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خبرنگاران زمینه توسعه جامعه 
را فراهم می کنند

ایرنا: اســداهللا رازانی  در مراســم بزرگداشــت روز  �
خبرنگار، که با حضــور خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
برگزار شــد، خبرنگاری را شغلی شرافتمندانه دانست 
و گفت: شــغلی که وظیفه اصلی آن کمک به تعالی 
انســان ها و اصالح اندیشــه، بینش و رفتار انســان ها 
است اهمیتی چند برابر پیدا خواهد کرد. وی در ادامه 
خبرنگار را مســتحق تکریم و بزرگداشت دانست و با 
اشاره به شــرایط کرمانشــاه، عنوان کرد: این استان با 
وضعیت مطلوب فاصله دارد و کســانی که درزمینٔه 
مطبوعات و آگاهی بخشــی فعالیــت می کنند نقش 
مؤثری در توسعه اســتان خواهند داشت. این مراسم  
باهمــت خانــه مطبوعات و اســتانداری  برگــزار و از 

خبرنگاران استان کرمانشاه تجلیل شد.

 توسعه روابط کرمانشاه با  عراق 
ایرنا: استاندار کرمانشاه در جلسه کارگروه توسعه  �

صادرات غیرنفتی و روابط خارجی استان در سرسرای 
تدبیر استانداری، بازار عراق را یکی از اهداف تجاری 
اســتان کرمانشاه دانست و با تأکید بر تردد همه ساله 
هیئت هایی از استان کرمانشاه به کشور عراق افزود: 
هرســاله برگزاری نمایشــگاه نیز در اســتان و عراق 
برای توســعه ارتباطات باید در دستور کار قرار گیرد.
اســداهللا رازانی موقعیت اســتان کرمانشاه را نسبت 
به ســایر اســتان های هم مرز با عراق برای افزایش 
ســطح ارتباطات بسیار بهتر دانست و گفت: افزایش 
ســطح ارتباطات در عالی ترین سطح باید در اولویت 
کاری قرار گیرد.وی همچنین به پیشــنهاد اختصاص 
۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های 
تجارت در اســتان اشــاره کرد و گفت امسال نیز ۴۳ 
میلیــارد ریال اعتبار بــرای تقویت زیرســاخت های 
مرز رســمی پرویــز خان شهرســتان قصر شــیرین 

اختصاص یافته است.

ادامه از صفحه اول

کدام شایسته ساالري
اثبات این واقعیت که عدم اســتفاده از زنان و اقدام در 
سطوح عالي مدیریت و در کابینه دولت هاي مختلف 
اعــم از اصــالح طلب و اصــول گرا و معتــدل، هیچ 
ارتباطي با ادعاي شایسته ساالري آنان ندارد اصال کار 

سختي نیست ...
تمــام ســخن همیــن اســت. وقتــی قاعــده ی 
شایسته ســاالری بــر انتخاب وزرا حاکم نبوده اســت، 
چگونه می شود ســهم خواهی را در تضاد با «چیزی» 
دانســت که وجود نداشــته اســت؟ به عبارتی دیگر، 
همین که محدودیت هایي بر کابینه ها اعمال شده است 
یعنی مبنا و معیار شایســته ساالری نیست و لذا با اتکا 

به آن نمی توان علیه سهم خواهی سخن گفت. 
البتــه خطــای مهــم دیگری هــم در ایــن میان 
وجود دارد. کســانی که شایسته ســاالری را در مقابل 
ســهم خواهی قرار می دهند متوجه نیستند که این دو 
موضوع در «امتــداد» هم قرار دارند و نه در «عرض» 
یکدیگر. یعنی وقتی کســانی مثال یک زن و یا یک اهل 
ســنت را به عنوان وزیر پیشنهاد می دهند، از این پیش 
فرض گذشــته اند که این فرد ابتدا شایســته اســت و 
سپس زن اســت و یا اهل سنت. یعني وقتي از سهم 
این گروه ها در دولت و کابینه بحث میشــود این گزاره 
یك قید مسلم و مستتر در خود دارد و آن قید استفاده 
از افراد شایسته این گروه ها است . در پایان اگر از همه 
این آقاي روحاني که بگذریم خبر خوبي که مي توان به 
این دو گروه موثر ولي بي توقع داد ، این است که براي 
اولیــن بار راي آنها از دید جامعــه ایران پنهان نماند.
شــاید تنها دســتاورد این ماجرا ایجاد همگرایي بین 
اقشــار مختلف جامعه در مسیر مطالبه گري و سهم 
خواهي از دولت است که مي رود تا انها را به این باور 
برســاند که منبعد براي تك تك آرایشان ارزش قائل 
شــوند و  قدر این پتانسیل عظیم را در انتخابات آتي و 

در بزنگاه هاي سیاسي مختلف بدانند.

کرمانشاه، جامعه کلنگی
 در بیشتر مواقع با تغییر هر استانداري و آمدن استاندار 
جدید، بســیاري از برنامه ها ي تعریف شده استاندار 
قبلــي از بین مي رود، غافل از آنکه پشــت هر یک از 
این برنامه  ها ممکن اســت عده اي، روزها و ساعت 
ها برنامه ریزي کرده و مطالعه کرده باشند. بسیاري از 
برنامه هایي که یک شبه توسط مدیران جدید برچیده 
مي شــود، ممکن است محل ایراد باشــد، اما بجاي 
اصالح ســاختار از پیش موجود، این خانه را ویران و 
خانه اي از نو بنا مي کند تا منتظر تیشه اي دیگر باشد 
که قرار اســت بزودي از راه برسد و بر ریشه این خانه 
فرود آید. چنین اســت که در کرمانشاه در فضایي که 
در آن بــي اعتمادي موج مي زنــد، عده زیادي به هر 
صندلي چشم دوخته اند تا صاحب آن را به زیر بکشند 
و مدتــي هرچند کوتاه خودشــان بــر آن تکیه بزنند. 
فعالیت های سیاســی هم پیرامون همین کار شــکل 
می گیرد و اینجا تنها جایی است که «کُره ولمان کن» 
کارکرد ندارد. چنانچه بعدها براي دیگر استانداران این 
استان نیز خواهد افتاد. عاقبت امر در این بستر «ثبات» 
گمگشــته اصلي راهي است که قرار است این استان 
را به ســمت توســعه ببرد. چاره کار هرچه هست از 
راهکارهای سیاسی و راهروهای استانداری نمی گذرد 

و باید آن را در حوزه های فرهنگی جستجو کرد. 

نگاه

خبرنگاران و مدیران
 دوروی یک سکه

بهرنــگ اعتمادي: امســال هــم روز خبرنــگار مانند 
سال های قبل گذشت، و بسیاري از خبرنگاران، مهمان 
ادارات مختلف بودنــد. خبرنگاراني که باید آنان را به 
چهار گروه تقســیم کرد: گروهي که دوربین در دست 
دارند و مدیران تشنه حضورشــان در مراسم و گفتگو 
با آنان هســتند. گروه دوم که بازهــم مدیران و روابط 
عمومی ها دوستشان دارند، چون همان را می نویسند 
که آن ها می خواهند.گروه ســوم که کارشان نقد است 
البته تا زمانی که با درخواست هایشــان پاسخي داده 
شــود. مدیر با مدیر و عملکرد بــا عملکرد براي آن ها 
فرقي نــدارد، درهرصورت تا رســیدن به مقصود نقد 
می کنند. معمواًل اگر به پستي رسیده باشند در مراسم 
حضوري خوب دارند. درنهایــت گروه چهارم که نقد 
می کنند امــا منصفانه، حرف مــردم را می زنند بدون 
چشمداشــت. معمواًل نه مطلوب مدیران هســتند نه 
سایر رســانه ها. ممکن اســت در مراسم حضورداشته 
باشــند اما تعدادشــان اندك اســت. نگرانــي برخي 
پیشکسوتان عرصه مطبوعات استان از وضعیت حال 
حاضــر فعالیت های رســانه ای و خبرنگاران اســتان، 
بهانه اي شــد تا با دو تن از روزنامه نــگاران به گفتگو 
بنشینیم. در زیر گفتگوي شرق با محمدحسین شیریان 

و جلیل آهنگر نژاد را می خوانید:
خبرنگاران یک سوی قضیه هستند

مدیرمســئول هفته نامــه صــدای آزادی  دربــاره 
مشــکالت  خبرنگاران، به شــرق می گوید: دو کلمه ی 
«خبرنــگار» و «مشــکل»در عرصه ی اطالع رســانی، 
همــزادِی عجیبــی دارنــد. از یک منظــر، جرقه  یک 
مشــکل یا گره می تواند آغاز راهی برای رسیدن به یک 
فرمت ویژه ی رســانه ای باشد، تا خبرنگاری حرفه ای و 
فرصت شــناس از آن یک خبر یا گزارش بسازد. اما گاه 
خود خبرنگار اصل «مشــکل» می شود، این قضیه در 

رسانه های محلی بیش از هر چیزی نمود عینی دارد.
جلیل آهنگر نژاد می افزاید: بخشــی از مشکالت 
رسانه ها، از دفتر روزنامه شروع می شود. مدیرمسئولی 
که درکــی از مدیریت رســانه ندارد، دنبــال خبرنگار 
حرفه ای نیســت. ورودی های نشــریات محلی برای 
به کارگیری خبرنگار، از به کارگیری یک کارگر ســاده ی 
ساختمانی هم ساده تر است. خبرنگار تنها با این عنوان 
پرطمطراق پیش می رود و از دانش رسانه، کاماًل خالی 
اســت. همین امر آغازگر مشکالتی چشمگیر برای او 
و رســانه ای اســت که با ویزایش به سمت اتاق های 
معمواًل بسته ی مدیران می رود. چون گذرنامه ی سواد 
رسانه ای ندارد، به ناچار مشــکالتش کلید می خورد. 
مدیر، چنین خبرنگاری را عماًل به رسمیت نمی شناسد 
و بر همین اســاس اســتقرای ناقص می گیرد و دیگر 
خبرنگاران را هم با همین عینک می بیند. اینجاســت 
که یک بخــش ارتباط بین رســانه و مدیریت به کلی 
شیریان  اختالل می شود.محمدحســین  دســتخوش 
از روزنامه نــگاران قدیمــی کرمانشــاه در گفت وگو با 
شــرق ابتدا گریزي به  مباحث کالن خبرنگاري می زند 
و می گویــد: تعریف مناســبی از خبرنــگاری نداریم؛ 
از رســالت خبرنــگاری تــا اهداف و وظایــف آن؟ در 
تعریــف خبرنگاری؛خبرنــگار بایــد باوجدان،صادق، 
آموزش دیده، مســلط به مفاهیم خبرنگاری و آشــنا 
با اصول خبرنویسی باشــد  و اصل دقت و صحت را 
رعایت کند.شیریان در ادامه بحث سؤاالت کلیشه ای 
و به چالش کشــیده نشدن مدیران را مطرح می کند و 
در ادامه به عالقه مدیران به صداوســیما اشاره کرده 
و می افزایــد: دلیل عالقه مدیران به صداوســیما، نه 
در حرفه ای بودن خبرنگار صداوســیما بلکه در دیده 
شدن مدیر است. صداوسیما پتانسیل باالیی برای دیده 
شدن دارد،  مدیران هم از این رسانه استقبال می کنند. 
از سوي دیگر مدیران  در صداوسیما به چالش کشیده 
نمی شوند، مصاحبه از قبل آماده شده و به  سؤال های 
خیلی کلیشه ی  پاسخ می دهند. به مشکالت اساسي 
ســازمان ها نیز پرداختهنمی شــود و معمواًل خبرنگار 
صداوســیما خیلی شیک ســؤال می پرس و مدیران 
شیک پاســخ می دهند. این نقص اساسي در سازوکار  
مدیریت صداوســیما وجود دارد کــه همه چیز را گل 
بلبل نشــان می دهد. یکی از عالئم علل عدم توسعه 

استان هم همین موضوع است.
مدیران طرف دیگر قضیه هستند

جلیل آهنگر نــژاد در خصوص نقش مدیران در 
ایجاد مشــکالت عرصه رســانه ای، می گوید: بخش 
دیگری از مشکالت از اتاق مدیران و روابط عمومی ها 
شروع می شــود، مدیران و روابط عمومی های آنان، 
الزاماً آموزشــی بــرای چگونگی ارتبــاط و تعامل با 
مجموعه های رســانه ای ندیده اند. بر همین اساس 
نوعی روابط خود خوانده ی گاه ایلی عشیره ای شکل 
می گیــرد و در زیرپوســت این روابــط، گاه نگاه های 
غیر شــفاف تلخی نیز اهل رســانه را به شــدت آزار 
می دهــد. او در ادامه می افزاید: مشــکالت  دیگری 
که بــه متولیان رســانه ای در اســتان ها برمی گردد، 
ضعف مفرط مدیران فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
سامان بخشــی و تعامالت حرفه ای با رسانه هاست. 
مشــکلی که در این اســتان برای هر اهل رســانه ای 
مشهود اســت. مدیرمسئول هفته نامه صدای آزادی 
می گوید: بر همین اساس رسانه ها نه تنها نمی توانند 
بــا ارتباطی مفیــد با بدنــه ی مدیریــت، چرخ های 
توســعه ی اســتانی را به حرکت درآورنــد، بلکه با 
«درد دیده نشــدن» کم کم از قطار زندگی روزمره هم 
جا می مانند.محمدحســین شــیریان هم مدیران را 
یک طرف قضیه مشکالت عرصه خبرنگاري می داند 
و می گوید: باید آســتانه تحمــل و نقدپذیری مدیران 
باال برود و باید مشــکالت مردم و سازمان ها از سوی 

خبرنگاران مطرح و از سوي مدیران رفع گردد. 

شــوراي چهارم با همه حرف و حدیث هایش به 
ایســتگاه آخر رسید: از استیضاح شــهردار نزدیك به 
اعتدالگرایان تا انتصاب شهردار اصالح طلب. از تبرئه 
دســته جمعي اعضا، از اتهاماتــي همچون اخذ وام 
کالن غیر قانوني و دو شــغله بودن تا انتشار اخباري 
مبني بر بازداشــت چند تن از اعضاي شوراي چهارم 
به جرم اختالس. از اختالفات دروني که گاه به بیرون 
درز مي کرد تا افشــانامه هایي که خطــاب به مردم 
منتشــر مي شــد. در نهایت ۶ نفر از اعضاي شــوراي 
چهــارم با صندلي هاي پر حاشــیه خود خداحافظي 
کردنــد و ۵ نفر همچنان ماندند تا در روایت شــوراي 
جدید نیز ســهیم باشند.اما شوراي پنجم هم از همان 
زمان انتخابات با حاشیه همراه بود. از نارضایتي هاي 
همیشگي مردم از خرید و فروش رأی در برخي مناطق 
تا تبدیل برخي شهرك هاي حاشیه اي به تعیین کننده 
نهایي فضاي مدیریت شهري. از انتصاب رییس هیات 
نظارت بر انتخابات شــوراي شهر کرمانشاه به سمت 
رییس ستاد انتخاباتي ابراهیم رییسي تا ناکامي مجدد 
شوراي سیاســتگذاري اصالح طلبان در ارائه لیست 
انتخاباتــي براي شــوراي پنجــم و در نهایت بازهم 
انتخابــي بر مدار ایل و عشــیره. از جا به جایي نفرات 
اول و دوم تــا جابه جایي نفر آخــر اصلي با نفر اول 
علل البدل و در نهایت از ســخنراني هاي کارشناسان 
در مورد اهمیت نقش شــورا در مدیریت کالن شهري 
تا رأی قاطع مردم به یــك بازیگر. گویا از همان زمان 
آغاز به کار شوراي شهر که نوید بخش مشارکت مردم 
در فضاي مدني کشور بود حاشیه نیز با آن متولد شد 
و همچنان در کنار شورایي که به آستانه آغاز پنجمین 
دور خود رسیده است رشــد کرد. اما مردم کرمانشاه، 
این بار هم براي غلبه بر مشــکالت خود در شهري که 
برخي کالنشهرش مي خوانند، پاي صندوق ها آمدند 
و فارغ از حاشــیه هاي پر رنگ تر از متن همیشــگي 
شــورا،  نام یــازده نفر را درون صنــدوق انداختند. در 
ادامه در نگاهي گذرا کارنامه متخبان شورا را بررسي 

کرده ایم
ابراهیم مرادی

 ابراهیم مرادي بازیگر و 
مجری معروف طنز در 
کرمانشاه  مرکز  سیماي 
و از چهره هاي محبوب 
تئاتراســتان است که با 
بدســت آوردن چهــل 
و یك هزار و ســیصد و 
ســي و نه رأی توانست 

بعنوان نفر اول شــهر کرمانشاه به شــوراي پنجم راه 
یابد. در شــمارش اولیه آرا، پس از کامران ملکي قرار 
داشــت اما در بازشــماري آرا، به جایگاه اول رسید. از 
همــان زمان اعالم کاندیداتوریــش پیش بیني حضور 
او در شــوراي پنجــم آن هم با آرای باال، کار ســختي 
محسوب نمي شــد. هرچند منتصب به ایل سنجابي 
است، اما باید تنها قسمتي از آرایش را مدیون حمایت 
ایل و تبارش دانســت. از همان زمان که اکثر مجریان 
و بازیگران ســیماي مرکز کرمانشاه سخنوري با لهجه 
هاي عجیبي که نه به فارســي پایتخت و نه به فارسي 
کرمانشــاهي مي ماند را در پیش گرفتند، سخن گفتن 
ساده و صمیمي او به زبان کردی، مزیتي خاص برایش 
بشمار مي آمد. طنزهاي «شــونیوز» و «کرمانشاه ۲۰» 
بر اوج محبوبیتش افزود. تا آنجا که غیبت چند هفته 
ایش از قاب تلویزیون، شــایعات بسیاري را بر سر زبان 
هــا انداخت. شــایعاتي که خودش بارهــا و بارها آن 
را رد کرده. بازي در ســریال ها و فیلم هاي ســینمایي 
همچون «کاهگلي»، «شیرین و فرهاد»، «آخرین روز»، 
«چ» و «میلکان» در رزومه اش دیده مي شود. تا کنون 
فعالیت سیاسي خاصي نداشته  که بتوان بر اساس آن، 
او را منتصب به گروه و یا جریان خاصي دانســت، تنها 
در یکي از سخنراني هایش از مرحوم آیت اهللا هاشمي 
رفسنجاني به نیکي یاد کرده است، که برخي ها همین 
موضع گیري را نشــانه گرایش او به جریان اصالحات 
مــي دانند. ثبــت نام او براي شــورا حــرف و حدیث 
هاي زیادي را به دنبال داشــت. عــده اي حضور او را 
قدم گذاشتن کرمانشــاه در مسیر راه طي شده و بدون 
ســرانجام شوراي شهر تهران که براي سالها در دست 
افراد مشــهور بود، مي دانستند و عده اي نیز حضور او 
را موجب توجه شــوراي شهر به امور فرهنگي عنوان 
مي کردند. در تمامي اظهار نظرهایش بعد از پیروزي 
قاطع در شوراي شــهر، گفته است که مي خواهد در 
کمیسیون فرهنگي شورا فعالیت کند. فرهنگ شهري 
را موضوعــي مي داند که تا کنون برخوردي در خور با 
آن نشــده و باید بعنوان دغدغه اصلي متولیان مورد 
توجه قرار گیرد. در گفتگویــي با روزنامه باختر در این 
خصوص مي گوید:«برنامه هــای اصلی من عالوه بر 
همراهی با دوستانم در شورا، توجه عمیق به رویکرد 
فرهنگی شــهر است و البته معتقدم هر ۶ ماه یک بار، 
همه همکارانم در شورا موظف هستیم عملکرد خود 

و شورا را در ابعاد مختلف به مردم گزارش دهیم.»
کامران ملکی

ملکی مرد اول شوراي 
زمــان  تــا  کرمانشــاه 
بازشــماري آرا بود. اما 
پس از شمارش مجدد 
آرا، با کسب چهل هزار 
و هفتصــد و هشــتاد 
و نــه رأی بــه عنــوان 
راهــي  دوم  منتخــب 

شوراي پنجم شد. ملکي که در انتخابات شورای شهر 
گذشــته، بیشترین آرا را کســب کرده بود، در این دوره 
نتوانست بر شهرت ابراهیم مرادي غلبه کند. گفته مي 

شــود گرایش اصولگرایانه دارد و برخي از خبرگزاري 
هــا نیز نام او را در زمره اعضــاي اصولگرا عنوان مي 
کنند، این در حالي اســت که فعالیت سیاسي خاصي 
در کارنامه اش دیده نمي شــود. متعلق به ایل بزرگ 
پایروند که از ایالت لك زبان کرمانشاه است، محسوب 
مي شــود. کامران ملکي فرزند محســن ملکي عضو 
دوره اول و دوم شوراي شهر کرمانشاه و مورد حمایت 
اتحادیه امالك اســت. دو خبر فوت همســرش بر اثر 
عارضه قلبي و اســتعفایش از شــوراي شهر چهارم 
براي حضور در انتخابات مجلس شــوراي اسالمي و 
در نهایت عدم تاییــد صالحیتش، براي مدتي او را به 
چهره اي خبرساز در اســتان تبدیل کرد. با خبرگزاري 
ایســنا در خصوص اشتباه بودن طرح تعریض خیابان 
مــدرس از جمله مهمترین مواضــع او در خصوص 
مدیریت شهري محسوب مي شود. او در مصاحبه اش 
گفته بود: «در آن دوره می توانستند به موازات خیابان 
مدرس دو خیابان ۴۵ متری احداث کنند و بار ترافیکی 
مدرس را به آنها منتقل کرده و کف خیابان مدرس را 
بــه حالت ســنگ فرش در آورده و آن را کاماًل تجاری 
می کردند.» ملکي عضو ســازمان نظام مهندســي و 
رییس کمیسیون عمران شــوراي چهارم بوده و پس 
از انتخــاب مجددش در گفتگو با باختر در ســخناني 
صریح، شــوراي چهارم را ناموفق ارزیابي کرده است. 
«او معتقد اســت این دوره از شــورای اسالمی شهر 
کرمانشاه از شایسته ســاالری باالتری نسبت به دوره 
های قبل برخوردار اســت و می تواند کاستی هایی را 
که در دوره چهارم به وجود آمده بود و موجب گردید 

موفقیتی نصیب این شورا نشود، جبران نماید .»
رسول آزادی

رسول آزادي در حالي با 
کســب ســي و هشت 
هزار و ســیصد و هفت 
رأی به عنوان نفر سوم 
به شورا راه یافت و پس 
از افراد شــناخته شده 
ابراهیم  همچــون  اي 
مرادي و کامران ملکي 

و پیــش از افرادي مانند حجت  اهللا موســوي اجاق 
و غالمرضــا امیري قرار گرفت، که هیچگونه ســابقه 
سیاسی یا اداری در کارنامه او مشاهده نمی شود. هر 
چند او نفر اول علی البدل دوره ســوم شــوراي شهر 
کرمانشــاه بود، در این دوره از انتخابات شــوراي شهر 
نیز نامش در لیســت حزب اعتدال و توســعه شاخه 
تشکیالت کرمانشاه  که با شــعار «دوباره براي ایران، 
این بار براي کرمانشــاه»، وارد عرصه رقابت ها شــده 
بود، قرار داشت. اما مي توان بیشتر آراي او را به دلیل  
حمایت یکپارچه لك زبان هاي شهرکرمانشاه به ویژه 

ایل کاکاوند از او دانست.  
 سید پیمان موسوی

ســید پیمان موســوي 
متولد ۱۳۶۹ و جوانترین 
عضــو راه یافتــه بــه 
شــوراي شهر است که 
با شــعار ”ســه پیمان 
حــق طلبــي، عدالت 
محوري و مردم داري“ 
وارد عرصه رقابت هاي 

پنجمین دوره شوراي شــهر کرمانشاه شد و توانست 
سي هزار و هشــتصد رأی را ازآن خود کند. چهره اي 
گمنام محســوب مي شود که  بدون هیچ گونه سابقه 
سیاســی یا اداری پا به عرصه رقابت شــورای شــهر 
گذاشته اســت. در رشــته حقوق تحصیل کرده و در 
حال حاضر عنوان جوانترین منتخب شوراهاي مراکز 
اســتانها را نیز به خود اختصاص داده است. فعالیت 
سیاسي نداشته و بر این اســاس در زمره کاندیداهاي 
مستقل جاي گرفته است. موسوي با توجه به سابقه 
خانوادگی اش از حمایت قابل توجهی در مناطق لک 

نشین کرمانشاه برخوردار است.
 سید حجت اهللا موسوی اجاق

سید حجت اهللا موسوی 
اجــاق مرد همــه ادوار 
کرمانشاه  شوراي شــهر 
است که با کسب بیست 
و نه هزار و سیصد و سي 
و دو رأی بــراي پنجمین 
بــار به شــوراي شــهر 
کرمانشاه راه یافت. براي 

موســوي اجاق مي توان دو خصوصیت بارز برشــمرد: 

اول آنکه نوه ســید صالح موســوي اجاق از سادات بنام 
کرمانشاه است و دوم اینکه نمایندگي تمام ادوار شوراي 
شهر کرمانشاه را در کارنامه دارد. اهل منطقه بیلوار مي 
باشــد وکانون آرا او در کرمانشاه را، باید در بافت قدیمي 
شهر به ویژه رشیدي و جلیلي جستجو کرد. مردم منطقه 
بیلوار و ســادات شــهر کرمانشــاه نیز حامیان سنتي او 
هستند. موسوي اجاق سابقه ریاست بر شورای اسالمی 
شــهر کرمانشاه و همچنین ریاســت کمیسیون فرهنگي 
شــورا را در کارنامه خــود دارد. گفتگوي او با خبرگزاري 
ایســنا در مــورد انتخاب شــعباني به عنوان شــهردار 
کرمانشــاه و اذعان به اشــتباه در خصوص این انتخاب 
از جمله مطرح ترین ســخنان او اســت. موسوي اجاق 
در این مصاحبه گفته اســت: «انتخاب آقای شعبانی به 
عنوان شــهردار کرمانشاه اشتباهی از سوی شورای شهر 
کرمانشــاه بود و این را می پذیریم و سعی می کنیم فردی 
را انتخــاب کنیم که جبران مافات شــود». همچنین در 
گفتگو با شــرق درباره ابطال استیضاح شعبانی از سوی 
فرمانداری کرمانشــاه چنین گفته است: «وقتی که سوال 
به فرمانداری ارسال شد آقای فرماندار یادشان نبود هنوز 
تذکری داده نشده است؟ تمام ادله هست. این ها برنامه 
شــان این بود که یک فرصتی بگیرند تا اعضای شــورای 
شــهر که نامه اســتیضاح را امضا کرده انــد را با پیغام 
منصرف کنند.  قول بدهند، شــهرداری را به تاراج بدهد 
که رای من و اعضای شــورا را بگیرند. اما بحمداهللا تمام 
اعضا محکم ایستاده اند. چون یک سری پیشنهادات به 
آنها داده شده که در شــان خود آن افراد است، در شان 
اعضای شــورا نیســت. ما اینجا بحث معاملــه نداریم. 
ان شاهللا همزمان حل اختالف و استیضاح اجرا می شود. 
اســتیضاح دوم نیز انجام شد، طرح سوال انجام شد، که 
هفته پیش بود و ایشان حضور پیدا نکرد و استنکاف کرد. 
اگر حل اختالف رای به رفتن نداد ما همان روز می توانیم 
دوباره اســتیضاح را مطرح کنیــم.» او همچنین در اوج 
بحث های مطرح شــده در خصوص پــروژه منوریل، در 
گفتگویي با مرصاد نیوز در پاسخ به منتقدان منوریل گفته 
بود: «به هر حال منوریل پروژه ای اســت که باید با رفع 

مشکالت و موانع آن، به فکر افتتاح سریع آن باشیم.»
طیب حیدری

آموخته  دانش  حیدري 
رشته عمران از دانشگاه 
تهران و کارشناس ارشد 
مدیریت اجرایی اســت 
که با کســب بیســت و 
شــش هزار و هشتصد 
و نــود و ســه رأی بــه 
ششــم  منتخب  عنوان 

وارد شــوراي پنجم شهر کرمانشاه شــد. او که اصالتًا 
اهل پاوه اســت حضور در هیات مدیره چند شــرکت 
عمرانی؛ عضویت در سازمان نظام مهندسي کرمانشاه؛ 
انجام امور کارشناســي در دادگستري و سابقه تدریس 
در هنرستان ها و دانشــگاه ها را در کارنامه خود دارد. 
حیدری اصــالح طلب و نفر اول مــورد حمایت اهل 
ســنت کرمانشــاه از میان کاندیداهاي اهل سنت ثبت 
نام شــده بود. او  با شــعار ”پایان تکرار، مردمي بیدار، 
فردایــي پر بار“ قدم در عرصه رقابتها گذاشــت. طیب 
حیــدري برادر زاده خلیفه علــي حیدري، امام جمعه 
بخــش باینگان از توابع شهرســتان پاوه اســت که به 
دلیــل محبوبیت عموي خود مــورد حمایت بزرگان و 
شهروندان اهل سنت شهر کرمانشاه قرار گرفت و بیشتر 
پایگاه رأی او را باید در شهرك هایي که جمعیت نسبتا 
قابل توجهی از اهل ســنت در آن ها ساکن هستند، به 
ویژه دولت آباد جستجو کرد. همچنین نام او در لیست 
کاندیداهاي مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه شهر 

کرمانشاه قرار داشت.
ساالر احمد زاده

ســابقه  که  احمدزاده 
عضویــت در شــورای 
شــهر کرمانشاه و حتی 
ریاســت این شورا را در 
کارنامــه خــود دارد با 
بیســت و پنج هــزار و 
دویست و پنجاه و پنج 
رأی مجــددا به شــورا 

راه یافت. در زمان اســتیضاح شعبانی شهردار اسبق 
کرمانشاه، او سخنگوی شورا بود و بسیاری از مطالب 
مورد نظر شورا را بیان می کرد. او مسئول تربیت بدني 
سپاه پاســداران بوده و اصولگرا است. در این دوره از 
انتخابات شــوراي شــهر، به دلیل ریاستش بر هیات 
ورزش هاي همگاني و پهلواني کرمانشــاه و نقشش 

در برگزاري همایش هاي ورزشــي و پیاده روي هاي 
خانوداگــي، مــورد حمایت جامعه ورزشــي نیز قرار 

گرفت.
سید احسان احسانی

شورای  از  که  احســانی 
شــهر دوم همــواره در 
حضور  شــورا  ترکیــب 
داشته اســت،  مهندس 
اعضــای  از  و  عمــران 
ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کرمانشاه است 
که با کسب بیست وچهار 

هزار و نه صــد و چهل ونه رأی، فرصت حضور مجدد در 
شورا را به دســت آورد. احســاني به واسطه محبوبیت 
پدرش ســید حبیب احســاني موردحمایت بســیاري از 
خانواده های قدیمي شــهر کرمانشــاه است. او مدیریت 
نشــریه سیاسي اجتماعي «مبشــر» را بر عهده داشته و 
اصولگرا اســت. در دوران تبلیغــات انتخاباتی، اخباري 
مبني بر حمایت عبدالرضا مصــري نماینده اصولگراي 
مــردم کرمانشــاه در مجلــس و آیت اهللا مستشــاري از 
کاندیداهاي اصولگراي مجلس خبرگان از او منتشر شد. 
هیئات مذهبي شــهر نیز از حامیان او بودند. احســاني 
همچنین ســابقه مدیریت ورزشی را نیز در کارنامه خود 

دارد و دبیر هیئات ورزشی کرمانشاه نیز بوده است.
مازیار رضایی

کســب  بــا  رضایــي 
بیست وسه هزار و سیصد 
و نود رأی توانست براي 
بــار ســوم در شــوراي 
حضور  کرمانشــاه  شهر 
اصالح طلــب،  یابــد. 
موردحمایــت ســازمان 
برادر  و  نظام مهندســی 

شــهردار فعلي اســت. به بر اســاس آنچه خودش در 
وب سایت شــخصی اش نوشــته، مدیریت چندین پروژه 
بزرگ عمرانی را در کارنامه خود دارد. لیســانس عمران 
است و فوق لیســانس خود را در رشته مدیریت اجرایی 
گذرانده است. در دور چهارم شورا، هیئت رئیسه شورای 
شهر را به دلیل سیاسی کاری و عدم رویکرد تخصصی به 
مدیریت شورا موردانتقاد قرارداد. موضوعی که واکنش  
خســرو زرافشاني را در پي داشــت و به طرح یك سري 
مباحث دامنــه دار انجامید. رضایی یکــی از فعال ترین 

نمایندگان شورا در شبکه های اجتماعی است.
غالمرضا امیری

امیری عضو ســه دوره 
شــورای شهر کرمانشاه 
توانست  بوده است که 
بیســت ودو  کســب  با 
و  هشــتصد  و  هــزار 
رأی،  پنجاه وهشــت 
براي بــار چهارم نیز در 
شــورا حضور یابد. اهل 

منطقه کندوله و موردحمایت کرمانشاهیاني است که 
اصالتشان به آن منطقه می رســد. در زمره اعتدالیون 
بوده و در شوراي پنجم نامش در لیست حزب اعتدال 
و توسعه کرمانشاه قرار داشت. رزمنده و جانباز جنگ 
تحمیلی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
و مؤســس اولیــن  آموزشــگاه زبان خارجی اســتان 
کرمانشــاه  بعد از انقالب اســت. در زمان اســتیضاح 
شعباني شهردار وقت کرمانشاه توسط شوراي چهارم، 
امیري با انتشــار نامه ای خطاب به مردم، از فشارهاي 
پشت پرده به شــوراي شهر گله مند شده و با اشاره به 
نام نوبخت و بانك گفته بود برخي با سوءاســتفاده از 
نام این دو، من و حمیدي فر دیگر عضو شــوراي شهر 
را به لغو عضویت تهدید کرده اند. او در انتخابات دور 
قبلی شورای شهر انتقادات جدی به نحوه بازشماری 
آرا داشت. امیری بارها در صحبتهایش به نیکی از آیت 
اهللا هاشمی رفسنجانی یادکرده و در یکی از مصاحبه 
هایش آمــده: «هاشــمی رفســنجانی امیرکبیر زمان 
هســتند.امیدوارم طرز برخورد با این ذخیره ارزشمند 

انقالب تغییر کند»
سید میثم موسوی اجاق

 سید میثم موسوي اجاق 
از ســادات  یکــي دیگر 
موسوي اجاق است که 
با کسب بیست ودو هزار 
و یک صد و چهل وهفت 
به عنوان  توانســت  رأی 
اصلي  عضــو  آخریــن 
جمع  در  پنجم،  شوراي 

یازده مرد شــورا جضور یابــد. جایگاهی که تــا قبل از 
بازشماری مجدد آرا متعلق به احسان حیدریان بود. اما 
پس از بازشــماري مجدد آرا، فرصت حضور در شورا به 
سید میثم موسوی اجاق رسید تا در مهمترین تغییر موثر 
آرای انتخابات شورای شهر کرمانشاه پس از بازشماری، 
در ترکیب اصلی جای گیرد. او داماد ســید ناصر ســید 
آقایي از اعضاي شــوراي منحله ســوم و اصولگراست. 
شعار تبلیغاتیش «نظري نو، انتخابي نو، سرنوشتي نو» 
بود و خودش را با این جمله معرفی می کرد: «نوه قطب 
العارفین آقا سید صالح». البته برخي دلیل موفقیت او 
را نه نوه ســید صالح، بلکه نفوذ پدر همسرش در میان 
مردم می دانند. او کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و 
مدیرعامل شــرکت فنی مهندسی سپنا است  همچنین 
مشــاورت عالی شورای شــهر بروجرد را نیز در کارنامه 
خود دارد. پیشــتر خواهرش راحله الســادات موسوی 
اجاق شانســش را برای ورود بــه مجلس امتحان و رد 

صالحیت شده بود.

 مردان شورا ي شهر پنجم در یك نگاه
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