کرد.در این جلسه استاندار کرمانشاه 
دســتور داد تا واحدهای اقتصادی استان که به تملک 

بانک ها درآمده اند تعیین تکلیف شوند.
بازوند برای دســتیابی به جهش اقتصادی در حوزه 
کشــاورزی ورود شــرکت  های دانش بنیان را در کشــت 

گلخانه ای ضروری دانست...
فاصله کرمانشاه تا دست یابی به اقتصاد دانش بنیان

طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که بر اساس «تولید 
و توزیــع و کاربــرد دانش و اطالعات» شــکل گرفته و 
ســطح باالیــی از ســرمایه گذاری در آن بــه «ابداع» و 
«نــوآوری» اختصاص مــی یابد و فناوری های کســب 
شــده با شدت باالیی مصرف می شــوند و نیروی کار از 

تحصیالت عالی برخوردار است.
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سید امیرحسین بنی اشراف

خرده دانش مدیران شهری

«خداونــد  می گفــت:  بزرگــی 
همیشــه آدم را از سه چیز دور 
کند: ۱-خورده شــپش و خورده 
قرض و خورده دانش. این ســه 
تــا به جــان هرکس کــه بیفتد 
زمیــن گیرش می کنــد. خورده قــرض و خورده 
دانــش هم از خورده شــپش بدترند. » بالفاصله 
می خواهم بگویم این دو همان چیزهایی هستند 
که مدیریت شــهری کرمانشــاه از آن رنج می برد. 
عالوه بر شــایعه عدم پرداخت حقــوق کارکنان 
شهرداری که این روزها سر زبان هاست و به عنوان 
خورده قرض کافی اســت تا شــهرداری را از پای 
درآورد، عدم احســاس نیــاز به یادگیــری و اتکا 
بــه خــورده دانش در اعضــای شــورا و مدیران 
شــهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی بالی 
دیگری است که آسیبش دارد به شهر کرمانشاه و 
مردمانش می رســد. مردم با شکل ها و مدل های 
فکــری مختلف و متفاوت و برحســب درکشــان 
از دنیای اطــراف با همدیگر برخــورد می کنند و 
طبیعتــًا روابــط و تعامالت و مبادالت مســتلزم 
اختالف است. اینجاســت که نهادها ضروری اند. 
شــهرداری به عنوان یک  نهاد به جود آمده است 
تا تســهیل کننده روابط، تعامالت و مبادالت باشد. 
وقتی یک نهاد کارش را به درستی انجام نمی دهد 
باعــث تحمیل هزینه هایی به مردم می شــود که 
در علــم اقتصاد بــه آن می گوینــد: «هزینه های 
مبادله ای». مثاًل ماست بندی را در نظر بگیرید که 
اول صبح چرخ ماشینش در چاله ای که شب قبل 
شــهرداری جلوی مغازه اش کنده است می افتد. 
الجرم ماســت هایش می ترشد و این هزینه زیادی 
را روی دستش می گذارد. هرچقدر ما کارهامان را 
درســت انجام دهیم هزینه هایی به گردن ماست 
که باعث وبانی اش ما نیستیم و عاملش نهادهایی 
مثل شــهرداری اســت که در اصل برای تسهیل 
کارهــای ما به وجــود آمده بودنــد و حاال بالی 
جانمان شده اند. راه اصالح ســاختار این نهادها 
آموزش و یادگیری اســت. امــا وقتی عزمی برای 
اصالح از این طریق وجود نداشــته باشد، آموزش 
و یادگیری هم برعکس عمل می کند. یعنی افراد 
در دســتگاه ها راه هایــی را بــه همدیگر آموزش 
می دهند که بیشــتر منافع شخصی شان را تأمین 
کند و مشــکالت مردم برایشــان محلی از اعراب 
ندارد. همین می شــود که اکثریت اعضای شورای 
شهر کرمانشــاه بدون احساس نیاز به آموزش در 

همایش ملی...

حرف اول
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جناب آقاى صادق ناصرى 
درگذشت نا بهنگام پدر بزرگوارتان مایه تاثر ما را به وجود آورد. این ضایعه 

را به شما و خانواده محترمتان تسلیت مى گوییم. برایتان از خداوند بزرگ صبر 
جمیل و براى آن عزیز از دست رفته، غفران و رحمت واسعه را آرزومندیم.

تحریریه شرق کرمانشاه و خانواده هاى: ممتاز، مرادى، زارعى و بنى اشراف

توسعه موزون و پایدارکرمانشاه 
عزم ملی می طلبد

بررســی تحــوالت توســعه ای  
اســتان کرمانشــاه در چند دهه 
گذشــته نشــانگر ایــن واقعیت 
است که اســتان از نظر شاخص 
های توســعٔه پایدار و موزون با 

مسائل و مشکالت توسعه ای پیچیده ای دست به 
گریبان اســت.  این ســخن به معنای نادیده گرفتن 
تالش های دســت انــدرکاران بویژه در ســه دهه 
پس از پایان جنگ تحمیلی در کرمانشــاه نیســت.
به ســخنی دیگر جایگاه کرمانشــاه در میان ســایر 
اســتان های کشور نشــان می دهد که این استان با 
اهمیت غربی کشــور از نظر شاخص های توسعه 
صنعتی،کشــاورزی،خدمات با مســائل و مشکالت 
عدیده ای روبرو اســت.نظری به لیست بلندباالی 
مشکالت و مسائل توســعه ای استان  و در نتیجه 
رنج ها و گرفتاری های مردم شــریف استان نشان 
می دهد امروزه بیش از هر زمان دیگری الزم است 
مســائل توسعه ای استان در صدر توجه  مسئولین 
و نخبگان و صاحبان ســرمایه اســتان قــرار گیرد.
مســائلی از قبیل بیکاری مزمن و گســترده،ضعف 
بنیان هــای صنعت در ســطح اســتان و  نیز توزیع 
ناموزون بنگاه های صنعتی در ســطح اســتان،راه 
ها و شــبکه مواصالتی،پایین بودن شاخص بهروره 
وری کشاورزی، مشــکالت بخش گردشگری و زیر 
ســاخت های ضروری این حوزه،ســالمت،اموزش 
و نیز گســترش برخی از آســیب هــای اجتماعی 
وتخریب منابع طبیعی و شــاخص های دیگری از 
این دست نشان می دهد شرایط امروز استان نسبت 

به وضعیت مطلوب دارای فاصله  زیادی است .
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