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خبر
با خروج واشنگتن از سوریه؛

شکست تاریخی امریکا از ایران و
جبهه مقاومت

اندیش��کده آمریکایی مطالعات راهبردی
و بین المللی در تحلیلی یادآور ش��د :روز
 19دسامب��ر ( 28آذر) دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در توئیتی نوشت ما داعش
را در سوریه شکس��ت داده ایم.کاخ سفید
نیز بع��دا تایید کرد که نظامیان آمریکایی
در ح��ال خروج از سوریه هس��تند و روند
خ��روج سربازان آمریکایی از سوریه تا 30
روز تکمیل و نهایی خواهد شد .به گزارش
تسنیم،مقام های آمریکایی نیز اعالم کرده
اند که همه کارکنان وزارت خارجه طی 24
ساعت از خاک سوریه خارج خواهند شد.
کارکنان سازمان های غیردولتی نیز خاک
سوری��ه را ترک کرده اند .جان بی آلترمن
معاون اندیشکده مطالعات راهبردی و بین
المللی آمری��کا در مصاحبه ای به بررسی
ابعاد مختلف خروج نظامیان آمریکایی از
سوریه پرداخته است .آلترمن معتقد است
که خ��روج نظامیان آمریکای��ی از سوریه
شکست واشنگتن در برابر تهران را اثبات
خواه��د کرد چرا که برن��دگان اصلی این
رویداد ای��ران ،روسیه و اسد خواهند بود و
این امر سب��ب تقویت جمهوری اسالمی
ایران در سوریه و اشراف اطالعاتی آن در
سوریه خواهد شد .همچنین جیمز ماتیس
وزیر دفاع آمریکا در متن استعفانامه خود
در واکنش به تصمیم ترامپ،اعالم کرد که
وی به زودی از سمت خود استعفا خواهد
کرد تا رئیس جمه��ور آمریکا بتواند وزیر
دفاع نزدیک به اف��کار خود انتخاب کند.
دونال��د ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا طی
پیامی در توئیتر نوش��ت ک��ه ژنرال جیمز
ماتی��س ،وزیر دفاع آمریکا در اوایل فوریه
سال آینده میالدی بازنشس��ته میش��ود.
ماتیس اندک��ی پس از آنک��ه کاخ سفید
اعالم ک��رد که آمریکا نیروه��ای خود از
سوری��ه را خارج میکن��د و پس از آن نیز
اع�لام کرد که به دنبال کاهش نیروهای
خود در افغانس��تان است استعفای خود را
اعالم ک��رد .مقامات پنتاگ��ون و اعضای
سیاس��ت خارجی دولت آمری��کا با هر دو
اقدام کاخ سفید ابراز مخالفت کردند.

ام��ام جمعه موقت ته��ران ش��جاعت و ایثارگری
شهدای دفاع مقدس و ش��هدای حرم را در خروج
آمریکا از سوریه موثر دانست .به گزارش ایسنا،آیت
اهلل امامی کاشانی در خطبههای نماز جمعه تهران
با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه
گفت :اگ��ر جلوی این اراذل و اوباش(کش��ورهای
استکب��اری) گرفته نش��ود دنی��ا را میبلعند .امروز
ش��اهدیم که در کش��ورهایی ایثارگ��ران و جوانان
ش��جاع ف��داکاری میکنند؛ ای��ن به دنب��ال ایثار
جوانان ماست .همین شهامت و شجاعت شهدای
دفاع مقدس و ش��هدای حرم بود که اینها (آمریکا)
گفتند ما بای��د از سوریه بیرون برویم .آنها در واقع
از سوریه شکس��ت خوردند و انش��اءاهلل از یمن و
فلسطین هم شکس��ت میخورند .وی اضافه کرد:
ب��ه فضل خ��دا در همه جا آمری��کا و همیارانش و
آن گاو شیرده احمقش در کشور سعودی رسوا می
ش��وند و با ذلت و دست خالی از بین خواهند رفت.
امامی کاشانی در بخش دیگری از خطبههای نماز
جمعه تهران با اشاره به توصیه امیرالمومنین(ع) به
مالک اش��تر در مورد بکارگیری افرادی که نسبت
به مردم رافت و لطف داش��ته باشند ،افزود :دولت،
دستگاه قضا و دستگاه قانون گذاری در این زمینه
وظیف��ه دارند .وی یادآور ش��د :دیکتاتور خبیث در
آمری��کا اتاق جنگ تش��کیل داده ،ما هم با جنگ
اقتصادی مواجه هستیم و باید در برابر حمله دشمن
دفاع کنیم .مسئوالن ،نهادها و مردم باید دست به
دست هم بدهند و نگذارند مش��کالت اقتصادی بر
کش��ور غلبه کند خطیب جمعه ته��ران با تاکید بر
ضرورت توسل به ام��ام زمان ،به برخی معضالت

اجتماعی در کش��ور اش��اره کرد و ادام��ه داد :این
وضعیت طالق در کشور چیست؟ خانواده متالشی
ِ
ش��ده چیس��ت؟ آیا اینها که دنبال طالق و بر هم
زدن زندگیاند توجهش��ان به امام عصر است؟ آیا
این وضع آش��فتگی در فضای خانوادهها با کش��ور
ش��یعه ایران که امالقراس��ت ،همخوانی دارد؟ وی
همچنین گفت :آیا درست است درخانهای که باید
فضای آرامش باش��د ،فحش و دعوا وجود داش��ته
باشد؟ آیا این نور است یا ظلمت؟ دین است؟ شیعه
است؟ توج��ه به امام عصر است؟ امامی کاش��انی
همچنین خاطرنش��ان کرد :در کشوری مثل ایران
که این همه ش��هید داده و کشور در امنیت خاصی
و در تراز ب��االی عزت و اقتدار قرار گرفته ،آیا این

وضع اقتصادی و احتکار و رش��وه و گرانفروش��ی
درست است؟ این چه فس��ادی است که جامعه ما
را گرفته؟ ای��ن چه جدایی از امام زمان است؟ وی
با بیان اینکه کش��ور ایران و جمهوری اسالمی از
نظ��ر ایدئولوژی برجس��تهترین تفکر دینی است و
این تفکر بوده که انقالب اسالمی را بوجود آورده،
افزود :البته ما جوان شجاع ،فداکار و ایثارگر فراوان
داری��م ،رویشها هم فراوان اس��ت ولی باید توجه
به امام عصر بیش��تر باشد .طالق کجا و امام زمان
کجا؟ گرانفروشی ،عیاش��ی ،فساد ،پول اندازی و
خالف کجا؟ «ص�لاح کار کجا و من خراب کجا/
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا» امام جمعه
موقت ته��ران در بخش دیگری از خطبههای این

اخبار
ذوالنور:ممکناست
اجرای « »SPVچند سال طول بکشد

هفته نم��از جمعه ته��ران گفت :وح��دت حوزه و
دانش��گاه موضوعی بود که از سویمرحوم شهید
مفتح مطرح ش��د .البته ای��ن موضوع بیان مختلف
دارد از جمله اینکه وحدت حوزه و دانش��گاه یعنی
ای��ن دو نهاد همدیگر را کمک کنند .اگر علم دین
و طبیع��ت با هم حرکت کنند هر دو اساس خود را
خواهند داشت و دانشگاه هم براساس دین حرکت
میکند نه فس��اد و عیاشی و این مربوط به اساس
اسالم است .امامی کاش��انی تصریح کرد :دشمنان
ما جوانان عیاش میخواهند که کشورمان را ببلعند
و بروند .در زمان طاغوت میگفتند محمدرضا مایه
امنیت در خاورمیان��ه است .مقصود این بود هرکار
میکنیم سکوتی مرگبار و گورستانی باشد نه صلح.
دنی��ای استکب��ار چنین چیزی میخواه��د .آمریکا
مث��ل آل سع��ود کثیف حرفش همی��ن است .آنها
میخواهند یمن و عراق و فلس��طین و افغانس��تان
و بحرین چنین باش��ند و دنیایی میخواهند که در
فساد و عیاش��ی دست خودشان باش��د .وی ادامه
داد:در این ش��رایط دنیا و اوضاع وخیم برای ظهور
امام زم��ان دعا کنیم ،به خودم��ان رحم کنیم ،در
تقوا باش��یم ،پرهیزکار باشیم .عیاشی و طالق و به
هم ریختن خانواده و گرانفروش��ی خواست دشمن
است .برای پول احتکار نکنید ،مسابقه گرانفروشی
نگذاری��د .به خدا توج��ه کنید .ام��ام جمعه موقت
تهران با گرامیداشت پنجم دی ماه ،سالروز دستور
امام(ره) برای تش��کیل سپ��اه حفاظت هواپیمایی،
گفت :انصافا در حفاظت هواپیما خوب عمل کردند
و ما برای خدمتگزاران این عرصه سالمت و توفیق
و اجر دنیا و آخرت را مسالت داریم.

سعید جلیلی در بوشهر مطرح کرد؛

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با حضور در دفتر امام جمعه شهر بوشهر با آیت اهلل
صفایی بوشهری ،نماینده ولی فقیه در این استان
دیدار کرد .در این جلسه ،آیت اهلل صفایی بوشهری
به تشریح فعالیت های نیروهای انقالبی در حوزه
های مختلف علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
در استان بوش��هر پرداخت .سپس جلیلی در جمع
برخی فعاالن فرهنگی و طالب بوش��هری حاضر
شد .وی در این نشست با تاکید بر عملی کردن ایده
های انقالبی و چش��اندن شیرینی خدمت به ذائقه
مردم به جای اکتفا به شعار را وظیفه نیروهای فعال
است��ان ها در حمایت از انقالب اسالمی دانس��ت.
جلیلی گفت :مطلوب آنست که نیروهای خودجوش
انقالب��ی در سط��ح است��ان خود و یا ب��ا پیگیری
موضوعات ملی ظهور و بروز مشخص داشته باشند
و طبق تش��خیص صحیح اولویت هایش تعریف

نباید نسبت به آینده کشور منفعل باشیم

پروژه کنند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در انتهای سخنانش تصریح کرد :کار انقالبی زمانی
ثمر خواهد داد که مردم ش��یرینی آن را بچشند و
نه اینکه تنها ادعای ش��یرینی آن را بشنوند .یک
نیروی انقالبی در قبال مشکالت جامعه مسئولیت
میپذیرد و برای آن هزینه میدهد؛ هنر شهدا همین
بود .جان خود را هزین��ه میکردند و این هزینه ها
را سرمایه ای برای انقالب میدانس��تند .همچنین
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام
با حضور در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
بوشهر ،در نشست بصیرتی با حضور بازرسان این
دفتر ایراد سخنرانی کرد .عضو مجمع تش��خیص
مصلحت نظام با تاکید بر نقش مهم شورای نگهبان
در صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس عنوان
کرد :چه در انتخابات  96و چه در انتخابات سالهای
 76و  ،92این شورای نگهبان بود که از آرای مردم

صیانت کرد؛ در فتنه سال  88نیز از حق الناس دفاع
کرد و نگذاشت تا آرا مردم وتو شود .وی با توضیح
اهمی��ت نقش ناظران در قان��ون ،نظارت دقیق بر
اجرای قوانین را یک مس��ئولیت بزرگ دانس��ت و
گفت :بن��ای جریان انقالبی در دوره های مختلف
آن بوده که هروقت رقیب آنها پیروز شد ،به خاطر
اعتماد به سازوکار انتخاباتی در کشور به او تبریک
میگوی��د اما جریان فتنه انتخابات را تا جایی قبول
دارند که کاندیدای مورد نظرشان رای بیاورد .جلیلی
در پاسخ به این سوال که آیا حضور ش��ما در شهر
های مختلف انتخاباتی است ،پاسخ داد :اگر وظیفه
جری��ان انقالبی و آحاد جامعه آنس��ت که منفعل
نباشند ،پس میبایست سایه به سایه مسائل کشور
را در ح��د وسع خ��ود و در چهارچوب قانون دنبال
کرد .در آنجایی که دیده میش��ود یک کار خطایی
در حال شکل گیری است باید آن را تصحیح کرد

ولو تصور مردم آن باشد که آن اتفاق برایشان خوب
است .به همین تناسب کار خوب را تائید و کار های
ناقص را تکمیل کنند .دبیر سابق شورایعالی امنیت
مل��ی افزود :برخی میگویند حرف صحیح نزنید و
نسبت به آینده کش��ور منفعل باشید چون ممکن
است از این صحبت ها برداش��ت انتخاباتی شود؛
خب بشود! نسبت به مس��ائل امروز کشور موضع
نگیری��م و آن ها را پیگیری نکنیم با این بهانه که
ممکن است تصور شود کار انتخاباتی میکنم.

حجتاالسالم مجتبی ذوالنور در گفتگو
با مهر  ،اظهارداشت :هنوز اتفاق خاصی
از سوی کشورهای اروپایی برای اجرای
 SPVنیفت��اده است و خبر جدیدی هم
در ای��ن باره وجود ن��دارد .رئیس کمیته
هس��تهای مجل��س ب��ا انتق��اد از تعلل
اروپاییه��ا در اج��رای س��از و کار مالی
ویژه خود پس از خروج آمریکا از برجام،
گفت :بارها دول��ت وعده داده که ظرف
چند هفت��ه آینده س��ازوکار جدید مالی
اروپا عملیاتی میشود اما وعدههای چند
هفتهای دولت برای اجرای SPVاز چند
ماه هم گذش��ته و ما نگران هستیم که
این وعده ها به چند سال آینده کش��یده
شود!
قاسمی :اقدام دولت آلبانی غیر
قابل قبول و محکوم است

به��رام قاسمی سخنگ��وی وزارت امور
خارجه با نکوهش اقدام غیر قابل قبول
دولت آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی
اظهار داش��ت :این اقدام و سناریو تحت
فش��ار دولت آمری��کا و سرویس امنیتی
رژیم صهیونیس��تی و با همکاری برخی
گروه های تروریس��تی ض��د ایرانی و با
بیان ادعاهای واهی و نادرست تدوین و
در جهت تخریب و تحت تاثیر قرار دادن
روابط ایران و اروپا اجرا شده است.
سردار پاکپور:دشمن بخواهد به تهدید
روی بیاورد ،تهاجمی خواهیم شد

س��ردار پاکپ��ور فرمانده نی��روی زمینی
سپ��اه با تاکید بر اینک��ه رزمایش پیامبر
اعظم  ۱۲نی��روی زمینی سپاه در سطح
راهب��ردی ،دفاع��ی ب��وده و متناسب با
تهدیدات احتمالی دش��منان صورت می
گی��رد ،گفت :ای��ن رزمای��ش در سطح
عملیاتی تهاجمی است ،به این معنا که
اگر دشمن بخواهد به تهدید و اعمال آن
روی بیاورد ،ما سراسر تهاجمی و آفندی
خواهیم شد و هدف ها را در عمق جبهه
دش��من تعقی��ب می کنیم .ب��ه گزارش
مهر،فرمان��ده نیروی زمینی سپاه اجرای
عملیات آبی -خاک��ی ،سرپل گیری در
ساح��ل ،هجوم به ساح��ل و دفاع از آن
را از اجزای اصلی رزمایش پیامبر اعظم
(ص) برشمرد و اظهار داشت :این قابلیت
ها در یک سیستم رزمی به هم پیوسته و
شبیه به صحنه های واقعی در رزمایش
پیامبر اعظم(ص)  ۱۲مورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از ساماندهی تبلیغات شهری در کرمانشاه خبر داد

نصب بی رویه بنر در سطح شهر ممنوع

امیر رحیمی اظهار داشت :در سطح شهر خواسته و ناخواسته فرهنگ چشم
و هم چش��می در نصب بنر وجود دارد و گاهی اوقات اقدام به نصب بی
رویه می کنند .وی با بیان اینکه در گذشته تعداد پایههای نصب بنر بسیار
ک��م بود ،افزود :در این راستا ب��ا هماهنگی سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز  ۲۹محل و  ۳۰پایه نصب شده است و در اختیار هیئتهای مذهبی
جهت نصب بنر در مناسبتهای قرار گرفته است .معاون خدمات شهری
شهرداری کرمانشاه بیان کرد :در حال حاضر در سطح شهر حدود  ۲۶۰تا
 ۲۷۰پایه استندی داریم و به نظر می آید این میزان کفایت می کندو قرار
نیست همه شهر را به پایه استند تبدیل کنیم .وی بیان کرد :همچنین ۹
هیئت شاخص را شناسایی و معرفی کردیم که در محل اصلی فعالیت آنها
یک پایه ثابت نصب ش��ده است که این پایه ها در مراسمات دینی بدون
هیچ وجهی در اختیار هیئتهای مذهب��ی قرار میگیرد .رحیمی یادآور
ش��د :همه دستگاههای مختلف از این تاریخ به بعد برای نصب بنر باید با
هماهنگی سازمان سیما و منظر اقدام کنند چرا که تمام سعی ما این است
که نصب بی رویه بنر از سطح ش��هر برچیده شود .وی گفت :در مناسبت
هایی همچون لیلی قدر ،ش��هادت حضرت زهرا(س) ،ایام محرم و اربعین
قوانین مس��تثنی از این موضوع است .معاون خدمات شهری شهرداری
کرمانشاه با تاکید بر ترویج فرهنگ حفظ زیباسازی شهر ،عنوان کرد :هر
ساله دهها میلیون صرف پاکس��ازی دیوار نویسیها و تبلیغات می شود و
این بحث با ش��رایط اقتصادی موجود ضربه مهلکی به خدمات ش��هری
وارد م��ی کند .وی ادامه داد :ساماندهی تبلیغات ش��هری یکی از اولویت
هاست که در این زمینه نیاز به مشارکت و یاری مردم داریم.

خیابان کاشانی الهیه  جهت دفع آبهای سطحی  ،جمع آوری برگ ریزان
و ب��از نمودن کانالهای دفع آبهای سطحی معابر سطح منطقه  ،تیغه زنی
و تس��طیح خیابان شهرک معراج  ،شستشوی جداول معابر سطح منطقه
 ،توزیع کیس��ه های شن و نمک بین مدارس منطقه جهت ایام احتمالی
نزول برف  و یخبندان  ،تیغه زنی و تسطیح خیابان اصلی و معابر جانبی
ش��هرک معراج  ،رنگ آمیزی تابلو ش��ناسه ه��ای اماکن سطح منطقه ،
زیرسازی و ش��ن ری��زی کوچه روبروی بانک تج��ارت خیابان بهداری ،
برپایی سایت برف روبی و آمادگی زمس��تانی شهرداری  ،زیرسازی کنده
کاری خیابان آسایش شهرک بهداری  ،لکه گیری و آسفالت خیابان های
بهداری و آسایش  ،کنده کاری کوچه هفدهم خیابان کاشانی جهت ایجاد
کانی��وا  ،گل کاری و زیباسازی میدان ش��اهد الهی��ه  ،نصب پایه نرده در
رفی��وژ وسط بلوار کمربندی غربی و نصب نرده های جدید در آن  ،کنده
کاری و ایج��اد کانیوا جه��ت جهت دفع آبهای سطحی و آسفالت و آماده
سازی مس��یر جهت تردد در تقاطع  خیابان ش��هیدان امینی بلوار شاهد ،
سقف نمودن آالچیق نصب شده در ایستگاه  مطالعه ابتدا خیابان کاشانی

در کالنشهرها

ساختار طرح های توسعه شهری اصالح می شود ساختار جدید طرح های
توسعه شهری و سند راهبردی بلند مرتبه سازی به عنوان یک چارچوب
ب��رای تهیه طرحهای بلند مرتبهسازی از سوی وزارت راه و ش��هرسازی
در اختیار ش��هرداری های کالنش��هرها قرار می گی��رد .معاون و مدیران
وزارت راه و ش��هرسازی با معاونان ش��هرسازی و معماری کالنشهرهای
ایران ،در نشستی مش��ترک برای تغییرساختاری در نظام تهیه طرحهای
توسعه ش��هری و ایجاد کارگروههای مش��ترک به تواف��ق رسیدند .دکتر
محمد عزتی ،رئیس کمیس��یون ش��هرسازی و معماری دبیرخانه مجمع
کالنشهرهای کشور ضمن اعالم این خبر به مشکالت موجود در ساختار
طرح های توسعه ش��هری اش��اره کرد و افزود :فرایند انعقاد قرارداد ،تهیه
و تصوی��ب طرحها بس��یار طوالنی بوده و نقش ش��هرداریها به عنوان
اصل��ی ترین سازمان مربوطه در آن نادیده گرفته میش��ود  .دکتر عزتی
مغایرتهای موجود در ضوابط و مقررات ش��هرسازی مصوب طرح های
توسعه با طرح های مصوب و مالک عمل قبل  ،فقدان تراز مالی و توجیه

ب��ر ضرورت تعیین تکلی��ف سریعتر قانون جامع ش��هرسازی و معماری
کش��ور تاکید کردند افزود :مشکالت ناشی از مکان کاربریهای عمومی
و اختصاص اراضی دارای مالکیت خصوصی و همچنین مشکالت ناشی
از عدم انطباق محدوده و حریم ش��هرها با تقس��یمات کشوری و تداخل
حریم کالنشهرها با شهرهای کوچک از دیگر معضالت موجود است که
افزایش هماهنگی فیمابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در این
خصوص را ضروری می سازد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری کالنشهرها با بیان اینکه
در این نشست نتایج و توافقات خوبی حاصل شد خاطر نشان کرد  :مقرر
ش��د به منظور همفکری و تبادل نظر ،نشستی با حضور معاونان معماری
و شهرسازی کالنشهرهای کش��ور ،مدیران حوزه وزارت و مدیران کل
شهرسازی و معماری استانها در خصوص بررسی موضوعات مطرح شده
برگزار و در خصوص تشکیل کارگروههای مشترک هماهنگی و تصمیم
گیری شود .
وی در ادامه یادآور ش��د :از سوی دیگر توافق شد ساختار جدید طرحهای
توسعه شهری جهت تبادل نظر و هماهنگی و همچنین سند راهبردی بلند
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مهندس عیسائیان شهرداری منطقه  6شهر کرمانشاه   مهم ترین اقدامات
و فعالیته��ای این منطقه را در راستای خدمت رسانی مناسب و با کیفیت
تر به ش��هروندان تشریح نمود  .مهندس عیسائیان گفت :ایجاد کانیوا در
بلوار شهید بهرام آبادی تقاطع خیابان پاکدشت شهرک والیت جهت دفع
آبه��ای سطحی  ،ایجاد کانیوا جهت دفع آبه��ای سطحی در تقاطع بلوار
شهید بهرام آبادی با خیابان تختی غربی شهرک والیت  ،ایجاد کانیوا در
کوچه ش��هید حیدریان شهرک دادگستری  ،موزاییک فرش کردن میدان
استقالل ش��هرک والیت  ،نصب تابلو ش��ناسنامه میادین سطح منطقه ،
جدولگذاری و نصب لوله در ضلع  ش��مالی تقاطع بلوار شهیدان رضایی و

و احداث گلخانه و مزرعه کاشت و پرورش گلهای قابل استفاده درفضای
سب��ز وسط ش��هرداری منطق��ه  6در محوطه  21هکت��اری از مهمترین
اقدامات و فعالیت پرسنل زحمت کش سطح منطقه است .
بررس�ی ساختار طرح های توس�عه شهری و بلند مرتبه سازی


اقتصادی و به تبع آن تحققپذیری بسیار پایین طرحها  ،بالتکلیفی ناشی
از عدم تعیین تکلیف نهایی برخی از بافتهای شهری مانند بافت تاریخی و
یا بعضی موضوعات مانند بلند مرتبهسازی و منوط کردن آنها به طرحهای
آتی را از جمله دغدغه های معاونین شهرسازی و معماری کالن شهرها
اعالم کرد  .وی با بیان اینکه معاونین شهرسازی در این نشست همچنین

مرتبه سازی به عنوان یک چارچوب برای تهیه طرحهای بلند مرتبهسازی
در اختیار معاونان شهرسازی و معماری کالنشهرها قرار گیرد .شایان ذکر
است این نشس��ت با حضور دکتر محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و
معماری وزارت راه و ش��هرسازی  ،مهندس کمال مرادی مدیر دبیرخانه
مجمع ش��هرداران کالنشهرهای ایران ،مهندس کامبیز مشتاق گوهری
مدی��رکل دفتر طرح ریزی ش��هری وزارت راه و ش��هرسازی و معاونان
ش��هرسازی و معماری شهرداری کالنش��هرها ،در محل سالن جلسات
وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد .
بازدید سرپرست شهرداری از سطح منطقه ۲


سرپرست ش��هرداری کرمانش��اه در بازدید میدانی امروز از سطح منطقه
 ۲شهرداری کرمانش��اه بر لزوم بسیج کلیه امکانات خدماتی و تجهیزات
عمرانی در راستای خدمت رسانی به ش��هروندان این منطقه تاکید کرد.
مهن��دس حام��د لعل بخش در جری��ان این بازدید دست��ورات الزم را در
خصوص تسریع در روند زیرسازی و الیروبی معابر و عملیات پاکسازی و
تنظیف سطح منطقه صادر نمود.

