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نمایش انیمیشن سینمایی «فیلشاه» در بازار جشنواره کن

صدور گواهینامه درجه یک آواز برای همایون شجریان

«هنرپویا» به عنوان کمپانی ســازنده این انیمیشــن با نمایش «فیلشاه» در بازار بینالمللی جشنواره فیلم کن ،به
تکمیل برنامههای توسعه بازار بین المللی محصوالت خود میپردازد.
به گزارش هنرآنالین ،حامد جعفری مدیرعامل هنرپویا و تهیهکننده انیمیشــن ســینمایی «فیلشاه» با اعالم این
خبر گفت :هنرپویا با حضور در بازارها و فســتیوالهای بزرگ ســینمایی توانسته اســت ،تعامالت خوبی را با پخش
کنندگان و حتی تولیدکنندگان فیلمهای سینمایی و انیمیشن داشته باشد .تاکنون چند قرارداد خارجی برای پخش
محصوالت سینمایی هنرپویا شامل «شاهزاده روم»« ،فیلشاه» و «انقراض» در خارج از مرزهای ایران به امضا رسیده
که ان شــاءاهلل با نزدیک شــدن به موعد اجرای هر یک از این قراردادها ،اخبار آن را در اختیار رسانهها قرار خواهیم
داد .انیمیشن «فیلشاه» محصول گروه هنرپویا به کارگردانیهادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است.

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که پیش از این توسط شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
کشور حائز شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری شناخته شده بود ،اسفندماه سال گذشته مدرکش را از سوی
این نهاد دریافت کرده اســت .به گزارش مهر ،گواهینامه درجه یک هنری (معادل مدرک تحصیلی دکتری) توســط
شــورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران کشور در رشــته «آواز» به همایون شجریان داده شده است .در
متن این مدرک که  ۲۷اســفندماه ســال  ۹۷به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده ،آمده است« :آثار هنری
آقای همایون شجریان در جلسه  ۲۶۷به تاریخ  ۱۲مرداد  ۱۳۹۳در شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
کشور بررسی و به استناد متمم آئیننامه مصوب جلسه  ۵۶۹مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار
شورای عالی انقالب فرهنگی گواهینامه درجه یک در رشته موسیقی (آواز) به ایشان اعطا گردید».

اخبار

«شکوه تمدنهای آسیا» را در چین ببینید

اصالح نظامنامه اکران و درجهبندی سنی فیلمها
حســین انتظامی رئیس سازمان سینمایی ضمن تشــکر از منتقدان ،از
تشــکیل کارگروهی جهت اصالح نظامنامه اکران خبــر داد .به گزارش مهر،
حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در پیامی در حساب شخصی خود
در توئیتر درباره درجهبندی ســنی فیلمهای ســینمایی نوشت :یک شورا با
تخصصهای مکمل ،درجهبندی ســنی فیلمها را از تابســتان آغاز میکند.
انتظامی همچنین تأکید کرده اســت :نظامنامه اکران هم اصالح میشود و
چنین فیلمهایی محدودیت اکران خواهند داشــت .از منتقدان هم به خاطر
نکات مهمی که مطرح کردند ممنونیم.

بزرگذاشت مهرداد محمدی در ایالم

مراسم یادواره و بزرگداشــت زنده نام«مهرداد محمدی» شاعر و گوینده
خوشنام رادیو ورزش کشور برگزارشد.
این مراســم دیروز به همت انجمن شــعر و ادب ایوان و اداره کل ارشــاد
اسالمی استان ایالم از ساعت۱۶تا۲۳در تاالر الماس شهر ایوان برگزارشد .به
گفته داریوش همتی دبیر این یادواره ،این مراسم با حضور شاعران استانهای
ایالم،کرمانشاه و شاعرانی از تهران،خرمآباد ،اراک و شاهرود برگزار میشود که
عبدالجبار کاکایی مهمان ویژه این مراسم بودند.
مهرداد محمدی متولد۱۳۵۵از گویندههای موفق رادیو ورزش بود که بارها
به خاطر متنهایش از او تقدیر شــده بود وی برنده جایزه نویسندگی رادیو
در جشــنوارههای مختلف بود؛محمدی همچنین رتبه اول کنگره «شبهای
شهریور» به همراه «گروس عبدالملکیان»را در کارنامه ادبی خود دارد و یک
بار هم رتبه اول بهترین مقاله عاشــورا را کسب نموده بود .وی در اسفند ماه
سال گذشته درگذشت.

نفوذ «شاهنامه» در گرجستان
استاد دانشگاه ایلیای گرجستان بر نفوذ همهجانبه «شاهنامه» فردوسی در
بافت حیات جامعه گرجستان تاکید کرد .به گزارش ایسنا ،هلن گیوناشویلی
در «همایش بینالمللی شــاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم» در مشهد اظهار
کرد :روابط فرهنگی ایران با گرجســتان ســابقه طوالنی دارد .فرهنگ دوره
اســامی برای گرجیان نامانوس نبوده و آنها پیوسته برای علم و هنر ایرانی
احترام فراوان قائل بودهاند .او افزود :نظم فارسی در شعر و ادبیات گرجی تاثیر
بسیار داشته و گرجیان به اندازه ایرانیان به زبان فارسی عالقهمند بودهاند .شعر
و فرهنگ سبب ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان میشده و دوستی
و محبت را جانشین خصومت ساخته است .جنگهایی که بارها بین ما به وقوع
پیوسته هیچگاه ماهیت دینی نداشته است .استاد دانشگاه ایلیای گرجستان
ادامه داد :شاهنامه فردوسی شاهکار ادبیات جهان است و به بسیاری از زبانها
ترجمه شــده است ولی میتوان گفت ترجمههایی که در زمان باستان انجام
شده انگشتشمار هستند؛ یکی از این ترجمهها داستانهای شاهنامه به زبان
گرجی است.
گیوناشــویلی خاطرنشان کرد :وجود اســامی خاص ایرانی دروان پیش از
اســام در منابع کتبی گرجی باســتان مانند «تیتینا» که از یکی از کلمات
پهلوی گرفته شده و در شاهنامه فردوسی به صورت فریدون آمده است نظریه
برخی از پژوهشــگران را درباره آشــنا بودن گرجیان با داستانهای حماسی
باستانی ایرانیان تقویت میکند.

سریال «گاندو» برای پخش از شبکه سه
آماده میشود
سریال «گاندو» به کارگردانی جواد افشار و تهیهکنندگی مجتبی امینی که
تصویربرداری آن فروردین ماه در چین به پایان رسید ،این روزها در آخرین
مراحل فنی قرار دارد و برای پخش از شبکه سوم سیما آماده پخش میشود.
به گزارش هنرآنالین ،افشین عزیزی آهنگســاز سریالهای «آنام»« ،پریا»
و فیلمهای سینمایی «آباجان» و «کوچه بینام» آخرین مراحل آهنگسازی
این ســریال را انجام میدهد .داستان مجموعه را آرش قادری نوشته است.
وحید رهبانی ،داریوش فرهنگ ،پیام دهکردی ،لیال اوتادی ،سارا خویینیها،
علیرام نورایی ،آزیتا ترکاشوند ،نگار عابدی ،خسرو شهراز ،پندار اکبری ،عرفان
ابراهیمی ،مجید نوروزی ،علی افشار ،اتابک نادری ،نیلوفر شهیدی ،محمدجواد
طاهری ،جمشید جهانزاده ،بهزاد رحیم خانی ،فلیپ ساپرکین ،فرشته آلوسی،
ســارا محمدی ،میثم ولیخانی ،مصطفی سلطانی ،یاســمین پیداودی ،آیدا
جعفری ،ناره گرگوریان ،بهامین تورانی از جمله بازیگرانی هستند که در این
سریال به ایفای نقش پرداختند.

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

نمایش تمدن ایران و  ۲۱کشور دیگر در چین

«سنگ پی بنای داریوش هخامنشی» و  ۱۴اثر تاریخی
دیگــر از ایران ،در کنــار  ۴۳۵اثر تاریخی از کشــورهای
آســیایی در چین رونمایی شدند تا شکوه تمدن آسیا را به
نمایش بگذارند.
به گزارش روابــط عمومی موزه ملی ایران ،نمایشــگاه
«شکوه تمدن آسیایی» دوشــنبه  ۲۳اردیبهشت در سالن
اصلــی موزه ملی چین در پکــن و با حضور وزیر فرهنگ و
گردشگری چین ،سفرای کشورها ،مقامات سیاسی فرهنگی
و محمد کشاورززاده  -سفیر ایران در چین -گشایش یافت.
جبرییل نوکنــده رئیس کل موزه ملی ایــران در آئین
افتتاح این نمایشــگاه به معرفی لوح یادبود «پی بنای کاخ
آپادانای شــوش» از داریوش اول پرداخت و در ادامه از ۲۲
ایالت تحت قلمرو هخامنشی نام برد و توضیحاتی پیرامون
اولین امپراطوری جهان باستان داد.
وی با نمایش نقشــهای ،این قلمرو را از گوشــه چین تا
یونــان معرفی کرد و در ادامــه  ۲۲ایالت تحت فرمانروایی
داریوش با  ۲۲کشــور شــرکت کننده در این نمایشگاه را
تقارن جالبی خواند.
او در ادامه چینیهای آبی  -ســفید بقعه شــیخ صفی
الدین اردبیلی را که مهمور به مهر شــاه عباس هســتند را
شاهدی مستدل بر روابط گســترده تجاری فرهنگی ایران
و چین معرفی کرد.
در زمــان آغــاز آئین گشــایش این نمایشــگاه ،بعد از
صحبتهای وزیر فرهنگ وگردشــگری این کشور و معاون
وزیر فرهنگ و هنرهای زیبای کامبوج به نمایندگی از سایر
کشــورهای آسیایی این نمایشگاه افتتاح شد ،همچنین ۱۴
کشــور در سطح سفرا از کشورهای آســیایی در کنار وزیر

فرهنــگ و گردشــگری ،مدیر موزه ملی چیــن و نماینده
یونســکو در چین و محمد کشــاورززاده  -سفیر ایران در
جمهوری خلق چین  -به احترام تمدن آســیایی به صورت
نمادین در کنار تریبون ایستادند.
همچنین براســاس برنامه تدوینی ،نمایندگان موزههای
شــرکت کننده در کنار ویترین آثار خود به معرفی یک اثر
منتخب بــرای وزیر فرهنگ و گردشــگری چین و هیئت
همراه وی در زمان دو تا سه دقیقه پرداختند.

در نمایشــگاه «شکوه تمدنهای آســیایی»  ۲۲کشور
آســیایی با انتخاب ده تا بیســت اثر تاریخــی فرهنگی از
ســرزمین مادری خود ،تالش کردنــد تصویری قابل توجه
از روابط فرامنطقهای و فرهنگــی خود از طریق یافتههای
باستانشناســی ،آثار هنری و همچنین ارتباط با سرزمین
چین به ویژه در امتداد جاده ابریشم ارائه دهند.
بــرای هرکدام از کشــورهای شــرکتکننده یک یا دو
ویترین مســتقل در نظر گرفته شده و از هر کشور نیز یک

اثر برای گالری جاده ابریشم انتخاب شده است.
همچنین چیدمان آثار کشورها به ترتیب حروف الفبایی
انجام شــده که با کشور افغانستان آغاز و گالری آخر به آثار
هنری معاصر چین اختصاص دارد.
در این نمایشگاه افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ارمنستان،
هند ،اردن ،تاجیکســتان ،مغولستان ،ترکمنستان ،میانمار،
سریالنکا ،آذربایجان ،لبنان ،امارات متحده عربی ،کامبوج،
ژاپن ،عربســتان سعودی ،مالزی ،ســنگاپور ،الئوس از قاره
آســیا و یونان و مصر نیــز به عنوان دو کشــور مهمان از
قارههای اروپا و آفریقا با آثاری مرتبط شرکت دارند.
در تابلوی ورودی نمایشــگاه قاره آسیا این توصیف قرار
داده شده اســت« :آسیا مکانی اســت که در آن خورشید
طلوع میکند ،با بزرگترین گســتره جغرافیایی و بیشترین
جمعیــت  ۰بزرگترین تنوع قومی در جهان را داراســت و
محل تولــد مهمتریــن تمدنهای باســتانی ،ازجمله بین
النهرین ،هند ،چین و ...اســت که در کنار حوضه رودهای
بزرگ شــکل گرفتهاند .هنگامی که روابط انسان با طبیعت
و انســانها درجوامع را بررسی کنیم متوجه تمدن عمیق و
متنوعی میشــویم که محصول مشترک کشورها و مناطق
قاره پهناور آسیاست».
از نمونــه آثــار به نمایــش درآمده در این نمایشــگاه،
میتوان به ســنگ پی بنای داریوش هخامنشــی به عنوان
قدیمیترین اثر اشاره کرد« ،ریتون سفالی» دماوند از دوره
اشکانیان« ،سردیس گچی حاجیآباد» فارس« ،چینیهای
آبی ســفید» از مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی و «کره
برنجی» به عنوان ابزار ستارهشناسی از دوره سلجوقی اشاره
کرد.

جنجال بر سر ترانه تیتراژ سریال «دلدار»

اثری که پخش میشود غیرقانونی است
فرهاد جیدی خواننده جوان ،ادعا میکند که ترانه قطعه «جورچین» را از حسین
صفا خریده و آنچه محسن چاوشی خوانده غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم ،از روزدوشنبه حاشیههایی برای تیتراژ سریال «دلدار» ایجاد شده
اســت .این سریال در شبهای ماه مبارک رمضان از شبکه دو سیما پخش میشود و
تیتراژش را محسن چاوشی بر روی شعری از حسین صفا خوانده است.
اکنون فرهاد جیدی که از خوانندگان جوان است ،ادعا میکند که ترانه این قطعه
را با عنوان «جورچین» از حســین صفا خریده است .جیدی روز گذشته تصویری از
یک کاغذ منتشر کرد که براساس آن ،حسین صفا حق اجرای ترانه «جورچین» را به
او واگذار کرده است .فرهاد جیدی دراینباره میگوید :سال  ۱۳۹۴حدود پنج ترانه از
حسین صفا خریدیم .نامه واگذاری که ایشان امضا کردهاند را داریم و در وزارت ارشاد
هم این نامهها موجود است .من در چند سال گذشته درگیر مشکالتی بودم و نتوانستم
آلبومم را جمع کنم .االن که کار به مرحله نهایی رســیده ،متوجه شدیم که ترانه در
ســریال دلدار اجرا شده است .او ادامه میدهد ۱۰ :روز به خاطر دوستی و رفاقتی که
داشتیم اقدامی نکردیم .اما در این مدت نه چاوشی و نه صفا جواب ما را ندادند .بعد از
این بیاحترامی بود که مراحل قانونی و شکایت را آغاز کردیم .در شبکههای اجتماعی
هم این موضوع را اطالع رسانی کردیم .متاسفانه چاوشی و صفا بعد از اینکه موضوع را
در شبکههای مجازی هم اعالم کردیم ،باز هم پاسخگو نبودند.
جیدی در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به موسیقی و تنظیم «جورچین» هم
ادعایی دارید ،میگوید :امیدوارم به خاطر شــناخته شده بودن این دو هنرمند حق ما
خورده نشود .ما ترانه جورچین را خریدهایم .ملودی و تنظیم اثری که اکنون در تیتراژ
«دلدار» پخش میشود مال چاوشی است و با آنچه ما ساختهایم کامال متفاوت است.
اما بحث اصلی ما در زمینه تران ه جورچین است .البته ممکن است ادعا کنند که چاوشی
از موضوع ترانه و واگذاریش به ما بیاطالع بوده اســت .اما آنچه ما از دوستی نزدیک
چاوشی و صفا خبر داریم ،بعید است که چاوشی هم در جریان این موضوع نبوده باشد.
او ادامه میدهد :البته براســاس قانون مقصر این ماجرا حسین صفا است که ترانه
را به دو نفر واگذار کرده اســت .این خواننده میگوید :ما برای شــکایتمان از وزارت
ارشــاد هم استعالم گرفتهایم و شورای شعر و دفتر موسیقی هم این موضوع را تایید

فراخوان
مناقصه عمومی دو مرحلهاي 98-31

«نوب
ت دوم»

موضوع مناقصه :عبارتســت از خريد تجهیزات بهرهبرداری شبکه شامل (انواع مفصل ،انواع سرکابل حرارتی ،انواع کاور مقره و )...برابر
سي ويك برگ مشخصات فني و استاندارد وزارت نيرو بشرح جدول پیوست شماره یک شرایط مناقصه
متقاضيان شرکت در مناقصه میتوانند در قبال ارائه اعالميه واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب سيبا  0105592677009نزد بانک
ملی شــعبه برق اروميه (کد  )5133به آدرس اروميه ـ خيابان ســربازان گمنام (برق ســابق) ـ نرســيده به چهارراه مخابرات ـ شرکت
توزيع نيروی برق آذربايجانغربی ،واحد تداركات تلفن 04431104345جهت دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند .ضمنا اسناد مناقصه
در ســايتهاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شــرکت توانير) ،شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی و سايت ملي اطالع رساني
مناقصات به ترتيب به آدرس:
 WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir .org.irو  iets.mporg.irقابل مشاهده است .
مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه :مبلغ کل سپرده شــرکت در مناقصه جمعا 000ر450ر075ر( 2دو میلیارد وهفتاد وپنج میلیون
وچهارصد وپنجاه هزار) ريال بشرح پیوست شماره یک شرایط مناقصه میباشد.
توضیح  :1تعیین برنده مناقصه به صورت موردی بوده و میزان سپرده هر ردیف به تفکیک در جدول پیوست شماره یک شرایط مناقصه
درج گردیده است .
توضیح  :2پیشــنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه ،تضمینهای معتبر (براساس شرایط مناقصه) تهیه و
تســلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد :از تاريخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پايان وقت اداری روزسهشنبه مورخ  98/2/31مهلت ومحل تحويل
پيشنهادات :حداکثر تا ساعت ( 13یک بعدازظهر) روز شنبه  98/3/11به اداره دبيرخانه شرکت توزيع برق آذربايجانغربی.
زمان و محل برگزاری مناقصه :زمان بازگشائی پاکتهای الف وب راس ساعت چهارده (دو بعدازظهر) روز دوشنبه مورخ 98/3/13
در محل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی.
بازگشــايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) مناقصهگران پس از بررســيهاي فني وبازرگاني خواهدبود و زمان برگزاري آن به اطالع مناقصه
گران خواهد رسيد.
توضیح  :3سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
نوبت اول98/02/24 :
نوبت دوم98/2/25 :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

میکنند .ما به طور قانونی از صفا شکایت کردهایم .اثری که در سریال «دلدار» پخش
میشود غیرقانونی است چرا که ترانه مال شخص دیگری است .ما یک هفته است که
با دوستانمان تالش میکنیم ماجرا را دوستانه حل کنیم ،اما آنها جواب ما را نمیدهند.
متاســفانه در روزهای گذشــته طرفداران این دو هنرمند در شــبکههای اجتماعی،
صفحههای ما را مورد هجوم قرار دادهاند و تهمت و ناراوای بسیاری به ما گفتهاند .من
از این ماجرا هم خیلی شاکی هستم.
جیدی دربــاره یکپارچه نبودن ارگانهایی که مجوزهــا را صادر میکنند ،تاکید

میکند :وزارت ارشاد تمام مجوزهای مربوط به موسیقی را صادر میکند .در عین حال
تیتراژ سریالهای تلویزیونی از خود صدا و سیما مجوز میگیرد .اگر یک مرجع همه این
کارها را میکرد شاید اجازه خواندن این قطعه را به چاوشی نمیدادند .این خواننده در
پایان میگوید :آلبومم در حال طی کردن کارهای نهاییاش است .قطع ه «جورچین»
در آلبوم هســت و قرار بود نام آلبوم هم «جورچین» باشــد .متاسفانه این اتفاق تمام
برنامههای ما را به هم زده اســت .البته آلبوم قطعا منتشر میشود .براساس قانون اگر
غرامت کارشان را پرداخت کنند ،این کار دیگر متعلق به ما نخواهد بود.

فراخوان مناقصه يك مرحلهاي عمومي
نوبت دوم

سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

ســازمان جهاد كشــاورزي استان كرمانشاه در نظر دارد پروژههاي ذيل را به شــمارههاي درج شده در جدول از طريق مناقصه عمومي
يك مرحلهاي به شرح زير واگذار نمايد .متقاضيان میتوانند از روز پنجشنبه مورخ  98/02/26تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ
 98/02/31اسناد مناقصه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.
 -1كارفرما :سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه واحد مديريت آب و خاك
 -2تضمين شــركت در مناقصه :به شرح جدول ذيل میباشد كه طبق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره /123602
ت 50659مورخ  94/09/22میباشــد كه به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه به حســاب شماره  2174203751001بانك ملي
شعبه مركزي به نام تمركز وجوه سپرده كه بايد تهيه و ارائه گردد.
 -3مدت اعتبار پيشنهادها 3 :ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.
 -4آخرين مهلت بازگشــت اسناد :پايان وقت اداري روز شــنبه مورخ  98/03/11و گشايش پاكات در ساعت  8روز يكشنبه مورخ
 98/03/12میباشد.
رديف
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2098003336000001

نام پروژه
انتقال آب با لوله در سطح
شهرستان صحنه

برآورد(ريال)

تضمين(ريال)

2/672/233/287

133/612/000
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حداقل رتبه
مورد نياز
 5آب

انتقال آب با لوله در سطح
شهرستان كرمانشاه (بخش

توضيحات

4/373/308/788

218/666/000

بيلوار و كوزران)
انتقال آب با لوله
در سطح شهرستان
كرمانشاه(دهستان هفت

3/487/048/582

174/353/000

آشيان كوزران)
تامين پكيج ايستگاه پمپاژ
 RPTسنقر

12/000/000/000

600/000/000

اجراي خط انتقال آب

حداقل رتبه

و تكميل ساختمانهاي
بهره برداري شبكه آبياري

16/860/373/116

843/019/000.

اراضي پاياب دايك

/469م الف12/

سطح شهرستان داالهو
ايجاد زيرساخت باغات
سطح شهرستان صحنه
ايجاد زيرساخت باغات
سطح شهرستان كنگاور
ايجاد زيرساخت باغات
سطح شهرستان هرسين
ايجاد زيرساخت باغات
سطح شهرستان كرمانشاه

ابنيه و آب
(همزمان)

گيالنغرب
ايجاد زيرساخت باغات

مورد نياز 5

3/125/304/449

156/266/000

3/357/873/066

167/894/000

3/290/321/998

164/517/000

3/981/886/654

199/095/000

5/107/167/496

255/359/000

حداقل رتبه
مورد نياز 5
كشاورزي
يا آب

اداره روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

