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حادثه عجيب در زمين تمريني چلسي
ب��ه تازگي در زمين تمرين باش��گاه 
چلس��ي اتفاقي غيرمترقب��ه رخ داد 
ک��ه به س��رمربي اي��ن تيم ضرر زد و 
يکي از مس��ئوالن باش��گاه را هم به 
ش��دت ترس��اند. روز پنجشنبه براي 
آبي پوش��ان لن��دن مخصوصًا دو نفر 
آنها روز ترسناک و توأم با بدشانسي 

بود. چند روزي است که وزش بادهاي سهمگين در انگليس، زندگي 
را براي اهالي برخي از مناطق اين کشور از جمله لندن سخت کرده 
اس��ت و روز گذش��ته هم نوبت آبي پوش��ان لندن بود که به خاطر 
وضعيت جوي نامس��اعد اين ش��هر به دردس��ر بيفتند. طبق گزارش 
سان، ورزش يک باد شديد در منطقه زمين تمريني کوبهام باشگاه 
چلسي باعث مي شود شيشه يک ميز واقع در محوطه روباز يکي از 
طبقات فوقاني ساختمان اين مجموعه تمريني، بلند شده و به سمت 
پارکينگ باشگاه به پرواز درآيد. از بدشانسي آنتونيو کونته، سرمربي 
آبي پوشان لندن اين شيشه درست روي در موتور خودروي او فرود 
مي آيد و خسارتي چند هزار پوندي به خودروي نيسان جوک او وارد 
مي کند. اين حادثه اما مي توانست فاجعه آميز تر تمام شود چرا که از 
قضا درست در لحظه فرود آمدن شيشه روي خودروي کونته، استيو 
اتکيتز، مدير روابط عمومي باش��گاه در نزديکي محل حادثه بوده و 
صداي خرد شدن شيشه و پرتاب هزاران تکه شيشه باعث وحشت 
او شده است. يکي از مسئوالن زمين تمريني کوبهام که اين صحنه 
از طريق دوربين هاي مدار بسته ديده است، گفت: حادثه دراماتيک 
بود. اس��تيو داش��ت از کنار خودروي آنتونيو عبور مي کرد تا به سمت 
خودروي خود که همانجا پارک شده بود برود که ناگهان يک شيشه 
مربع ش��کل بزرگ و با س��رعت وحش��ت آور از آسمان فرود آمد و به 

هزاران قطعه تبديل شد که به هر طرف پرتاب مي شد.

چينيهامارارقيباصليخودميدانند
بانوي لژيونر ووشوکار ايران معتقد است که پخش زنده تلويزيوني 
به پيشرفت ووشو کمک مي کند و حضور ووشوکاران ايران در ليگ 
چين بهترين اتفاق اس��ت. به نقل از ايس��نا، الهه منصوريان در مورد 
حضور بانوان ايران در ليگ ووشوي چين گفت: حضور ووشوکاران 
بانوي ايران در ليگ چين بهترين اتفاق است. مبارزه کردن در ليگ 
چين باعث باال رفتن تجربه ووش��وکاران ايران مي ش��ود. چيني ها از 
اصلي ترين رقباي ايران در ووشو هستند و اين اتفاق براي آمادگي 
بدني و روحي بانوان ايران مفيد است. او ادامه داد: حضور ايراني ها 
در ليگ چين به ارتباط فدراسيون ايران با چين برمي گردد که رقابت 
نزديکي با يکديگر دارند. حتي ممکن اس��ت اين رقابت ها در آينده 
بيش تر هم ش��ود. فدراس��يون ووشو در بزرگ کردن ما و شناساندن 
ووش��وي ايران به جهان کمک زيادي کرده اس��ت و اميدوارم نتايج 
خوبي در اين رقابت ها کسب کنيم. بانوي سانداکار لژيونر تيم ملي 
در تيم چانگ چونگ چين، با اش��اره به پيش��رفت س��طح ووش��وي 
ايران اظهار کرد: چيني ها در ووش��و بهترين هس��تند اما برنامه ريزي 
فدراس��يون ايران هم کمتر از چيني ها نيس��ت. تنها تفاوت ووشوي 
ايران با چين اين است که به دليل جمعيت زياد، اين کشور ووشوکاران 
بيش��تري دارد و نف��رات برت��ر هم از بين اي��ن جمعيت زياد انتخاب 

مي شوند که باعث به وجود آمدن ووشوکاران خوبي مي شود.

پيشخوان

ورزشی

هفت��ه نوزده��م لي��گ برتر فوتب��ال با انجام پن��ج ديدار خاتمه 
يافت.

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال روز جمعه ادامه يافت که در يکي از 
مسابقات تيم فوالد خوزستان در تبريز به مصاف گسترش فوالد 

رفت. اين بازي با نتيجه تساوي يک به يک به اتمام رسيد.
حس��ن بيت س��عيد )۲۲( براي فوالد و پيمان بابايي )۵۷( براي 

گسترش گلزني کردند.
فوالد خوزس��تان با اين تس��اوي 33 امتيازي ش��د و در رده دوم 
باقي ماند. گس��ترش فوالد هم ۲۷ امتيازي ش��د و در رده ششم 

جاي گرفت.
سپاهان مقابل ذوب آهن شکست خورد ���

تي��م فوتبال س��پاهان در هفته نوزده��م ليگ برتر مقابل ذوب 
آهن شکست خورد.

تيم فوتبال سپاهان نيز ديروز در نوزدهمين ديدار خود در ليگ 
برتر از س��اعت ۱۵ در ورزش��گاه نقش جهان به مصاف ذوب 
آهن رفت که اين بازي در نهايت با نتيجه ۲ بر ۱ به سود ذوب 

آهن به اتمام رسيد.
ميالد فخرالديني در دقيقه ۱۱ و مرتضي تبريزي در دقيقه ۸۸ 
براي ذوب آهن گلزني کردند و ساس��ان انصاري در دقيقه ۹۴ 
)پنالتي( براي سپاهان گل زد تا دربي اصفهان به کام امير قلعه 

نويي سرمربي ذوب آهن شود.
ذوب آهن با اين برد ۲۹ امتيازي شد و به رده چهارم جدول صعود 

کرد. سپاهان هم ۲۰ امتيازي و در رده دوازدهم باقي ماند.
فرار پرسپوليس از تساوي با سياه جامگان؛ عليپور بازهم  ���

فرشته نجات شد
تيم فوتبال پرسپوليس در حالي که تا دقيقه پاياني بازي با سياه 
جامگان با نتيجه تساوي متوقف شده بود، توسط علي عليپور به 

گل برتري رسيد تا يک پيروزي شيرين به دست بياورد.
تيم فوتبال پرس��پوليس در نوزدهمين ديدار خود در ليگ برتر 
فوتبال از ساعت ۱۴:3۰ روز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد به 
مصاف تيم س��ياه جامگان رفت که اين بازي در نهايت با يک 
گل به س��ود پرس��پوليس به اتمام رس��يد. علي عليپور در دقيقه 

۹۰ براي پرسپوليس گلزني کرد.
برانک��و ايوانکوويچ پرس��پوليس را با ترکي��ب عليرضا بيرانوند، 
محمد انصاري، س��يدجالل حس��يني، صادق محرمي، حسين 
ماهيني، کمال کاميابي نيا، محس��ن ربيع خواه، فرشاد احمدزاده 
)۹3 - شايان مصلح(، وحيد اميري، علي عليپور و گادوين منشا 

)۷۶ - سيامک نعمتي( به زمين فرستاد.

قبل از ش��روع مس��ابقه بازيکنان دو تيم به احترام درگذش��ت 
مصطفي حکمت شعار داور بازنشسته ايران يک دقيقه سکوت 

کردند.
اين ديدار در حالي با س��وت پيام حيدري آغاز ش��د که تيم س��ياه 
جام��گان در دقاي��ق ابتداي��ي هجومي ت��ر ظاهر ش��د و دروازه 
پرسپوليس را تحت فشار قرار داد ولي سرخپوشان تهراني رفته 

رفته بر بازي مسلط شدند و حاکم توپ و ميدان شدند.
شاگردان برانکو در دقيقه 3۸ يکي از خطرناکترين موقعيتهاي 
خود را روي دروازه سياه جامگان ايجاد کردند. فرشاد احمدزاده 
از فاصله دور شوت محکمي را به سمت دروازه حريف زد که با 
اخت��الف ک��م از باالي دروازه به بيرون رفت. همچنين گادوين 
منشا در دقيقه ۴۰ در محوطه جريمه سياه جامگان در موقعيت 
خوبي قرار داشت که ضربه اين بازيکن با اختالف به اوت رفت 

تا نيمه اول با تساوي بدون گل تمام شود.
در نيمه دوم بر خالف ۴۵ دقيقه نخست اين پرسپوليس بود که 
ب��ازي را هجومي آغ��از کرد و وحيد اميري در دقيقه ۴۷ فرصت 

خوبي را براي گلزني از دست داد.
برانکو در دقيقه ۷۶ سيامک نعمتي را به جاي گادوين منشا وارد 

زمين کرد تا نفس تازه اي به خط حمله تيمش بدهد.

حم��الت ب��ي نتيجه پرس��پوليس تا دقيقه پاياني ادامه داش��ت 
ولي اينبار هم علي عليپور بود که در دقيقه ۹۰ فرش��ته نجات 
سرخپوش��ان ش��د و ارس��ال وحيد اميري را از محوطه جريمه به 
گل تبديل کرد تا بازي در نهايت با يک گل به سود پرسپوليس 

تمام شود.
پرسپوليس با اين برد ۴۴ امتيازي شد تا صدرنشيني اش ادامه 
داشته باشد. علي عليپور هم با گل امروز خود ۱۲ گله شد و در 

صدر جدول گلزنان جاي خود را محکم کرد.
توقف استقالل برابر سايپا با اتفاق شيريني که تلخ شد! ���

تي��م فوتب��ال اس��تقالل در هفته نوزدهم لي��گ برتر جمعه و از 
ساعت ۱۶:3۵ در ورزشگاه آزادي به مصاف سايپا رفت که اين 
بازي با تس��اوي يک به يک همراه بود. داريوش ش��جاعيان در 
دقيقه ۲3 براي استقالل گلزني کرد و رضا اسدي در دقيقه ۸۵ 

دروازه آبي پوشان را باز کرد.
سايپا در اين نيمه به جز شوت قلي زاده موقعيت خطرناک زيادي 
نداش��ت. با اين حال اس��تقالل بازي هجومي تري را به نمايش 
گذاشت. در دقيقه ۲3 فرشيد باقري توپي را داخل محوطه سايپا 
ارسال کرد که داريوش شجاعيان ضربه سري را به سمت دروازه 
نارنجي پوش��ان زد. دروازه بان س��ايپا اين توپ را مهار کرد ولي 

در برگشت شجاعيان آنرا به گل تبديل کرد.
شاگردان علي دايي بعد از دريافت گل و در دقايق پاياني حمالتي 
را براي جبران نتيجه انجام دادند که اين حمالت بي نتيجه بود 

و بازي با همان يک گل در نيمه اول تمام شد.
شروع نيمه دوم تحت تاثير شکسته شدن رکورد گل نخوردن 
توسط سيدحسين حسيني دروازه بان جوان استقالل آغاز شد و 
اين بازيکن در دقايقي که توانست اين رکورد را بشکند مصدوم 
بود. در دقيقه ۵۲ يک ضربه خطا پش��ت محوطه جريمه براي 
س��ايپا اعالم ش��د که اين ضربه را مهدي ترابي به تير عمودي 
دروازه زد و در برگش��ت توپ به صورت حس��يني خورد و باعث 
خونري��زي بين��ي وي و توقف چند دقيقه اي بازي ش��د. در اين 
فاصله او توانس��ت رکورد کلين ش��يت تاريخ فوتبال ايران را به 

خود اختصاص دهد.
در دقيقه ۸۵ اين ديدار يک ضربه کرنر نصيب سايپا شد که مهدي 
ترابي اين توپ را روي دروازه ارسال کرد و رضا اسدي با ضربه 

سر دروازه استقالل و سيدحسين حسيني را باز کرد.
استقالل در ثانيه هاي پاياني وقت هاي اضافه توسط علي قرباني 
صاحب يک موقعيت طاليي ش��د که اين بازيکن در حالي که 
ب��ا دروازه ب��ان ت��ک ب��ه تک بود توپ را به بي��رون زد تا بازي با 

تساوي به پايان برسد.
تقسيم امتيازها بين دو تيم جنوبي ليگ ���

تيم ه��اي صنع��ت نفت آب��ادان و پارس جنوبي جم به تس��اوي 
رضاي��ت دادن��د. تيم صنعت نفت آب��ادان در آخرين بازي هفته 
نوزدهم ليگ برتر از ساعت ۱۷ جمعه به مصاف پارس جنوبي 
ج��م رف��ت و در حال��ي که تا دقايق پايان��ي از حريف خود عقب 
بود، گل تساوي را به ثمر رساند و بازي با نتيجه يک بر يک به 
پايان رس��يد. در نيمه اول اين بازي، ش��اگردان تارتار در همان 
پانزده دقيقه ابتدايي به گل رس��يدند و روح ا... س��يف اللهي روي 
پاس اميني، دروازه سوشا مکاني را فرو ريخت. پارس جنوبي در 
نيمه اول مقابل حمالت صنعت نفت مقاومت کرد و با پيروزي 

تک گله به رختکن رفت.
در نيم��ه دوم ني��ز بازيکنان پارس جنوبي تا دقايق پاياني مقابل 
حم��الت صنع��ت نف��ت به مقاومت خود ادام��ه داد اما در دقيقه 
۸۷ آگوس��تو س��زار با يک ش��وت زميني، گل تس��اوي را به ثمر 

رساند.
پارس جنوبي جم با اين تساوي 3۲ امتيازي شد و در رده سوم 
ج��دول باق��ي مان��د. صنعت نفت آبادان ني��ز با ۲۵ امتياز در رده 

نهم قرار گرفت.

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال؛

پيروزی شاگردان برانکو و قلعه نويي و توقف آبي پوشان

تعويض تاريخي مسي در جدال بارسلونا و سلتاويگواورتون به دنبال جذب والکات دربي کاتالونيا در يک چهارم نهايي کوپادل ري
قرعه کشي جام حذفي اسپانيا برگزار شد 
و تيم هاي رئال مادريد و بارسلونا حريفان 

شان در اين مرحله را شناختند.
بارسا موفق شد با برتري ۶-۱ در مجموع 
دو ديدار، س��لتاويگو را شکس��ت بدهد. 

آنها اکنون بايد در اين مرحله با رقيب همش��هري، اس��پانيول 
روبرو شوند.

رئال مادريد هم با برتري ۵-۲ در مجموع دو ديدار از س��د تيم 
دسته دومي نومانسيا گذشت. آنها در اين مرحله هم کار دشواري 
نخواهند داش��ت و براي صعود به نيمه نهايي بايد لگانس را در 

مجموع دو ديدار شکست بدهند. 
در دو ديدار ديگر اين مرحله هم تيم هاي اتلتيکو مادريد و سويا و 

همين طور والنسيا و آالوس به مصاف هم خواهند رفت.

س��م آالردايس، سرمربي اورتون تاييد 
کرد که مذاکرات براي جذب تئو والکات 
بين دو باش��گاه اورتون و آرس��نال در 
جريان اس��ت. اورتون با ساوتهمپتون 
در رقابت براي جذب س��تاره با تجربه 

آرسنال است. در حالي که والکات در آرسنال جايي در ترکيب 
تيم ندارد. آالردايس گفت: فکر مي کنم همه شما از عالقه ما 
به جذب والکات مطلع هس��تيد. اگر بتوانيم او را جذب کنيم، 
خيلي خوشحال مي شوم ولي در حال حاضر مذاکراتي در جريان 
است. اگر اين مذاکرات موفقيت آميز باشد، که البته دشوارترين 
چيز اس��ت، به نظرم اتفاقات خوبي در خط حمله ما رخ خواهد 
داد. ما براي جذب دائمي والکات مذاکره مي کنيم. فکر نمي کنم 

شانسي براي جذب قرضي او وجود داشته باشد.

س��رمربي آبي و اناري هاي کاتالونيا در 
م��ورد ف��وق س��تاره آرژانتيني تيمش 

تصميمي اتخاذ کرد که تاريخي شد.
ب��ه گ��زارش تس��نيم، در جريان بازي 
پنجشنبه شب تيم هاي فوتبال بارسلونا 

و سلتاويگو در ورزشگاه نوکمپ در دور برگشت از مرحله يک 
هشتم نهايي جام حذفي اسپانيا، اتفاقي جالبي رخ داد.

در نيمه دوم اين بازي اتفاقي رخ داد که هواداران بارس��لونا به 
ديدن آن عادت ندارند و مدت بود که شاهد چنين چيزي نبودند: 
تعويض ش��دن ليونل مس��ي قبل از رس��يدن بازي به دقيقه ۶۰ 

بدون آنکه دچار شدن به مصدوميت.
مس��ي در واقع در دقيقه ۵۹ بازي بعد از زدن دو گل از ميدان 

خارج شد و جاي خود را به عثمان دمبله داد. 

مهندس آرش رضايی ش��هردار کرمانش��اه به همراه معاونين ، مديران 
س��ازمان ها و ش��هرداران مناطق ، رئيس و اعضای ش��ورای اسالمی 
ش��هر کرمانش��اه  با نماينده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه  کرمانشاه 
حضرت آيت اهلل علما  ديدار  و گزارش اقدامات شهرداری کرمانشاه را 
ارائه نمودند . نماينده ولی فقيه در استان : همدلی و همراهی شورای 

اسالمی شهر و شهرداری به نفع شهر و مردم خواهد بود . 
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری کرمانشاه مهندس 
آرش رضايی شهردار کرمانشاه به همراه معاونين ، مديران سازمان ها 
و شهرداران مناطق ، رئيس و اعضای شورای اسالمی شهر کرمانشاه  
با نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه  کرمانشاه حضرت آيت اهلل 

علما  ديدار  و گزارش اقدامات شهرداری کرمانشاه را ارائه نمودند .
 

در اي��ن دي��دار آي��ت اهلل علما نماينده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه 
کرمانشاه با تاکيد بر خدمت رسانی مناسب و مطلوب به مردم گفت : 
مجموعه مديران ما بايد در تکريم ارباب رجوع و حل مشکالت مردم  
همت بيشتری داشته باشند ،مديران  ما بايد با روی باز و حفظ کرامت  
با مردم برخورد کنند و در اتاق مديران هميشه به روی مردم باز باشد  

و مشکالت را با تدبير مديريت و حل کنند.
آيت اهلل علما  افزودند :  ش��هرداری يکی از ارگانهايی اس��ت که مرجع  
تعداد زيادی از مردم است  و حفظ کرامت مردم و حل مشکالت آنها 

بر همه مديران  شهرداری واجب است .
ايشان تاکيد کرد : شورای شهر بايد همدل و يکصدا باشد چرا که اين 
اصل برای مديران ما يک س��رمايه محس��وب  می گردد و همدلی  و 
همراهی ش��هرداری و ش��ورای ش��هر قطعًا به نفع شهر و مردم  خواهد 

بود .

 مهندس رضايی شهردار کرمانشاه نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد  شهرداری گفت  :  شهرداری کرمانشاه  طی سالجاری دوران 
سختی را به ويژه در رابطه  با مسائل مالی و اقتصادی پشت سر گذاشته 

و در بخش درآمدی با مشکالت زيادی مواجه بوده است . 
وی افزود :  بعد از نفت بخش عظيمی از توليد ناخالص ملی به صنعت  
س��اخت و س��از مربوط  می ش��ود  که با رکود  س��اخت و ساز مربوط می 
ش��ود که با رکود  س��اخت و س��از در کش��ور  ،همه شهرداريها که منبع 
اصلی درآمد آنها از اين منبع  می باش��د با مش��کل مواجه ش��ده  اند و 

ش��هرداری کرمانش��اه نيز از اين امر مس��تثنی نبوده  از س��ويی  هم با 
مش��کالتی که برای ش��ورای ش��هر در روند مصوبات وجود داشته در 
طول س��ال و بحث انتخابات  و روی کار آمدن ش��ورای جديد عمال  
مدت زمان زيادی  را جهت تصويب لواحی و طرح ها از دس��ت داديم 
، اما همه اين مشکالت مانع از خدمتگزاری پرسنل خدوم شهردارای 

به شهروندان  نشد . 
ش��هردار کرمانش��اه ادامه داد : در بحث زلزله نيز  ش��هرداری با تمام 
توان و امکانات  به ياری مردم آسيب ديده شتافت  و همچنين  بيش 
از ۱۲۵ کاميون  کمک های مردمی   توسط ماشين آالت  شهرداری 

به مناطق زلزله زده  اعزام گرديد .
 

وی در پايان با تشکر و قدردانی  از رويکرد نماينده ولی فقيه در استان و 
امام جمعه  کرمانشاه  نسبت به مسائل مختلف گفت :  رويکرد و نحوه 
ورود حضرت آيت اهلل  علما ء به موضوعات  و مسائل مختلف استان 
قابل تقدير و تشکر است وجود  ايشان برای استان  غنيمتی محسوب 
می گردد  البته  آيت اهلل علما ء هميش��ه حامی  ش��ورا و ش��هرداری نيز 

بوده اند  و در مباحث مختلف  مدبرانه ورود نموده اند . 
 مهندس کامران ملکی نائب رئيس ش��ورای اس��المی شهر  کرمانشاه 
نيز در اين ديدار گفت : مجموعه مديران شهرداری همواره جهت کم 
کردن  بار روانی مردم و  رفع مش��کالت  آنها  تالش نموده اند و جا 
دارد از شهردار محترم و شهرداران مناطق  و مديران سازمان ها تقدير 
تش��کر کنم ، ش��ورا نيز همواره در کنار ش��هرداری بوده و برای مردم و 

شهروندان سنگ صبوری بوده است . 
 در اين ديدار آيت اهلل علما نماينده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه 
کرمانشاه با تاکيد بر خدمت رسانی مناسب و مطلوب به مردم گفت : 
مجموعه مديران ما بايد در تکريم ارباب رجوع و حل مشکالت مردم  
همت بيشتری داشته باشند ،مديران  ما بايد با روی باز و حفظ کرامت  
با مردم برخورد کنند و در اتاق مديران هميشه به روی مردم باز باشد  

و مشکالت را با تدبير مديريت و حل کنند.
آيت اهلل علما  افزودند :  ش��هرداری يکی از ارگانهايی اس��ت که مرجع  
تعداد زيادی از مردم است  و حفظ کرامت مردم و حل مشکالت آنها 

بر همه مديران  شهرداری واجب است . 
ايشان تاکيد کرد : شورای شهر بايد همدل و يکصدا باشد چرا که اين 
اصل برای مديران ما يک س��رمايه محس��وب  می گردد و همدلی  و 
همراهی ش��هرداری و ش��ورای ش��هر قطعًا به نفع شهر و مردم  خواهد 

بود .
مهندس رضايی شهردار کرمانشاه نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد  شهرداری گفت  :  شهرداری کرمانشاه  طی سالجاری دوران 
سختی را به ويژه در رابطه  با مسائل مالی و اقتصادی پشت سر گذاشته 

و در بخش درآمدی با مشکالت زيادی مواجه بوده است . 
وی افزود :  بعد از نفت بخش عظيمی از توليد ناخالص ملی به صنعت  
س��اخت و س��از مربوط  می ش��ود  که با رکود  س��اخت و ساز مربوط می 
ش��ود که با رکود  س��اخت و س��از در کش��ور  ،همه شهرداريها که منبع 

اصلی درآمد آنها از اين منبع  می باش��د با مش��کل مواجه ش��ده  اند و 
ش��هرداری کرمانش��اه نيز از اين امر مس��تثنی نبوده  از س��ويی  هم با 
مش��کالتی که برای ش��ورای ش��هر در روند مصوبات وجود داشته در 
طول س��ال و بحث انتخابات  و روی کار آمدن ش��ورای جديد عمال  
مدت زمان زيادی  را جهت تصويب لواحی و طرح ها از دس��ت داديم 
، اما همه اين مشکالت مانع از خدمتگزاری پرسنل خدوم شهردارای 
به ش��هروندان  نش��د .  ش��هردار کرمانشاه ادامه داد : در بحث زلزله نيز  
ش��هرداری با تمام توان و امکانات  به ياری مردم آس��يب ديده ش��تافت  
و همچنين  بيش از ۱۲۵ کاميون  کمک های مردمی   توسط ماشين 

آالت  شهرداری به مناطق زلزله زده  اعزام گرديد .
 وی در پايان با تشکر و قدردانی  از رويکرد نماينده ولی فقيه در استان 
و امام جمعه  کرمانشاه  نسبت به مسائل مختلف گفت :  رويکرد و نحوه 
ورود حضرت آيت اهلل  علما ء به موضوعات  و مسائل مختلف استان 
قابل تقدير و تشکر است وجود  ايشان برای استان  غنيمتی محسوب 
می گردد  البته  آيت اهلل علما ء هميش��ه حامی  ش��ورا و ش��هرداری نيز 

بوده اند  و در مباحث مختلف  مدبرانه ورود نموده اند . 
 مهندس کامران ملکی نائب رئيس ش��ورای اس��المی شهر  کرمانشاه 
نيز در اين ديدار گفت : مجموعه مديران شهرداری همواره جهت کم 
کردن  بار روانی مردم و  رفع مش��کالت  آنها  تالش نموده اند و جا 
دارد از شهردار محترم و شهرداران مناطق  و مديران سازمان ها تقدير 
تش��کر کنم ، ش��ورا نيز همواره در کنار ش��هرداری بوده و برای مردم و 

شهروندان سنگ صبوری بوده است . 
 

برگزاریجلسهشهردارکرمانشاهبانمایندگان
سرمایهگذاریازکشورفنالند

 

نشس��ت مقدماتی ش��هردار کرمانش��اه با نمايندگان سرمايه گذاری از 
کش��ور فنالند برگزار گرديد .  مهندس رضايی ش��هردار کرمانش��اه در 
اين نشس��ت گفت : ش��هرداری کرمانش��اه از موضوع سرمايه گذاری 
که به رش��د و توس��عه ش��هر کمک کند استقبال نموده و دست سرمايه 
گذاران را جهت رونق و توس��عه اقتصادی  کرمانش��اه می فش��ارد.  وی 
افزود : کرمانشاه پتانسيل و ظرفيتهای بسيار بااليی دارد که در صورت 
برنامه ريزی و سرمايه گذاری مناسب می توان اين استعدادها را شکوفا 
نمود و از آن در جهت رش��د لقتصادی و ايجاد اش��تغال اس��تفاده نمود .   
شهردار کرمانشاه ادامه  داد : در شهر کرمانشاه  و پروژه های مديريت 
شهری نيز طرح هايی وجود دارد که در صورت سرمايه گذاری مناسب 
و اصولی می تواند منافع شهرداری و سرمايه گذار را به خوبی فراهم 

نمايد و به آبادانی و توسعه شهر کمک کند . 

بازدیدشهردارکرمانشاهازپروژههایعمرانی
مهندس آرش رضايی ش��هردار کرمانش��اه به همراه معاونت عمرانی 
وچندت��ن ازمدي��ران مناطق ازروند اجرای پروژه های مختلف عمرانی 
درسطح شهربازديدبه عمل آوردوازنزديک درجريان پيشرفت عمليات 
اجراي��ی پ��روژه ها ق��رار گرفت. دراي��ن بازديدتقاطع غيرهمس��طح 

امام حس��ين)ع( تقاطع غيرهمس��طح امام خمينی )ره( س��اماندهی 
ورودی اصلی ش��هرازطرف کمربندی ش��رقی وپيشرفت معبر اتصال 
کيهانش��هربه ب��زرگ راه ام��ام خمينی )ره(م��ورد ارزيابی قرارگرفت . 
درحاش��يه اين بازديدمهن��دس آرش رضايی گفت:مجموعه مديريت 
شهری باتمام توان فعاليتهای عمرانی وخدماتی را درراستای رفاه حال 
شهروندان دنبال می کند. وی افزود:دقت بيشتر در امور فنی وتسريع 
دررونداجرای پروژه های عمرانی يکی از مواردی است که بايد مدنظر 
ق��رار گي��رد ودر اي��ن زمينه نکات الزم به حوزه معاونت عمرانی وحوزه 
حمل ونقل وترافيک مورد تاکيدقرارگرفته اس��ت. ش��هردار کرمانشاه 
تصريح کرد:جادارداز صبروحوصله ش��هروندان عزيز کرمانشاهی که 
درروند اجرای عمليات پروژههای عمرانی بامجموعه شهرداری کمال 

همکاری رادارند تقديرو تشکر نمايم

تاکيدشهردارکرمانشاهبهپاسخگوییمدیرانو
تکریماربابرجوع

 شهردار کرمانشاه خواستار تکريم ارباب رجوع  توسط پرسنل شهرداری 
شد و بر اين امر تاکيد کرد  مهندس آرش رضايی شهردار کرمانشاه گفت 
: رضايت شهروندان از خدمات سازمان شهرداری يکی از شاخصهای 
مهم در سنجش کارآمدی مديران مناطق و سازمانها خواهد بود .  وی 
افزود : جلب رضايت مردم در زمينه ارائه خدمات در حوزه مديريت شهری 
قطعًا موجب افزايش اعتماد بيشتر و در نتيجه مشارکت شهروندان  در 
مديريت ش��هر خواهد ش��د که اين امر يک س��رمايه اجتماعی ارزشمند 
برای پيش��رفت در امور ش��هر و توس��عه خواهد بود .  شهردار کرمانشاه 
تاکيد کرد که احترام شهروندان که به نهادی همچون  شهرداری که 
يک نهاد مردمی است مراجعه می کنند بايد حفظ شود و در چهارچوب 
قانون نهايت همکاری و پاسخگويی را بايد مجموعه شهرداری با ارباب 
رجوع داشته باشد .  اعطاء تسهيالت ويژه جهت تجهيز ناوگان حمل و 
نقل عمومی به شهرداری کرمانشاه طی جلسه ای که با حضور مهندس 
رضايی شهردار کرمانشاه با مسئولين و مديران سازمان شهرداری های 
کشور در تهران برگزار شد، مقرر گرديد تسهيالت ويژه ای جهت تجهيز 
ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری کرمانشاه اعطاء گردد.  امير 
رضا همايون دولتش��اهی مش��اور ش��هردار و مدير روابط عمومی و امور 
بين الملل شهرداری کرمانشاه در اين خصوص گفت: با توجه به جلسه 
ای که با حضور شهردار کرمانشاه و مديران و مسئولين ارشد سازمان 
ش��هرداری های کش��ور برگزار گرديد اعطاء تس��هيالت بدون بهره به 
مبل��غ ۲۸۰ ميلي��ارد ري��ال جهت خريد اتوبوس و تجهيز ناوگان حمل و 
نقل عمومی درون شهری با واريز به حساب شرکت سازنده در اختيار 

شهرداری کرمانشاه قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: از ديگر مباحث مطرح ش��ده در اين جلس��ه توس��ط شهردار 
کرمانش��اه پيگيری تس��هيالت نوس��ازی خودروهای بازيافت بود که 

مقرر گرديد پس از رفع نواقص 
پرون��ده و تکمي��ل ، جه��ت 
پرداخت در اولويت قرار گيرد.

دولتش��اهی ادام��ه داد: در اين 
جلس��ه در خص��وص وام های 
سرمايه گذاری در حوزه مديريت 

شهری و با توجه به طرح های مناسبی که توسط شهرداری کرمانشاه تهيه 
شده بود قرار شد پس از بررسی نهايی و بازديد ميدانی توسط کارشناسان 
سازمان شهرداری ها و تاييد طرحها ، حمايت های تشويقی برای جذب 
س��رمايه گذاران به اين امر اختصاص يابد. امير رضا همايون دولتش��اهی 
در پايان گفت: برای رفاه حال ش��هروندان عزيز کرمانش��اهی مذاکرات 
مقدماتی جهت اختصاص تس��هيالت ويژه وزارت کش��ور جهت خريد ۵۰ 
دس��تگاه اتوبوس عالوه بر تس��هيالت اعطايی مصوب شده در اين جلسه 
آغاز گرديد که با پيگيری های مديران شهرداری به ويژه شهردار محترم 

کرمانشاه به نتيجه خواهد رسيد.

شهردارکرمانشاه:"کالنشهر" نبودیمکهحاال
بخواهيمازفهرستکالنشهرهاخارجشویم

شهردار کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه اصال بر اساس تقسيمات کشوری 
کالنشهر نيست که حاال بخواهد از فهرست کالنشهرهای کشور خارج 
شود. آرش رضايی در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر خروج کرمانشاه از فهرست کالنشهرهای کشور، گفت: برای کالنشهر 
شدن، موقعيت يک شهر از دو جنبه مورد بررسی قرار می گيرد. وی افزود: 
نخستين شرط اين است که شهر مذکور بايد دارای نقش منطقه ای باشد، 
به طوری که در يک منطقه خاص جغرافيايی بتواند نقش يک کالنشهر 
را ايفا کند که با توجه به موقعيت کرمانش��اه در منطقه غرب کش��ور اين 
شراط را دارا هستيم. رضايی تصريح کرد: کرمانشاه بزرگترين شهر منطقه 
غرب کشور بوده که جمعيت شهرها و مراکز استان های اطراف آن نصف 
جمعيت شهر کرمانشاه هم نمی شود و عمده مرکزيت امور غرب کشور 
را کرمانشاه برعهده دارد. شهردار کرمانشاه افزود: اما بر اساس تقسيمات 
کش��وری و مديريتی برای تبديل ش��دن يک شهر به کالنشهر شرط دارا 
بودن جمعيت حداقل يک ميليون نفری هم نياز است. وی تصريح کرد: 
بر اساس سرشماری سال ۱3۹۵، جمعيت کرمانشاه ۹۶۵ هزار نفر است 
که بر اس��اس تقس��يمات کشوری در حوزه کالنش��هرها قرار نمی گيرد. 
رضايی با اش��اره به س��فر وزير کش��ور به استان کرمانشاه در جريان کلنگ 
زنی تونل قطار ش��هری کرمانش��اه، گفت: در اين س��فر با قولی که از وزير 
کشور گرفتيم مقرر شد در تصميمات اخذ شده در خصوص چارت سازمانی 
ش��هرداری و زيرس��اخت های اداری و ساير امتيازات مثبت کالنشهرها، 
کرمانشاه نيز با توجه به جمعيت ۹۶۵ هزار نفری از اين امتيازات برخوردار 
ش��ود. وی افزود: اين بدين معنی نيس��ت که کرمانش��اه کالنشهر شده و 
ما تنها با قول وزير از امتيازات مثبت کالنش��هرها اس��تفاده می کنيم، اما 
هنوز رسما کالنشهر نشده ايم. شهردار کرمانشاه در خصوص خبر منتشر 
شده در فضای مجازی مبنی بر خروج کرمانشاه از فهرست کالنشهرها، 
گفت: اين مطلب تنها يک سوء برداشت از يک نامه ادارای داخلی است. 
وی افزود: در گذشته با توجه به امتيازات خاصی که به کالنشهرها داده 
می ش��د بس��يار اصرار داشتيم که هرچه سريعتر در زمره کالنشهرها قرار 
بگيريم، اما هم اکنون با توجه به برنامه شش��م توس��عه و تغييراتی که در 
بحث توزيع درآمدها در آن مطرح شده ترجيح اين است که فعال کالنشهر 
نشويم، زيرا از برخی امتيازات محروم می شويم. رضايی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون ش��هرداری کرمانش��اه هم عضو اجالس کالنشهرهای کشور 
است، زيرا در اين اجالس شهرداران شهرهايی که جمعيت نزديک يک 

ميليون نفر دارند هم حضور دارند.

نماينده ولی فقيه در استان کرمانشاه :

 همدلی و همراهی شورای اسالمی شهر و شهرداری به نفع شهر و مردم خواهد بود 


