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استاندار کرمانشاه:

زلزله زدگان 
نگران استمهال 
وام های بانکی 

نباشند

دکتر عبدالرضا رادفر :

دوستت دارم
 باید بگویم بی محابا دوستت دارم 

شیرین تر از پرواِز رؤیا دوستت دارم 

این را گواهند آرزومنداِن چشمانت
چون مرغ دریایی که دریا ؛ دوستت دارم 

به بهانه زایش
 »آوای پراو«
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یادداشت سردبیر:
عبد اهلل سلیمانی  

شــماره ی  اولیــن 
پــراو«  »آوای  نشــریه 
ــریه  ــد.این نش منتشرش
ــرب  ــود درغ ــوع خ درن
نخســتین  کشــور 
اســت.تاکنون نشــریه ای 
پیرامــون  حرفــه ای 
ــاه  ــعر درکرمانش هنروش
اســت. منتشرنشــده 
هیئــت تحریریه ی نشــریه همگی ازشــاعران ونویســندگان 
مطــرح کشــور هســتند.جناب آقــای کرمــی مدیرمســوول 
ازایــن  پیــش  هستند.ایشــان  پــراو  آوای  نشــریه 
ــه ی  ــش آموخت ــود دان ــه »ابراز«بودند.خ ــردبیرهفته نام س
هنروادبیــات. وعالقه مندبــه  نویســنده  ادبیــات، 
ــه  ــه ای ب ــه حرف ــگ وتوج ــالی فرهن ــان اعت ــه ایش دغدغ
شعروهنراســت.بودن وکارکــردن درعرصــه ی فرهنــگ 
ــون  ــی خواهدچ ــتگی م ــه وتعهدودلبس ــات عالق ومطبوع
ــت. ــان نیس ــردن انب ــدوزی وپرک ــال ان ــل م ــا، مح این ج
ازایشــان تشــکرمی کنم وآرزوی بهــروزی وبهترین هــا 
رابرایــش دارم.هــدف مــا خدمــت بــه فرهنــگ وهنراســت 
ــه ی روان وذوق  ــی وتصفی ــان هنر،تعال ــه آرم ــا ک ازآن ج
ــان  ــه انس ــت ب ــی اس ــی خدمت ــت هرحمایت ــری اس بش
ــه  ــتگی ب ــه وابس ــچ گون ــریه هی ــن نش وآرمان هایش.ای
جریانــات وگروه هــای سیاســی نــدارد ووام دارهیــچ 
گروهــی نیســت کــه بخواهدمجیــزش بگوید.عرصــه 
ــریه  ــک نش ــتقالل ی ــی نیست.اس ــه مجیزگوی هنرعرص
ــده  ــن خوانن ــدی رادرذه ــت وتردی ــاس کاراس ــری اس هن
ــه جــای نمی گــذارد کــه هــدف هنرواعتــالی آن اســت. ب
امیدواریــم بتوانیــم باصالبت استمرارداشــته باشــیم وکاری 
ــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــم. را کــه آرمــان ماســت ب

انتقادها را به جان خریدار ومنت پذیریم.
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علی رضا پنجه ای

»گنجشکک قصه ی«

من باتو از تو از تو
پنهان نه می مانم

از تو
که تو از من و چون منی

منی.... منی....

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارت دامداران 
آسیب دیده در زلزله کرمانشاه
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ادامه در صفحه 2

به بهانه زایش » آوای پراو«
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عکس : پویا

عکس : پویا

هست اکسیر مس ما نظر لطف شما           
مس ما بی نظر لطف شما زر نشود

عبرت نایینی

حشمت اله سلطانی
ــر  ــته تحری ــه رش ــرا« ب ــه اخی ــی ک در کتاب
درآورده وبــه زیــور چــاپ آراســته ام از 
ــاد  ــان« ی ــل کرماش ــه عنوان»ی ــراو« ب »پ
ــش را و آن  ــا بلندای ــیده ام ت ــرده ام و کوش ک
ــال  ــه و خی ــدارش در اندیش ــه از دی ــه ک چ
انســان اززیبایــی وســکوت وسرســختی 
ــای  ــر ج ــش ب ــایید ن ــمان س ــر آس ــر ب وس
مــی مانــد . بــه شــرح دهــم شــاید توانســته 
ــن  ــه در ذه ــه ک ــراو« را آن گون ــم »پ باش
کرمانشــاهیان اســت و دوســتش مــی دارنــد 
وصــف کنــم وشــاید قلــم واندیشــه ام یارای 
انجــام چنیــن کار بزرگــی را نداشــته اســت 
امــا هرچــه نوشــته ام وهــر چــه کــرده ام بــه 
ــت  ــی اس ــگاه مهربان ــق ژرف ون ــر عش خاط
کــه بــه ســختی صخــره هــا وســبزی پهنــه 
ــارهای  ــمه س ــیارها و چش ــراوت ش ــا وط ه
ایــن کــوه مغــرور وسرشــار از مناظــر 
دلنــوازش دارم .و اکنــون دوســت فرهیختــه 
ــته  ــی توانس ــی کرم ــاب عل ــدرم جن وگرانق
ــراو »  ــام »آوای پ ــا ن ــریه ای را ب ــت نش اس
ــد  ــی باش ــن حرکت ــگ آوردوآغازی ــرا چن ف

ــگ و  ــوان ادب و فرهن ــتردن خ ــرای گس ب
هنــر، فراخوانــی خدمــت پــردازی بــه اهــل 
قلــم واندیشــه ی ایــن دیــار کــه کــم نبــوده 
ــود  ــد ب ــم نخواهن ــتند وک ــم نیس ــد وک ان
ــا نظــر لطــف ادیبــان و فرهیختــگان،  ــا ت ام
ــای  ــگان و شــاعران و نویســندگان توان فرزان
کرمانشــاهی نباشــد پــراو همچنــان در 
ــا  ــش را ازم ــد و نگاه ــد مان ــکوت خواه س
ــال  ــالیان س ــه س ــت چنان چ ــد گرف برخواه
ــه  ــت و ب ــتاده اس ــان ایس ــه همچن ــت ک اس
ــان  ــی گم ــد . ب ــی کن ــگاه م ــا ن ــردار م ک
بــی اثــر دســت هنــروران ،هنرمنــدان 
،هنــر پیشــگان واندیشــه ورزان همــان 
ــت. ــه اس ــی« گفت ــرت نایین ــه »عب ــه ک گون
ــه صــدا درنمــی آیــد وآوایــش آوازه  پــراو ب
ــدای  ــا وص ــس ابره ــود .درپ ــی ش روزگارنم
ــنل  ــه ازش ــا ک ــا آن ج ــا دردامنه ه ــه ه رم
ــل اســت  ــی بدی ــی ب ــه فرازمــی رود پهنای ب
ــدگاری  ــاط ومان ــی و نش ــبزی وخرم ازسرس
ــووتا  ــن س ــخ بدی ــوی تاری ــا ازفراس ماده
ــرو  ــی س ــی وب ــی و تنهای ــم زدگ ــون غ کن
ــرود  ــد وس ــت و خوان ــد نوش ــامانی بای س
وایــن غــم و انــدوه را ســتود تــا از دل آتــش 
ــی  ــن ققنوس ــدن ورفت ــد مان ــوب وتردی آش
ــا  ــزد وب ــرازی برخی ــردن ف ــتادگی و گ ازایس
ــم دور  ــیار از ه ــه بس ــود چ ــم آوا ش پراوه

ــرد  ــم ون ــه ای ــم تاخت ــر ه ــم وب ــده ای مان
آزادگــی را باختــه ایــم هــر کــه را آن گونــه 
ــر او کــه  کــه مــی خواهیــم مــی نگریــم وب
ــی  ــان م ــی م ــه  خودخواه ــه را ک ــر چ ه
ــر  ــره اش را ب ــم و چه ــی نگاری ــد م خواه
ــیم . ــی کش ــر م ــه تصوی ــود ب ــدگان خ دی

حکایت بر مزاج مستمع گوی
 اگر دانی که دارد با تو میلی

       »سعدی«
ــی  ــاز آفرینش ــه ب ــود ک ــی ش ــان م و چن
ــی  ــی کاشــته م ــرد و نهال ــی پذی ــورت م ص
ــا  ــد وپای ــه بدوان ــرد و ریش ــا بربگی ــود ت ش
ــترگی  ــه راز س ــود ک ــد و آن ش ــا بمان و مان
آشــکار  را  کرمانشــاهیان  ســتواری  و 
ــروان  ــم ره ــن مایی ــه ای ــد ک ــازد و بگوی س
ــه  ــر راه ب ــپهر باخت ــه از س ــپندان ک امشاس
ــودن  ــا ب ــم وب ــوده ای ــن گش ــن و ماچی چی
ــان  ــود و بروزم ــان ونم ــدن م ــان و مان م
ــی و  ــی و دانای ــارک فرزانگ ــر ت ــان ب همچن
ــتانها  ــراو داس ــا پ ــم و ب ــی مانی ــی م بینای
ــنویم  ــی ش ــتانها  م ــم و ازو داس ــی گویی م
از تاختــن حرامیــان وبیگانــگان تــا آبیــاری 
ــالن و  ــای ی ــون ه ــتون ا ز خ ــت بیس دش
ســرفرازان ایــن ســامان ســربرآوردن »آوای 
ــا او مــی  ــراو«را ارج مــی نهیــم وهمــاره ب پ
مانیــم وبــا او ســرود رهایــی مــی خوانیــم .

هست اکسیر مس ما نظر لطف شما           
مس ما بی نظر لطف شما زر نشود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

3000 "تخت فعال" در استان داریم
شروع ساخت بیمارستان "خصوصی" 700 

تختخوابی؛ به زودی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

واکسیناسیون رایگان 1.4 میلیون راس دام 
عشایرعلیه تب برفکی
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سرپرست فنی و حرفه ای کرمانشاه:

جوانان مهارت آموزی را ارزش نمی بینند/
باید نسل جوان را صاحب مهارت کنیم

سرپرســت اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــل  ــوزی در ح ــش مهارت آم ــر نق ــد ب ــا تاکی ــاه  ب کرمانش
ــب  ــوان را صاح ــل ج ــد نس ــت: بای ــتغال  گف ــل اش معض
در  ایمانی هرســینی  کنیم.احســان  تربیــت  مهــارت 
ــه ای  ــی وحرف ــوزش فن ــز آم ــان مراک ــا مربی ــت ب نشس
عنــوان  بــه  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای  از  اســتان 
ــح  ــاد و تصری یکــی از راهکارهــای حــل معضــل اشــتغال ی
ــرای  ــوزی ب ــارت آم ــگ مه ــردن فرهن ــه ک ــرد: نهادین ک
اشــتغال زایی و کارآفرینــی در جامعــه ضــروری اســت، 
چــرا کــه بــا توانمنــد شــدن افــراد در بخش هــای مختلــف 
ــق  ــه و رون ــتاب گرفت ــه ش ــعه جامع ــد توس ــی رون مهارت
ــت اداره کل  ــی گردد.سرپرس ــر م ــازار ب ــه ب ــادی ب اقتص
ــه  ــه ب ــاه توج ــتان کرمانش ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن آم
برونــداد و اثربخشــی آموزشــهای فنــی و حرفــه ای در 
ــم  ــیار مه ــردم را  بس ــن م ــی در بی ــگ مهارت ــعه فرهن توس
ــهای  ــزاری آموزش ــا برگ ــم ب ــی توانی ــت: م ــمرد و گف برش
ــور  ــتغال کش ــاز اش ــه نی ــخگویی ب ــتای پاس ــی  در راس کیف
ــم  ــه کنی ــر ارائ ــردم بهت ــه م ــان را ب ــورد فعالیتهایم بازخ
.وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه توســعه مهارتــی در جامعــه 
امــروز بســیار کمرنــگ شــده، گفــت: ایــن امــر منجــر بــه 
یــک شــکاف نســلی شــده اســت، چراکــه امــروز بــا نســلی 
ــک ارزش  ــوان ی ــه عن ــارت را ب ــه مه ــتیم ک ــه هس مواج
ــد. ــی نبرده ان ــارت پ ــی مه ــت واقع ــه اهمی ــد و ب ــی بین نم
ایمانــی هرســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد نســل حاضــر 
ــه  ــت: دغدغ ــانیم، گف ــل برس ــه تکام ــی ب ــر مهارت را از نظ
ــلی  ــدی را نس ــل بع ــه نس ــد ک ــن باش ــد ای ــا بای ــه م هم
ــت اداره  ــم. سرپرس ــت کنی ــه تربی ــارت و حرف ــب مه صاح
ــان  ــا بی ــه ای اســتان کرمانشــاه ب کل آمــوزش فنــی و حرف
ــادی  ــعه اقتص ــور توس ــی مح ــهای مهارت ــه آموزش اینک
ــارت در  ــاء مه ــرد: ارتق ــح ک ــود، تصری ــی ش ــوب م محس
ــت  ــه اولوی ــی از جمل ــاد آموزش ــا و اقتص ــواده ه ــبد خان س
هــای کاری ایــن اداره کل اســت. ایمانی هرســینی بــا اشــاره 
ــای  ــتان از ظرفیت ه ــز اس ــان مرک ــورداری مربی ــه برخ ب
ــا  ــد ب ــرد: بای ــار ک ــاال، اظه ــی ب ــی و مهارت ــی، تخصص علم
تــالش همــه جانبــه از ظرفیت هــای موجــود حداکثــر 
ــرد.  ــه ک ــی جامع ــطح مهارت ــای س ــرای ارتق ــتفاده را ب اس
ــه هــای فنــی  ــان اینکــه گواهینام ــا بی ــی هرســینی ب ایمان
ــت  ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــار و جای ــه ای از اعتب وحرف
و بــه عنــوان هویــت و برنــد ســازمان محســوب مــی شــود، 
ــد تهیــه دســتورالعمل کمیتــه و تشــکل صنفــی  گفــت: بای
مربیــان در دســتور کار قــرار بگیــرد. در پایــان نیــز مربیــان 

ــد. ــان کردن ــود را بی ــرات خ ــدگاه و نظ دی

بالغ بر 1۸000 کیلوگرم 
مواد غذایی فاسد در مناطق 

زلزله زده معدوم سازی شد

تســنیم:مدیرگروه بهداشــت محیــط دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان کرمانشــاه گفــت: از توزیــع 
ــد و  ــی فاس ــواد غذای ــرم م ــزار و ۷۰۶ کیلوگ ۱۸ ه
ــه زده  ــق زلزل ــته در مناط ــرف گذش ــخ مص تاری

ــت.  ــده اس ــری ش جلوگی
و  بازرســان  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــی  امیــر 
ــت  ــت بهداش ــط معاون ــت محی ــان بهداش کارشناس
از روز اول زلزلــه در مناطــق زلزلــه زده حضــور 
داشــتند، اظهــار داشــت: بازرســان بهداشــت 
ــع ۱۸  ــون از توزی ــه تاکن ــدای زلزل ــط از ابت محی
هــزار و ۷۰۶ کیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد و 
ــری  ــه زده جلوگی ــق زلزل ــته در مناط ــخ گذش تاری

نــد. کرده ا
مدیرگــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب پزشــکی اســتان کرمانشــاه ب
ــادی و  ــرایط ع ــط در ش ــت محی ــه بهداش وظیف
ــه و  ــط عرض ــالمت آب، محی ــرل س ــران کنت بح
نگهــداری آب، گندزدایــی ســطوح و نظــارت و 
کنتــرل بهداشــتی مراکــز تهیــه، توزیــع و فــروش 
مــواد غذائــی اســت، گفــت: در ایــن راســتا 
ــی  ــاعات ابتدای ــط از س ــت محی ــان بهداش بازرس
ــن مناطــق نســبت  ــا حضــور در ای ــه ب ــوع زلزل وق
ــری  ــع آب و جلوگی ــی از مناب ــرل و بازرس ــه کنت ب
ــه آن در  ــوط ب ــای مرب ــیوع بیماریه ــال و ش از انتق

ــد. ــور یافتن ــه زده حض ــق زلزل مناط
ــی  ــورد بازرس ــزار و 52۸ م ــام دو ه ــی از انج کرم
ــر  ــه زده خب ــق زلزل ــع آب در مناط ــرل مناب و کنت
آب  منابــع  کنتــرل  و  بازرســی  افــزود:  و  داد 
ــنجی و  ــی، کلرس ــازی آب، کلرزن ــامل سالم س ش

می شــود. آب  از  نمونه بــرداری 
آب  سالم ســازی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارشناســان بهداشــت محیــط بــا اســتفاده از 
ــازی  ــه سالم س ــدام ب ــر« اق ــی »کل ــاده ضدعفون م

می کننــد، آب  از  میکروب زدایــی  و 
ــب آب  ــر مکع ــزار و 2۸۷ مت ــرد: 9 ه ــوان ک عن
ــده  ــی ش ــتاها کلرزن ــه زده و روس ــق زلزل در مناط

ــت. اس
مدیرگــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اســتان کرمانشــاه از ۱5 هــزار و ۱94 
ــق  ــامیدنی در مناط ــنجی از آب آش ــورد کلرس م
زلزلــه زده بــا هــدف اطمینــان از ســالمت آب خبــر 
داد و افــزود: شــفافیت آب بایــد در حــد اســتاندارد 
ــان  ــان و کارشناس ــتا بازرس ــن راس ــد در ای باش
بهداشــت محیــط بــرای اطمیــان از ایــن شــفافیت 
ــد  ــع آب می کنن ــنجی از مناب ــه کدورت س ــدام ب اق
ــنجی از  ــورد کدورت س ــزار و ۶5۸ م ــک ه ــه ی ک
منابــع آب آشــامیدنی در مناطــق زلزلــه زده انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــورد  ــزار و 3۶4 م ــک ه ــه ی ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
ــوع  ــدای وق ــی از آب از ابت ــرداری میکروب نمونه ب
ــی از  ــرای گندزدای ــرد: ب ــان ک ــون، بی ــه تاکن زلزل
ســطوح نیــز در مجمــوع دو هــزار و ۶۰5 کیلوگــرم 
ــده  ــرده ش ــه کارب ــده ب ــواد ضدعفونی کنن ــواع م ان
و همچنیــن سم پاشــی هدفمنــد از محوطــه چــادر 
و کانکس هــا و محیــط روســتاها در ابعــاد 22۰ 

ــت. ــده اس ــام ش ــع انج ــر مرب ــزار و ۶34 مت ه
ــر  ــه ب ــط ب ــت محی ــان بهداش ــارت بازرس وی از نظ
ــای  ــه و نخاله ه ــماند زبال ــع آوری پس ــای جم مکانه
ســاختمانی در مناطــق زلزلــه زده خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــوزش در رابط ــر آم ــورد نف ــزار و ۸5۷ م ــک ه ی
ــا رعایــت بهداشــت در اماکــن محــل ســکونت و  ب
نصــب کانکــس در مناطــق زلزلــه زده انجــام گرفتــه 

اســت.
مدیرگــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــکی اس پزش
ــی از  ــره غیربوم ــم دو نف ــت تی ــر هش ــال حاض ح
کارشناســان بهداشــت محیــط در مناطــق زلزله زده 
ســرپل ذهاب و ثالث باباجانــی حضــور دارنــد، 

ــی در  ــورت هفتگ ــا به ص ــن تیمه ــرد: ای ــوان ک عن
ایــن مناطــق مســتقر بــوده و بــا کمــک نیروهــای 
ــه بررســی و کنتــرل  بومــی ایــن مناطــق اقــدام ب
مــوارد بهداشــتی در ایــن مناطــق خواهنــد کــرد.
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
ــده  ــه نگران کنن ــی آب ک ــی از آلودگ ــاری ناش بیم
ــت،  ــده اس ــزارش نش ــق گ ــن مناط ــد در ای باش
بیــان کــرد: مشــکالتی ماننــد شکســتگی خطــوط 
انتقــال آب و میــزان کلــر باقیمانــده در آب گــزاش 
می شــود کــه همــه ایــن مــوارد در جلســات 
ــده و  ــزارش ش ــه گ ــران مربوط ــه مدی ــدد ب متع
پیگیــر اقدامــات انجام شــده دیگــر ادارات در 

ــتیم. ــتی هس ــائل بهداش ــا مس ــه ب رابط
وی بــا یــک هــزار و 2۶4 مــورد بازدید کارشناســان 
بهداشــت محیــط از مراکــز نگهــداری و انبــار مــواد 
ــز  ــورد نی ــزود: 295 م ــرد و اف ــاره ک ــی اش غذای
ــا ادارات  ــی ب ــی و برون بخش ــری درون بخش پیگی
ــور  ــن طی ــد آب، دف ــی مانن ــف در زمینه های مختل

و ســگهای ولگــرد انجــام شــده اســت.
مدیرگــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــب  ــه نص ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش ــکی اس پزش
ــزار و  ــع ۸2 ه ــی و توزی ــر آموزش ــه بن 552 تخت
ــرد:  ــار ک ــه زده، اظه ــق زلزل ــور در مناط ۷۰۰ بروش
9۷ هــزار و 4۷9 نفــر آمــوزش چهره به چهــره و 
ــرای  ــق ب ــن مناط ــز در ای ــی نی ــه گروه 5۶۱ جلس
ــط  ــت آن توس ــتی و رعای ــکات بهداش ــوزش ن آم

ــت. ــده اس ــام ش ــان انج کارشناس

ــاون  ــی تع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــتان رحیم ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منابــع اســتانداری پــس 
تعــاون  اداره  از  ســرزده  بازدیــد  از 
دبیرخانــه  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
ــذاری  ــرمایه گ ــتغال و س ــروه اش کارگ
ــوزه  ــنل ح ــدادی از پرس ــع تع در جم
ــار  ــت: انتظ ــتغال گف ــی و اش کارآفرین
ــتان  ــی اس ــتگاههای اجرای ــرود دس می
ــژه  ــا تعامــل وی ــک هــای عامــل ب و بان
بــا دبیرخانــه بتواننــد از فرصــت پیــش 
آمــده و تســهیالت خوبــی کــه در بخش 
اشــتغال فراگیر و روســتایی و عشــایری 
شــده  داده  تخصیــص  اســتان  بــه 
ــه  ــه ای ک ــور از مرحل ــت،برای عب اس
ــد. ــتفاده ببرن ــم اس ــرار داری در آن ق
رحیمــی در قســمت دیگــری از ســخنان 
ــر تعهــد و احســاس  ــا تاکیــد ب خــود ب
اجرایــی  دســتگاههای  مســئولیت 
ــه  ــده ک ــم ش ــرایطی فراه ــت :ش گف
قادراســت بســیاری از مشــکالت امــروز 
ــم  ــن مه ــد و ای ــامان بده ــتان را س اس
ــه  جــز در ســایه تــالش شــبانه روزی ب
ــش  ــی بخ ــید یعن ــد رس ــد نخواه مقص
ــتگاههای  ــام دس ــتغال در تم ــای اش ه
ــاد  ــی در جه ــاق فرمانده ــی ات اجرای
توســعه اســت.وی افــزود: تــا زمانیکــه 
ــف  ــن تکلی ــی تعیی ــهیالت تخصیص تس
ــداف و  ــه اه ــاد گران ــد جه ــود بای نش
ــده را در  ــف ش ــای تعری ــت ه ماموری

ــم  ــرار دهی ــورات ق ــه ام ــت هم اولوی
اولویــت اول اســتان بهبــود فضــای 
کســب و کار واشــتغال مــی باشــد 
هــم  اشــتغال  مســتقیم  ومحصــول 
توســعه و بهبــود وضعیــت اســتان 
اســت.این گــزارش مــی افزایــد: از 
ــتغال  ــتورالعمل اش ــالغ دس ــدای اب ابت
در  و عشــایری  و روســتایی  فراگیــر 

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از دبیرخانه کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان 

کرمانشاه خبر داد:

واکسیناسیون رایگان 1.4 میلیون راس 
دام عشایرعلیه تب برفکی

ــی  ــای دام ــاری ه ــت بیم ــت و مدیری ــس اداره بهداش رئی
ــگان ۱.4  ــیون رای ــاه از واکسیناس ــتان کرمانش ــکی اس دامپزش
میلیــون راس دام عشــایر اســتان تــا آخــر اســفندماه امســال 

ــر داد. خب
ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــگان ۱.44  ــیون رای ــی از واکسیناس ــد همت ــاه: مجی کرمانش
میلیــون راس دام عشــایر اســتان تــا آخــر اســفندماه امســال 

ــر داد. خب
ایــن مســئول اظهــار داشــت: کار مایــه کوبــی رایــگان جمعیت 
دام ســبک عشــایرخارج اســتان کرمانشــاه علیــه بیمــاری تب 
برفکــی کــه هــم اکنــون در اســتان هــای خوزســتان، ایــالم و 
لرســتان ســاکن هســتند، تــا آخــر اســفند انجــام مــی شــود.
ــیون از ۱2  ــاز از واکسیناس ــن ف ــروع ای ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــوب  ــه ک ــی مای ــپ عملیات ــت: 5  اکی ــاری گف ــاه ج ــن م بهم
دامپزشــکی بــه همیــن منظــور بــه مناطــق ایــالم، خوزســتان 
ــه  ــبک علی ــگان دام س ــیون رای ــت واکسیناس ــتان جه و لرس

تــب برفکــی اعــزام شــده انــد.
رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای دامــی اداره 
ــا  ــی م ــش بین ــزود: پی ــاه اف ــتان کرمانش ــکی اس کل دامپزش
ــا ۶۰۰  هــزار راس دام ســبک  ــر ایــن اســت کــه بیــن 5۰۰ ت ب
ــور  ــای مذک ــتان ه ــه در اس ــاه را ک ــتان کرمانش ــایر اس عش

ــم. ــی کنی ــه کوب ــد مای ــتقرار دارن اس
دکتــر همتــی همچنیــن بیــان داشــت: در مجمــوع بــا 
ــارج  ــل و خ ــایر در داخ ــای عش ــت دام ه ــاب کل جمعی احتس
ــبک  ــزار راس دام س ــون و 4۰۰ ه ــک میلی ــدود ی ــتان ح اس
عشــایری اســتان تــا آخــر اســفندماه بــر علیــه بیمــاری تــب 
برفکــی واکســینه مــی شــوند.وی اظهــار داشــت: عــالوه بــر 
انجــام واکسیناســیون، بــه مناســبت ایــام مبــارک دهــه فجــر 
ویزیــت و درمــان رایــگان دام بــه مــدت 4 روز در ایــن مناطــق 

انجــام شــد.

استاندار کرمانشاه:

زلزله زدگان نگران استمهال وام های بانکی نباشند
ــام  ــت: تم ــاه گف ــتاندار کرمانش مهر:اس
وام هــای مــردم مناطــق خســارت 
دیــده از زلزلــه بــه مــدت دوســال 
از  مــردم  و  می شــود  اســتمهال 
ــند. ــته باش ــی نداش ــت نگران ــن باب ای
نشســت  پــراو،  آوای  گــزارش  بــه 
رییــس  ســیف  اهلل  ولــی  مشــترک 
ــتاندار  ــد اس ــزی، بازون ــک مرک کل بان
کرمانشــاه و معــاون شــرکت آبفــای 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــور برگ کش
ــهیالت ارزی از  ــت تس ــوع  دریاف موض
بانــک توســعه ســرمایه گــذاری آســیا ) 
مســتقر در چیــن ( بــرای اجــرای طــرح 
بــزرگ تصفیــه فاضــالب کرمانشــاه 
ــتمهال وام  ــن، اس ــد همچنی ــرح ش مط
ــده  ــارت دی ــق خس ــردم مناط ــای م ه
ــن  ــر ای ــه ب ــود ک ــث ب ــر مباح از دیگ
ــق  ــن مناط ــا در ای ــام وام ه ــاس تم اس
ــتاندار  ــوند.بازوند اس ــی ش ــتمهال م اس
کرمانشــاه در ایــن خصــوص اظهــار 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــرای اج ــت: ب داش

ــران  ــوزه عم ــده در ح ــی ش ــش بین پی
و گردشــگری شــهری در مرکــز اســتان 
ابتــدا بایــد بحــث فاضــالب شــهر 
ــرا  ــف و اج ــن تکلی ــاه را تعیی کرمانش
ــروز  ــیر ام ــن مس ــه در همی ــم ک کنی
بــه نتایــج خوبــی در نشســت بــا دکتــر 
ســیف رســیدیم کــه مقــرر شــد مبلــغ 
ــک  ــهیالت از بان ــورو تس ــون ی 2۰۰ میلی
آســیایی توســعه ســرمایه گــذاری ویــژه 
ایــن طــرح بــزرگ دریافــت کنیــم؛ کــه 
ــق  ــی در تحق ــم گام بزرگ ــن تصمی ای
افــق پیــش روی مــا در توســعه ی 
عمــران شــهری کرمانشــاه اســت.بازوند 
ــرای  ایــن نشســت را فرصتــی مغتنــم ب
ــتمهال  ــم اس ــوع مه ــری موض ــی گی پ
تولیدکننــدگان  و  مــردم  هــای  وام 
مناطــق زلزلــه زده توصیــف کــرد و 
ــق  ــردم مناط ــای م ــام وام ه ــزود: تم اف
ــدت  ــه م ــه ب ــده از زلزل ــارت دی خس
ــردم  ــود و م ــتمهال می ش ــال اس دوس
ــی نداشــته باشــند. ــت نگران ــن باب از ای

اســتان ، 49۰ طــرح بررســی و تصویــب 
و آمــاده ارســال بــه بانــک هــای عامــل 
ــاون  ــی مع ــد رحیم ــد و بازدی ــی باش م
اســتاندار از دبیرخانــه کارگروه اشــتغال 
و ســرمایه گــذاری بــه منظــور بررســی 
رونــد کار ســامانه کارا انجــام پذیرفــت.
گفتنــی اســت: معــاون اســتاندار در این 
بازدیــد  بــا ورود بــه ســامانه مشــکالت 

ــتگاههای   ــرف دس ــده از ط ــرح ش مط
اجرایــی را بررســی نمــود و کارشناســان 
ــاون کار و  ــتغال اداره کل تع ــوزه اش ح
ــی  ــوص اقدامات ــی درخص ــاه اجتماع رف
ــدات  ــد از تاکی ــروز بع ــح ام ــه صب ک
ــتگاههای  ــور در دس ــا حض ــتاندار ب اس
اجرایــی انجــام پذیرفــت گزارشــی 

ــد. ــه دادن ــوط را ارائ مبس

اســتان  دامپزشــکی  مهر:مدیــرکل 
ــاری  ــه بیم ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوانــزای 
گفــت:  دارد،  مختلفــی  ســویه های 
ســویه ای کــه در اســتان دیــده شــده به 

نمی شــود. منتقــل  انســان 
ــه اینکــه چــه  ــادر پــرور  در پاســخ ب ن
اقدامــات پیشــگیرانه ای بــرای بیمــاری 
ــدگان در  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوان
کشــور و اســتان کرمانشــاه انجــام 
ــرای  ــن ب ــا از واکس ــود و آی ــی ش م
ــتفاده  ــاری اس ــن بیم ــگیری از ای پیش
ــاط  ــی نق ــت: در برخ ــود؟ گف ــی ش م
دنیــا از واکســن پیشــگیرانه بــرای 
پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوانــزای 
ــا  ــرد ام ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
مــا هنــوز از ایــن روش اســتفاده نکــرده 
و بایــد آن را مــورد بررســی قــرار دهیم. 
هــم اکنــون اقدامــات کنترلــی در حــال 
انجــام اســت و اســتمرار دارد.وی در 
ــه  ــاری ب ــن بیم ــال ای ــوص انتق خص

ــویه  ــاری س ــن بیم ــت: ای ــان گف انس
ــبختانه  ــته و خوش ــی داش ــای مختلف ه
ســویه ای کــه االن در کرمانشــاه داریــم 
ــان را  ــه انس ــال ب ــت انتق n۸ , h5، قابلی
ــال  ــی از انتق ــون گزارش ــدارد و تاکن ن
ــه  ــدگان ب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوان
ــته  ــاه نداش ــتان کرمانش ــان در اس انس
اســتان  دامپزشــکی  ایم.مدیــرکل 
کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــا  ــز ب ــا نی ــی م ــور صنعت ــون طی تاکن
ــب  ــده و اغل ــر نش ــاری درگی ــن بیم ای
طیــور تلــف شــده مربــوط بــه روســتاها 

ــت. ــی اس ــور محل و از طی
وی در خصــوص کانــون هــای ایــن 
بیمــاری و زمــان شــیوع آن گفــت: مــوج 
ــهریور  ــر ش ــاری از آخ ــن بیم ــد ای جدی
در کشــور مشــاهده شــد و مــا مســتمر 
ــه  برنامــه هــای پایــش را از اول ســال ب
ــام  ــال انج ــر فع ــال و غی ــورت فع ص
ــای  ــپ ه ــال اکی ــش فع ــم و در پای دادی
ــداری  ــتا، دام ــه روس ــتا ب ــز روس ــا نی م

ــد  ــد و بازدی ــی رون ــداری و... م ــه دام ب
مــی کنند.پــرور تصریــح کــرد: در پایش 
هــای صــورت گرفتــه تــا ۱5 آبــان هیــچ 
مــوردی در اســتان کرمانشــاه مشــاهده 
نشــد امــا از۱۶ آبان متاســفانه گزارشــی 
ــتیم  ــو داش ــدگان در دااله ــف پرن از تل
ــش  ــا و پای ــزام نیروه ــس از اع ــه پ ک
مناطــق  ایــن  در  را   n۸ و    h5 ســویه
از  پــس  افــزود:  تاییــد کردیــم.وی 
ــد  ــای تایی ــون ه ــاری در کان ــد بیم تایی
ــات  ــردم اقدام ــکاری م ــا هم ــده، ب ش
ــه  ــکوک ب ــور مش ــام و طی ــی انج کنترل
بیمــاری را از مــردم خریــداری و معــدوم 
ــت  ــز تح ــاری نی ــون بیم ــم و اکن کردی
دامپزشــکی  اســت.مدیرکل  کنتــرل 
اســتان کرمانشــاه در خصــوص راه هــای 
تشــخیص آن گفــت: ایــن بیمــاری 
ممکــن اســت بــا بیمــاری هایــی چــون 
برونشــیت اشــتباه گرفتــه شــود و تنهــا 

ــت. ــگاه اس ــخیص آن آزمایش راه تش
وی اشــاره ای هــم بــه روش هــای 
ــزود:  ــت و اف ــاری داش ــن بیم ــال ای انتق
تمــاس بــا پرنــدگان وحشــی و پرنــدگان 
آبــزی آلــوده، تهیــه دان از منابــع 
ــون هــای  ــه خصــوص کان غیرمطمئــن ب
آلــوده، عــدم پاکســازی و ضــد عفونــی 
ــور و... از  ــداری طی ــل نگه ــل مح کام
ــاری  ــن بیم ــال ای ــای انتق ــه راه ه جمل
مســئول  مــی شــود.این  محســوب 
ــه تلفــات و عالئــم  گفــت: مــردم هرگون
ــل  ــق پ ــد از طری ــاهده کردن ــه مش را ک
ــد  ــالع دهن ــا اط ــه م ــی ب ــای ارتباط ه
کــه ســریعا اکیــپ هــا را اعــزام کنیــم 

ــرد. ــرار گی ــرل ق ــت کنت ــاری تح و بیم
ــد  ــا رون ــات ب ــی تلف ــروع ناگهان وی ش
ــاری،  ــی بیم ــار ناگهان ــی، انتش افزایش
ــی  ــرف دان، بیحال ــدید مص ــش ش کاه
شــدید، افــت ناگهانــی و شــدید تولیــد 
ــی  ــم تنفس ــه، عالئ ــرغ روزان ــم م تخ
حــاد و ســیاه شــدن و خونریــزی تــاج، 
ــم بیمــاری  ــا را از عالئ ریــش و ســاق پ

ــرد. ــالم ک ــدگان  اع ــور و پرن در طی
ــد  ــردم از خری ــرد: م ــد ک ــرور تاکی پ
مــرغ زنــده بــه طــور جــدی خــودداری 
ــرغ  ــم م ــرغ و تخ ــن م ــرده و همچنی ک
ــر  ــز معتب ــود را از مراک ــاز خ ــورد نی م
ــکی  ــارت دامپزش ــت نظ ــاز تح و مج
دامپزشــکی  کنند.مدیــرکل  تهیــه 
ــرورش  ــرد: پ ــان ک ــر نش ــتان خاط اس
الزم  طیــور  صنعتــی  دهنــدگان 
ــتی  ــائل بهداش ــت مس ــا رعای ــت ب اس
ــود  ــداری خ ــالمت مرغ ــه ای س قرنطین
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.وی ب ــن کنن را تضمی
ــدگان  ــکار پرن ــودداری از ش ــزوم  خ ل
ــت: پــرورش دهنــدگان  مهاجــر، گف
ــی از  ــرغ بوم ــد م ــی از خری ــور بوم طی
دوره گــرد هــا خــود داری کــرده تــا از 
ــاری  ــه بیم ــتایی ب ــور روس ــالی طی ابت

ــد. ــت کنن محافظ
و خاطرنشــان کــرد:  تاکیــد  پــرور 
ــه  ــردم  هرگون ــدگان و م ــرورش دهن پ
یــا  و   ۱5۱2 شــماره  بــا  را  تلفــات 
شــماره پیامکــی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱5۱2 اداره کل 
دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه درمیــان 

ــد. بگذارن

آنفلوانزای پرندگان مشاهده شده در کرمانشاه به انسان منتقل نمی شود
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مدیرعامل برق منطقه ای غرب:

طی 3 تا 4 سال آینده ظرفیت تولید برق کرمانشاه به 2۸۰۰ مگاوات می رسد

ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــرق در  غــرب گفــت: ظرفیــت تولیــد ب
اســتان کرمانشــاه طــی ســه تــا چهــار 
ســال آینــده بــه 2۸۰۰ مــگاوات خواهــد 

رســید.
امیرانــی در نشســت  علــی چهــل 
ــگاران  ــور خبرن ــا حض ــه  ب ــری ک خب
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش برگ
ــع  ــال و توزی ــد، انتق ــوزه تولی ــه ح س
ــون  ــرد: اکن ــار ک ــرق، اظه ــش ب در بخ
ــور  ــه ای در کش ــرق منطق ــرکت ب ۱۶ ش
ــرب  ــه ای غ ــرق منطق ــه ب ــم ک داری
اســتان های  بــه  رســانی  خدمــات 
ــالم را دارد. ــتان و ای ــاه، کردس کرمانش
وی افــزود: بــرق منطقــه ای غــرب 
وســعت حــدود ۷2 هــزار میلومتــر 
ــت  ــر جمعی ــون نف ــا 4,۱ میلی ــی ب مربع

می دهــد. پوشــش  را 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــتان  ــرق در اس ــد ب ــزان تولی ــرب می غ
اعــالم  مــگاوات  را ۱۶24  کرمانشــاه 
حداکثــر  آن  مقابــل  در  کــه  کــرد 
ــگاوات  ــه ۸۰۰ م ــتان ب ــرف در اس مص
ــئول، در  ــن مس ــه ای ــد.به گفت می رس
ــک و  ــروگاه کوچ ــش نی ــاه ش کرمانش
بــزرگ داریــم کــه دو نیــروگاه مربــوط 
بــه بخــش خصوصــی اســت.وی گفــت: 
ــتان  ــدی اس ــرق تولی ــگاوات از ب ۶4۰ م
ــتون، ۶4۶  ــروگاه بیس ــه نی ــوط ب مرب
مــگاوات نیــروگاه زاگــرس، ۱۱۰ مــگاوات 
نیــروگاه اســالم آبادغــرب، 2۱۰ مــگاوات 
نیــروگاه ســد داریــان، هشــت مــگاوات 
نیــروگاه پیــران و ۷,5 مــگاوات نیــروگاه 
ــزان  ــی می ــت.چهل امیران ــدف اس ه
ــراق از  ــور ع ــه کش ــرق ب ــادرات ب ص
ــگاوات  ــز  55۰ م ــرب را نی ــه غ منطق
اعــالم کــرد کــه بــه دیالــی و خانقیــن 
ــن  ــد کــرد: ای صــادر می شــود.وی تاکی
ــادرات  ــد از ص ــدود 4۰ درص ــزان ح می
ــه  ــت ک ــور اس ــرزی کش ــرون م ــرق ب ب

ــادرات را  ــتر ص ــعه بیش ــی توس آمادگ
ــم. ــز داری نی

 900 نیــروگاه  واحــد  اولیــن 
مگاواتــی اســام آبادغــرب تابســتان 

می شــود مــدار  وارد 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
دســت  در  پروژه هــای  از  غــرب 
ــم  ــتان ه ــرق در اس ــوزه ب ــداث ح اح
 9۰۰ نیــروگاه  افــزود:  و  کــرد  یــاد 
ــی از  ــرب یک ــالم آبادغ ــی اس مگاوات
پروژه هــای  مهمتریــن  و  بزرگتریــن 
ــن  ــه اولی ــت ک ــداث اس ــت اح در دس
ــده وارد  ــال آین ــتان س ــد آن تابس واح
ــر  ــس از آن ه ــد و پ ــد ش ــدار خواه م
ــال  ــروگاه فع ــش از نی ــک بخ ــال ی س
ــرد:  ــان ک ــد.وی خاطرنش ــد ش خواه
ــز در  ــر نی ــروژه دیگ ــگاوات پ ۸5۰ م
دســت اجــرا داریــم کــه از جملــه آنهــا 
ــت  ــروگاه 23۰ کیلوول ــه نی ــوان ب می ت
شــاهد در شــرق شــهر کرمانشــاه 
ــال  ــم س ــه امیدواری ــرد ک ــاره ک اش
ــد و  ــرداری برس ــره ب ــه به ــده ب آین
ــانی  ــان برق رس ــرای آن اطمین ــا اج ب
ــد  ــش خواه ــاه افزای ــهر کرمانش ــه ش ب
ــرد:  ــادآوری ک ــی ی ــل امیران یافت.چه
ــاز توســعه  ــورد نی ــرق م ــروژه ب ــن پ ای
ــاه را  ــهر کرمانش ــرق ش ــی در ش صنعت

ــرد. ــد ک ــن خواه ــز تامی نی
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــین  ــت هرس ــت ۶3 کیلوول ــرب پس غ
بــرای صنایــع فــوالد ایــن منطقــه و ۶3 
کیلولــت قره ســو بــرای برق رســانی 
بــه بافــت اصلــی شــهر را نیــز از دیگــر 

پروژه هــا برشــمرد.
وی از افزایــش ظرفیــت در نیروگاه هــای 
قصرشــیرین و جوانــرود هــم یــاد کــرد 
ــرس  ــروگاه زاگ ــعه نی ــه داد: توس و ادام
واقــع در شــرق شــهر کرمانشــاه را 
هــم داریــم.وی معتقــد اســت، بــا 
ــا  ــن پروژه ه ــه ای ــرداری از هم بهره ب
ــی  ــتان ط ــرق اس ــد ب ــت تولی ظرفی
ــه 2۸۰۰  ــا چهــار ســال آینــده ب ســه ت
مــگاوات خواهــد رســید. ایــن مســئول 
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــا افزای ــزود: ب اف
آمادگــی بــرای صــادرات بــه عــراق هم 
بیشــتر می شــود کــه البتــه بــه اعــالم 
نیــاز طــرف عراقــی نیــز بســتگی دارد.
چهــل امیرانــی بیــان کــرد: طرحــی در 

ــت  ــری اس ــال پیگی ــرو در ح وزارت نی
ــه  ــراق ب ــران و ع ــرق ای ــبکه ب ــه ش ک

ــود. ــل ش ــم متص ه
طــی یکســال اخیــر 9۰ میلیــارد تومــان 
پــروژه بــه بهره بــرداری رســیده اســت
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــی  ــه ط ــی ک ــاره پروژه های ــرب درب غ
بهره بــرداری  بــه  اخیــر  یکســال 
رســیده نیــز اظهــار کــرد: ســه پســت 
۶3 کیلوولــت، خــط 23۰ کیلوولــت 
طــول  بــه  جوانــرود  بــه  داریــان 
کیلوولــت   ۶3 پســت  کیلومتــر،   9۰
ــاب  ــرپل ذه ــت دوم س ــگاور، پس کن
بــا  کــه  هســتند  پروژه هــای   ... و 
ــر 9۰ میلیــارد تومــان  ــغ ب اعتبــاری بال
ــت.چهل  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام امیران
ــت  ــش از هف ــه بی ــنگین ک ــع س صنای
مــگاوات مصــرف بــرق دارنــد بــه 
ــرق  ــرکت ب ــا ش ــتقیم ب ــورت مس ص
ــزود: ۱3  ــد، اف ــرارداد دارن ــه ای ق منطق
ــزان  ــه می ــم ک ــی داری ــترک صنعت مش
مصــرف بــرق آنهــا ۱92 مــگاوات اســت.
وی ادامــه داد: صنایــع پــر مصــرف 
همــکاری الزم را در ســاعات پیــک 
ــود  ــرف خ ــد و مص ــرق دارن ــرف ب مص
ــل  ــک منتق ــر پی ــاعات غی ــه س را ب
همیــن  بــه  هــم  مــا  و  می کننــد 
ــر  ــا در نظ ــرای آنه ــی ب ــور پاداش منظ

. یــم می گیر
افزایــش 2.۵ برابــری مصــرف بــرق 

مناطــق زلزلــه زده
ــر  ــه ب ــرات زلزل ــه اث ــی ب ــل امیران چه
ــاره  ــم اش ــتان ه ــرق اس ــات ب تاسیس
کــرد و افــزود:۱2 پســت بــرق مــا 
ــازده  ــرار گرفــت کــه ی ــر ق تحــت تاثی
ــر  ــت آخ ــاعت اول و پس ــت در س پس
ــاعت وارد  ــر از ۱2 س ــس از کمت ــز پ نی
ــارت  ــد.وی خس ــرداری ش ــدار بهره ب م
وارد شــده بــه تاسیســات برقــی را نیــز 
ــرد. ــالم ک ــان اع ــارد توم ــج میلی پن
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــری مصــرف  غــرب از افزایــش 2,5 براب
ــاد  ــم ی ــه زده ه ــق زلزل ــرق در مناط ب
کــرد کــه در ثــالث باباجانــی از هشــت 
ــرپل  ــگاوات و در س ــه 2۰ م ــگاوات ب م
ــگاوات  ــه 53 م ــگاوات ب ــاب از 2۰ م ذه
رســیده اســت.چهل امیرانــی از افزایش 

ظرفیــت در ایــن مناطــق خبــر داد کــه 
در ثــالث باباجانــی ظرفیــت نصــب 
شــده از 2۰ بــه ۷5 مگاولــت آمپــر و در 
ســرپل ذهــاب از ۷5 مگاولــت آمپــر بــه 
ــت.وی  ــیده اس ــر رس ــت آمپ 9۰ مگاول
ــش  ــی افزای ــرح اصل ــه ط ــاره ب ــا اش ب
ــرای ســرپل ذهــاب در  ــه ب ظرفیتــی ک
ــا  ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــتور کار اس دس
اجــرای ایــن طــرح هیــچ نگرانــی بــرای 

ــم. ــه نداری ــن منطق ــرق ای ــن ب تامی
شبکه برق کرمانشاه پایدار است

ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
غــرب اشــاره ای هــم بــه طــول خطــوط 
انتقــال شــبکه بــرق داشــت کــه در دو 
ــع  ــوق توزی ــوط ف ــال و خط ــش انتق بخ
ــد  ــر می رس ــه 3۱۰۰ کیلومت ــول آن ب ط
مــا  پســت های  ظرفیــت  افــزود:  و 
ــت.چهل  ــر اس ــت آمپ ــز 35۰۰ مگاول نی
امیرانــی بیــان کــرد: کار تعمیــر و 
ــه  ــالح و بهین ــوط و اص ــداری خط نگه
ــجم  ــورت منس ــه ص ــا ب ــازی آنه س
انجــام می شــود و وضعیــت شــبکه 
ــرار  ــدار ق ــت پای ــون در حال ــرق اکن ب
ــن  ــه همی ــرد: ب ــان ک دارد.وی خاطرنش
دلیــل تعــداد و مــدت قطعی هــا در 

ــت. ــم اس ــیار ک ــاه بس کرمانش
ــرق  ــد ب ــتان تولی ــاز اس ــش از نی بی

داریم
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــش از  ــرق را بی ــد ب ــزان تولی ــرب می غ
ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــتان دانس ــاز اس نی
اگــر اضافــه تولیــد بــرق داشــته 
باشــیم آن را بــه شــبکه سراســری 
ــود  ــر کمب ــرد و اگ ــم ک ــق خواهی تزری
داشــته باشــیم از شــبکه سراســری برق 
می گیریم.چهــل امیرانــی افــزود: البتــه 
نبایــد فرامــوش کرد کــه در مجمــوع در 
ــرق  ــا ب ــرژی خصوص ــرف ان ــران مص ای
میانگیــن  برابــر  و 2,5  بــاال اســت 
ــا  ــرق مصــرف می کنیــم.وی ب ــی ب جهان
بیــان اینکــه 2۰۰ ســاعت از طــول ســال 
را در اوج مصــرف بــرق هســتیم، ادامــه 
ــاعات  ــن س ــرق ای ــن ب ــرای تامی داد: ب
ــی  ــرمایه گذاری های کالن ــه س ــک ب پی
ــی در  ــر صرفه جوی ــه اگ ــم ک ــاز داری نی
ــر  ــرد، دیگ ــورت گی ــک ص ــاعت پی س
ســرمایه گذاری  ایــن  بــه  نیــازی 

ــت. نیس

خبــر Avay Paraw
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توقیف خودروی حامل ذغال در منطقه عثمانوند

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــگان حفاظــت مناب ــوران ی ــوی مأم از س
ــال  ــل ذغ ــودروی حام ــف خ ــورت گرفت؛توقی ــاه ص کرمانش
در منطقــه عثمانوندمأمــوران یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی 
ــال از  ــری ذغ ــف مقادی ــه کش ــق ب ــاه موف ــتان کرمانش اس

یــک خــودرو شــدند.
ــع  ــای مناب ــا و عرصه ه ــگل ه ــت از جن ــتای صیان  در راس
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــگان حفاظــت مناب ــوران ی ــی، مأم طبیع
ــک  ــال از ی ــری ذغ ــف مقادی ــه کش ــق ب ــاه موف کرمانش
ــی  ــیر مواصالت ــد مس ــه عثمانون ــدند.در منطق ــودرو ش خ
ــد  ــه دی ــه ب ــایپا ک ــان س ــودرو نیس ــی خ ــه هلش ــوژان ب ب
ماموریــن حفاظــت پاســگاه ویــژه منابــع طبیعــی مشــکوک 
ــف  ــن متوق ــط ماموری ــریعًا توس ــید، س ــر می رس ــه نظ ب
ــوط  ــوع بل ــد، تعــدادی کیســه زغــال از ن شــد.پس از بازدی
ــده  ــه پاســگاه و تشــکیل پرون کشــف و بعــد از مشــایعت ب
ــیر  ــت س ــی جه ــده حقوق ــراه نماین ــه هم ــی ب ــرد خاط ف

ــد. ــه گردی ــی روان ــرات حکومت ــه تعزی ــی ب ــل قانون مراح

حضور هوشمندانه، حمایت قاطعانه 
همکاران آبفا استان کرمانشاه در مراسم 

راه پیمایی ایام ا... 22 بهمن 
ــط عمومــی شــرکت  ــه نقــل از رواب ــراو، ب ــه گــزارش آوای پ ب
ــی 22  ــم راهپیمای ــاه، مراس ــتان کرمانش ــالب اس آب و فاض
ــع  ــجد جام ــل مس ــن ( از مقاب ــاه، )22 بهم ــن در کرمانش بهم
آغــاز و مــردم بــا حرکــت بــه ســمت چهــار راه بســیج، ســی و 

ــد. ــن گرفتن ــالب را جش ــروزی انق ــالروز پی ــن س نهمی
کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب اســتان  بهمــراه مدیرعامــل 
ــدار  ــردم والیتم ــو بام ــران  همس ــن ومدی ــرکت، معاونی ش
کرمانشــاه بــا ســر دادن شــعارهای مــرگ بــر آمریــکا، مــرگ 
ــر ضــد والیــت فقیــه  تنفــر و انزجــار  ــر اســرائیل، مــرگ ب ب
ــتقالل، آزادی،  ــالم کردند.»اس ــتکبار اع ــران اس ــود را از س خ
ــی  ــت نم ــم، ذل ــت بصیری ــا مل ــالمی «، » م ــوری اس جمه
ــه ای  ــاد، خامن ــده ب ــی پاین ــام خمین ــاد ام ــم« و » ی پذیری
ــود کــه توســط  ــاد« از دیگــر شــعارهایی ب ــده ب رهبــر مــا زن
ــی  ــخنران راهپیمای ــر داده شد.س ــاهی س ــان کرمانش راهپیمای
یــوم اهلل 22 بهمــن در کرمانشــاه حجت االســالم علــوی وزیــر 

ــود. ــات ب اطالع
در پایــان مراســم نیــز قطعنامــه راهپیمایــی یــوم اهلل 22 بهمن 

قرائــت و مــردم بــا تکبیــر اهلل اکبــر آن را تائیــد کردنــد.

آرش رضایی
شــهردار کرمانشــاه از آســفالت 99۰ 
هــزار مترمربــع از معابــر شهرکرمانشــاه 

ــر داد. ــاه خب ــی ۶ م ط
ــل از  ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
شــهرداری کرمانشــاه، آرش رضایــی بــا 
ــفالت  ــات آس ــرای عملی ــه اج ــاره ب اش
و همچنیــن لکــه گیــری و ترمیــم 
شــهر  معابــر  ســطح  در  آســفالت 
بــا اولویــت محــالت، از زیرپوشــش 
ــزار  ــش از 99۷ ه ــن بی ــفالت رفت آس
مترمربــع معابــر طــی ۶ مــاه  )از ابتــدای 

اردیبهشــت تــا پایــان مهرمــاه امســال( 
ــر داد. خب

ــدودا ۱2۰  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــطح معاب ــفالت در س ــن آس ــزار ت ه
ــرح  ــت: ط ــت، گف ــده اس ــترده ش گس
ــا و  ــت ه ــاس اولوی ــر اس ــفالت ب آس
ــرا شــده اســت و  ــق اج نیازهــای مناط
ــق؛  ــب مناط ــه ترتی ــاس ب ــن اس ــر ای ب
دو، هفــت، پنــج، ســه، شــش، هشــت، 
ــن  ــا کمتری ــترین ت ــک بیش ــار، ی چه
ــه  ــا لک ــزی و ی ــفالت ری ــزان آس می

ــد. ــته ان ــم را داش ــری و ترمی گی
شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه 
نزدیــک شــدن بــه ســال نــو و ضــرورت 
بهســازی و ســاماندهی فضاهــای شــهر 
گفــت: در ادامــه طــرح بهســازی و 
ــیرهای  ــر و مس ــازی معاب ــب س مناس
شــهری در ســطح مناطــق برنامــه 
ــازی  ــاده س ــرای آم ــی ب ــزی های ری
ــت  ــده اس ــام ش ــهری انج ــای ش فضاه
ــید.رضایی  ــد رس ــرا خواهن ــه اج ــه ب ک
ــش  ــل افزای ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی ب

ــه در  ــت ک ــی اس ــر مدت ــت قی قیم
ایــن زمینــه بــا اختــالل مواجه اســت 
تصریــح کــرد: پیگیرهســتیم تاهرچــه 
زودتــر ایــن مشــکل برطــرف شــود و 
بتوانیــم بــر اســاس اولویتها آســفالت 

ــم. ــر بگیری ــر را از س معاب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــاه ب ــهردار کرمانش ش
ــر  اینکــه بهســازی و ســاماندهی معاب
و خیابــان هــا بــه لحــاظ تاثیرگــذاری 
ــری  ــهر ام ــی ش ــای ارتباط ــر فض ب
ــان  ــت، خاطرنش ــروری اس ــم و ض مه
ــورد  ــواره م ــوع هم ــن موض ــرد:  ای ک
ــت  ــه مدیری ــد مجموع ــه و تاکی توج
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــهری و ش ش
ــن  ــد.وی همچنی ــی باش ــاه م کرمانش
ــام  ــا انج ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی اب
ــی  ــوان گام ــات بت ــه اقدام ــن گون ای
موثــر در جهــت خدمــت رســانی 
ــاهی  ــز کرمانش ــهروندان عزی ــه ش ب
ــافران  ــگران و مس ــن گردش و همچنی
دربــاره  مســئول  برداریم.ایــن 
ــز  ــت دار نی ــر اولوی ــایی معاب شناس

ــی  ــی نظارت ــن کار تیم ــرای ای ــت: ب گف
ــفالت  ــون آس ــت چ ــده اس ــاب ش انتخ
ــت  ــت، اولوی ــش اس ــد بخ ــامل چن ش
اول معابــر اصلــی و خیابان هــای درجــه 
ــه  ــد ک ــش می ده ــهر را پوش ــک ش ی
ــز  ــتگاه های مجه ــا دس ــر ب ــن معاب ای
ــی،  ــه رضای ــوند.به گفت ــفالت می ش آس
ــق  ــل مناط ــفالت داخ ــم آس ــی ه بخش
توزیــع  کوچه هــا  در  کــه  اســت 
ــرای  ــتر ب ــش بیش ــن بخ می شــوند و ای
ــب  ــتند و در اغل ــوس هس ــردم ملم م
ــار  ــی دچ ــر فرع ــر معاب ــق اکث مناط
کمبــود آســفالت و یــا آســفالت نیازمند 
ترمیــم و لکــه گیــری هستند.شــهردار 
کرمانشــاه تأکیــد کــرد: همچنیــن یــک 
ــه  ــده  ک ــام ش ــم انج ــزی ه ــه ری برنام
ــوص  ــاالنه مخص ــفالت س ــی از آس بخش
ــا  ــود و ب ــی ش ــر فرع ــق و معاب مناط
ــل  ــه از قب ــاخص هایی ک ــه ش ــه ب توج
ــه  ــده برنام ــنامه دار ش ــن و شناس تعیی
ــفالت  ــع آس ــام و توزی ــی انج ریزی های

انجــام می شــود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان:
2.3 میلیون »سیم کارت« فعال در 

کرمانشاه داریم

فنــاوری  و  ارتباطــات  ایســنا:مدیرکل 
ــود 2,3  ــاه از وج ــتان کرمانش ــات اس اطالع
میلیــون ســیم کارت فعــال در اســتان خبــر 

داد.
شــهریار بهنیــا بــا اشــاره بــه فعالیــت ســه 
ــل در  ــل و ایرانس ــراه اول، رایت ــور هم اپرات
ــن  ــت ای ــوع ظرفی ــت: در مجم ــتان، گف اس
ــار  ــش از چه ــتان بی ــور در اس ــه اپرات س
ــزود:  ــت. وی اف ــیم کارت اس ــون س میلی
ــک  ــراه اول ی ــور هم ــر اپرات ــال حاض در ح
میلیــون و ۸۶۰ هــزار ســیم کارت در اســتان 
دارد کــه از ایــن تعــداد یــک میلــون و 4۰۰ 
هــزار آن فعــال اســت.بهنیا تصریــح کــرد: 
ــون و  ــک میلی ــز ی ــل نی ــور ایرانس اپرات
ــت  ــتان ظرفی ــیم کارت در اس ــزار س 9۰۰ ه
دارد کــه از ایــن تعــداد ۸۰۰ هــزار آن 
ــاوری  ــات و فن ــت.مدیرکل ارتباط ــال اس فع
ــل  ــور رایت اطالعــات اســتان ظرفیــت اپرات
ــیم کارت  ــزار س ــز 3۰۰ ه ــتان را نی در اس
اعــالم و تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 
نیــز ۱5۰ هــزار ســیم کارت در اســتان 
ــوع از  ــزود: در مجم ــت.بهنیا اف ــال اس فع
ــر  ــیم کارت ه ــون س ــار میلی ــت چه ظرفی
ــور در اســتان، دو میلیــون و 3۰۰  ســه اپرات
هــزار آن فعــال بــوده کــه بیــش از جمعیــت 
دو میلیــون نفــری اســتان اســت.بهنیا 
ــرد از  ــک ف ــتفاده ی ــرد: اس ــان ک خاطرنش
چنــد ســیم کارت چنــدان اهمیتــی نــدارد 
ــودن  ــخص ب ــت مش ــم اس ــه مه ــه ک و آنچ
هویــت صاحــب ســیم کارت اســت.وی 
ــیم کارت  ــر س ــر ه ــال حاض ــزود: در ح اف
ــده  ــال ش ــی فع ــه کارت مل ــا ارائ ــا ب تنه
و هویــت صاحــب آن مشــخص اســت و 
در صــورت بــروز مشــکل بــه راحتــی 
قابــل شناســایی  کارت  صاحــب ســیم 
ــت،  ــردم خواس ــه از م ــت.بهنیا در ادام اس
ــامانه  ــا س ــی را ب ــکل ارتباط ــه مش هرگون
ــرد:  ــح ک ــد.وی تصری ــان بگذارن ۱95 در می
مــردم می تواننــد از طریــق تمــاس بــا 
 ۱95.ir ــه آدرس ــن ب ــا رفت ــامانه ۱95 ی س
هرگونــه مشــکل در زمینــه مخابــرات، 
ــکل  ــوع هرمش ــت و در مجم ــت، اینترن پُس
ــکایتی در  ــزارش داده و هرش ــی را گ ارتباط
ایــن زمینــه دارنــد مطــرح کننــد تــا بــه آن 

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
درصــد   ۸5 پرداخــت  از  کرمانشــاه 
ــیب  ــداران آس ــه دام ــارات وارده ب خس
دیــده در زلزلــه اســتان خبــر داد و گفت: 
در روزهــای آینــده هــم مابقی خســارات 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ
خســرو شــهبازی در خصــوص وضعیــت 
ســطح زیــر کشــت اراضــی آبــی ودیــم 
اســتان کرمانشــاه گفــت: امســال علــی 
ــخ  ــن تاری ــا خشــک تری رغــم اینکــه ب
هواشناســی کشــور مواجــه هســتیم امــا 
ســطح زیرکشــت اســتان9۷ هزارهکتــار 
ــم اســت.هم  ــی و 3۱۶ هزارهکتــار دی آب
ــاورزی  ــاز از واردات کش ــی نی ــون ب اکن

هســتیم.وی افــزود: هــم اکنــون بیــش 
از 95 درصــد محصــوالت کشــاورزی 
ــده و  ــد ش ــل تولی ــاز در داخ ــورد نی م

ــاز از واردات هســتیم. ــی نی ب
ــا  ــه ت ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
ــاورزی  ــادرات کش ــش ص ــون در بخ کن
ــم،  ــته ای ــی  داش ــل قبول ــت قاب فعالی
تاکیــد کــرد: بایــد در بحــث کشــاورزی 
در کشــور بــه ســمتی برویــم کــه بــازار 
ــیه را  ــازار روس ــه ب ــی از جمل صادرات
ــا اشــاره  بتوانیــم تصاحــب کنیــم.وی ب
ــش  ــه بخ ــارت وارده ب ــزان خس ــه می ب
ــه  ــی ک ــه دامداران ــت: ب ــاورزی گف کش
در زلزلــه دام هــای آنهــا بــر اثــر زلزلــه 

تلــف شــده بــرای دام ســبک ۶۰۰ 
ــون  ــنگین 3 میلی ــان و دام س هزارتوم
تومــان کمــک بالعــوض تعلــق گرفتــه 

ــت. اس
پرداخــت بیــش از ۸5 درصــد خســارات 
ــس  ــه رئی ــداران در زلزل ــه دام وارده ب
ــاه  ــتان کرمانش ــاورزی اس ــاد کش جه
درصــد   ۸5 از  بیــش  پرداخــت  از 
ــر  ــداران خب ــه دام ــارات وارده ب خس
ــم  ــده ه ــای آین ــزود: در روزه داد و اف
ــد  ــت خواه ــارات پرداخ ــی خس مابق
ــارد  ــد: ۷۷ میلی ــادآور ش ــد.وی ی ش
تومــان کمــک بالعــوض نیــز  بــه 
داده  اختصــاص  کشــاورزی  بخــش 

شــده و عــالوه بــرآن 2۰۰میلیــارد تومــان 
بــرای حــوزه کشــاورزی  تســهیالت 
ــده  ــوب ش ــده  مص ــیب دی ــق آس مناط

ــت. اس

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارت دامداران آسیب دیده در زلزله کرمانشاه

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
کرمانشاه:

صدور بارنامه براي ناوگان ۵0 
سال و باالتر ممنوع شد!

مدیــرکل راهــداري و 
حمــل و نقــل جــاده 
ــتان کرمانشاه  اي اس
از ممنوعیــت صــدور 
بــراي  بارنامــه 
ــال و  ــاوگان 5۰ س ن
اســتان  در  باالتــر 
ســال  ابتــداي  از 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــر داد.ب 9۷ خب
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
ای اســتان کرمانشــاه، مهنــدس بهمــن 
خســرواني ضمــن اعــالم خبــر فــوق افــزود: 
ــا  ــه همیــن منظــور موضــوع جلســه اي ب ب
حضــور معاونیــن و مســئولین ذي ربــط ایــن 
اداره کل،انجمــن هــاي صنفــي شــرکت 
کاالي  نقــل  و  مؤسســات حمــل  و  هــا 
ــد  ــودرو فرآین ــقاط خ ــز اس ــتان، مراک اس
رونــد اســقاط نــاوگان بــاري و بانــک هــاي 
صنعــت و معــدن و توســعه تعــاون اســتان 
ــه  ــزار و ب ــن اداره کل برگ ــاه در ای کرمانش
ــون  ــر پیرام ــادل نظ ــي و تب ــث و بررس بح
ــرآن  ــم ب ــروط حاک ــاوگان و ش ــازي ن نوس
پرداختــه شد.خســرواني گفــت: طــي ایــن 
نشســت مقــرر شــد، انجمــن هــاي صنفــي 
کارگــري راننــدگان ســطح اســتان لیســت 
کامیونهــاي مشــول طــرح حــوزه خــود را در 
اســرع وقــت اعــالم و شــرکت هــاي تأمیــن 
ــل  ــد تحوی ــد، فراین ــاوگان جدی ــده ن کنن
خــودرو را اعــالم نمایند.مدیــرکل راهــداري 
و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان کرمانشــاه 
ــد  ــون فراین ــواردي همچ ــت: م ــار داش اظه
رونــد اســقاط نــاوگان بــاري و مبالــغ 
ــاً  ــان متعاقب ــوي متقاضی ــي از س پرداخت
اعــالم مــي گردد.خســرواني همچنیــن 
ــي  ــهیالت بانک ــي تس ــوص چگونگ در خص
تســهیالت  حداکثــر  کــرد:  عنــوان 
ــا  ــودر و ت ــت خ ــد قیم ــي ۸۰ درص پرداخت
ــده  ــرر ش ــان مق ــون توم ــقف32۰ میلی س
ــول  ــه محص ــه ب ــا توج ــت آن ب و بازپرداخ
ــال(  ــاً 5 س ــال) عمدت ــا ۷ س ــي 5 ت انتخاب
ــي(  ــهم متقاض ــود تسهیالت)س ــرخ س و ن
در حــال حاضــر در حــدود 9 درصــد تعییــن 

ــت. ــده اس ش

شهردار کرمانشاه خبر داد:

آسفالت 990 هزار مترمربع از معابر شهرکرمانشاه طی 6 ماه
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معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 
ــال  ــت: در ح ــاه گف ــکی کرمانش پزش
ــت در  ــزار تخ ــه ه ــدود س ــر ح حاض
ــتان  ــی اس ــف درمان ــای مختل بخش ه
ــراو  ــزارش آوای پ ــت.به گ ــال اس فع
ــن  ــر بهم ــنا، دکت ــل از ایس ــه نق ب
ــه وجــود 29۶4  ــا اشــاره ب روشــنی ب
ــتان  ــال بیمارســتانی در اس تخــت فع
ــت  ــداد 232۸ تخ ــن تع ــت: از ای گف
ــت  ــگاهی و۶3۶۶ تخ ــش دانش دربخ
اســت. غیردانشــگاهی  دربخــش 
ــتانی  ــت بیمارس ــداد تخ ــنی تع روش

ــت در  ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــه ازای ه ب
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــتان ۱,4 را اع اس
ایــن  توســعه  ششــم  برنامــه  در 
میــزان بــه 2,2۷ قابــل افزایــش 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه 
در  کمبودهایــی  ویــژه  تخت هــای 
اســتان وجــود دارد،گفــت: ۱۷۶ تخــت 
"آی ســی یــو" در ســطح اســتان 
تعــداد  ایــن  از  کــه  دارد  وجــود 
دانشــگاهی  بخــش  در  تخــت   ۱4۰
و3۶ تخــت در بخــش خصوصــی و 
ــان  ــت.معاون درم ــی اس ــه دولت نیم
ــاه  ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــت "س ــن ۱۱۰ تخ ــزود: همچنی اف
ــی  ــت "ان آی س ــو" 59 تخ ــی ی س
یو")نــوزادان( و 35 تخت "پســت ســی 
ــود دارد. ــتان وج ــو" در اس ــی ی س
روشــنی بــا اشــاره بــه توزیــع خــوب 
شــهر  ســطح  در  بیمارســتان ها 
کرمانشــاه، گفــت: در قســمت شــمالی 
امــام رضــا)ع  بیمارســتان  شــهر 
امــام  و  معصومــه)س(  حضــرت   ،)
حســین)ع(، در بخــش مرکــزی شــهر 
ــی، امــام علــی)ع(  بیمارســتان طالقان
ــهر  ــی ش ــمت جنوب ــهدا و در قس و ش

ــام  ــدی، ام ــتان معتض ــز بیمارس نی
خمینــی)ره( و52۰ ارتــش را داریــم.
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــاخت  ــه س ــاره ب ــا اش ــکی ب پزش
در  تختخوابــی   ۷4۰ بیمارســتان 
کمربنــدی غربــی کرمانشــاه اظهــار 
کــرد: بودجــه ایــن بیمارســتان 
آن  ســاخت  پروانــه  و  مشــخص 
نیــز تاییــد شــده است.روشــنی بــا 
ــاخت  ــت س ــه درخواس ــان اینک بی
خصوصــی  بیمارســتان  چندیــن 
گفــت:  داشــته ایم،  درکرمانشــاه 
ــا  ــت ه ــن درخواس ــن ای از مهمتری
مــی تــوان بــه ســاخت بیمارســتان 
بخــش  در  تخت خوابــی   ۷۰۰
جنوبــی کرمانشــاه اشــاره کــرد کــه 
اکنــون ایــن بیمارســتان درمراحــل 
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــه اس ــذ پروان اخ
ــوختگی 5۰  ــش س ــه بخ ــه اینک ب
ــتان  ــه بیمارس ــی در محوط تختخواب
ــده  ــاه آین ــا دو م ــا )ع( ت ــام رض ام
در  گفــت:  می شــود،  افتتــاح 
ــز  ــی نی ــالث باباجان ــتان  ث شهرس
در  تختخوابــی   ۶4 بیمارســتان  
حــال ســاخت اســت کــه ایــن 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

3000 "تخت فعال" در استان داریم/ 
شروع ساخت بیمارستان "خصوصی" 700 تختخوابی؛ به زودی

ــت،  ــرفت داش ــد پیش ــرح ۶۰درص ط
امــا در زلزلــه اخیــر اســتان کرمانشــاه 
ــان  ــا بی ــده است.روشــنی ب آســیب دی
ــی ۱۰۰  ــتان دولت ــک بیمارس ــه ی اینک
ــن در  ــط خیری ــز توس ــی نی تختخواب
ــود،  ــاخته می ش ــرب س ــاد غ ــالم آب اس
ــتان  ــن بیمارس ــاخت ای ــرد: س ــان ک بی
بــه دلیــل تخریــب بیمارســتان اســالم 
ــت. ــر اس ــه اخی ــرب در زلزل ــاد غ آب
ــا  ــر ب ــتان روانس ــن در شهرس همچنی
ســاخت بیمارســتان ۶4 تختخوابــی 
ــاب  ــه انتخ ــده و در مرحل ــت ش موافق
زمیــن اســت.وی افــزود: همچنیــن فــاز 
ــی  ــتان 5۰ تختخواب ــه کاره بیمارس نیم
ــداث  ــن اح ــط خیری ــرپلذهاب توس س
خواهــد شــد. معــاون درمــان دانشــگاه 
ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــکی اس ــوم پزش عل
اشــاره بــه  اینکــه مرکــز رادیــو تراپــی 
۱2۰تختخوابــی  درمانــی  شــیمی  و 
ــال  ــا)ع( س ــام رض ــتان ام در بیمارس
ــد،  ــرداری می رس ــره ب ــه به ــده ب آین
گفــت: مرکــز "ام دی آر تــی بــی" نیــز 
در محوطــه بیمارســتان امــام رضــا )ع( 
ــرداری  ــره ب ــه به ــده ب ــاه آین ــا دو م ت

. ســد می ر

ارائه بیمه تکمیلی به سالمندان مراکزنگهداری 
بهزیستی استان کرمانشاه

ــه  ــش بیم ــاه از پوش ــتان کرمانش ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
ــداری  ــز نگه ــش در مراک ــت پوش ــالمندان تح ــی س تکمیل

ــر داد. ــک خب ــده ای نزدی ــی آین ــتان ط ــتی اس بهزیس
ــتان  ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمانشــاه، دکتــر امیــد قــادری مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
کرمانشــاه در راســتای تکریــم ســالمندان بــه همــراه 
ــدار  ــه دی ــتان ب ــاه اس ــورای رف ــئوالن ش ــدادی از مس تع

ــد. ــادر« و »ارم« رفتن ــداری »م ــز نگه ــالمندان مراک س
دکتــر قــادری ضمــن ایــن بازدیــد از پوشــش بیمــه تکمیلــی 
ــتی  ــداری بهزیس ــز نگه ــش در مراک ــت پوش ــالمندان تح س
ــرد:  ــراز ک ــر داد.وی اب ــک خب ــده ای نزدی ــی آین ــتان ط اس
برخــورداری ســالمندان و دیگــر مددجویــان اســتان از 
ــی تنهــا در اســتان کرمانشــاه اســت  ــات بیمــه تکمیل خدم
کــه در ایــن زمینــه اداره کل بهزیســتی اســتان تــالش هــای 

ــی داشــته اســت. فراوان
ــه گفتــه مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه، در حــال  ب
حاضــر تعــداد 9۱ تــن از ســالمندان زن در مرکــز نگهــداری 
مراقبتــی »مــادر« و تعــداد ۸۷ تــن از ســالمندان مــرد نیــز 
ــت  ــات دریاف ــتی خدم ــداری »ارم« از بهزیس ــز نگه در مرک
ــز  ــر در مراک ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــد.وی ی ــی کنن م
ــر از  ــداد ۱۶ نف ــادر« و »ارم« تع ــالمندان »م ــداری س نگه
ــادری،  ــوند.دکتر ق ــی ش ــداری م ــه زده نگه ــالمندان زلزل س
خدمــات ارائــه شــده در مراکــز ســالمندان را شــامل خدمات 
پزشــکی، توانپزشــکی شــامل)کاردرمانی، گفتاردرمانــی، 
فیزیوتراپــی(، آموزشــی، اوقــات فراغــت و پرســتاری عنــوان 
ــا بیــان اینکــه در اســتان کرمانشــاه ســه مرکــز  کــرد.وی ب
ــزود: در  ــود دارد، اف ــالمندان وج ــی س ــبانه روزی مراقبت ش
ــه  ــه س ــم ک ــه داری ــداری روزان ــز نگه ــار مرک ــتان چه اس
ــتان  ــز در شهرس ــک مرک ــاه و ی ــهر کرمانش ــز در ش مرک

ــت. ــرب اس ــالم آبادغ اس
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه همچنیــن از فعالیــت 
یــک مرکــز جامــع خدمــات ســالمندان در شــهر کرمانشــاه 

خبــر داد.

به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می شود

کنگره بین المللی سلولهای 
بنیادی و پزشکی بازساختی 

ارولوژی

ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــر ام مدی
پزشــکی کرمانشــاه از برگــزاری کنگــره 
ــکی  ــادی و پزش ــلولهای بنی ــی س ــن الملل بی
بازســاختی ارولــوژی بــه میزبانی کرمانشــاه و 

ــر داد. ــال خب ــفند امس ــی اس ط
ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش عموم
ــت:  ــدی گف ــا احم ــر علیرض ــاه، دکت کرمانش
ســمپوزیم  ســومین  میزبــان  کرمانشــاه 
ــادی و پزشــکی بازســاختی در  ســلولهای بنی

ــت. ــوژی اس ــوژی و نفرول ارول
ــدود 2۰  ــور ح ــر حض ــالوه ب ــزود: ع وی اف

ــر  ــوی دیگ ــره، از س ــن کنگ ــان در ای مهم
میزبــان ســه مهمــان بیــن المللــی بــه 
عنــوان ســخنران از کشــور فرانســه خواهیــم 
بــود و نزدیــک بــه 3۰۰ نفــر در ایــن کنگــره 
ــه از اســتان هــای  ــرد ک ــد ک شــرکت خواهن
همجــوار، کرمانشــاه و تهــران خواهنــد بــود.
ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــر ام مدی
ــن  ــی ای ــر اجرای ــاه و دبی ــکی کرمانش پزش
ــن  ــار ای ــرد: در کن ــح ک ــمپوزیوم تصری س
کنگــره همزمــان ســمینار پرســتاری ســلول 
ــور و  ــرب کش ــاز غ ــون س ــادی خ ــای بنی ه
دومیــن ســمینار ســلول هــای بنیــادی خــون 
ســاز غــرب کشــور برگــزار مــی شــود چــرا 
ــم  ــه ه ــس ب ــه کنفران ــن س ــوع ای ــه موض ک

ــت. ــط اس مرتب
و ســلول هــای  درمانــی  ژن  افــزود:  وی 
ــرطان،  ــادی و س ــای بنی ــلول ه ــادی، س بنی
ــاری  ــرای تج ــا ب ــش ه ــا و چال ــت ه فرص
ــی  ــایل اخالق ــی، مس ــلول درمان ــازی س س
در پزشــکی بازســاختی، مرزهــای دانــش 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــت، س ــی باف در مهندس
و پزشــکی بازســاختی در بیمــاری هــای 
ــی  ــای اصل ــوژی از محوره ــوژی و نفرول اورول

ــتند. ــره هس کنگ
ــرای  ــره در سرس ــن کنگ ــت: ای ــدی گف احم
ــا )ع(  ــام رض ــتان ام ــر بیمارس ــی تئات آمف
ــفند  ــوم اس ــای دوم و س ــاه در روزه کرمانش

ــود. ــی ش ــزار م ــال برگ ــاه امس م

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان کرمانشاه: 

2 هزار و 24۵ سامانه تردد شمار فعال در سراسر کشور
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــن  ــدس بهم ــاه، مهن ــتان کرمانش اس
خســرواني مدیــر کل راهــداری و حمــل 
ــاه در  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج نق
گزارشــی، از وضعیــت تــردد و تخلفــات 
عبــور و مــرور در جــاده هــای کشــور و 
همینطــور در ســطح اســتان کرمانشــاه 
ــخن  ــاه ۱39۶ س ــی دی م ــازه زمان در ب
ــروانی  ــن خس ــدس بهم ــت . مهن گف
ــار و  ــاس آم ــر اس ــزارش ب ــن گ در ای
اطالعــات ســامانه هــای هوشــمند 
ــف  ــرات تردد،تخل ــمار، تغیی ــردد ش ت
ســرعت و توزیــن در حــال حرکــت،در 
دی مــاه 9۶ را بدیــن شــرح اعــالم 
تــردد  متوســط  :تغییــرات  کــرد 
ــاری، در  ــال ج ــاه س ــاعتی در دی م س
ــردد  ــال ت ــامانه فع ــزار و 245 س 2 ه
ــه  ــبت ب ــور نس ــمار در سراسرکش ش
مــاه گذشــته 9/4 درصــد کاهــش 
ــردد  ــزان ت ــن می ــت. همی ــته اس داش
ــال 95  ــابه در س ــاه مش ــه م ــبت ب نس
ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــه درص ن
ــط  ــرات متوس ــن تغیی وی گفت:همچنی
تــردد ســاعتی ازابتــدای ســال جــاری 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــابه  ــمارهای مش ــردد ش ــته در ت گذش
ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای 9/9 درص
ــاعتی  ــط س ــزان متوس ــروانی می  خس
ــه  ــایل نقلی ــتانی وس ــن اس ــردد بی ت
هــزار   ۶۰ را   امســال  مــاه  دی  در 
و۷2 مــورد عنــوان کــرد و افــزود : 
ــاه  ــه م ــبت ب ــردد نس ــزان ت ــن می ای
ــا کاهــش روبــه  گذشــته ۷/۶ درصــد ب
رو بــوده اســت. همچنیــن ســاعت 
ــاعت ۱۷  ــاه ، س ــن م ــردد در ای اوج ت
ــاه  ــم دی م ــورخ یک ــه م ــا ۱۸ جمع ت

روز  تریــن  پرتــردد  و   9۶
در ایــن مــاه مربــوط بــه 
ــورخ 2۸ دی  ــنبه م ــج ش پن
مــاه ۱39۶ مــی باشــد.وی 
ادامــه داد کــه اســتان البــرز 
تــردد  میــزان  بیشــترین 
ســاعتی وســایل نقلیــه و 
اســتان خراســان جنوبــی 
کمتریــن میــزان تــردد را 
ــت.  ــته اس ــاه داش ــن م در ای
ــل  ــر کل راه داری و حم مدی
و نقــل جــاده ای اســتان 
ــتان  ــه اس ــرد ک ــرح ک مط
ــط 2۰۰  ــا متوس ــاه ب کرمانش
ــاده  ــاعت در ج ــردد در س ت
هــای اســتان در بــازه دی 

ــزان  ــیزدهم می ــگاه س ــاه 9۶، در جای م
ــرد  ــالم ک ــت.وی اع ــرار گرف ــردد ق ت
کــه همچنیــن بیشــترین میــزان تــردد 
ــنگین در  ــه س ــایل نقلی ــاعتی وس س
میــزان  کمتریــن  و  البــرز  اســتان 
ــت و  ــان اس ــتان کرم ــه اس ــوط ب مرب
اســتان کرمانشــاه بــا 4۰ تردد ســاعتی 
در رتبــه بیســتم تــردد وســایل نقلیــه 
ســنگین قــرار دارد.مدیــر کل اداره 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــات  ــزارش تخلف ــاه گ ــتان کرمانش اس
ــالم  ــرح اع ــن ش ــرور را بدی ــور و م عب
ــت  ــای ثب ــامانه ه ــداد س ــه تع ــرد ک ک
تخلفــات عبــور و مــرور فعــال در 
ــتگاه  ــا 995 دس ــر ب ــاه 9۶ براب دی م
اســت کــه ایــن تعــداد در مقایســه بــا 
ــته  ــاه گذش ــال در م ــای فع ــامانه ه س
ــتگاه  ــا 9۶5 دس ــر ب ــه براب )آذر9۶( ک
بــوده اســت، 3۰ دســتگاه بیشــتر 
اســت .وی عنــوان کــرد کــه بــا توجــه 
بــه آمارهــای ثبــت شــده توســط ایــن 

ــرات  ــد تغیی ــای فعال،درص ــامانه ه س
ــط  ــده توس ــده ش ــالک خوان ــداد پ تع
ــف،  ــت تخل ــال ثب ــای فع ــامانه ه س
ــد  ــته 4 درص ــاه گذش ــه م ــبت ب نس
افزایــش داشــته اســت.این نشــان 
تخلفــات  درصــدی   4 افزایــش  از 
ســاعتی  ترددهــای  در  رانندگــی 
ــاه  ــا در دی م ــاده ه ــدگان در ج رانن
ــات  ــن تخلف ــزان ای ــترین می دارد. بیش
ــوط  ــن مرب ــرز و کمتری ــتان الب در اس
بــه اســتان اردبیــل مــی باشــد.
خســروانی همچنیــن گــزارش ســامانه 
ــه  ــت)WIM( را ب ــال حرک ــن درح توزی
شــرح زیــر اعــالم کــرد:در 3۱ دســتگاه 
ســامانه فعــال توزیــن در حــال حرکــت 
ــاه  ــی دی م ــازه زمان ــور، در ب در کش
9۶، تخلفــات اضافــه تنــاژ ثبــت شــده 
ــوده  ــورد ب ــزار و 3۱ م ــا 99 ه ــر ب براب
اســت. همچنیــن تخلفــات اضافــه تنــاژ 
بــاالی 4 تــن کــه در ایــن ســامانه هــا 
ــا 5هــزار و  ــر ب ثبــت شــده اســت براب

ــت. ــوده اس ــورد ب 939 م
ــت  ــاژ ثب ــه تن ــات اضاف ــترین تخلف بیش
ــن  ــال توزی ــای فع ــامانه ه ــده در س ش
ــب در کالس  ــه ترتی ــت ب ــال حرک درح
هــای تریلــر ۱2 چــرخ بــا 25 هــزار و2۰۱ 
ــبک  ــور س ــون 2 مح ــورد تخلف،کامی م
ــف و در  ــورد تخل ــزار و ۶5۰ م ــا 24 ه ب
ــزار  ــا ۱9ه ــور ب ــون 3 مح ــت کامی نهای
ــت.وی  ــوده اس ــف ب ــورد تخل و ۸43 م
بیشــترین میــزان تخلفــات اضافــه تنــاژ 
و تخلفــات بــاالی 4 تــن در دی مــاه 9۶ را 
ــن  ــه اســتان اصفهــان و کمتری ــوط ب مرب
ــه  ــوط ب ــات را مرب ــن تخلف ــزان ای می

ــت. ــم دانس ــتان ق اس
ــه  ــا توج ــه ب ــرد ک ــان ک ــروانی بی خس
بــه آمارهــای ثبــت شــده، ســهم اســتان 
ــه  ــات اضاف ــزان تخلف ــاه در می کرمانش
ــیار  ــن بس ــاالی 4 ت ــات ب ــاژ و تخلف تن
کــم مــی باشــد و خوشــبختانه در لیســت 
اســتانهای بســیار کــم تخلــف در زمینــه 

ــتیم. ــاده ای هس ــات ج تخلف

ابراز رضایت نماینده مردم شریف شهرستانهای 
سرپل ذهاب ، گیانغرب و قصر شیرین از بهبود 

روند اجرای طرحهای آبرسانی روستایی 
شهرستان سرپل ذهاب

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
اســتان کرمانشــاه ، فرهــاد تجــری نماینــده مــردم شــریف 
شهرســتان هــای ســرپل ذهــاب ،گیالنغــرب و قصرشــیرین 
در مجلــس شــورای اســالمی بــه اتفــاق فرمانــدار شهرســتان 
ســرپل ذهــاب و فرامــرز شــوهانی سرپرســت شــرکت آبفــار 
اســتان از طــرح هــای آبرســانی روســتایی ایــن شهرســتان 
ــروژه  ــراه از پ ــت هم ــاق هیئ ــری باتف ــد نمودند.تج بازدی
ــالح  ــرح اص ــز ط ــه و نی ــع امامی ــتایی مجتم ــانی روس آبرس
خطــوط شــبکه آبرســانی روســتاهای ســراب ذهاب،کالشــی 
عبدالقــادر، بــی بیانــی ،تپانــی و قلخانچــک بازدیــد نمــوده و 
خواســتار تســریع در عملیــات اجرایــی جهــت بهــره منــدی 
هــر چــه ســریعتر از آب ســالم بهداشــتی بــرای روســتاهای 
ــن  ــد ضم ــن بازدی ــوهانی در ای ــرز ش ــد آب گردید.فرام فاق
تشــکر از همراهــی نماینــده محتــرم مــردم شــریف 
ــیرین در  ــرب و قصرش ــاب ،گیالنغ ــرپل ذه ــتانهای س شهرس
ــتان  ــرم شهرس ــدار محت ــالمی و فرمان ــورای اس ــس ش مجل
ســرپل ذهــاب، جهــت تســریع در جــذب و تخصیــص 
ــتایی  ــالب روس ــرکت آب و فاض ــت ش ــان داش ــارات بی اعتب
اســتان از هیــچ کوششــی جهــت تامیــن آب ســالم و 
ــد  ــغ نخواه ــتان دری ــتاهای اس ــام روس ــرای تم ــتی ب بهداش
نمــود و در راســتای تامیــن آب ســالم وبهداشــتی طرحهایــی 
ــی  ــی باالی ــرفت فیزیک ــه از پیش ــت ک ــام اس ــال انج در ح
برخــوردار بــوده و بــزودی تعــدادی از روســتاهای شهرســتان 
ســرپل ذهــاب در قالــب مجتمــع هــای آبرســانی تامیــن آب 

ــت . ــد گرف ــرار خواهن ــرداری ق ــره ب ــورد به ــده و م گردی
ــاب  ــرپل ذه ــای س ــتان ه ــریف شهرس ــردم ش ــده م نماین
ــکر  ــن تش ــد ضم ــن بازدی ــیرین در ای ــرب و قصرش ، گیالنغ
ــتان  ــار اس ــرکت آبف ــدوم ش ــان خ ــت و کارکن از سرپرس
کرمانشــاه ،رضایــت خــود و مــردم حــوزه انتخابیــه ازانجــام 
ــانی  ــات رس ــانی و خدم ــت و مستمرآبرس ــای مثب فعالیته

ــود. ــراز نم ــتاها را اب ــه روس ــوب ب مطل

ــگاه رازی  ــی دانش ــور پژوهش ــر ام مدی
کرمانشــاه از برگــزاری هفتــه پژوهــش 
ــاه  ــفند م ــتان در اس ــاوری در اس و فن
خبــر داد.یاســر شــهبازی در گفتگــو با 
ایســنا، بــا بیــان اینکــه امســال هفتــه 
ملــی پژوهــش وفنــاوری در کرمانشــاه 
بــه دلیــل وقــوع زلزلــه ۷,3 ریشــتری 
در آذر ماه)هفتــه پژوهــش( برگــزار 
نشــد، اظهــار کــرد: بــا پیگیــری هــای 
ریاســت و معاونــت پژوهشــی دانشــگاه 
رازی مراســم هفتــه پژوهــش و فناوری 
طــی روزهــای پنجــم تــا هفتــم 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــه میزبان ــفند ب اس
برگــزار مــی شــود.وی ادامــه داد: ایــن 
هفتــه فرصــت مناســبی بــرای تمرکــز 
بــر روی ابعــاد مختلــف پژوهــش و 
ــی  ــور پژوهش ــت.مدیر ام ــاوری اس فن
تصریــح  کرمانشــاه  رازی  دانشــگاه 
پژوهــش  هفتــه  برگــزاری  کــرد: 
ــی و  ــاه باهماهنگ ــاوری در کرمانش وفن
ــس  ــوان رئی ــه عن ــتاندار ب ــارت اس نظ
ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری و نیــز 
رئیــس دانشــگاه رازی بــه عنــوان دبیر 

ــرد.وی از  ــی گی ــام م ــتاد انج ــن س ای
ــای  ــتاورد ه ــگاه دس ــزاری نمایش برگ

ــن  ــاوری و همچنی ــش و فن پژوه
محــل  در  بــازار  فــن 

مرکــزی  آزمایشــگاه 
طــی  رازی  دانشــگاه 

مــدت یــاد شــده 
ــزود:  ــرداد و اف خب

در ایــن نمایشــگاه 
هــا،  دانشــگاه 
مراکــز تحقیقاتی 
ــای  ــتگاه ه و دس
ــتان  ــی اس اجرای
ها  د ر و ســتا د

پژوهــش  و 
را  خــود  هــای 

دیــد  معــرض  در 
ــد  ــرار خواهن ــوم ق عم

بابیــان  داد.شــهبازی 
ــارک  ــات پ ــه از تجربی اینک

در  اســتان  وفنــاوری  علــم 
برگــزار نمایشــگاه اســتفاده خواهــد 

ــگاه رازی  ــرد: دانش ــوان ک ــد، عن ش

هفته پژوهش و فناوری در کرمانشاه برگزار می شود

را  الزم   تمهیــدات  و  تســهیالت 
ــردم  ــوم م ــد عم ــت بازدی جه
ــی  ــم م ــگاه فراه از نمایش

ــد. کن
ایــن  گفتــه  بــه 
مســئول، شــرکت 
ــای  ــهرک ه ش

صنعتــی 
ه  نشــا ما کر
ــن  ــی ف متول
بــازار هفتــه 
ــش در  پژوه
ه  نشــا کرما
هــد  ا خو

بــود.
تاکیــد  وی 
کــرد: همچنیــن 
هــا،  دانشــگاه 
ــی،  ــز تحقیقات مراک
اداره کل فنــی و حرفــه 
ای و دیگــر دســتگاه هــای 
کنــار  در  اســتان  اجرایــی 
هــای  کارگاه  نمایشــگاه  برگــزاری 

ــر خواهنــد کــرد کــه  مهــارت آمــوزی را دای
ــن کارگاه  ــزاری ای ــی برگ ــگاه آزاد متول دانش
هــا شــده اســت.وی افــزود: در روز اختتامیــه 
از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه ها، 
ــی  ــی و دســتگاه هــای اجرای مراکــز تحقیقات
ــر  ــهبازی متذک ــی شود.ش ــل م ــتان تجلی اس
شــد: از پژوهشــگران برتــر اســتان در هفــت 
حــوزه شــامل علــوم پایــه، فنــی مهندســی، 
علــوم انســانی و اجتماعــی، کشــاورزی و 
ــوم  ــر و عل ــکی، هن ــی، دامپزش ــع طبیع مناب
پزشــکی تقدیــر مــی شــود.وی عنــوان کــرد: 
انتخــاب و معرفــی برگزیــدگان حــوزه فناوری 
و تجلیــل از آنهــا و همچنیــن فرصــت تعامــل 
میــان ذینفعــان ایــن حــوزه بــه شــیوه هــای 
ــن  ــگاه، ف ــزاری نمایش ــر برگ ــف نظی مختل
ــای  ــه ه ــمینار، مصاحب ــش، س ــازار، همای ب
مطبوعاتــی و رادیــو تلویزیونــی فضایــی 
ــن  ــا ضم ــد ت ــی کن ــاد م ــور ایج را در کش
ــاوری  ــش و فن ــگاه پژوه ــان وجای ــاء ش ارتق
بــرای فعالیــن ایــن عرصــه، بســتر محکمــی 
بــرای ادامــه راه و تقویــت و توســعه پژوهــش 

ــود. ــم ش فراه



ادبی۵ Avay Paraw

شعــر

شنبه 28 بهمن ماه 1396 * 30 جمادی االول 1439 * 17 فوریه 2018 * شماره اولشعــر

هایــی  یادداشــت  درسلســله 
ی»آوای  نامــه  درهفتــه  تحلیلــی 
موضــوع  میشــودبه  پرآو«تــالش 
پرداختــه  شعرفارســی  بوطیقــای 
ــه  ــا ک ــی نیم ــودازآغازگراصلی یعن ش
ــخص  ــکل مش ــه ش ــن بارب ــرای اولی ب
درزمینــه  تئوریــک  مباحــث  بــه 
تاجنــاب  پرداخــت  شعروشــاعری 
یــدهلل رویایــی ٬دکتربراهنــی ٬باباچاهــی 
ــه  ــاعران ده ــی ازش ــژه بعض ــه وی وب
ــی  ــش ادب ــه در کنارآفرین ــاد ک ی هفت
ــری  ــث نظ ــه مباح ــم درزمین ــری ه اث
اند)نظیرشــمس  نوشــته  وتئوریــک 
آقاجانــی ،ابوالفضــل پاشــا، مهردادفــالح 

،بهزادخواجــات،و... 
ســلیمانی    نظریه.)عبــدهلل  و  شــعر 

٬سردبیرنشــریه(

ــدو ٬  ــول وقواع ــه اص ــه ب ــرب توج درغ
بــه طورکلیــخ ٬ود اِثرادبــی بارنســانس و 
اومانیســم شــروع شــددرقرن ۱۶ شــکل 
جــدی بــه خودگرفــت ومنجربــه شــکل 
گیــری گــروه هــا وانجمــن هاشــد.اینها 
متوجــه شدندداشــتن نبــوغ وآفرینــش 
ــا  ــت زیران ــی نیس ــی کاف ــی تنهای ادب
آگاهــی ازرازورمزخلــق اثرممکــن اســت 
همیــن نبــوغ کــه موهبتــی الهــی 
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــه تنهای ــت ب س
خطربیفتد.پــس درکنارنبــوغ و الهــام 
ــوال  ــباب ٬اص ــر ٬اس ــه خوداث ــه ب ٬توج
وقواعــد ٬بزاروشــگردهایی کــه آثاربزرگ
باســتان( ویونــان  روم  ادبی)مثلــن 
رابوجــودآورده اســت ٬بســیارمهم اســت.
ــن ــه ای ــه ب ــری ک ــدندکه اث ــه ش متوج
آثارقــرون  در  باشــد  مواردپرداختــه 
ــرای  وســطی دیــده نمــی شــود.تالش ب
ــام  ــن ع ــد و قوانی ــول وقواع ــاد اص ایج
ادبــی بــه ویــژه شــعرونیزفراهم نمــودن 
آثارتئــوری ونظــری دربــاب هنرشــاعری 
شــد.همین  شــروع  دوران  ازهمیــن 
تــالش هاواندیشــیدن دربــاره ی خوداثر 
ــازتمام  ــه س ــای آن ٬ زمین ــی ه وویژگ
تحــوالت واتفاقــات ادبــی غــرب تــا بــه 
امروزگردید.ازجمله:شــکل گیــری گــروه 
ــب  ــی ٬ مکات ــای ادب ــن ه ــا وانجم ه
ادبــی غــرب ٬بیانیــه ها)مانیفســت(ادبی 
٬مباحــث تئوریــک ٬بــه چالــش کشــیدن 

اصــول وقواعدمکتــب موجودوقبلــی 
ــواع  ــا وان ــه ژانره ــه ب ــی ٬توج ٬نقدادب
٬بوطیقاو...گردید.بــه طورکلــی  ادبــی 

ــب ادبی)نظــری( ــش ازمکات ــن بخ ای
ونیزپیدایــش علــم زبــان شناســی 
ای  گســترده  تحــوالت  خاســتگاه 
ــوالت  ــن تح ــه ای ــی ازجمل گردیدنقدادب
ازقــرن  کــه  اســت.نقدادبی  ادبــی 
ــه ی دوم  ــده بوددرنیم ــم آغازش نوزده
ــه  ــری ب ــدی ت ــورت ج ــرن ص ــن ق ای
ــه  ــدرکاران نحل ــت ان ــت ٬دس خودگرف
ــی  ــل ومعرف ــف نقدباتحلی ــای مختل ه
آثارمهــم ادبــی توانســتندراه هــای تازه 
ای درشناســای آثارادبــی بگشــایند.
زبــان شناســی جدیــد ونیزحــوادث 
مهمــی کــه درحــوزه هــای علــوم 
انســانی ٬نظیرفلســفه وروانشناســی روی 
داد؛موجــب شــکل گیــری نظریــه هــای 
ادبــی معاصرگردیدازایــن روی منتقــدان
پــس  ویــژه  پردازان)بــه  ونظریــه 
ازنقدنو(درعیــن حــال کــه نظریــه هــای 
هنروادبیــات راازآغازتاامروزرابازبینــی
ومطالعــه کردندتوانســتندبا اســتفاده 
ازروش هایــی کــه اززبــان شناســی 
ــده ــه ش ــایرعلوم گرفت وروان کاوی وس
بــود باتحلیل وشــرح متــن پرتوتــازه ای 
برآثارادبــی بیفکنند.ازطرفــی فرمالیســم 
جنبــش  یــک  ٬درمقــام  روســی 
ــه  ــتقل درعرص ــب مس ــه یامکت ونظری
ی  دردهــه  روس  ادبــی  پژوهــش  ی 
دوم ســده ی بیســتم. ظهورکــرد.ان 
ــلط  ــوان روش مس ــه عن ــتند ب هاتوانس
ــن  ــه تدوی ــت ب ــی دس ــش ادب پژوه
ــه  ــه ب ــی بزنندک ــه ی ادب ــی نظری نوع
ــه ای  ــارت حرف ــی ومه ــت تکنیک قابلی
ــگردها  ــری ازش ــره گی ــنده وبه نویس
ــه  ــاعرومولف توج ــی ش ــدات ادب وتمهی
مــی کــرد تــا آن جــا کــه فرمالیســم و 
مباحثــی کــه فرمالیســت هادرحــوزه ی 
شعروشــاعری وتمــام ابزارهــا وتکنیــک 
ــی کــه باهــدب »ي بّــت«  هــا وتمهیدات
ــه  ــوان ب ــی ت ــودرا م ــی ش اثرمنجرم
ــعه  ــل توس ــن عام ــم تری ــوان مه عن
ــروز  ــه ام ــتم وتاب ــرن بیس ــا درق بوطیق
ــود  ــه خ ــا توج ــت ه دانست.فرمالیس
ــه ی  ــار و مجموع ــب ي ّت آث ــاد ه را ب
ــه آن  ــه منجرب ــی ک ــگردها وابزارهای ش
مــی شــود معطــوف کردندکــه هدفــش 
قوانیــن عامــی ســت کــه ناظربــه خلــق 
یــک اثرمــی باشــد وایجادقوانیــن عامی 
ــی خــاص محصــول آن  کــه یــک اثرادب
ــه  ــم توج ــی آیی ــه م ــت.به جلوترک اس

بیشتروگســترده  خودآثارادبــی  بــه 
ــای  ــه ه ــود: نحل ــی ش ــوع ترم ترومتن
مختلــف نقــد ٬هرمنوتیــک وتاویــل متن 
٬ســاختارگرایی ،روایــت شناســی ،نطریه 

ــده  ــاط باخوانن ــف درارتب ــای مختل ه
،متــن محــور ٬مولــف محور،نظریــه هــای 
ــت،  ــه ی دریاف ــته ای ،نظری ــان رش می
پدیدارشناســی ،نوتاریخــی گــری و...
اســت.بنابراین  ازآن  هایــی  نمونــه 
توجــه بــه خوداثروعواملــی کــه اســباب 
خلــق یــک اثرادبــی هســتندپیش 
ازمکاتــب ادبــی غــرب شــروع باشــکل 
گیــری مکاتــب ،گســترده وعمیــق 
ــی  ــزرگ ادب ــب ب ــان مکات ــس ازپای وپ
بــه شــکل حرفــه ای بــه عنــوان 
ــق  ــای خل ــی هم.پ ــای ادب ــش ه دان
وآفرینــش آثارادبــی مســتقل گردیدبــه 
نظریــه  گیــری  شــکل  عبارتــی 
هــم  پــای  وپابــه  درکنارخالقیــت 
ــاهداین  ــی ش ــدکردندودردوره های رش
بودیــم کــه شــاعران ونویســندگان 
ــی  ــش ادب ــی درکنارآفرین ــب ادب مکات
خــود  هــای  ازفعالیــت  ،بخشــی 
رابــه نقدونظریــه اختصــاص دادنــد 
ــاعران  ــندگان وش ــاهد شاهدنویس وماش
خوددرعیــن  کــه  هســتیم  بزرگــی 
ــای  ــدگان راه ه ــی ،جوین ــق آثارادب خل
تــازه ونظریــه پردازشــعر وادبیــات 
ــه  ــاعران ک ــن ش ــه ی ای ــد .نمون بودن
ــز  ــه پردازنی ــاعری ،نظری ــته ازش گذش
ــرد. ــام ب ــوان۱۸42 (ن ــی ت ــد م بودن
ــتفان  ــه ‐ ۱۸54 (واس ــه نظری ــه ب توج
 ۱۸9۱ ٬آرتوررمبــو)   ‐  ۱۸9۸ ماالرمــه) 
)۱۸2۱‐ ازشــارل بودلــر) ۱۸۶۷ ومباحــث 
تئوریــک پــس ازپایــان مکاتــب بــزرگ 
گیرترشــد. ادبی)سوررئالیسم(چشــم 
عصرپــس ازمکاتــب ادبــی درواقــع 
عصــر رشــدنقدادبی ٬نظریــه هــا ٬ژانرهــا 
٬انــواع ادبــی وشــکل هــای ادبــی ســت 
ــه  ــتم ب ــرن بیس ــه دوم ق ــه درنیم ک
اوج خودرســید«بوطیقای امــروز کــه 
پیشــینه ی آن بــه احیــای پرادایــم 
ــه ی  ــردد برپای ــی گ ــک بازم نقدرمانتی
ــک  ــه هری ــی ک ــرن آثارفراوان ــک ق ی
ــکل  ــد ش ــود دارن ــاص خ ــی خ دیدگاه
ــی  ــه تفاوت ــک ب ــت اماهری ــه اس گرفت
ادبــی چونــان  پدیــده ی  بــه درک 
ــی  ــش کالم ــی برآفرین ــده ای مبتن پدی
اند«)ریمامکاریــک  رســانده  یــاری 

٬نظریــه هــای ادبــی معاصــر:ص ۶۷ 
ــد  ــی کن ــد م ــه تاکی ــنده درادام (.نویس
ومــی گوید:«چندمرحلــه ی اساســی 
ــی  ــی روس ــورت گرای ــد از ص آن عبارتن
کــه بــه واســطه ی نقــش مهمــی 
ــه  ــاختارگرایی درده ــط س ــه دربس ک
مهــم  شــک  بــی  داشــت   ۱9۶۰ ی 
ــده  ــا درس ــط بوطیق ــل بس ــن عام تری
ــم  ــت.« فرمالیس ــوده اس ــتم ب ی بیس
ــده  ــان پدی ــی چون ــه اثرادب ــی ب روس
ــه  ــی نگردبنابراین«نظری ــتقل م ای مس
ی ادبــی بایدبکوشــد تابادهــب ي ّت 
ــی  ــه روال های ــی ب ــت یابدیعن آثاردس
ــه  ــن آثارب ــا ای ــطه ی آنه ــه واس ــه ب ک
هنرتبدیــل مــی شــوند« درواقــع نیمــه 
ــه  ــازدوران نظری ــتم آغ ــرن بیس دوم ق
پــردازی اســت وهرنظریــه معیارواحــدی 
رابــرای تبییــن ادبیــات واثرادبــی ارائــه 
ــدرن دوران  ــد ودوران پــس ازم مــی کن
ــاله  ــن مس ــت همی ــا س ــه ه ظهورنظری
بــا وضعیتــی کــه »پســامدرن«می نامند 
تناســب دارد زیرانظریــه مســتلزم چــون 
ــات  ــن مقدم ــادی تری ــردن دربنی وچراک
ــت  ــی اس ــه ادب ــا درمطالع ــرض ه ــا ف ی

ــلم ــه مس ــرآن چ ــردن ه ــزل ک متزل
) فــرض مــی شــده اســت)حقیقی: 
ــن  ــد درچنی ــن باورن ــده ای برای 9۸ع
ــوان  ــی ت ــامدرن(چگونه م وضعیتی)پس
آثارادبــی شــاعران رادســته بنــدی کرد
درحالــی کــه درایــن عصــر قلــم روهای 
ــده  ــته ش ــته ترازگذش ــخصی برجس ش
وهنرامــروز بیــش ازهــردوره دیگــر گرم 
ــده  ــتی وپدی ــازی هس ــخصی س کارش
ــیوه  ــاختارها وش ــه س ــت ودرنتیج هاس
ــخصی  ــم ش ــری ه ــی وهن ــای ادب ه
ــوع  ــری زیادومتن ــت هن ــده وفردی ترش
شــده درنتیجــه دســت یابــی بــه 
ــا  ــن دوره ه ــرای تبیی ــی ب ــکام کل اح
ــوارمی  ــا دش ــروه ه ــا وگ ــب ه ومکت
ــه  ــای بعدب ــماره ه ــود.درادامه ودرش ش
ــث  ــه ومباح ــه بهدنظری ــوع توج موض
شعروشــاعری  درزمینــه  تئوریــک 
ــود  ــی ش ــه م ــب پرداخت درشعرفارس
ــه  ــاره ب ــودضمن اش ــی ش ــالش م وت
گذشــته وتاریــخ مباحــث تئوریــک 
ــه  ــران ب ــاعری درای ــه شعروش درزمین
ــی  ــی یعن ــی آن درشعرفارس آغازگراصل
ــس  ــعردهه ی هفتادوپ ــیج تاش نیمایوش

ازآن بپردازیــم.

شعر و نظریه
مهرناز رسولي

در آن شب سهمگین
گویی در پشت لحظه فرود آمده 

بودم
آذرخِش آن شب زمستانی
شعله و نور عجیبی داشت

در ساحلی خفته بر شن هاِی 
روان،دریایی خشمگین

شالق بر جان و روانم میزد
با روِح غمناک خود

و با نگاه هاِی دوخته بر ماه عالم 
افروز

در آسماِن مخملی پوشش
در آن زمان بی زمانی

اندک اندک نسیِم سحری
میزند بر گلگوِن غنچه ها بوسه ای

صبح نزدیک است
و من در انتظاِر فردا ها 

سپید میکنم سیاهِی موهارا
گوِی طالیی رنگ بر باالی افق 

رسیده
گویی به وضوح بهار هم چشمکی 

میزند
سبزینگی جهان...

بارش موقر آفتاب
زندگی را بارور ساخته

جان بی قرار و شوِق پرواز عجیبی 
دارد

زینب اکبری

خوب یادم هست گفتی گریه پنهان بهتر است

شعرخوانِی دو شاعر زیر باران بهتر است

روزهای خوبمان ای کاش برگردند تا

هی بپرسی حال و روز شعرهاتان بهتر است؟

بازهم دلخور شوی از اینکه مویم بسته است

یا بگویی: شاعر گیسو پریشان بهتر است

در خیابان های شهر از من بپرسی چند بار:

پارک یا کافه؟ بگویم طاق بستان بهتر است

تو خودت گفتی که وقتی حالمان بد می شود

شعر می خوانم برای هردوتامان بهتر است

پس بیا و میهمانم کن به یک شعر جدید

خوب می دانم که حالت پیش مهمان بهتر است

تا من اسم کوچکت را می برم با اشتیاق

لطف کن هرگز نگو بعله، بگو جان بهتر است

***

بغض دارم مادرم گفته: نباید هیچکس...

گریه کن اما عزیزم گریه پنهان بهتر است

سوری احمدلو

چشم های ات قایقی سفیدند
در محاصره ی پاروها
وقتی برف نمی بارد.

زمستانی سترون
خاطره ی لبخند و عشق را

یخ زده.
در قلمروی ساحل
کافه های خاموش

اعتصاب غذا کرده اند
چرا

هیچ رشته بارانی
دریا را ریسه نمی کند؟

امروز چندم ژانویه است؟
من ایستاده ام

و تردید
دری از وجودم کنده است

علی آزادی

»کجای سیاه نویسی ام«                                       
کجای سیاه  می نویسی ام                           

     بی سفیدی های 
لرزان صورت و صدام؟!                                                          
دام     دام     دام                                                              
برف های»پراو«،»شاهو«،»داالهو«                                                        
هو       هو      هو                                                           
هی      هی      هی                                                         
ها      ها      ها                                                                                                                
ها!؟                                                                                                                      
برف از عمق می بارد و                                                         

تو همچنان به سطح رسیده ای!

3 شعراز 
 سریا داودی حموله

1

در سایه ی هر زنی

آیینه

دو رو دارد

مردی که نام ندارد

زن را

به نام خود می خواند!

2

ماهی ها در قرائت اول عمیق می خوابند

وقتی می میرند

از نسبت ما می پرسند

نمی دانند

همه ی زن ها

یک آیینه ی اضافی دارند!

3

زن از بستر کدام رود برخاست

که ماه 

میان درختان زیتون مرد؟

عشق بوی ماهیان مرده می دهد

نه تو 

همان تو هستی

نه ماه همان چراغی 

که گم شده است!

حســنک، گاو و گوســفندها را جلــو 
انداخــت- گاو کــه نــه ... ! بیچــاره 

ــود! ــا ب ــان کج گاوش
ــتمالی را  ــز، و دس ــک ب ــفند و ی 4 گوس
ــرگ و  ــا ب ــم دار ب ــری ای نی ــه روس ک
گل هــای پالســیده بــود و تکــه ای نــان 
ماشــینی بیــات و کاســه ای ماکارانــی در 

ــت. ــود را برداش ــده ب ــازی ش آن جاس
کتــاب فارســی اش را زیــر بغــل کشــید 
و بــا زردی بــه طــرف دره ی ســابقًا 
ــاد،  ــه راه افت ــتا ب ــن روس ــبز پایی سرس

ــید. ــی شناس ــر م ــداً بهت زردی را بع
ــدن  ــاعتی از چران ــه س ــوز دو – س هن
و چــرت زدن و درس خواندنــش زیــر 
ــود  ــته ب ــر نگذش ــردوی پی ــت گ درخ
ــه و  ــنید- همهم ــه ش ــد - البت ــه دی ک
ــم  ــی دره ی ک ــکوت عمیق ــه ای س ولول
عمــق و چــرت او را بــر هــم مــی زنــد، 
ــع  ــان ب ــم زب ــان و ه ــفندها همزم گوس
ــرار  ــی ق ــم ب ــز ه ــد، ب ــی کردن ــع م ب
ــی  ــرد و م ــی ک ــاال م ــن و ب ــی پایی ه
ــه  ــا ب ــه بزه ــد...- البت ــی آم ــت و م رف
خــودِی خــود اندکــی شــیطان تشــریف 
گــرگ  رأس  دو  دیــد  کــه  دارنــد- 
ــان  ــان خرام ــراق، خرام ــرحال و قب س
ــت  ــد- درس ــی آین ــا م ــرف آنه ــه ط ب
مثــل پســر و دختــر جوانــی کــه قلــب 
تیــر خــورده شــان را کــف دســت مــی 
فشــارند و مــی خواهنــد مســیری هــزار 
متــری را در هــزار دقیقــه طــی کننــد-.

ــر  ــاع خطی ــال اوض ــی خی ــم ب زردی ه
دوروورش، خــودش را بــا اســتخوان 
مشــغول  االغــی  ی  قلمــه  درشــت 
ــای  ــرزه ه ــا ل ــنک ب ــود. حس ــرده ب ک
ــه و دســت و پاهــا،  همزمــان لــب و چان
ــت  ــه دس ــم ب ــتی اش را محک چوبدس
ــت  ــی دانس ــم م ــودش ه ــت – خ گرف
ــه  ــک چــوب ب ــا ی ــه ب او آدم نیســت ک
ــد  ــه رس ــرود چ ــی ب ــه گرگ ــِگ تول جن
ــب  ــی خ ــد- ول ــرگ تنومن ــه دو گ ب
باالخــره چــوب بایــد بــه درد کاری 
ــاز  ــد مج ــه ح ــی ک ــا جای ــورد، و ت بخ
ــدازه  ــتاندارد ان ــارج از اس ــی خ و اندک
ــاز  ــش را ب ــود، دهان ــش ب ــب های ی ل
ــره  ــش، نع ــوان اندک ــام ت ــا تم ــرد و ب ک
ای از تــه دل ســر داد: گــرگ...! گــرگ...! 
آهــای گــرگ...! نعــره اش آنچنــان بلنــد 
ــز و گوســفندها از رو  ــود کــه ب و رســا ب
ــوض،  ــد و در ع ــان گرفتن ــد و خفق رفتن
ــوِد  ــرد، خ ــه واق واق ک ــروع ب زردی ش
حســنک هــم از پــژواک نعــره اش 
ــردان  ــر از م ــد نف ــید چن ــی ترس کم
ــنک  ــرادر حس ــان ب ــی ش ــتا – یک روس
بــود- همــان حوالــی زیــر تختــه ســنگ 
درشــتی داشــتند ُکپــه ُکپــه دود را بــه 
ســر و صــورت مــی کوفتنــد- حــاال دود 
چــه بــود کاری نداریــم- وســایل شــان 
ــد و  ــد و دویدن ــا کردن ــن ره را روی زمی
صــد البتــه بــه مقصــد هــم رســیدند و 
ــه تنهــا از گــرگ خبــری  ــد کــه ن دیدن
نیســت کــه بــز و گوســفندها روی علــف 
هــا و شــبدرهای وحشــِی زرد لــم دادند 
و مشــغول نشــخوارند و تنهــا حســنک 
ــی  ــت م ــودش و درخ ــان دور خ هراس
ــش  ــی عی ــتا، تالف ــردان روس چرخد.م
بهــم خــورده شــان را بــا چنــد متلــک 
و نیــش و کنایــه آبــدار بــه جــا آوردنــد 
ــه  ــورد ک ــی خ ــم م ــنک قس ــا حس ام

ــت  ــی نتوانس ــده، ول ــا را دی ــرگ ه گ
توضیحــی بــرای غیبــت ناگهانــی شــان 

ــد. ــم کن ــر ه س
ــای  ــاعت ه ــان س ــی هم ــد، حوال روز بع
ــرگ  ــان دو گ ــه هم ــد ک ــروزی، دی دی
دوبــاره پیدایشــان شــد منتهــا ایــن بار 
کمــی بــر آهنــگ گام هایشــان افــزوده 
ــدن و  ــن خرامی ــی مابی ــد، حرکت بودن
دویــدن، چیــزی شــبیه ماراتــن کــه در 
ــل  ــزی مث ــود- چی ــده ب ــون دی تلویزی
راه کــردن زن و شــوهری کــه دارنــد بــه 
ــی  ــواده م ــاوره خان ــون مش ــرف کان ط
رونــد و قلــب مجــروح شــان روی نــاف 
ــه  ــد فاصل ــی خواهن ــاده و م ــان افت ش
ــی  ــه ط ــری را درده دقیق ــزار مت ی ه
ــه  ــاب اش را گوش ــنک کت ــد- حس کنن
ای پــرت کــرد، چــوب دســتی اش را بــر 
ــن ول اش  ــریع روی زمی ــا س ــت ام داش
ــش  ــراف دهان ــتش را اط ــرد، دو دس ک
گرفــت، آب دهانــش را قــورت داد و 
ــرگ..  ــرگ..! گ ــای گ ــید: آه ــاد کش فری

ــای .. آه
تــالش هــم میکــرد نگاهــش بــه مســیر 
ــه  ــد ک ــره بمان ــوان خی ــای ج ــرگ ه گ
ــوند  ــی ش ــم م ــا قای ــد کج ــل بدان الاق
کــه دیــد دویســت ســیصد متــر مانــده 
بــه او و گوســفندها برســند راه شــان را 
کــج کردنــد و پشــت ســنگها و درخــت 
و درختچــه هــا گــم و گــور شــدند کــه 
ــا چشــم هــای  ــور روســتا ب ــردان غی م
ــرق از راه  ــس از ع ــورت خی ــرخ و ص س
رســیدند و اینبــار احســاس کردنــد کــه 
ایــن پســر بچــه راســتی راســتی قصــد 
دارد آنهــا را دســت بینــدازد و ســر 
ــا و  ــیلی و تیپ ــد س ــذارد و چن کار بگ
چنگــول را در مقــداری فحــش و ناســزا 
و تهدیــد پیچیدنــد و بــه حســنک 

ــد. ــم کردن تقدی

ــت  ــرار اس ــه ق ــل اینک ــوم- مث روز س
همــه ی اتفاقهــا در بــار ســوم روی 
دهنــد- حســنک داشــت کلمــه و 
ــی را  ــازه ی درس فارس ــای ت ــب ه ترکی
ــرد  ــی ک ــظ م ــردا حف ــان ف ــرای امتح ب
ــید  ــه .. ببخش ــاره – ن ــد دوب ــه دی ک
ســه بــاره – همهمــه و هیاهــو و بــع بــع 
ــاد- زردی  ــک افت ــه ی کوچ ــان گل می
ــرگرم  ــرخوش س ــال و س ــی خی ــم ب ه
ــه و  ــا زاغچ ــوا ب ــه ه ــم ب ــازی و گرگ ب
ــراف  ــنک اط ــود، حس ــا ب ــن ه بلدرچی
ــه  ــه متوج ــرد ک ــداز ک ــوب وران را خ
ــی  ــرگ لعنت ــان دو گ ــه .. هم ــد: بعل ش
بــا شــتابی بــاور نکردنــی بــه ســوی او و 
گلــه شــلیک شــده انــد- درســت مثــل 
زن و شــوهری کــه بــا یــم بغــل پرونــده 
و فتوکپــی از دادگاه خانــواده بــه طــرف 
محضــر ثبــت طــالق مــی دونــد و قلــب 
ــان  ــیده ش ــم پاش ــش و از ه ــش ری ری
پشــت سرشــان تلــو تلــو مــی خــوردو 
مــی خواهنــد مســیر هــزار متــری را در 

ــد. ــی کنن ــه ط ــک دقیق ی
ــه ی  ــاید هم ــرد ش ــر ک ــنک فک حس
اینهــا اوهــام ناشــی از همیــن درس 
چوپــان دروغگوســت کــه هــی در 
ــه گــرگ هــا مــی  ــد ک ــال مــی بین خی

ــد. خواهن
شــب کــه بســاطش را روی روســتا و دره 
ی کــم عمــق ولــو کــرد، مردمان روســتا 
ــا چــراغ قــوه و چنــد قبضــه اســلحه  ب
ــه:  ــوی دره ک ــد ت ــواز ریختن ــی ج ی ب
ــنک..!و  ــای حس ــی..! آه ــنک کجای حس
فقــط توانســتند پارچــه ی پــاره پــوره با 
بــرگ و گلهــای تکــه تکه شــده، کاســه 
ــرب  ــگ زرد و چ ــه رن ــا ت ــی ب ای خال
ــدا  ــی پی ــاب فارس ــک کت ــی و ی و خاک
ــی  ــعی م ــوده س ــاد بیه ــه ب ــد ک کنن

ــد. ــرد آن را ورق بزن ک

ایرج کیا

برخود سوم از نوع نزدیک
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ــاگردان  ــما از ش ــا ش ــي، گوی ــاي آقاجان آق
کارگاه دکتــر براهنــي بوده ایــد . ایشــان 
چنــد کارگاه داشــتند؟ لطفــًا از شــکل گیري، 

ــد. ــا بگویی ــن کارگاه ه ــام ای ــداوم و اتم ت
ــر  ــه »تفک ــن ب ــیدن و پرداخت ــه رس اگرچ
کارگاهــي« و تقویــت آن  اصلي تریــن هــدف 
ــي  ــه« براهن ــعر و قص ــکیل »کارگاه ش تش
بــود. معهــذا،  گویــا مجموعــة اتفاقــات ایــن 
چندســاله ایــن ضــرورت را نیــز بوجــود آورد 
ــوء تفاهمات و  ــاره اي از س ــع پ ــراي رف ــه ب ک
احیانــًا القائــات جهــت دار و… بــه برشــماري 
ــت  ــز اهمی ــه اي نی ــائل تاریخچ ــي مس برخ

بیشــتري بدهیــم.
مــن شــخصًا از طریــق خوانــدن یــک 
فراخــوان کــه بــه گمانــم در مجلــه »دنیــاي 
ــود در  ــده ب ــاپ ش ــع چ ــخن« آن موق س
کــردم.  شــرکت  کارگاه  جلســه  اولیــن 
ــا  ــروع و ت ــال۱3۷۱ ش ــات از س ــن جلس ای
ــه  ــي ب ــر براهن ــه دکت ــال۱3۷5 ـ زماني ک س
دالئــل عدیــده کشــور را بــه قصــد تدریــس 
در دانشــگاه هاي کانــادا تــرک کردنــدـ  
ــه  ــي ادام ــة مهم ــچ وقف ــدون هی ــًا ب تقریب
یافــت .جلســات اصلــي کارگاه عبــارت 

ــد از:  بودن
۱ ـ جلســه اي کــه پنجشــنبه هــر هفتــه بــه 
ــد و در آن  ــکیل مي ش ــاعت تش ــدت 3 س م
مجموعــه بحث هــاي منســجم تئوریــک 
تحــت عنــوان کلــي »تئــوري ادبــي« همــراه 
بــا بحــث و جدل هــاي اعضــاي کارگاه ارائــه 

مي شــد.
ــدت  ــه م ــه ب ــر هفت ــنبه هاي ه 2 ـ چهارش
3 ســاعت بــر روي آثــار اعضــاء کارگاه اعــم 
از شــعر، قصــه و… نقــد و بررســي کارگاهــي 
از  نیــز  گاه گاهــي  و  صــورت مي گرفــت 
ــث  ــل بح ــذار و قاب ــي اثرگ ــندة کتاب نویس
دعــوت مي شــد تــا کتابــش توســط اعضــاء 

ــرد. ــرار گی ــي ق ــورد بررس کارگاه م
تشــکیل  از  کــه  مدتــي  از  بعــد  ـ   3
و  تکمیلــي  جلســه  مي گذشــت  کارگاه 
ــي  ــه قبل ــه دو جلس ــز ب ــري نی ــم دیگ مه
اضافــه گشــت. ایــن نشســت عمومــي 
ــکیل  ــاه تش ــر م ــر ه ــاي آخ ــه  جمعه ه ک
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــت، ب ــد، در حقیق مي ش
ــت  ــه در کارگاه مي گذش ــن آنچ ــل بی تعام
در  کــه  فعالیت هایــي  مجموعــة  و 
بیــرون از کارگاه در جریــان بــود، نقــش 
پلــي ارتباطــي را ایفــا مي کــرد: یــک 
تأثیرگــذاري و تأثیر پذیــري متقابــل. بــا 
ــار  ــدرت آث ــه ن ــًا ب ــه اینکــه تقریب توجــه ب
کارگاه بــه دالیلــي کــه ذکــر آنهــا در جایــي 
ــه  دیگــر ضــروري اســت در نشــریات و…  ب
ــه از  ــن جلس ــکیل ای ــید، تش ــاپ مي رس چ
اهمیــت باالیــي برخــوردار بــود. در قســمت 
ــندگان و  ــي از نویس ــه یک ــن جلس اول ای
هنرمنــدان مطــرح معاصــر بــه قرائــت 
ــش  ــس از آن پرس ــت و پ ــرش مي پرداخ اث
ــد.  ــام مي ش ــنده انج ــا آن نویس ــخ ب و پاس
ــه  ــت ب ــاص داش ــه اختص ــه دوم جلس نیم
توســط  عمومــي  قصه خوانــي  و  شــعر 
ــرکت کنندگان  ــي ش ــاي کارگاه و تمام اعض
در جلســه کــه اکثــر شــاعران و نویســندگان 
ــت  ــه قرائ ــش ب ــن بخ ــرح در ای ــال و مط فع

آثــار خــود مي پرداختنــد.
ــادي  ــندگان زی ــش اول از نویس        در بخ
از جملــه زنده یــادان محمــد مختــاري و 
ــي، منوچهــر  ــه علیــزاده، بهــرام بیضای غزال
کیومــرث  آتشــي،  منوچهــر  بدیعــي، 
منشــي زاده، کاظــم ســادات اشــکوري، 
ــور، قاضــي  ــرو رواني پ ــي باباچاهــي، منی عل
ربیحــاوي و… دعــوت بــه عمــل آمــده بــود. 

اعضاي کارگاه چه کساني بودند؟
ســؤال خوبــي اســت چــون ایــن روزهــا مثاًل 
یکــي مي آیــد کارگاه و اعضــاي آن را عامــل 
ــال ها  ــن  س ــعر ای ــاي ش ــدة گرفتاري ه عم
ــرد  ــام مي ب ــاني ن ــد از کس ــد و بع مي نام
کــه حــد اقــل کمتریــن ارتبــاط مســتقیمي 
بــا آن قضایــا نداشــتند! و بالعکــس. اعضــاء 
ــد.  ــر بودن ــن مــدت متغی کارگاه در طــول ای
ــي  ــي یک ــي حت ــا در مقاطع ــي از آنه برخ
دو ســاله در جلســات شــرکت کردنــد و 
ــري  ــا س ــه آنج ــي  ب ــم گاهگاه ــا ه بعضي ه
از اعضــاي ثابــت کارگاه  مي زدنــد. امــا 

ــرد : ــام ب ــتان ن ــن دوس ــوان از ای مي ت
فرخنــده  ثابتي فــرد،  عفــت  خانم هــا: 
ــا تفتــي،  ــا صدیقیــم، روی حاجــي زاده، فریب
ارســطویي،  شــیوا  کالمــي،  پروشــات 
محي الدیــن،  ایرنــا  جعفــري،  ژامــک 
ــا  ــلي، مهس ــد توس ــدر، ناهی ــه ص مرضی
ــي،  ــي، رزا جمال ــت کیوان محب علي،کیواندخ
لیلــي  حمیــدي،  پارســانژاد،تینا  خانــم 

… دقیــق، ســیمین درخشــان و 
 و آقایــان: ســاعد احمــدي، عبــاس حبیبــي، 
ــي،  ــا شمس ــي، رض ــي همدان ــي معصوم عل
نگهبــان،  علي اکبــر  آقاجانــي،  شــمس 
ــالل  ــلطاني، ج ــان س ــي، پیم ــد نادعل احم
علــوي، فتــاح محمــدي، جمشــید محمــدي، 
بابــک شــکوفي، منصــور زالــي، احمــد 

ــدي،  ــوروش معتم ــي وزیري،ک ــور، عل اکبرپ
ــروي،  ــداهلل کیخس ــر، عب ــیار انصاري ف هوش

و…
ــي  ــون لیل ــاني چ ــت کس ــر اس ــه ذک الزم ب
دقیــق، رزا جمالــي، علــي وزیــري و…   اواخر 
ــه  ــتند ک ــا پیوس ــع م ــه جم ــر کارگاه ب عم
ــدند. ــه ش ــي آن مواج ــا تعطیل ــفانه ب متاس
کــدام ضرورت هــا باعــث شــکل گیري و 

ــد؟    ــي ش ــن کارگاه ــدن چنی ــود آم بوج
محــل کارگاه در زیرزمیــن خانــة دکتــر 
ــه همیــن دلیــل دوســتان  ــود و ب براهنــي ب
زیرزمیــن  کارگاه  را  آنجــا  شــوخي  بــه 
و  دولتــي  محدودیت هــاي  مي نامیدنــد. 
ــرش  ــت پذی ــدیدتر و ظرفی ــي ش غیردولت
ــود  ــي ب ــر از آن ــم کمت ــي حاک نهادهــاي ادب
کــه بتوانــد کاري اینچنینــي را در درون 
خــود جهت دهــي یــا پشــتیباني کنــد. 
بایــد توجــه کنیــد کــه در تمــام ســال هاي 
ــد از  ــال هاي بع ــي س ــکیل کارگاه و حت تش
ــک  ــرات تئوری ــه نظ ــار و نقط ــاپ آث آن، چ
کارگاه در نشــریات حتــي آوانــگارد موجــود 
ــم  ــرو بود)بگذری ــدي روب ــت ج ــا مقاوم ب
ــه  ــا کاس ــا بعضي ه ــن روزه ــه ای ــن ک از ای
ــدي  ــورد ج ــده اند(. برخ ــر از آش ش داغ ت
ــد  ــک  چن ــادي ـ تئوری ــث انتق ــا مباح ب
دهــه اخیــر دنیــا، نقــد و بررســي مــداوم و 
جــدي بــر آثــار خــود و گســترش روحیــه و 
عــادت انتقــادي در بیــن خــود و اشــاعة آن 
ــي  در ســطح وســیع کــه متاســفانه دیرزمان
ــن  ــا از ای ــود کــه ادبیــات حتــي جــدي م ب
ــا  ــم ت ــوز ه ــود)و هن ــروم ب ــت مح موهب
ــت  ــت(، تقوی ــن اس ــادي چنی ــدود زی ح
ــه  ــه ک ــار خالق ــا آث ــي ب ــورد کارگاه برخ
ــز  ــي متمرک ــار ادب ــت آث ــر ادبی ــًا ب صرف
ــر و  ــي دیگ ــز پیرامون ــر چی ــه ه ــد و ن باش
در نظــر گرفتــن هــر اثــر خالقــه بــه مثابــه 
مجموعــه اي از ضعف هــا و قوت هــا و نــه بــه 
ــد و بســیاري  عنــوان مطلق هــاي خــوب و ب
مــوارد دیگــر، ضرورت هــاي اولیــه تشــکیل 
چنیــن کارگاهــي بودنــد. بایــد توجــه کنیــم 
ــتند  ــي نیس ــه چیزهای ــا همیش ضرورت ه
ــه  ــند، بلک ــده باش ــف ش ــش تعری ــه از پی ک
ــد  ــم آن، ضرورت هایي ان ــر و مه ــش مؤث بخ
کــه در اثــر یــک حرکــت کارگاهــي کشــف و 
ــداف  ــي از اه ــوند. یک ــف مي ش ــا بازتعری ی
ــن  ــًا دریافت ــي اتفاق ــت کارگاه ــر حرک ه
ــازه  ــاي ت ــف ضرورت ه ــا و تعری ضرورت ه
اســت. در مجمــوع ایجــاد، تقویــت و اشــاعة 
یــک حرکــت تجربــي در ادبیــات و نقــد ادبي 
مــا، نیــازي جــدي بــود کــه کارگاه در حیــن 
کار بــه ضرورت هایــش وقــوف بیشــتري 
ــي  ــن حرکت ــًا چنی ــرد. طبیعت ــدا مي ک پی
ــت  ــت و مخالف ــودن، غراب ــل تازه ب ــه دلی ب
نورم هــاي  و  عادت هــا  بــا  ذاتــي اش 
ــاي  ــک فض ــت در درون ی ــود مي بایس موج
ــا  ــات م ــعر و ادبی ــد. ش ــس کن ــي تنف اقلیت
ــه خاطــر رخــوت ســنگیني کــه دچــارش  ب
بــود نیــاز بــه یــک تغییــر و تنــش جــدي را 
ــا  ــه تنه ــازي ک ــرد. نی ــده مي ک ــود گن در خ
بــا یــک حرکــت برانــداز مي توانســت 
ــر،  ــي دیگ ــد. از طرف ــور بیاب ــخي درخ پاس
بــد  به دســت آمده،   فرصــت  ایــن  در 
ــیاري از  ــه: بس ــم ک ــاره اي بکنی ــت اش نیس
ــزرگان مــا اگــر از موهبــت نقــدي مــداوم  ب
و جــدي برخــوردار بودنــد وضــع آنهــا یقینًا 
ــات  ــتر اوق ــود. بیش ــر ب ــه اي دیگ ــه گون ب
ــه  ــا را ب ــه م ــم ک ــان مي خوانی ــاري از آن آث
ــت  ــن اس ــش ای ــد. دلیل ــک مي اندازن ش
کــه ایــن شــاعران و نویســندگان بــه دلیــل 
در  قرارگرفتــن  و  غریــزي  اســتعدادهاي 
شــرایط ویــژه بــا ارائــة چنــد کار درخشــان، 
بــدون آنکــه در معــرض نقــدي جــدي قــرار 
گیرنــد، خیلــي ســریع بــه اوج مي رســیدند 
ــام و آوازه شــان ســایه  ــان ن ــرور زم ــه م و ب
ــال  ــد و عم ــان مي افکن ــر آثارش ــنگیني ب س
ــازي دور  ــاي مج ــن فض ــاد چنی ــر ایج در اث
ــي  ــت ذهن ــر تربی ــا دیگ ــه تنه ــان، ن آثارش
نداشــتند  را  نقــادي  پذیــرش  تــوان  و 
بلکــه دیگــران هــم کمتــر بــه خــود اجــازه  
ــد  ــه چن ــا ب ــار آنه ــورد آث ــد در م مي دادن
ــث  ــئله  باع ــن مس ــد. همی ــون بپردازن و چ
ــاي  ــتعدادها و توان ه ــه اس ــت ک ــده اس ش
ــته اش ـ  ــو شایس ــه نح ــادي ـ ب ــوه زی بالق
ــادي در  ــاي زی ــند و آدم ه ــت نرس ــه فعلی ب
ــوند.  ــیده ش ــي کش ــه گمراه ــه آن ب نتیج
ــي را از  ــن کارگاه های ــود چنی ــرورت وج ض
ــه  ــورد توج ــوان م ــم مي ت ــه ه ــن جنب ای

ــرار داد.  ق
ــات  ــده در جلس ــرح ش ــث مط ــدة مباح عم
ــت  ــي حرک ــه محورهای ــن کارگاه روي چ ای

مي کــرد؟ 
یکــي از نــکات مثبــت کارگاه ایــن بــود کــه 
ــي  ــورد کس ــه در م ــن ک ــاي ای ــه ج ــا ب م
ــنده را  ــر نویس ــاالت ه ــار و مق ــم، آث بخوانی
ــم و  ــرار مي دادی مســتقیمًا مــورد مطالعــه ق
ایــن امــر خوشــبختانه بــه دلیــل آشــنایي، 
ــه  ــي ب ــر براهن ــي دکت ــلط و دسترس تس

ــود.  ــر ب ــي امکان پذی ــه خوب ــع ب ــل مناب اص
اگــر بخواهیــم عنــوان نســبتًا جامعــي بــراي 
ایــن دوره انتخــاب کنیــم شــاید ایــن باشــد 
ــا  ــه ت ــي: از نیچ ــوري ادب ــال تئ ــد س »ص
دریــدا«. مــا ســعي کردیــم بــراي »بررســي 
ادبــي« خودمــان ابتــدا یــک حــوزة زمانــي 
خاصــي قائــل شــویم و یــک بررســي 
ــم.  ــام دهی ــي)synchronic ( از آن انج همزمان
ــال  ــود از ۱۰۰ س ــارت ب ــوزه عب ــل ح در عم
گذشــته و ترکیــب شــیوه هاي درزمانــي 
و هم زمانــي بــا فالش بک هایــي کــه در 
ــه  ــورد ب ــورت برخ ــزوم و در ص ــع ل مواق
ــه  ــاب نیچ ــراي انتخ ــم. ب ــته مي زدی گذش
ــور«   ــا »کي یرکه گ ــگل ی ــاًل ه ــاي مث ــه ج ب
ــیار  ــود و بس ــده ب ــه ش ــي ارائ ــل کاف دلی
ــم... ــاًل بگذری ــه  فع ــر ک ــي دیگ ــوارد جزئ م
زایــش  نیچه)مثــال  از  کمــي  ابتــدا 
ــرب،  ــتماتیک در غ ــر سیس ــراژدي(، تفک ت
و...  فردینــان  دوسوســور،  زبان شناســي 
خواندیــم و بالفاصلــه وارد مبحث فرمالیســم 
ــم  ــته هاي مه ــاالت و نوش ــل مق ــدیم. اص ش
از  روس  فرمالیســت هاي  مهم تریــن 
ــودوروف،  ــف، ت ــاوم، تینیان ــن ب ــل آخ قبی
اشکلوفســکي، رفرماتســکي، موکاروفســکي، 
ــم.  ــي کردی ــن و... را بررس ــل باختی میخائی
بــه دلیــل طــرح مباحــث مدرنیســم، 
ــه  ــطح جامع ــم، و... در س ــت مدرنیس پس
موقتــا بحــث فرمالیســم را )البتــه بــه 
ــر  ــل دکت ــم می ــي رغ ــاء و عل ــرار اعض اص
براهنــي( قطــع کردیــم کــه متاســفانه هرگز 
ــه  ــم. در ادام ــه آن برگردی ــد ب ــت نش فرص
ــد  ــارت بودن ــي عب ــدة مطالعات ــث عم مباح
ــم،  ــم، فمینیس ــم، پست مدرنیس از مدرنیس
اندیشــه ها(،   و  آثــار  )بررســي  دریــدا 
ــف  ــاي مختل ــدگاه آدم ه ــي از دی ژانرشناس
دریــدا(،  تــا  گرفتــه  فرمالیســت ها  )از 
ــار و اندیشــه ها( ــو )بررســي آث میشــل فوک

و....
شــد،  ذکــر  قبــاًل  کــه  همان گونــه 
ــه  ــود ک ــه ب ــه این گون ــي ب ــیوة بررس ش
هــر  نوشــته ها ي  و  مقاله هــا  مهم تریــن 
ــي  ــث و بررس ــورد بح ــاص م ــوع خ موض
ــورد  ــه در م ــراي نمون ــت. ب ــرار مي گرف ق
مــورد  کــه  او  از  نوشــته هایي  باختیــن 
ــد از: ۱ ـ  ــرار گرفتنــد عبــارت بودن بحــث ق
ــث  ــخ بح ــش تاری ــان   2 ـ پی ــه و رم حماس
رمانــي   3ـــاشکال زمــان و کرونوتــوپ 
مدرنیســم   در  مثــاًل  یــا  و...   رمــان  در 
در   )  paul deman( پل دومــان  نوشــته هاي 
 blindness and(»کتــاب »کــوري و بینایــي
insight(، نوشــته هاي مفصــل دریــدا بــه 

ــون«  ــوي قان ــة »جل ــورد قص ــژه در م وی
ــه  ــر ب ــدگاه هایدگ ــم از دی ــکا، مدرنیس کاف
ــه  ــت ک ــون »آن چیس ــي چ ــراه مقاالت هم
ــات  ــا جزئی ــًا ب ــام دارد« تقریب ــیدن ن اندیش
ــد . ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــل، و... م کام

ظاهراً این مطالب منتشر نشدند. چرا؟
یکــي از حســرت هاي مــا هــم همیــن 
اســت. آن موقــع دکتــر براهنــي بــه صــورت 
و تکمیــل  نوشــتن  تمام وقــت مشــغول 
رمان هــاي  اخیرشــان بودنــد. از طرفــي 
مطالبــي کــه ایشــان ارائــه مي  دادنــد 
تدویــن شــده نبــود بلکه بیشــترـ بــه گمانم 
ـ مجموعــة یادداشــت  هاي ایشــان بــود 
کــه نــکات کلیــدي، رئــوس و ســرفصل هاي 
ــبختانه  ــرد. خوش ــخص مي ک ــب را مش مطال
تمــام آنچــه کــه بخصــوص در بخــش 
مي گذشــت  کارگاه  درســي  کالس هــاي 
ــط  ــت ضب ــوار کاس ــش از 5۰۰ ن ــر روي بی ب
شــده اســت. بخشــي از ایــن نوارهــا توســط 
ــدي  ــاح محم ــاي فت ــان آق ــت عزیزم دوس
ــاده  ــل پی ــات کام ــا جزئی ــع ب ــان موق هم
شــد. بــه هــر حــال بــه دلیــل مشــغله هاي 
زیــاد، تالش هــاي مــا بــراي تدویــن و چــاپ 
ــه  ــار ب مطالــب ـ علــي رغــم آنکــه چنــد ب
ــي  ــه جای ــم ـ ب ــادرت کردی ــام آن مب انج
آن،  از  مهم تــر  و  پیاده ســازي  نرســید. 
ــه  ــا ب ــن نواره ــن ای ــي و تدوی انسجام بخش
زمــان زیــادي احتیــاج داشــت. حتــي بعــد 
از رفتــن دکتــر براهنــي یــک بــار چنــد نفــر 
ــه انتخــاب خودشــان مأمــور انجــام  از مــا ب
چنیــن کاري شــدیم کــه متاســفانه بــاز هــم 
ــز در  ــا و پرانت ــات پرانتزه ــر اوق ــد. اکث نش
پرانتزهــاي متعــددي کــه در حیــن بحــث و 
جــدل کارگاهــي ایجــاد مي شــد بــه قــدري 
زیــاد بــود کــه جمــع آوري و تدویــن مطالــب 
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــادي را مي طلب ــت زی دق
ــن  ــه ای ــد ک ــش آی ــرایطي پی ــدوارم ش امی
ــن خــأ  ــًا در ای ــرد کــه یقین کار انجــام پذی
تئوریــک، بســیار مفیــد و کارســاز خواهــد 

ــا.... ــون م ــود.کاش تلویزی ب
ــر براهنــي دیگــر  ــه نظــر شــما چــرا دکت ب

ــت؟    ــي نیس ــاعر نیمای ــک ش ی
بــه دالئلــي کــه در شــعرها و مؤخــرة کتــاب 
»خطــاب بــه پروانه هــا« توضیــح داده شــد!. 
مــن فکــر مي کنــم ایــن مؤخــره، مهم تریــن 
مقالــة تئوریــک شــعر ایــن دهــه اســت، چرا 

ــانده  ــام رس ــه انج ــي را ب ــة مهم ــه وظیف ک
ــچ  ــم هی ــوز ه ــه هن ــفم ک ــت. متاس اس
ــا  ــت ـ و ی ــته اس ــان نخواس ــس از مخالف ک
نتوانســته اســت  ـ  وارد  چالشــي جــدي بــا 
ایــن نوشــته شــود و نســبت بــه آرا و عقایــد 
ــادي  ــردي انتق ــده در آن رویک ــرح ش مط
مي توانســت  کــه  کاري  کنــد.  اتخــاذ 
کارکردهــا و مزایــاي زیــادي بــراي شــعر مــا 
داشــته باشــد )البتــه حســاب دوســتاني که 
ــخر ها و  ــا، تمس ــام طعنه ه ــواع و اقس ــا ان ب
ــال  ــت آه و واوی ــن حال ــا و در بهتری توهین ه
کردن هــا بــر سرنوشــت شــعر فارســي 
جــدا  را  پرداختنــد!  موضع  گیــري  بــه 
ــادت  ــا ع ــراي م ــفانه ب ــه متاس ــم ک مي کنی

ــت.( ــده اس ش
و  براهنــي  دکتــر  معتقدنــد  خیلي هــا 
شــاگردانش بــر اســاس تئــوري شــعر 
رخ  بــه  هــم  را  ایــن  و  مي گوینــد 
مي کشــند؟ آیــا واقعــًا چنیــن اســت؟
ــدرت در  ــه ن ــه ب ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
ــاء  ــار اعض ــه آث ــنبه ک ــات روز چهارش جلس
ــي مي کردیــم اســمي از  ــث و بررس را بح
ــم ـ  آدم هایــي کــه مطالبشــان را مي خواندی
ــان  ــه می ــه صــورت مســتقیم ـ ب ــل ب حداق
ــاي  ــا اوالً تئوري ه ــه م ــرا ک ــد،  چ مي آم
بررســي  را  متناقــض  گاه  و  مختلــف 
مي کردیــم نــه تبعیــت. ثانیــًا بســیاري 
نوشــته ها  یــا  تئوري هــا  ایــن  اوقــات 
ــه  ــا قص ــعر ی ــا ش ــتقیمي ب ــاط مس ارتب
نداشــت )مثــاًل فــرض کنیــد مقالــه هایدگــر 
ــواره در  ــًا هم ــیدن(. ثالث ــورد اندیش در م
مجموعــة بحث هــا، اغلــب مــوارد مطروحــه 
شــکلي  ـ  امروزي هــا  اصطــالح  بــه  ـ 
ــه  ــرد، کاري ک ــدا مي ک ــده پی ــزه ش ایرانی
جــاي آن مثــاًل در آثــار آقــاي بابــک احمدي 
علــي رغــم  تمــام ارزش هایــش کامــاًل خالي 
اســت. رابعــًا مــا ســعي مي کردیــم راه هــاي 
درک شــعریت یــک شــعر یــا قصویــت یــک 
ــه  ــم ن ــف کنی ــدم آن را کش ــا ع ــه ی قص
ــراد  ــا اف ــا ی ــا تئوري ه ــا را ب ــه آن ه آن ک
ــت  ــل اس ــن دالی ــه همی ــم. ب ــت دهی مطابق
کــه  شــما در هیــچ کجــاي دنیــا نمي توانیــد 
جمعــي را بیابیــد کــه مثــاًل در مــورد شــعر 
چنیــن اعتقــادات یــا رویکردهایــي داشــته 
ــن  ــعري ای ــاي ش ــعر و حرکت ه ــند. ش باش
ــان  ــاي زب ــات و ظرفیت ه ــه از دل امکان ده
بــه  ربطــي  و  اســت  بر آمــده  فارســي 
ــرادي  ــاي اف ــا آموزه ه ــر و ی ــاي دیگ زبان ه
چــون دریــدا و یــا پســت مدرنیســم 
متــداول و... نــدارد، اگــر چــه ممکــن اســت 
بــه درســتي جریــان اندیشــه را در دهه هــاي 
ــد و از  ــرده باش ــال ک ــتجو و دنب ــر جس اخی
آنهــا متاثــر گشــته بیاشــد کــه بســیار هــم 
ــت  ــن اس ــم ای ــت. مه ــندیده اس الزم و پس
ــبت  ــود را نس ــادي خ ــة انتق ــا زاوی ــه م ک
ــذرد  ــان مي گ ــه در پیرامونم ــه ک ــه هرآنچ ب
ــاوت را  ــل تف ــازه اص ــم و ت ــت ندهی از دس
کــه.... فعــاًل بگذریــم. در نهایــت شــعر امروز 
مــا مختــص خودمــان اســت و عالقه منــدان 
ــعر  ــه ش ــي ب ــا نگاه ــد ب ــر مي توانن پي گی
امــروز جهــان ایــن مدعــا را بــراي خــود بــه 
ــن مــن وقتــي  ــر ای ــا ب ــات برســانند. بن اثب
ــد:  ــواري مي گوی مي شــنوم کــه شــاعر بزرگ
)»کالس هــاي تدریــس شــعر« دکتــر براهني، 
ــمي را  ــن رس ــود چنی ــار ب ــتین ب ــه نخس ک
ــرد و...( و  ــداول مي ک ــاعري مت ــر ش در هن
ــدي،  ــاي ج ــود نقد ه ــا وج ــان ب ــا  )این ی
ــت  ــوع پس ــعر موض ــه اوالً ش ــد ک نمي دانن
مدرنیســم نیســت...( بیشــتر خــودم را 

شــماتت مي کنــم و دلــم مي گیــرد.  
بــا گذشــت یــک دهــه از تئــوري و شــعري 
ــر براهنــي  ــه نوعــي از دل کارگاه دکت کــه ب
درآمده انــد، بــه نظــر شــما آیــا بــا گذشــت 
ــل  ــورت قب ــان ص ــه هم ــان ب ــان هم چن زم
قابــل دفــاع اســت و پتانســیل همراهــي بــا 

ــان را دارد؟ ــت زم گذش
ــر اســاس مطالعــة شــعریت  تئــوري شــعر ب
مکان هــاي  و  زمان هــا  شــعري  آثــار 
مختلــف و اســتخراج وجــوه مشــترک آنهــا 
حاصــل مي شــود. شــعر راه خــودش را 
ــزار  ــعر ه ــد ش ــد بتوان ــوري بای ــي رود، تئ م
ســال پیــش را در کنــار شــعر امروز پوشــش 
دهــد. در صــورت بروز هــر اشــکالي، نقص از 
تئــوري اســت نــه شــعر. مــن منکــر تکامــل 
ــوري  ــل تئ ــن تکام ــا ای ــتم، ام ــي نیس ادب
ــش  ــال بحث ــه مج ــودش را دارد ک ــاص خ خ
ــا  ــه م ــور خالص ــه ط ــت. ب ــا نیس در اینج
ــم،  ــاد کنی ــعر اعتم ــه ش ــم ب ــا مي توانی تنه
ــار  ــر ب ــه ه ــد ک ــا مي گوین ــه م ــا ب تئوري ه
ایــن اعتمــاد چگونــه حاصــل مي شــود 
ــد  ــد بای ــن کاري کن ــت چنی ــر نتوانس و اگ
مــدام خــودش را اصــالح کنــد. شــعر 
منتظــر تئــوري نمي نشــیند، تئوري هــا 
و  آگاهي هــا  بــراي یــک شــاعر جــزء 
یــک  شــعرند.  از  پیــش  ظرفیت هــاي 
ــک  ــاعر کم ــک ش ــه ی ــد ب ــوري کارآم تئ
ــرایش  ــة س ــه در لحظ ــه چگون ــد ک مي کن

شمس آقاجانی

کارگاه  شعـر و قصـه)1(

ــد. ــوش کن آن را فرام
چــه نســبتي بیــن نــوع شــعر شــما و آنچــه 
بــه عنــوان شــعر دهــة هفتــاد مطــرح شــده 
ــه  ــما ب ــي ش ــگاه کل ــود دارد؟ ن ــت وج اس

شــعر و شــاعران دهــة هفتــاد چیســت؟
در دهــة هفتــاد فصــل تــازه اي در شــعر مــا 
گشــوده شــد و نقش و تأثیر کارگاه و شــخص 
دکتــر براهنــي در ایــن گشــایش غیــر قابــل 
ــعر را  ــم ش ــن نمي خواه ــت. م ــکار اس ان
ــاًل در  ــه قب ــان چ ــا چن ــم ام ــدي کن دهه بن
ــا  ــح داده ام م ــاًل توضی ــر مفص ــاي دیگ جاه
ــل و  ــه اص ــبت ب ــان نس ــي از زم در مقاطع
ــي  ــیان و فراموش ــار نس ــعر دچ ــت ش ماهی
ــاي  ــه یادآوري ه ــن ده ــه در ای ــدیم ک ش
مهمــي صــورت گرفــت.  البتــه نبایــد 
موج ســواري ها،  کــه  کنیــم  فرامــوش 
هــم  هیــچ  هیاهو هــاي  و  کج فهمي هــا 
در ایــن مقطــع زمانــي فــراوان رخ داده کــه 
هزینه هــاي ســنگیني را هــم در بــر داشــته 
ــم و  ــات مه ــوع اتفاق ــا در مجم ــت، ام اس
ــوع  ــه وق ــع ب ــن مقط ــازي در ای سرنوشت س
ــتخوش  ــي را دس ــعر فارس ــه ش ــت ک پیوس
ــود و  ــدي نم ــاي ج ــوالت و دگرگوني ه تح
آینــدة شــعر مــا را بــه گونــة دیگــري رقــم 
ــي از  ــوان یک ــه عن ــما ب ــت.کتاب ش زده اس
کتاب هــاي برتــر دهــة هفتــاد انتخــاب شــد، 
خصوصیــت کار شــما چــه بــود کــه بــه ایــن 

ــیدید؟     ــام رس مق
هیئــت محتــرم داوران دالیــل خــود را 
بــراي ایــن انتخــاب اعــالم کرده انــد. 

بــراي مــن پاســخ بــه ایــن ســؤال مشــکل 
خصوصیــت  مي پرســید  وقتــي  اســت. 
ــن  ــي ای ــت؟ یعن ــوده اس ــه ب ــما چ کار ش
ــن  ــه ای ــد ک ــث ش ــي« باع ــه تفاوت ــه »چ ک
ــد  ــخ را بای ــرد. پاس ــورت پذی ــاب ص انتخ
ــرد.  ــتجو ک ــت« جس ــان »خصوصّی در هم
ــاوت  ــر تف ــر س ــث ب ــم بح ــدس مي زن ح
ــان  ــم هم ــئلة مه ــه مس ــت، بلک ــوده اس نب
» چــه تفاوتــي« اســت. همــان »چــه« اســت. 
شــاید آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
تفــاوت در ایــن کتــاب بــه ضــرورت رســیده 
و پاســخ مناســب تري یافتــه اســت.در ایــن 
ــت از  ــده الزم اس ــت آم ــه دس ــت ب فرص
ــن هومانفــر  ــم فرزی ــراوان خان تالش هــاي ف
ــن  ــام ای ــراي انج ــادي را ب ــات زی ــه زحم ک
بــا هزینــة شــخصي ـ متحمــل  و  کارـ 
ــه  ــزان عالق ــن می ــم. ای ــکر کن ــدند تش ش
ــین  ــاي تحس ــعر ج ــراي ش ــوزي ب و دل س
ــد از  ــاي بع ــار و فعالیت ه ــراوان دارد.از آث ف

ــد؟ ــان بگویی ــاب اولت ــاپ کت چ
 چــاپ شــعر و مقــاالت انتقــادي در نشــریات 
ــات  ــور، ادارة صفح ــارج از کش ــل و خ داخ
ــة  ــعر« دورة اول ماهنام ــعر و »کارگاه ش ش
بایــا، انتشــار گروهــي کتــاب گفتمــان صفــر 
مصاحبه هــا،  برخــي  در  نیــز شــرکت  و 

ــا و... میزگرده
هــم اکنــون یــک مجموعــه نقــد و تئــوري 
ادبــي تحــت عنــوان »شــکل هاي ناتمامــي«  
آمــاده چــاپ دارم کــه هنــوز فرصــت 

ــم.    ــتجو کن ــرش را جس ــرده ام ناش نک

دکتر عبدالرضا رادفر ) آرام کرمانشاهی (:

دوستت دارم
 باید بگویم بی محابا دوستت دارم 

شیرین تر از پرواِز رؤیا دوستت دارم 

این را گواهند آرزومنداِن چشمانت
چون مرغ دریایی که دریا ؛ دوستت دارم 

از جان و دل ، امروز و فردا ها و آینده 
بی کمترین تردید و آیا ؛ دوستت دارم

یادت معّطر می کند هر لحظه ، روحم را 
ای وجه تشبیهاِت گلها ؛ دوستت دارم 

آبی ترینم ؛ وقتی از چشِم تو می بارد
حّسی که وادارم کند تا دوستت دارم 

شاید به قوِل دیگران ، اغراق باشد ، نه 
عاشق ، نمی گوید جز این را: > دوستت دارم <



افقی:
1--محلــه ای درکرمانشــاه-برگزیدن2-مانعی 
ــواش- ــاق-آرام وی ــه ات ــرات ب ــرای ورودحش ب

همــراه مراد3-ازکلمــات پرسشــی-تکرارش 
نــام درختــی اســت-زمین پشــته پشــته-صورت 
ــرکش5- ــراه تیر-س ــوی ماندگی-هم غذا4-ب

صفــات  انتقــال  عادت-کمبود-قایق6-علــم 
موروثی-خــاک کردن-الهــه شــکار7-صورت-

ــل  چــرک وزخم-حســدبردن-ماه رومی8-مقاب
خاص-اســم-کلمه تصدیق-پــول قدیمــی9-
قصد-انســان-جای خلوت-نیم صدای پشه10-

ســازمان  پرورش ماهــی-کاخ شــاهانه-دعاهای 
زیرلب11-پــرده در-عضوپرکاربدن-اشــاره به 
دور12-رطوبت-حاال-درختــی کــه از آن نیــزه 
ــه- درســت کنند-شــخص13-رنگ تنفر-تران
تلــخ عرب-فلزچهره14-ثروتمند-بررســی-

پایتخــت کشورنائورو15-فرخنده-شــهرطاق 
بســتان

عمودی:
1-فتنــه انگیز-پرهیزگاری-عدددورقمــی2-

خوش-بیمارروحی-مقصود3-بانــگ  خــواب 
گلهــا  وکتف-درمادگــی  جانوردرنــده-دوش 
کاروان4-سازشــاکی-نهری  بیابید-زنــگ 
زبان-حــرف  وگرفتگــی  دربهشــت-لکنت 
پدری-انجیر-فیلســوف  ندا5-ازاقــوام 
وریاضیدان یونانی6-دوســتان-محل بازگشت-

رودخوزستان7-ســودای ناله-جداکــردن ســره 
آموزی-نغمــه8- دانــش  ازناســره-تکلیف 

ازیک-نظردوختن-فهــم  کرکس-عددقبــل 
وشــعور9-باالترین نوع اختیار-رویاندن-درس 
کشــیدنی-رازدرون کاله10-مرکز خوزســتان-

قوم ســنندجی-تعمیر ومرمت کردن11-ســالم 
درآلمان-واحدســطح12- وتحیت-شــهری 

آبی-برنا-پــول  هــای  زمینه-ازگســتره 
ژاپن13-شاداب-رهبر-روداروپایی-ازدرختان 
جنگلی14-اســباب خودبینی-ناشایست-رودی 
آغازوابتــدا- آذربایجــان15-  درجمهــوری 

ــی ــپر کردن ــو س ــق العمل-عض ــرت وح اج

جدول هفته نامه آوای پراو

شماره اول

ــی را  ــته جنابعال ــا و شایس ــه ج ــاب ب انتص
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــمت رئی ــه س ب
کرمانشــاه تبریــک عــرض نمــوده موفقیــت 
وســربلندی را شــما از درگاه خداونــد منــان 

ــئلت دارم. مس

تبریکــــ
 رئیس دانشگاه آزاد اسامی

 جناب آقای دکتر محمد رضا

اکبر میثاقی فعال رسانه ای و علی کرمی

تبریکــــ 

جناب آقای حسین ویسی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرمیراث فرهنگی شهر 
اسالم آباد غرب که نشان از شایستگی وتوانمندی شما دارد؛ تبریک 

عرض می نماییم.

ادبی7 Avay Paraw

شعــر
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رویا تفتی

چشمک

نشسته نمی شود

ایستاده هم

در حال دو می زند به سرت

یا خیست  می کند

یا لعنتی

و رابطه ی تنگاتنگی با فاصله دارد

اوایل او خرابش کرد آخر من

با میانه روی دیدم میانه نداشت 

ُرس بودم کاش

آب می مکیدم و بیشتر از وزنم 

صلب می شدم

ُرز بودم کاش

تیغ باال می آوردم و به تعداد لب هایم می خندیدم

ای کاش کهکشان بودم

باشکوه می نمودم ُو از قضا

یک ستاره هم نشدم

تا هر چه دورتر دیرتر     َو از قضا

روش تکثیرم خوابانیدن است

و راه از میان برداشتنم

آسمان را نمی شود از باال نگاه کرد

یا زیر نظر گرفت

پیغامش را ولی می رساند شهاب سنگ

به روشنی به روشنایی 

و برعکس!

از زندگی  های بی حسابشان رفته بودم

از زندگی های بی کتابشان

این که می بینی رجعت نیست

بازگشتن است ُو از سر ناچاری

اندکی خودخواهی

او هم که بازاری   

چه می شد گاهی از نزدیک ندید

و مثل گردباد همه را گردن دایره انداخت

ما مردم بیشترمان مردمک است

حساسیت به نور که نمی شود گفت

انگار تاریکی بزرگمان کرده باشد

علی رضا پنجه ای

گنجشکک قصه ی

من باتو از تو از تو

پنهان نه می مانم

از تو

که تو از من و چون منی

منی.... منی....

منی از تو تویی از من

منی از من 

تویی از تو

بیدار

بیدار

بیدار باش

چیزی نه می گذرد

که می بینی

گنجشکک قصه از شوق آسمان ِ بهار

تِلپی با َسر  می خوَرد تو شیشه

چه قدر گفتم زن! چرا این قدر 

ها  می کشی

شفاف که می کنی 

مرزی میان درون و بیرون نه می گذاری

حاال دیدی طفلک!

خون ِ این گنجشکک افتاد گردن مان

گفتم که... اما....

کو گوش شنوا

حاال بهار هست و تو هستی و من هم

و خاطره ای  از گنجشککی که 

می توانستیم هر روز شاهد بلوغ 

جیک جیکش باشیم 

تا مشِق ابتِر پروازش

همین!

قصه به همین تلخی تمام شد

محمد آشور
---------

تصویِر این صدا

این روِد جاری از اینجا

تصویرهای زیادی دارد در خود 

میبرد 

به دریا بریزد!

می روم با چشمهایم که می برد!

این که از صدای آب می آید

 حرفهاییست که دارم و کلمه نه…

درهم میشود صدها صدا و یکی 

میشود در دریا

هوووووف میکشم

می آیم کف بر لب میخزم بر شنها 

و با

 خود دفن…

از جایی اما باز موجی رمیده

سر باز ُو سینه فراخ…/ بر دو پا بلند 

میشوم…/ افسارپاره شیهه میکشم

 که بگوید

اما فقط فرو میرود در شنها!

خاطرهی یالهایش را میگذارد ُو

تصویر اسب

که صدها حرف در صدای او شیهه ُو 

در ماسه غرق…!

در ما سه تن

در من، صدا و شن!

و شنیدِن شن از کف!

شعری تازه

 ازشاعرمعاصر،بهزادخواجات
--------------------

من از تو می آمدم ، تو از من

به هم رسیدیم

و معلوم نشد کی به کی است

در زیر آسماِن آماده ی عشق و تنباکو 

در این شعر 

آن قدر اتفاق در ُشرِف وقوع است

که در جنگ ها استعاره خرج می شود

و قوس می گیرند یک یِک خاکریزها

چون ترنی هوایی

در هرمنوتیکی محزون .

اما ، من از تو

با یک سِر اضافه می آمدم ،

سِر بی مصرف ، اَلَکی

که تنها تماشا بلد بود ، بی منظر و 

منظور

و اصلن ندانست که اضافی است
 

و عجیب تر آن که

تو از من سندباِد بحری آورده ای

با قصه هایی که دریا را

کشیده روی گریه ی کبوترماهی ها .

تشخیص هویت یک غار ممکن 

نیست ،

جنگل که اراده کند

قرقاولی بیرون می پرد یا شغالی .

اکبر میثاقی فعال رسانه ای و علی کرمی
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امام علی علیه السالم :

َض َمقَت َربِِّه .« » ُکْن آِمرا بِالَمعروِف عاِمالً بِِه ، و ال تَُکن ِممَّن یَأُمُر بِِه و یَنأی َعنُه ، فیَبوَء بِإثِمِه و یَتََعرَّ

امر کننده به معروف و عمل کننده به آن باش و چونان کسی مباش که به کار خوب فرمان می دهد اما خود از آن دوری می کند و 

گناهش را به دوش می کشد و خویشتن را در معرض خشم پروردگارش می گذارد.

)تصنیف غرر الحکم:حدیث7656(

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:
افتتاح30پروژه با اعتبار 2۵ میلیارد تومان همزمان با دهه مبارکه فجردراستان کرمانشاه

ــع  ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
در  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق 
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب نشس
رســانه ،گزارشــی از اقدامــات 
ایــن  توســط  شــده  انجــام 
ــه دادو  ــردم راارائ ــه م ــرکت ب ش
ــات  ــح خدم ــرح وتوضی ــه ش ب
رســانی بــه مشــترکین پرداخــت 
ــن  ــاز ای ــد در آغ ــرادی مج .م

ــه  ــا ب ــانه ه ــه رس ــه از هم جلس
خاطــر اطــالع رســانی و انعــکاس 
ــان  ــم وطن ــه ه ــا ب ــق خبره دقی
بــه خصــوص بــرای گــذر از 
پیــک تابســتان بــدون خاموشــی 
تشــکر کرد.مدیــر عامــل شــرکت 
ــان  ــت: در زم ــرق گف ــع ب توزی
ــور  ــرای عب ــی ب ــن امکانات اربعی
زائریــن آمــاده کردیم.حــدود 
جهــت  هکتارروشــنایی   ۱5۰
ــر  ــتان قص ــگ درشهرس پارکین

ــد . ــاد ش ــیرین ایج ش
و2۰کیلومتــر تقویــت بــرق شــهر 
ــد.همچنین  ــام ش ــروی انج خس
ــنایی حــد فاصــل قصــر  روش
شــیرین وخســروی کــه ســالیان 

ایــام  در  بــود،  درازخامــوش 
ــت. ــده اس ــازی ش ــن بازس اربعی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
افتتــاح   قابــل  هــای  پــروژه 
ــه  ــام اهلل ده ــرکت در ای ــن ش ای
ــروژه  ــت:3۰ پ ــر گف ــارک فج مب
ــارد  ــاری معادل25میلی ــا اعتب ب
بــا  ایــام  ایــن  در  تومــان  
حضــور مســوولین اســتانی و 
ــره  ــورد به ــاح و م ــوری افتت کش
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــرداری ق ب
ــزود  ــه اف ــد در ادام ــرادی مج م
ــوط  ــارت مرب ــوص خس :در خص
بــه زلزلــه ســرپل ذهــاب در 
ــش  ــا االن بی ــه ،ت ــش مقابل بخ
از ۱5 میلیــارد تومــان هزینــه 

کردیــم و 35 میلیــارد تومــان 
پیــش  بازســازی  بخــش  در 
ــام  ــن مق ــت .ای ــده اس ــی ش بین
مســوول اذعــان داشــت : تعــداد 
 ۷4۰ عــدد  مابــه  مشــترکین 
ــی  ــای خانگ ــش ه ــزار در بخ ه
ــی  ــاورزی ،صنعت ــی ،کش ،عموم
ــت.حدود  ــیده اس ــاری رس و تج
شــبکه  کیلومتــر  هــزار   ۱۷
بــرق داریــم و2 هــزار و 523 
ــدود 5  ــرق دار وح ــنایی ب روش
هــزار و4۰۰چــاه کشــاورزی بــرق 
نشــان  خاطــر  داریــم.وی  دار 
کرد:پیــک بــار ســال 9۶ ؛حــدود 
ــتان  ــه تابس ــود ک ــگاوات ب ۷2۰م
و  گذاشــتیم  ســر  پشــت  را 

حدود 9۸/۸روســتاهای مــا دارای 
بــرق هســتند.بدین ترتیــب جــزء 
ــتیم  ــی هس ــتان های ــدود اس مع
کــه روســتای دارای ســکنه دائــم 
ــرادی  ــم .م ــرق نداری ــدون ب ب
ــتا  ــج روس ــه داد:پن ــد ادام مج
ــرق دار  ــیدی ب ــرژی خورش ــا ان ب
ــه  ــا ب ــی از آنه ــه یک ــم ک کردی
دلیــل ســد قشــالق جمــع آوری 
ــرانه  ــط س ــد.همچنین متوس ش
ــدود  ــارا ح ــی م ــرف خانگ مص
وات  99۰کیلــو  و  هــزار  یــک 
ــه در  ــرد  ک ــوان ک ــاعت عن س
ــرف  ــیر مص ــای گرمس ــهر ه ش
ــرق  ــد .خاموشــی ب ــری دارن باالت
ــک  ــته ی ــال گذش ــول س در ط

ــر  ــه ازاء ه ــه ب ــه و ۱9 ثانی دقیق
ــت . ــوده اس ــترک در روز ب مش
هــای  پــروژه   : افــزود  وی 
ــش  ــر در بخ ــه فج ــی ده افتتاح
توســعه بــه منظــور تامیــن بــرق 
مشــترکین جدیــد 4میلیــارد 
ــه  ــان هزین ــون توم و۷25 میلی
شــده همچنیــن در بخــش اصالح 
و بهینــه کــه بیــش از ۱۸ میلیــارد 
تومــان هزینــه شــده اســت کــه 
ــرق  ــتا را ب ــه روس ــتیم س توانس
دار کنیــم .مدیــر عامــل شــرکت 
توزیــع بــرق  پــس از ارائــه 
ــه  ــه ب ــان جلس ــزارش در پای گ
ــخ  ــگاران پاس ــر ن ــوواالت خب س

ــت . گف

گستره توزیع:استان های کرمانشاه، 
ایالم، کردستان، همدان


