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حکایت جنگ در کرمانشاه
شــهریور ۱۳۵۹ با حمله هوایي عراق به چند  �

فرودگاه ایــران و تعرض زمینــي هم زمان ارتش 
بعث به شــهرهاي غرب و جنــوب ایران، جنگ ۸ 
ســاله حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد. 
اما به صورت غیررســمی جنگ از حــدود دو ماه 
قبل آغازشــده و ارتش عراق بارها و بارها مناطق 
مختلف  قصر شیرین  را زیر آتش سنگین توپخانه 
قرار داده بود. کرمانشاه از معدود استان هایی بود 
کــه از ابتدا تــا انتهاي جنگ، در زیر ســنگین ترین 
حمــالت  رژیم بعث قرار داشــت  و بــا تقدیم نه 
هزار و هشــت صد شــهید، نوزده هزار و شش صد 
جانباز، یك هزار و هفت صد آزاده، نه صد شــهید 
زن، هشــت صد شهید زیر پانزده سال و هزار و صد 
و پنجاه جانباز زن و درنهایت تحمل هزار و صد و 
پنجاه بار بمباران هوایي، نقشــي بی بدیل در تاریخ 

جنگ تحمیلي ایفا کرد.
نداشتن روزي به نام روز ملی

کمتر ایراني پیدا می شود که روز سوم خرداد را 
از یاد ببرد، روزي که در آن به پاس فتح خرمشــهر، 
یک صدا جشن و سرور برپاست تا همگان این روز و 
نقش آفرینی های استان خوزستان و مردمانش در 
جنگ تحمیلي را از یاد نبرند. در سال هشتادوپنج 
بــود که طــرح نام گــذاری پنجم مرداد، ســالروز 
عملیات مرصاد به نام روز ملي کرمانشــاه نیز در 
کارگروه معاونان گردشگري سراسر کشور تصویب 
شد و قرار بر این شد تا پنجم مرداد سالروز عملیات 
مرصاد نیز به نام روز ملي کرمانشاه در تقویم ثبت 
شــود. روزي که  پس از گذشت بیش از یك دهه 
هنوز در تقویم  رسمي کشــور ثبت نشده است. به 
نظر می رســد برخي مسئوالن استاني به جد پیگیر 
ثبت روز ملي کرمانشاه در تقویم نبوده اند و همین 
امر سبب شده اســت تا هنوز ثبت این روز محقق 
نشــود. حسن ســلیمانی رییس مجمع نمایندگان 
استان کرمانشاه، نام گذاری یک روز به نام روز ملی 
کرمانشــاه را اقدامی ارزشــمند برای گرامیداشت 
ارزش های انسانی، قومی و جغرافیایی کرمانشاه 
و نقش این استان در جنگ می داند و در خصوص 
عدم ثبت روز ملی کرمانشاه به شرق می گوید«این 
موضــوع را در جلســه مجمع نمایندگان اســتان 
مطــرح خواهیم کــرد و اقدامات صــورت گرفته 
برای ثبت روز ملی کرمانشــاه را بررسی می کنیم 
تــا ببینیم در حال حاضر، رونــد کار در چه مرحله 
ایی اســت و متولی اصلی پیشــنهاد ایــن روز آیا 
یک تشــکل مردم نهاد بوده اســت یا یک سازمان 
دولتی». نماینده مردم صحنه، هرســین و کنگاور 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد «باید موانع 
و دالیل عدم ثبت این روز طی مدت مذکور بررسی 
و مباحــث حقوقــی آن نیز در نظر گرفته شــوذ».
حشمت اله فالحت پیشه نماینده اسالم آباد غرب 
و داالهو در مجلس شوراي اسالمي نیز در گفتگو 
با ایرنا ضمن تاکید بر لزوم ثبت یک روز به نام روز 
ملی کرمانشاه، می گوید«روز ملي کرمانشاه  سند 

دادخواهي مردم این استان است». 
عدم توجه کافی به نقش کرمانشاه در جنگ

ایــن روزهــا برخی بر ایــن باورند کــه پس از 
گذشــت قریب به ۳۰ سال از پایان جنگ تحمیلی، 
آن طور که شایســته نام و جایگاه کرمانشاه است 
به آن توجه نشــده  و عمال تاریخ جنگ کرمانشاه 
در ســایه دیگر نقاط کشــور قرار گرفته و حق این 
استان درنبردی نابرابر، آن هم با سه جبهه متجاوز 
یعنــي نیروهاي بعث، منافقین و جدایی طلبان ادا 

نشده است.
فالحت پیشــه در این خصوص بــه ایرنا گفته 
است«باوجوداینکه مردم استان در سال های جنگ 
به وظیفه خود که همان وظیفه ایرانی و اسالمی 
بود عمل کــرده و کوتاهی نکردنــد اما به همان 
اندازه موردتوجــه و عنایت قرار نگرفته اند چراکه 
تبلیغات جنگ به منطقه ای دیگر منتقل شد.» اما 
حسن سلیمانی با بیان اینکه موافق در سایه بودن 
کرمانشاه نیســتم به شرق می گوید«جنگ و دفاع 
هــر دو متعلق به نظام جمهوری اســالمی ایران 
بوده اســت و اختصاص به نقــاط خاصی ندارد و 
همه ایرانیان از تمامیت ارضی کشــور خود دفاع 

کردند.»

خبر

سخنان سخیف ترامپ نشانگر خشم 
آمریکا از قدرت ایران است

در  � علمــا  مصطفــی  اهللا  آیــت  فــارس: 
خطبه های نماز جمعه کرمانشــاه گفت: سخنان 
ســخیف رییــس جمهــوری آمریکا علیــه ایران، 
گویای ســبک مغــزی و عصبانیــت وی از قدرت 
جمهوری اســالمی ایران است و باید ذات خبیث 
ترامپ و امثال وی را برای همه بازگو کرد.آیت اهللا 
علما افزود: بارها ثابت شــده هرجا که مظلومی 
بیگنــاه می میرد و یا به او ظلم می شــود ردپایی 
از آمریــکای جنایتکار دیده می شــود.امام جمعه 
کرمانشــاه با تاکید براینکه حرکت در مسیر انقالب 
بایــد تداوم یابــد، تصریح کرد: در پــی دیدار اخیر 
اعضای مجلس خبرگان بــا مقام معظم رهبری، 
بارها بر بررســی مســیر انقالب توســط مجلس 
خبرگان تاکید شــد که این امر عالوه بر اســتمرار 
موجب قــدرت بیشــتر انقالب می شــود.وی در 
بخش دیگر از سخنانش بر فریضه امر به معروف 
و نهــی از منکر تاکید کرد و توجه به آن را موجب 
امنیت جامعه عنوان کرد.امام جمعه کرمانشــاه 
بــا گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و آغاز ســال 
تحصیلی ادامه داد: دانش آموزان کنونی شــرایط 
انقالب و وضعیت هشت ســال دوران مقدس را 
درک نکرده اند از همین رو بیان وقایع، رشادت ها 
و خاطرات آن دوران ضرورت دارد.وي با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در دانشگاه نیروی 
انتظامی، از پرســنل و ماموران این ارگان به عنوان 
برقرارکنندگان نظم و امنیــت در جامعه یاد کرد.
نمازگزاران پــس از اقامه نماز جمعه در اعتراض 
به سخنان توهین آمیز رییس جمهور آمریکا علیه 

ایران، تظاهرات ضد آمریکایي برگزار کردند.
 

تا پای جان از امنیت زائران ایرانی 
دفاع می کنیم

ایرنا:فرمانــده تیپ ۱۱۰ حشــد الشــعبی عراق  �
در حاشیه دیدار مقامات کشــور عراق با مسووالن 
اســتان کرمانشــاه در مرز رسمی خســروی گفت: 
خــودم و تیپم با تمــام امکانات در اختیــار زایران 
ایرانــی عتبات عالیات هســتیم و در ایــن راه همه 
نیروهای ما در حال آماده باش هستند.عامرمحمود 
فیلــی اظهار کــرد: در مناطقی کــه نیروهای تیپ 
۱۱۰ حشد الشــعبی حضور دارند هم اکنون امنیت 
به طور کامل برقرار اســت و نیروها در آماده باش 
هســتند.فیلي با بیان اینکــه نیروهای ما هم اکنون 
در نفــت خانــه، ســعدیه و امام ویــس و حمرین 
حضور دارند ، گفت: در صورت مشــاهده احتمالی 
هر تروریســت و داعشی، نیروهای ما آمادگی کامل 
مقابله با آنها را دارند و در این راه جان خود را فدا 
می کنند.وی اظهــار کرد: هم اکنون همه نیروهای 
ما در حال آماده باش هســتند و دشمن نمی تواند 
کاری از پیش ببرد. فرمانــدار خانقین عراق: آماده 
حضور زایران ایرانی عتبــات عالیات در این منطقه 

هستیم.

هیئت وزیران در حالي  جلسه خود در عصر یکشنبه 
دوم مهرماه، هوشنگ بازوند اســتاندار سابق لرستان را 
به ســمت هفدهمین استاندار کرمانشــاه منصوب کرد 
کــه از ماه ها قبل زمزمه رفتن اســد اله رازانی به گوش 
می رســید. از همان زمان تحلیف دولت دوازدهم زنگ 
تغییر اســتاندار کرمانشــاه بــه صدا درآمــد و نام های 
متعددی برای تصدی این پســت مطرح شــد. از افراد 
بومی مانند علی اوســط هاشــمی، فریبرز محمودیان و 
هدایــت حاتمی گرفته تا گزینه هــای غیربومی ازجمله 
مرتضی زرین گل، اسماعیل دوستی، محمود زمانی قمی 
و...، اما با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی و تردد 
زائران از مرز خســروی و همچنین برگزاری همه پرسی 
در اقلیم کردســتان عــراق، برخی از فعاالن سیاســی 
معتقد بودند که اســتاندار کرمانشــاه در آخرین مرحله 
تغییر استانداران و پس از پایان مراسم اربعین منصوب 
خواهد شــد.اما دیدار اعضای حزب کارگزاران سازندگی 
بــا رازانی و اعالم حمایــت از او در روز جمعه ســی و 
یکم شــهریور و تشــکیل یک باره چندین کمپین از سوی 
طرفــداران رازانی و درخواســت از رئیس جمهور برای 
ابقای او ، بحث احتمال انتصاب استاندار جدید کرمانشاه 
در جلســه یکشنبه دوم مهر را تقویت کرد. نام هوشنگ 
بازوند برای تصدی اســتانداری کرمانشاه، پس از جلسه 
هیئت دولت در بیســت و دوم شــهریور و برکناری اش 
از ســمت اســتاندار لرســتان مطرح شــد و با توجه به 
شایعاتی مبنی بر مخالفت برخی جریانات اصالح طلب 
با او و همچنین انتشار اخباری مبنی بر نپذیرفتن سمت 
استانداری کرمانشاه از ســوی بازوند، جدی شدن آمدن 
او به کرمانشــاه در هاله ای از ابهام قرار داشت تا اینکه 
از شامگاه شنبه اول مهر، نام بازوند به عنوان جدی ترین 
گزینه تصدی اســتانداری کرمانشاه در صدر اخبار استان 

قرار گرفت.
هوشنگ بازوند کیست:

هوشــنگ بازوند متولد ۱۳۴۱ در شهرستان نهاوند از 
توابع استان همدان است، بازوند دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی عمران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم 
و دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری منطقه ای است. 
او عهده دار ســمت استاندار لرســتان در دولت یازدهم 
بوده است. تا پیش از انتصاب موسی خادمی به سمت 
استاندار لرســتان در جلســه هیئت دولت در بیست و 
دوم شــهریور، نام او به عنوان گزینه استانداری کرمانشاه 
مطرح نبود اما به یک باره نام بازوند به عنوان گزینه اصلی 
استانداری کرمانشــاه مطرح و حتی احتمال انتصاب او 
بســیار محتمل تر از ســایر گزینه ها ازجمله علی اوسط 

هاشمی و فریبرز محمودیان شد.
استاندار جدید کرمانشاه معاونت عمرانی استانداری 
اســتان مرکزی، معاونت عمرانی اســتانداری اســتان 
لرســتان، معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
همدان، فرمانده گردان مهندســی المهدی وابســته به 
قرارگاه صراط، معاونت پشتیبانی و اداری و مالی شرکت 
مس سرچشمه کرمان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توســعه همدان، رئیــس هیئت مدیــره ذوب آهن غرب 
کشور و سرپرست استانداری استان مرکزی را در کارنامه 

دارد. بازوند عالوه برداشــتن ســوابق متعــدد در امور 
عمرانی و اجرایی، دســتی نیز بر آتش ورزش داشــته و 
عضو هیئت رئیســه فدراســیون دوچرخه سواری کشور، 
مؤسس باشــگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان و رئیس 
هیئت مدیره آن، مؤسس باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع 
اراک، مؤســس باشگاه ورزشــی افالک لرستان و رئیس 

هیئت مدیره آن در سوابق کاری او دیده می شود.
بازوند حــدود یک دهه در ســمت های مختلف در 
اســتانداری مرکزی مشــغول به فعالیت بــود تا اینکه 
ســرانجام انتصاب او به عنوان اســتاندار استان لرستان 
به ایــن همکاری طوالنی مدت خاتمــه داد. با توجه به 
ســابقه طوالنی حضور او در اســتان مرکزی، بسیاری از 
رســانه ها از بازوند به عنوان گزینه احتمالی اســتانداری 
مرکزی نــام می بردند.بازوند در مدت زمان حضورش در 
استانداری لرستان بیشتر به سمت فعال کردن واحدهای 
تولیدی و زیربنایی تمایل داشــته و آغاز عملیات اجرایی 
الستیک ســازی خرم آباد،اجرای طرح توســعه فرودگاه 
خرم آباد،افتتاح فاز اول صنایع غذایی گهر دورود، انجام 
اقدامــات الزم برای احیای فوالد ازنا، بازســازی خطوط 
ریلی لرســتان و آغاز عملیات اجرایــی آزادراه خرم آباد 

-اراک ازجمله مهم ترین اقدامات او می باشد.
برای توسعه باید هزینه داد

هوشــنگ بازوند پس از انتصاب موســی خادمی به 
سمت اســتاندار جدید لرستان در مراســمی با گالیه از 
برخــی مطالب عنوان شــده در خصــوص عملکردش 
گفت: « در چهار ســال گذشته با دو قشــر سرمایه گذار 
در اســتان برخورد داشــته ام،از یک جهت سرمایه گذار 
را به اســتان دعوت و از طرف دیگر با ســرمایه بردارها 
برخورد کرده ام و طبیعی اســت ایــن اقدام با تنش ها و 
عکس العمل هایی مواجه خواهد شد، این اقدامات برای 

من هزینه های سنگینی داشت،در این راه خیلی ها به من 
تهمت و افترا زدند و هر چه دلشان خواست گفتند ».

بازوند بابیان این مطلب که مدیریت ارشد استان باید 
بابت توســعه اســتان هزینه پرداخت کند گفته«امکان 
نــدارد که انجام اقدامات توســعه آفریــن بدون هزینه 
باشد،خیلی ها در این مدت به من تهمت زدند که شریک 
بنیاد شهید و یا شریک «الحی» هستم،من این ها را حالل 
می کنم اما آن هایی را که به من نسبت دروغ و نقل قول 

دروغ زدند را حالل نمی کنم و خدا آن ها را نبخشد».
هرچند برخی از منتقدان و فعاالن اقتصادی عملکرد 
او در لرســتان را مثبت ارزیابــی می کنند اما عملکرد او 
انتقاداتی را نیز در پی داشت. حمیدرضا کاظمی نماینده 
مردم پل دختر در مجلس شــورای اسالمی که باید او را 
منتقد اصلي بازوند در طول دوران تصدي اســتانداري 
لرستان دانست در انتقاد از عملکرد هوشنگ بازوند گفته 
«اقداماتی که استاندار لرستان انجام می دهد ازنظر افکار 

عمومی یک کار تبلیغاتی است».
کاظمــی در خصــوص وضعیت اســتان لرســتان 
به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی،گفته اســت: « استان 
لرستان با توجه به اینکه با مشکل بیکاری به طورجدی 
روبه رو است، اقداماتی که استاندار انجام می دهد ازنظر 
افکار عمومی یک کار تبلیغاتی اســت مدیریت اســتان 
نتوانســته اســت کار مؤثری در حوزه اشــتغال، تولید و 

توسعه استان انجام دهد.»
یکي از اصلــي ترین چالش هاي بازونــد در دوران 
تصدي اســتانداري لرســتان بحران آب بــود که هر بار 
یکي از شهرســتان هاي لرستان را درگیر مي کرد و حتي 
منجــر به بحث هایي میــان او و کاظمي گردید.نماینده 
مردم پلدختر و معموالن در مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه اخیرا مدیریت ارشــد اســتان عنوان کرده 

که در صورتی که وزارت نیرو به لرســتان تخصیص آب 
ندهد اســتعفا می دهم گفت«مــن در حال حاضر و در 
همین جلسه می گویم که اگر سهم تخصیص آب استان 
لرســتان توســط وزارت نیرو اختصاص پیدا نکند غیر از 
اســتاندار، مجمع نمایندگان لرستان و همچنین مدیران 
مرتبط با حوزه آب اســتان نیز با هم استعفا می دهیم». 
که هوشنگ بازوند اســتاندار لرستان خطاب به او گفته 
بود«وزیــر نیرو به من گفته اســت به جای اینکه شــما 

استعفا بدهی نمایندگان لرستان باید استعفا بدهند».
انتظارات از استاندار جدید

هوشــنگ بازونــد در هفته دفاع مقدس به ســمت 
اســتانداری استانی منصوب شد که بیشترین آسیب را از 
جنگ تحمیلی متحمل شــد. پس از جنگ بیشتر وقت 
دولت ها معطوف به بازســازي ویرانی هــای باقیمانده 
از جنگ شــد و زیرســاخت های مهم توسعه ای استان 
فرصتي بــراي طرح و پیگیري پیدا نکردند. درنتیجه ۳۰ 
ســال پس از پایان جنگ، کرمانشــاه که به ندرت نامش 
در رأس فهرســتي قرار می گرفت به تنهایی چهارده بار 
در باالي قله بیکارترین اســتان ایران ایســتاد تا همگان 
نتیجه سال ها تالش براي بازسازي این استان که ازقضا 
مرکزیت غرب کشور را داشــته و پیش از جنگ بسیاري 
از کانون های مهم و حســاس توســعه غرب کشور در 
این اســتان بناشــده بود را ببینند. زمانی که کرمانشــاه 
درگیر بازســازی ویرانی های جنگ بود دیگر اســتان ها 
زیرســاخت های توسعه ای و اقتصادی خود را با فراغت 
خاطر گســترش دادند. شاید ســخنان امام جمعه پاوه 
در مراســم شــب خاطره که با حضور حضرت آیت اهللا 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در سوم خرداد ۹۶ برگزار 
شد و گفت«در زمان جنگ تحمیلی مردم سایر استان ها 
به غیــراز غرب و جنوب، فقط عزیزانشــان را از دســت 
می دادند ولی مردم کرمانشــاه و بخصوص شــهرهای 
مرزی، عالوه بر اینکه عزیزانشان را تقدیم انقالب کردند، 
اموال، امالک، باغات و حتی زمین های کشاورزی خویش 
را نیز از دست دادند؛ لذا می طلبد به وضعیت معیشتی 
مردم و اشتغال جوانان بیکار توجه خاصی گردد» گویای 
شرایط استان باشد.بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکاری در اســتان کرمانشاه در بهار سال 
جاری ۲/۲۰ درصد بوده اســت که نســبت به بهار سال 
گذشــته یک درصد رشــد داشته اســت. این مرکز، نرخ 
بیکاری اســتان کرمانشاه در بهار سال ۹۵ را ۱۹٫۲ درصد 
اعالم کرده بود. این آمار در حالي اعالم می شــود که از 
ســال ۹۲ تا ۹۴ بیکاري روندي صعودي در کرمانشــاه 
داشــته و به ترتیب ۶/۱۴، ۷/۱۵، ۶/۱۷ را نشان می دهد 

و درنهایت نیز به ۲۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
فارغ از عملکرد هوشــنگ بازوند در سمت هایی که 
بر عهده داشته،اینک او سکان دار مدیریت ارشد استانی 
شده است که مشکالت متعدد اقتصادی به ویژه بیکاری 
و فقدان سرمایه گذاری، واحدهای تولیدی آن را تعطیل 
و وضعیتش را به مرز هشدار رسانده است و از او انتظار 
می رود با تمام توان استان کرمانشاه را از وضعیت فعلی 
خارج و با انتقال مشــکالت استان به دولتمردان، زمینه 

پیشرفت را فراهم نماید.

بازوند جانشین رازاني شد

هفدهمین استاندار

اعضای شــورای اسالمی شــهر کرمانشاه عصر یکشــنبه دوم مهر ماه در 
ســومین جلسه خود با موضوع انتخاب شهردار، با ۸ رای موافق از یازده رای، 
آرش رضایی شــهردار فعلی کرمانشاه را در سمت خود ابقا کردند. این اتفاق 
در حالی رخ داد  که از اولین روز تشکیل شورا، طیف بندی موافقین و مخالفین 
آرش رضایــی، که به نوعی صف آرایی قدیمی هــا و اعضای تازه راه یافته به 
شورا بود، باعث شده بود که تردید های جدی در مورد ابقا  یا انتخاب شهردار 
جدید و حتی انحالل شــورا به دلیل عدم تصمیم گیری پیش بیاید. این شکاف  
۵ نفره و ۶ نفره در روز انتخاب هیات رییسه شورای اسالمی شهر کرمانشاه به 
اوج خود رســید و طیف اکثریت که اعضای جدید شــورای شهر آن را تشکیل 
می  دهند حتی یک کرسی از هیات رییسه را سهم طیف اقلیت و قدیمی شورای 
شهر ندانســتند. این اختالفات و دو دستگی ها به قضیه انتخاب شهردار هم 
کشــیده شد و طیف اکثریت در مصاحبه های خود ۱۵ گزینه را برای شهرداری 
کرمانشاه در مقابل آرش رضایی شهردار فعلی که گزینه اقلیت بود مطرح می 
کردند. در دو جلســه اول هیچ تصمیم مشخصی برای انتخاب شهردار گرفته 
نشــد و اختالفات و بعضا درگیری های کالمی نشان می داد که تصمیم گیری 

برای انتخاب شهردار جدید  بسیار سخت به نظر می رسد.
اولتیماتوم فرماندار

در حالی که هر روز اخبار نا امید کننده ای از شــورای شــهر به گوش می 
رسید و امید ها برای تصمیم واحد اعضای شورای شهر در مورد شهردار کم تر 
و کم تر می شد، چهارشنبه ۲۹ شهریور، فضل اهللا رنجبر در گفت و گوبا ایسنا از 
اعضای شورای شهر خواست که هر چه سریع تر تکلیف شهرداری را مشخص 
کنند. رنجبر در این رابطه گفت: از اعضای شــورای شهر کرمانشاه درخواست 
دارم به لحاظ اهمیت ارائه خدمات شــهری به شــهروندان و تعیین تکلیف 
درخواست های مردمی که در نوبت رسیدگی هستند، نسبت به تعیین تکلیف 
شــهردار با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنند.او گفت: اعضای شورای شهر 
در تصمیمی معقوالنه و منطقی وضعیت شهرداری را تعیین تکلیف کنند تا 

شاهد خدمتگزاری بیشتری در این عرصه به کرمانشاهیان باشیم.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس قانون اعضای شورای شهر جدید 
باید به سرعت وضعیت شهردار را تعیین تکلیف کنند، گفت: امیدوارم اعضای 

شورای شهر تصمیمی معقوالنه برای تداوم خدمات شهری بگیرند.
رنجبر گفت: معتقدم در حال حاضر شهرداری کرمانشاه دارای برنامه های 
کوتاه مدت و بلند مدت خوبی بوده و روی ریل توســعه عمران شــهری قرار 

گرفته و خدمتگزاری شایسته ای را به مردم کرمانشاه دارد.
در جلسه انتخاب شهردار چه گذشت

جلسه روز یکشنبه شورای شــهر کرمانشاه برای انتخاب شهردار در حالی 
برگزار شــد که پس از مصاحبه اولتیماتوم گونه فرماندار کرمانشاه، اخباری از 
توافق اعضای شــورای شهر برای انتخاب شهردار در این جلسه به گوش می 
رسید و رسانه ها و مردم امیدوار بودند باالخره پس از گذشت بیش از یک ماه 

از تشکیل شورا، تکلیف شهردار کرمانشاه مشخص شود.
در همان ابتدای جلسه طیب حیدری از اعضای طیف اکثریت شورای شهر 
کرمانشــاه از هیات رییسه شورا درخواست کرد که تمامی ۱۲ گزینه پیشنهادی 
شــورا برای اعالم برنامه های خود به جلسه شــورا بیایند و این که تنها ۴ نفر 

از ۱۲ نفر به بیان برنامه های خود بپردازند اشــتباه است. سید پیمان موسوی 
دیگر عضو شورا ضمن مخالفت با این پیشنهاد، گفت: «بیش از یک ماه است 
موضوع تعیین تکلیف شــهردار به طول انجامیده و اینکه باز این جلسه را به 

تعویق بیندازیم به صالح نیست.»  
این موضوع به رای گذاشته شد و اعضای شورای شهر با اکثریت آرا، رای به 
تعیین تکلیف شهردار کرمانشاه در همین جلسه دادند. این اعالم موضع طیب 
حیدری و هم چنین رای ســفید و علنی که سید احسان احسانی در مخالفت 
یــا ابقا آرش رضایی داد بیانگر این بــود که این دو نفر از اصلی ترین مخالفان 

ابقای شهردار فعلی هستند.
ســر انجام پس از رای گیری، ۸ عضو از یازده عضو شورا رای به ابقا آرش 
رضایی دادند تا او به عنوان هفتاد و هشــتمین شهردار کرمانشاه، برای دومین 

دوره متوالی عهده دار مدیریت کالنشهر کرمانشاه شود.
طیب حیدری پس از رای گیــری، در مورد انتخاب آرش رضایی به عنوان 
شهردار کرمانشاه گفت: «شــائبه ای وجود دارد که آقای رضایی شهردار سه 
ماهه است و قرار است در تهران پستی بگیرد، اگر قرار است شهردار سه ماهه 

باشد کار خوبی انجام نداده ایم و باید شهردار چهار سال باشد.»
حیدری افزود: «همه ما جهت حل مشکالت مردم و شهرداری تمام توان 
خود را خواهیم گذاشت و از آقای رضایی هم انتظار داریم مصمم تر از گذشته 
در جهت حل مشکالت مردم تمام توانش را بکار ببندد که در این راه استفاده 

از فکر و نظر فرهیختگان کرمانشاه خالی از لطف نیست.»
حواشی جلسه انتخاب شهردار

- در ابتدای این جلسه سید احسان احسانی با تاخیر وارد جلسه شد و پس 
از ورود نیز صندلی خود را با فاصله ی معنا داری از دیگر اعضای شورای شهر 

کرمانشاه قرار داد.
- در جریــان انتخاب اعضای کمیســیون های تخصصی شــورای شــهر، 
غالمرضا امیری در اعتراض به روند انتخاب اعضای این کمیســیون ها جلسه 

شورا را ترک کرد.
حمایت اعضای شورا از شهردار

در حاشــیه این جلسه، اعضای شورای شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران 
حضور یافتند و به ســواالت آنان پاســخ دادند. به گزارش ایرنا رســول آزادی 
رییس شورای اسالمی شهر کرمانشاه پس از ابقای شهردار، ابراز امیدواری کرد 
که وی بتواند زمینه های توسعه هرچه بیشتر کالنشهر کرمانشاه را فراهم کند

او گفت: از امروز شــهردار کرمانشاه مورد حمایت اعضای شورا است تا با 
همکاری و هم افزایی هرچه بیشــتر زمینه توسعه و پیشرفت این دیار فراهم 

شود.
طیب حیدری عضو دیگر شــورای اســالمی شهر کرمانشــاه نیز گفت: با 
انتخاب شــهردار امید می رود فصل تازه ای از عمران و آبادانی در کالنشــهر 

کرمانشاه رقم بخورد.
او گفت: اعضای شــورای اسالمی شهر با تمام توان همراه شهردار بوده و 
حمایت های الزم را از وی به عمل خواهند آورد و در مقابل شهردار کرمانشاه 
نیــز باید با رفع نواقص قبلی و به کارگیری افراد توانمند در راســتای عمران و 

آبادانی شهر بکوشد.
آرش رضایی، مهندس اصالح طلب

آرش رضایی از اصالح طلبان شــناخته شده کرمانشاه، برادر مازیار رضایی 
عضو شورا و عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی کرمانشاه است. 
در کارنامه رضایی عضویت در شــورای شــهر کرمانشاه و معاونت شهرداری 
نیز دیده می شــود. او مدرک کارشناسی و کارشناســی ارشد خود را در رشته 
عمران گرفته است و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه نیز می 
باشــد. آن گونه که در سایت شخصی رضایی و در ســوابق کاری اش نوشته 
شده، او مدیریت پروژه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی امام رضا (ع)، مدیریتی پروژه 
شعبه سرپرستی بانک ملت، مدیریت پروژه ساختمان بهره برداری سد سیمره، 
عضویت در هیئت مدیره مهندسین مشاور نوین شهر زاگرس، معاونت خدمات 
شهری شهردار کرمانشاه، مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران 
کرمان و مدیریت پیمان پروژه ۵۰۰۰ واحدی تعاونی مســکن لشــکر ۸۱ زرهی 
کرمانشاه را در کارنامه خود دارد. رضایی عضو شورای شهر منحله سوم بوده 
است که اختالفات داخلی این نهاد و نیز تنش های آن با استانداری کرمانشاه 
بهانــه انحاللش شــد. از مهم ترین اقدامات رضایی میتــوان به باز کردن گره 
های ترافیکی علی الخصوص در مناطق ۲۲ بهمن و تقاطع امام حســین(ع) 
اشاره کرد. به پایان رساندن تقاطع غیر هم سطح شهدای مدافع حرم از دیگر 
اقدامات مثبت آرش رضایی اســت. علی رغم این اقدامات، فعالین سیاســی 

اصالح طلب اقدامات فرهنگی او را ضعیف ارزیابی می کنند.

رضایی چگونه شهردار شد

برای والدین
باورهای رایج کرمانشــاهی همچون «ِولی َکه» و 
«َوه مه چه» و.. را در آن ها بخشکانیم. در کنار همه 
این هــا در نوجوانی و جوانی بــه آن ها بفهمانیم 
کــه درس خوانــدن به تنهایی کفایــت نمی کند و 
باید دانش را به مهــارت تبدیل کنند تا فردا روزی 
برای یافتن شــغلی مناســب عزت نفسشان را در 
فرمانداری ها  و  اســتانداری ها  ادارات،  راهروهای 
برای یافتن شغلی مناســب زیر پا نگذارند.  وقتی 
چنین شــد آن ها، هم برای خودشــان، همســر و 
خانواده شــان مفید هســتند و هم شهر و کشور و 
دنیایشان. هم خالقیت و مهارت های ارتباطی شان 
پــرورش پیــدا می کنــد و در آینــده روی پاهــای 
خودشان می ایستند و در کنار صفاتی مثل بازاری، 
دانشگاهی و.. انسانیت را مشق می کنند. با تحقق 
چنیــن آرمانی اســت که کرمانشــاه را هم نجات 

می دهیم و چشم انتظار این وآن نمی مانیم...

ادامه از صفحه اول

حماسه زنانه
«از مدرســه برمی گشــتم، ژیانی را که داشتیم، به 
هوانیــروز بردم تا اگر یحیی آمد بــا آن به خانه بیاید. 
شهره خیلی کوچک بود و همراهم بود. تاکسی گرفتیم 
تا به خانه برگردیم. در مســیر بودیم. به نظرم ساعت 
دو بعدازظهر بود. ناگهان شــهره گفــت: «بابا یحیی 
مرد». شــوکه شدم... . بعد از شهادت یحیی، هر وقت 
هلیکوپتری از آســمان رد می شد، کنار پنجره می دوید 
و می گفت «بابا اومد».وقتی پیکر یحیی شمشادیان از 
روبه روی مسجد جامع بر شانه های خلق می خرامید، 
شهره سه ساله بود. شهناز خانم را به سنت گذشتگان، 
از زیــر تابوت یحیــی گذراندند تا همــگان بدانند که 
«نطفه یک قهرمان با اوست». هشت ماه بعد رضا به 
دنیا آمد؛ «وقتی که پــس از زایمان با نوزادم به خانه 
برگشــتم، انگار که یحیی تازه شهید شده باشد، همه 
شــیون کردند...».و این تازه نقطه اوج حماسه نیست؛ 
ســال ۶۵ کرمانشــاه را با بمب خوشه ای شخم زدند. 
پاییــز بود، اواخر پاییــز. «برادرم علــی مقابل خانه با 
ماشینش سرگرم بود. بمب ها که باریدن گرفت، در دم 
به شــهادت رسید. پدرم هم در همان بمباران زخمی 

شد و چند روز بعد در بیمارستان به شهادت رسید». 
در شــهر پرنده پر نمی زد که علــی و پدرش را به 
خاک سرزمینش ســپرد. صدای انفجار و آژیر، با بوی 
باروت و خون می آمیخت و با بغض شور گلو، به درون 
سینه  اش هجوم می آورد. مادرش، دیگر نای ایستادن 
نداشــت. همان جا، روی خاک نشسته بود. از نگاهش 
می خواندی که دیگر امید و اشتیاقی به زیستن ندارد. 
دلش می خواهد همان جا چشم هایش را ببندد و تا ابد 
باز نکند تا شــاید زمان بایستد و این داغ های سوزان و 
دمادم، لحظه ای سرد شود. اما او بر پای ایستاد. دست 
یک کودک خردسال در دســتش بود و با دست دیگر 
کــودک دیگرش را در آغوش نگاه داشــته بود؛ «بلند 
شــو مادر. همه مردان مان کشته شــدند. همین یکی 
مانده، باید رفت...».«پنجشنبه هر هفته برمی گشتیم، 
می رفتیم ســر خاک. ســه شــهید داشــتیم، یحیی، 
بــرادرم علی و پــدرم علی اصغر... روزهای ســختی 
بود...».واژه هــا گاه چه ناتوان انــد در انتقال مفاهیم. 
چه حقیرند برای کشیدن بار لحظاتی که آدمی تجربه 

می کند؛ «روزهای سختی بود...».
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