قطار شهري
۱۴۰۰

پرونده ام مراحل
خودش را طی می کند!

بازدید جدیدی بود .هوشــنگ بازوند استاندار به همراه
برخی مقامات از اســتانداری و شهرداری مهمان قطار
شــهری بودند تا در جریان آخرین تحــوالت این پروژه
جنجالبرانگیز و پرســروصدای شــهر کرمانشــاه قرار
بگیرند .هوشــنگ بازوند در این بازدیــد که نیک کردار
معاون هماهنگی امور عمرانی ،آرش رضایی شــهردار
و جمعی دیگر از مسئوالن او را همراهی میکردند...

کیانوش رســتمی قهرمان وزنه بــرداری المپیک  ۲۰۱۶و
دارنده مدال طالی جهانی ،این روزها سخت درگیر شایعه
ای مبنی بر پناهندگیش پس از مســابقات جهانی که قرار
اســت آذرماه در آمریکا برگزار شود ،است و تمریناتش را
در شرایط سخت و پرحاشــیه ای می گذراند .رستمی که
توانست با تمرین های انفرادی و جدا از تیم ملی با کسب
مدال طالی المپیک نظر مسئولین فدراسیون را برای
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شرق بررسي میکند:

نگاهي به فعالیت
تشکلهای دانشجویي
اصالحطلب
صفحه ۲

اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ
صفحه ۳

گزارشی از مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه

کوچه هاي درد
صفحه ۴

عشق جیرجیرک
و خرس ناممکن است!
صفحه ۷

ﺣﺮف اول

مدیرآهنی
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﻰ اﺷﺮاف
شــاید یادتــان باشــد کــه
درگذشــتههای نهچنــدان دور،
دســتگاه پرزرقوبــرق بــزرگ
و عجیبــی در ترمینالهــا و
فرودگاههــا میگذاشــتند کــه
رویــش نوشــته بــود» :اندازهگیری قــد ،وزن ،قند
خون ،طالع بینی روز تولد ،طالع بینی هندی ،طالع
بینی چینی ،فال حافظ و « ...این دســتگاه همه کار
را با هــم یک تنه می کرد و حکایــت بعضی از ما
آدمهاســت که میخواهیم همه کارها را خودمان
انجام بدهیم .یکتنــه پیش میافتیم و با اطمینان
از خودمــان و بیاعتمــاد به دیگــران میخواهیم
همهچیــز را درســت کنیــم .شــاید ایــن حکایت
اســتانداری است که هنوز ،مدتها پس از آمدن او
را با عنوان »جدید« یاد میکنیم» :اســتاندار جدید
کرمانشاه« .جدید به این خاطر که جنس کارهایش
برایمان جدید و عجیب اســت .او جلسات خود را
هفت صبح شــروع میکند و روابــط عمومیاش
در انعــکاس اخبار بر عدد »هفــت« تأکید میکند.
همــراه با شــهردار از پروژه قطار شــهری و محله
مالحسینی بازدید میکند .خودش به مرز خسروی
میرود .بــه راهآهن سرکشــی ،مدیرانش را تهدید
میکند و ....قطعــاً چنین کارهایــی مایه دلگرمی
مردمی اســت که سالهاســت هیچ مدیری را در
کوچــه و خیابــان ندیدهاند .اما آیــا میتوان همه
مشکالت این اســتان را اینگونه حل کرد؟ میتوان
به تمام کوچهپسکوچههای حاشیه سرکشی کرد
و وضعیت رقتبارشــان را دید؟ شهرستانها را چه
کنیم؟ بعد از سرکشی باید چهکار کرد؟ آیا سرکشی
کافی اســت؟ آیا میتوان پای درد دل تمام مردانی
نشســت که از درد بیکاری به افیــون پناه بردهاند؟
مردانی که صورتشــان را با ســیلی سرخ میکنند
یا زنانــی که نیز ....به خانه کدامیکــی از زندانیانی
ســر بزنیم کــه از فقر بــه دزدی افتادهانــد و حاال
خانواده هاشــان به هر ریســمانی چنگ میزنند.
آری بیــکاری در ایــن اســتان از بین نمــی رود ،از
حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود.کجا پیدا کنیم
تمــام آن قهرمانانی که کلیهشــان را برای فروش
گذاشــتهاند و کرمانشاه را در این عرصه نیز به رتبه
اول رساندهاند؟ دختران تحصیلکردهای که منتظر
شــاهزادهای با اسب سفید و بیکار گوشه خانهشان
نشســتهاند و اما افســوس که این شــاهزادگان از
بیــکاری در قهوهخانههــا با دود قلیانشــان حلقه
افتخار درســت میکنند .دستفروشــانی آماده به
فرار که در تمام...
ادامه در صفحه ۲

ورزشگاه ۱۵خرداد همچنان پادرهوا
صفحه ۶

واگنهاي قطار
کرمانشاه -فیروزان
از ریل خارج شد
ایسنا :فرماندار شهرســتان نهاوند از خروج
 ۸واگــن قطار باری از ریل در مســیر راهآهن
نهاوند -فیروزان خبر داد.
کریــم حمیدونــد گفــت عصــر یکشــنبه
هفتهجــاری  ۱۴آبانماه  ۸واگــن قطار باری
در مســیر راهآهــن نهاوند -فیــروزان از ریل
خارج میشود که پس از اعالم این خبر ستاد
مدیریت بحران بخش خزل فعال و براساس
مشــاهدات و بررسیهای اولیه ،علت حادثه
در دست بررسی قرار گرفت.
وی افــزود :این واگن باری خالــی بوده و از
آن برای حمل لــوازم و تجهیزات و امکانات
ریل استفاده میشده و خسارات آنچنانی جز
برخورد با یک تیر برق در مسیر نداشته است.
حمیدوند با بیان اینکه این حادثه خســارت
جانی نداشته اســت ،تصریح کرد :این قطار
باری  ۲۸واگنه از ســمت کرمانشاه -فیروزان
در حرکت بوده که نرســیده بــه فیروزان به
علت نقص فنی واگنهای  ۲۱تا  ۲۸آن دچار
مشــکل میشــود و به همین علــت از ریل
خارج شــده بود که این موضوع سریعا مورد
بررســی قرار گرفت و موانع برطرف و مسیر
باز شد.

قصه پرغصه
سارینا
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با  ۱۰۰میلیونتومان
پولکجا
سرمایهگذاریکنیم؟
صفحه ۳

گشت و گذاری
در میان اغذیه فروشی ها سیار

ﮐﺎﻓﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ
صفحه ۵

درویشیان
نویسندهای آرمانگرا
صفحه ۷

»پرسونا«
در چهار جشنواره بینالمللی
صفحه ۵

صفحه ۸

با شرق کرمانشاه طلوع کنید
تلفن پذیرش آگهی

۰۸۳۳۸۲۱۲۸۶۰
۰۹۱۸۸۳۰۰۸۱۰
info@kshshargh.ir
تلگرامt.me/kshshargh :
اینستاگرامkshshargh :
آموزش موسیقی کودک
تئوری ،سلفژ بلز ،فلوت رکوردر
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۲۲بهمن خیابان گلریزان پایین تر از شیرینی پدیده،مهد کودک نازنین
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