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سهمیه نفت سفید خانوارهای کرمانشاهی 
راستی آزمایی می شود

به زودی مرکز مهارت آموزی در دانشگاه رازی 
افتتاح می شود

مدیرشــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
منطقــه کرمانشــاه  گفــت: از ایــن رو نیــاز 
اســت تــا ضمــن راســتی آزمایی بــا هماهنگــی 
ــری و  ــه بازنگ ــبت ب ــط نس ــازمان های ذیرب س
ــا کارت هــای بانکــی اقــدام  ــرگ ب ــع کاالب توزی

شــود.

حرفــه ای  فنــی  و  آمــوزش  مدیــرکل 
مراکــز  راه انــدازی  از  کرمانشــاه  اســتان 
"مهارت آمــوزی" در دانشــگاه های اســتان 

خبــر داد.

8خبـر

مشکلی در تامین 
آب شرب زوار 
اربعین نداریم

8خبـر

صادرات نخود 
عاقبت آزاد شد

2خبـر

بیش از 13 هزار 
نوزاد غربال گری 

شنوایی شدند

4شعـر

شعری از
بهزاد خواجات
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)نوبت دوم(- شماره:101/31430- 2135/م الف/ 12

 آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )واگذاری عملیات تنظیف 
و رفت و روب، شستشوی المانها، الیروبی، حمل پسماندسبز و غیر سبز و جمع 
آوری زباله در سطح منطقه چهار به شماره مناقصه 2098005233000044  را 
بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/7/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: روز شنبه تاریخ 98/7/13 لغایت روز 
پنجشنبه 98/7/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: روز شنبه تاریخ 98/7/20 لغایت روز دوشنبه 98/7/29 
ساعت 13

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/7/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس کرمانشاه- پایین تر از سه راه 22 بهمن – کوی 

روبروی سازمان عتبات عالیات: شماره تلفن 8229968- 0833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 

021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193767

سعید طلوعی

تضاد بین تئوری و اجرایادداشت سردبیر
دیدگاه و نگرش استاد براهنی در کتاب خطاب به پروانه ها

فراموشی مطلق کتاب خوانی و 
کتابخانه در آموزش و پرورش

عبداهلل سلیمانی

همه  توسعه  به  توجه  با  امروز  جامعه  نیاز  ترین  اساسی 
جانبه در کشورهای توسعه یافته و موفق، مطالعه کتاب و 
کتاب خواندن وتوسعه فرهنگ کتابخوانی می باشدمطالعه 
جزء نیازهای اجتماعی انسان است . انسان با مطالعه  وکتاب 
خواندن قادر است همبه تعمیق اندیشه ها و نگرش های 
فردی خودش بپردازد به عنوان یک انسان مسئولیت پذیر 
و گاه و شهروندی اندیشمند نقش خود را به خوبی آگاه 
شود و هم ه با اندیشه های دیگران رابطه برقرار کند و از 
دستاوردهای علمی و ادبی دیگران بهره مند شود مطالعه و 
کتابخوانی ، نیاز روانی را ارضا می کند و در کنار کمک به 
رشد شناخت ، جنبه های عاطفی و اجتماعی انسان را نیز 
غنا می دهد . آگاهی در بنیادی ترین و پایدارترین صورت از 
طریق کتاب و کتابت به دست می آید . شکوفایی استعدادها 
و بارور شدن اندیشه ها نیز بر همین مرکب سوارند . باید باور 
کنیم که راه اصلی و پایدار توسعه از وادی فرهنگ می گذرد 
و کتاب و کتابت نفش تعیین کننده ای در این وادی دارند 
)اکبری، 1383( هر جامعه ای که بخواهد در مسیر پیشرفت 
و تعالی قرار گیرد باید برای مطالعه و کتاب خوانی سرمایه 
گذاری اساسی انجام دهد. همچنین بی توجهی به کتاب 
و کتاب خوانی یک بیماری فرهنگی و اجتماعی محسوب 
می شود که ناشی از فراگیر نشدن فرهنگ مطالعه و کتاب 
تواند  اقشار مردم یک جامعه است و می  بین  خوانی در 
در دراز مدت ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگ 
کشور وارد کند )کاربخش راوری، 1387(. مطالعات موثق 
در حوزه فرهنگ و توسعه وتعمیق  فرهنگی نشان می دهد.

بی تو به سر نمی شود
سریال » دست عشق « روایت بخشی از فرهنگ مردم است
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شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه

پلیس توانمند و مقتدر، عامل امنیت و آسایش 
کشور است.

گرامی داشت پرسنل خدوم نیروی انتظامی از 
الزامات بقای آرامش مردم است.

نظم آرفینان، روزاتن مبارک
دکتر محمد رشیدی

ــتان  ــازار اس ــم ب ــه تنظی ــی در جلس ــت حاتم هدای
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اهمیــت مصوبــات و 
ــار  ــازار، اظه ــم ب ــات تنظی ــای جلس تصمیم گیری ه
ــد  ــران تاکی ــات وزی ــه هی ــاس مصوب ــر اس ــرد: ب ک
شــده از تصمیم گیری هــای بخشــی و اســتانی در 
ایــن جلســات پرهیــز شــود و مــا نیــز ایــن مهــم را 

در دســتور کار داریــم.
وی ادامــه داد: تنظیــم بــازار بایــد به صــورت یکپارچه 
ــره ای  ــی و جزی ــرد بخش ــرد و از عملک ــورت گی ص
ــور اقتصــادی  ــی ام خــودداری شــود.معاون هماهنگ
اســتانداری کرمانشــاه در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــد  ــای خری ــه ســمت قرارداده ــد ب ــازار بای ــم ب تنظی

ــش  ــه در بخ ــد چ ــد تولی ــزود: بای ــم، اف ــش بروی پی
ــتی  ــع دس ــه صنای ــت و چ ــه صنع ــاورزی، چ کش
بــر اســاس قــرارداد صــورت گیــرد کــه اکنــون نیــز 
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته بــه همیــن شــیوه 
ــرا در  ــه اخی ــکالتی ک ــی مش ــل می کنند.حاتم عم
بحــث خریــد گوجه پیــش آمــده را نمونــه ای از تولید 
بــدون برنامــه دانســت و تاکیــد کــرد: اگرچــه بایــد 
ــم  ــرارداد نداشــتند ه ــه ق ــرادی ک ــد گوجــه اف خری
در برنامــه باشــد، امــا بایــد اولویــت را بــا گروه هایــی 
بگذاریــم کــه بــر اســاس قــرارددا تولیــد کرده انــد تــا 
در حــق آنهــا اجحــاف نشــود.وی همچنیــن بــر لــزوم 
ــه  ــاه شــدن دســت دالالن و واســطه ها در زمین کوت

خریــد محصــوالت مختلــف هــم تاکیــد کــرد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
کرمانشــاه از معضــالت توزیــع ســبوس و نهاده هــای 
ــه  ــت: هم ــرد و گف ــاد ک ــتان ی ــم در اس ــی ه دام
می دانیــم کــه چرخــه توزیــع ســبوس مشــکل دارد 
ــی  ــده واقع ــه دســت مصــرف کنن و بخشــی از آن ب
امــر  متولــی  دســتگاه های  از  نمی رســد.حاتمی 

ــاماندهی  ــرای س ــتی ب ــزی درس ــت برنامه ری خواس
ــه  ــاره ب ــا اش ــند.وی ب ــته باش ــبوس داش ــع س توزی
ــوراک دام  ــد خ ــه تولی ــدود 25 کارخان ــت ح فعالی
ــرو در آنهــا فعــال اســت،  ــر نی ــل 700 نف کــه حداق
یــادآور شــد: بایــد چرخــه توزیــع ســبوس را بگونه ای 
ــا  ــن کارخانه  ه ــق ای ــه رون ــه ب ــم ک ــت کنی مدیری
هــم کمــک کند.معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری کرمانشــاه دربــاره توزیــع دفتــر مدرســه با 
تعرفــه دولتــی نیــز تاکیــد کــرد: باید مناطق حاشــیه 

ــند. ــت باش ــودار در اولوی ــهر و کمتربرخ ش
ــی  ــالم اساس ــی از اق ــه برخ ــان اینک ــا بی ــی ب حاتم
ــازاد  ــتان م ــر در اس ــرم و صف ــام مح ــاز ای ــورد نی م
اســت، گفــت: موافقیــم ایــن میــزان در اختیــار 
بخش هایــی ماننــد دانشــگاه ها، ســپاه و ... کــه 
ــای  ــا نهاده ــرد، ام ــرار گی ــد ق ــرده ان ــاز ک ــالم نی اع
حمایتــی ماننــد بهزیســتی و کمیتــه امــداد بایــد در 
اولویــت قــرار گیرنــد.در این جلســه مشــکالت برخی 
از کاالهــا ماننــد رب گوجــه، ســبوس، الســتیک و ... 

ــنا ــی شد./ایس بررس

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه:

از تصمیم گیری های جزیره ای در حوزه تنظیم بازار خودداری شود

فرماندار قصرشیرین:
مرز خسروی به روی 

زائران اربعین حسینی باز شد
براســاس  گفــت:  قصرشــیرین  فرمانــدار 
توافــق کــه بــا مســئوالن عراقــی بــه عمــل 
آمــده، مــرز خســروی بــه روی زائــران 
ــد.مرز  ــایی ش ــینی )ع( بازگش ــن حس اربعی

خســروی بــه روی زائــران اربعیــن حســینی 
بازشــدبه گــزارش  گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمانشــاه 
ــیرین  ــدار قصرش ــار فرمان ــی تات ،   مرادعل
گفــت: اولیــن گــروه از زائــران بعــد از 
دوشــنبه  روز  صبــح  وقفــه،  روز  چهــار 
از طریــق مــرز خســروی عــازم عــراق 

. ند می شــو

او گفــت: در مــدت ممنوعیــت عزیمــت 
زائــران از مــرز رســمی خســروی بــه عــراق، 
تــردد انفــرادی اتبــاع خارجــی و مســافران 
ــاری  ــای تج ــن فعالیت ه ــی و همچنی عراق
ــد. ــام می ش ــت انج ــدون محدودی ــرز ب م

ــو  ــتگاه های عض ــی دس ــه داد: تمام او ادام
ســتاد اربعیــن پــای کار هســتند و آمادگــی 

ــد. ــران را دارن ــه زائ ــانی ب ــات رس خدم
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ــل  ــن المل ــات و اموربی ــرکل ارتباط مدی
شــرکت مخابــرات ایــران بــه اتفــاق مدیرم 
خابــرات منطقــه کرمانشــاه از مســیر 
ــتان  ــن حســینی در شهرس ــن اربعی زائری
هــای ســرپل ذهــاب ،قصرشــیرین و نقطه 
صفرمــرزی پایانــه خســروی بازدیدکردند.

مدیــرکل  محمدرضابیدخــام  مهنــدس 
شــرکت  الملــل  واموربیــن  ارتباطــات 
مخابــرات ایــران بــه همــراه مهنــدس 
قبادیان،مدیرمخابــرات منطقــه کرمانشــاه 
ســرپل  شهرســتانهای  بــه  باعزیمــت 
ذهــاب، قصرشــیرین و مرزخســروی از 
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــک اقدام نزدی
ــد  ــاه را بازدی ــه کرمانش ــرات منطق مخاب

نمودنــد.
اربعیــن  ویــژه  قــرارگاه  دیداربارییــس 
ــات  ــی اقدام ــیرین وبررس وفرماندارقصرش
انجــام شــده و نیازهــای ارتباطــی ازجملــه 

ــود. ــن دیدارب ــای ای ــه ه برنام
جعفرهمتی،رییــس قــرارگاه ویــژه اربعیــن 
ــراز زحمــات  درمرزخســروی ضمــن تقدی
قبادیــان  مخابرات،مهنــدس  مجموعــه 
رامســئولی جهــادی وپیشــگام درخدمــت 
بــه زائریــن ابــا عبــداهلل الحســین)ع(خواند 
و ضمــن تشــکر از زحمــات شــبانه روزی 

ــرات اذعــان داشــت: کارکنــان مخاب
انصــاف امخابــرات از ابتــدای تشــکیل 
ــای  ــاه پ ــتان کرمانش ــتاداربعین دراس س
ــیرپیاده  ــزات الزم درمس ــوده و تجهی کارب
روی اربعیــن رادرکمتریــن زمــان ممکــن 

ــت. ــوده اس ــدازی نم ــتقر وراه ان مس
،دبیرســتاداربعین  بیدخــام  مهنــدس 
ــران نیــز طــی ایــن  ــرات ای شــرکت مخاب

بازدیدتاکیدکــرد:
ــداهلل  ــرت اباعب ــن حض ــه زائری ــت ب خدم
الحســین )ع( موجــب فخــرو مباهــات 

ــان  ــه کارکن ــت ومجموع ــیعیان اس ماش
شــرکت مخابــرات ایــران نیــز ازهیــچ 
کوششــی بــرای تســهیل وارتقــاء پوشــش 
ارتباطــی زوار امــام حســین)ع( دریــغ 

نخواهندکــرد.
ایشــان درگفتگــوی خبــری باخبرگــزاری 
ــتقر  ــاه مس ــیمای مرکزکرمانش ــدا و س ص
ــان  ــیرین خاطرنش ــداری قصرش در فرمان
در۳  ایــران  مخابــرات  کرد:شــرکت 
زیــارت  بــرای  کشــورکه  مرزرســمی 
ــده  ــی گردی ــش بین ــات پی ــات عالی عتب

ــروی  ــران وخس ــه، مه ــرز چزاب ــی م یعن
اجتماعــی  مســئولیتهای  ،درراســتای 
ــه  ــکیل کمیت ــدکه باتش ــرآن ش ــود ب خ
ویــژه اربعیــن ،برنامــه ریــزی وهماهنگــی 
ــاق  ــه عش ــت ب ــرای خدم ــتری را ب بیش
ــته  ــن داش ــام اربعی ــا درای ــارت کرب زی
باشــدکه بحمــداهلل ایــن مهــم بــا انســجام 
ــدوم  ــان خ ــبانه روزی کارکن ــاش ش وت
ــه  ــق یافت ــران تحق ــرات ای ــرکت مخاب ش

ــت. اس
ایــران  مخابــرات  شــرکت  ســخنگوی 

ــری ازســخنان خودضمــن  دربخــش دیگ
ــان و  ــدس قبادی ــات مهن ــکراز زحم تش
ــاه  ــه کرمانش ــرات منطق ــان مخاب کارکن
زحمــات  ایــن  شــک  بــی  گفــت: 
ــوده  ــی اجرنب ــال ب درپیشــگاه خداوندمتع
ومــردم شــریف نیزقــدر دان ایــن اقدامــات 

ــود. ــد ب خواهن
ــرات  ــدس قبادیان،مدیرمخاب ــپس مهن س
منطقــه کرمانشــاه ضمــن تشــکراز حضــور 
ــی  ــام، گزارش ــدس بیدخ ــذار مهن تاثیرگ
ــود  ــه نم ــده را ارائ ــام ش ــات انج از اقدام

و گفــت: باتــاش پرســنل زحمتکــش 
هــای  دربخــش  اســتان  مخابــرات 
 BTS هــای  بــردکل  عــاوه  مختلــف، 
ــاده روی اربعیــن از  موجــود در مســیر پی
ــرزی،  ــگاور تانقطــه صفرم ــتان کن شهرس
تعــداد۳ ســایت ثابــت تلفــن همــراه 
درمحوطــه ادارات راهــداری وحمــل ونقل 
جــاده ای وتامیــن اجتماعــی قصرشــیرین 
وهمچنیــن تنــگ قیراســتان ایــام بــرای 
ایــام اربعیــن نصــب گردیــده وهمچنیــن 
ــایتهای  ــن همراه)س ــل تلف ــایت پرتاب ۲س

ــه  ــیرین ب ــراری سیار(درمسیرقصرش اضط
خســروی و۴ ســایت نیــز در مرزخســروی 
ــزات در  ــن تجهی ــه ای ــده ک ــتقر ش مس
راســتای کاهــش حداکثــری ترافیــک 
شــبکه تلفــن همــراه وپوشــش ارتباطــی 
ــت. ــده اس ــدازی ش ــب وراه ان ــر نص بهت

ــان، عضــو ســتاد اربعیــن  مهنــدس قبادی
ــراری  ــران افزود:برق ــرات ای ــرکت مخاب ش
پایانــه  درمحــل   wifi رایــگان  شــبکه 
ــات  ــر اقدام ــز از دیگ ــرزی خســروی نی م
ــن  ــه ازمیه ــن نقط ــرات درای ــم مخاب مه

ــت. ــوده اس ــامی ب اس
اســتقرار۲ دفترخدمــات امورمشــتریان 
صــورت      بــه  درخســروی  اول  همــراه 
FullServiceو ارائــه خدمــت بــه مشــتریان 

همــراه اول بــه صــورت تمــام وقــت 
همگانــی  تلفنهــای  درخســروی،نصب 
خســروی،  مرکزمخابــرات  درمجــاورت 
ارتقــاء شــبکه و تقویــت و بــه روزرســانی 
ــات  ــه اقدام ــی ازجمل ــزات مخابرات تجهی
انجــام شــده درراســتای خدمــت بــه 
ــد. ــی باش ــینی م ــن حس ــن اربعی زائری

مهنــدس قبادیــان افزود:همــکاران مــا بــه 
ــای  ــب اکیپه ــبانه روزی درقال ــورت ش ص
فنــی بــه حالــت آمــاده بــاش بــوده 
ــاً رصــد  ــداری شــبکه ارتباطــی مرتب وپای
ــاه  ــه کرمانش ــرات منطق ــی گرددومخاب م
ــاز،  ــن آمادگــی راداردکــه درصــورت نی ای
تجهیــزات و نیروهــای بیشــتری رابــه 

ــد. ــیل نمای ــه گس منطق
ــد بازســازی  گفتنــی اســت بازدیــد از رون
مخابــرات  مرکــز  و  اداری  ســاختمان 
شهرســتان ســرپل ذهــاب کــه دراثرزلزلــه 
ســال ۹۶ آســیب جــدی دیــده بــود 
ــت  ــیده اس ــام رس ــه اتم ــت آن ب و مرم
ــود. ــن بازدیدب ــه هــای ای نیزیکــی ازبرنام

ــه  ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
وجــود ۶۹۶8 ناشــنوا در اســتان، گفــت: از ایــن تعــداد 

ــتند. ــرد هس ــنوا م ــنوا زن و ۴۲05 ناش ۲7۶۳ ناش
ــتی  ــرکل بهزیس ــی مدی ــوان مدن ــه رض ــر فاطم دکت
اســتان کرمانشــاه  بــا اشــاره بــه وجــود ۶۹۶8 ناشــنوا در 
اســتان، گفــت: از ایــن تعــداد ۲7۶۳ ناشــنوا زن و ۴۲05 

ناشــنوا مــرد هســتند.
ایــن تعــداد 515۲ نفــر بــه علــت  از  وی افــزود: 
ــاری، 5۶  ــواع بیم ــت ان ــه عل ــر ب ــادرزادی، ۹70 نف م
ــه علــت  ــه علــت اختــاالت ژنتیکــی، 78 نفــر ب نفــر ب
ســانحه، دو مــورد بــه علــت عــوارض زایمــان و 710 نفر 

ــده اند. ــنوایی ش ــار ناش ــوارد دچ ــایر م ــر س ــا ب بن
ــی  ــختی های زندگ ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــوان مدن رض
ناشــنوایان، گفــت: درد یــک عمــر بی صدایــی و زندگــی 
ــا غربالگــری  در دنیــای ســکوت در حالــی اســت کــه ب
ــع یــک  ــرای درمــان می شــود مان ــع ب ــه موق ــدام ب و اق

عمــر ســختی و زندگــی در دنیــای ناشــنوایی شــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول: چنانچــه نــوزادان متولــد شــده 
تــا پیــش از ســن یــک ماهگــی تحــت غربالگــری قــرار 
ــدام  ــا اق ــان آنه ــرای درم ــی ب ــه ماهگ ــا س ــه و ت گرفت

شــود ،بــه راحتــی می تــوان در صــورت وجــود اختــال 
شــنوایی، از ناشــنوا شــدن آنهــا پیشــگیری کــرد.

ــرد:  ــح ک ــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه تصری مدی
و  کــرده  اقــدام  زود  والدیــن  چنانچــه  همچنیــن 
پیــش از شــش ســالگی بــرای کاشــت حلــزون فرزنــد 
کم شــنوای خــود اقــدام کننــد، از ناشــنوایی فرزندشــان 

ــرد. ــد ک ــگیری خواهن ــالی پیش در بزرگس
رضــوان مدنــی بــا اشــاره بــه انجــام غربالگری ناشــنوایی 
در بیمارســتان ها و مراکــز بهزیســتی اســتان، گفــت: از 
ــوزادان خــود را هرچــه  والدیــن درخواســت می شــود ن
ــری  ــت غربالگ ــز آورده و تس ــن مراک ــه ای ــریعتر ب س

ناشــنوایی را بــرای آنهــا انجــام دهنــد.
بــه گفتــه مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه ســال 
گذشــته 1۳ هــزار و ۳00 نــوزاد در اســتان تحــت 
غربالگــری ناشــنوایی قــرار گرفتنــد کــه از میــان آنهــا 
ــی شناســایی شــدند. ــه درمان تعــدادی نیازمنــد مداخل

وی در ادامــه در تشــریح خدمــات ارائــه شــده بــه 
ناشــنوایان اســتان، گفــت: در حــال حاضــر پنــج مرکــز 
خانــواده و کــودک کم شــنوا و ناشــنوا در ســطح اســتان 
ــز خصوصــی و دو  ــداد ســه مرک ــن تع ــه از ای ــم ک داری

مرکــز دولتــی هســتند و از مجمــوع آنهــا چهــار مرکــز 
در کرمانشــاه و یــک مرکــز در اســام آبادغــرب مســتقر 
اســت و در ایــن مراکــز خدمــات توانبخشــی و آموزشــی 

ــود. ــه می ش ــنوایان ارائ ــه ناش ب
ــال ۲۹۳  ــدای امس ــه ابت ــزود: در نیم ــئول اف ــن مس ای
ــنوایان  ــان ناش ــمعک می ــری س ــمعک و ۹000 بات س
ــرای  ــز ب ــزون نی ــورد کاشــت حل ــده و 1۶ م ــع ش توزی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــنوای اس ــودکان ناش ک
ــه  ــتی ب ــات بهزیس ــر خدم ــش دیگ ــزود: در بخ وی اف
ــنوا  ــجوی ناش ــهریه ۶۴ دانش ــه، ش ــر از جامع ــن قش ای
ــدای امســال توســط بهزیســتی پرداخــت  در نیمــه ابت

شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه قیمــت بــاالی ســمعک و از 
طرفــی نیــاز ناشــنوایان بــه خدمــات دیگــر، از خیریــن 
ــه ورود کــرده و تســهیل گر  ــن زمین ــا در ای خواســت ت

ــه ناشــنوایان شــوند. خدمات رســانی ب
ــنوایان  ــان ناش ــرد: در می ــح ک ــی تصری ــوان مدن رض
اســتعدادهای بســیار علمــی و ورزشــی وجــود دارد کــه 
بــا کمــک خیریــن می تــوان ایــن اســتعدادها را شــکوفا 

کــرد.

خبـربازدید مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران ازمرزخسروی خبـر

پنجمین  برگزاری 
نشست کمیسیون نظارت بر 
سازمان های صنفی استان 

صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پنجمین  کرمانشاه؛  استان  تجارت  و  معدن 
سازمان های  بر  نظارت  کمیسیون  نشست 
و  دارابی  محسن  ریاست  به  استان  صنفی 
اتاق  محل  در  کمیسیون  اعضای  حضور  با 
سازمان  باهنر  شهید  ساختمان  جلسات 

صمت برگزار شد.
الهی  کام  از  چند  آیاتی  نشست،  این  در 
توسط  نشست  کار  دستور  سپس  و  قرائت 
احسان باقر خانی قرائت شد؛ و سپس گزارش 
واقعی  محیط  در  مهارت آموزی  طرح  اجرای 
شهرستان  اصناف  اتاق  نماینده  توسط  کار 
کرمانشاه، ارائه شد. طرح مکاتبه اتاق اصناف 
به  کمک  به منظور  کرمانشاه  استانداری  با 
اصناف  اتاق  نامه  طرح  خیریه،  مؤسسات 
انتخاب  خصوص  در  کرمانشاه  شهرستان 
کارگروه  به عنوان  اصناف  و  بازار  کارگروه 
مربوط  مراسم های  برگزاری های  در  برتر 
آنالیز  انقاب،  چهل سالگی  جشن های  به 
نان شیرینی در  انواع  جدید هزینه های پخت 
اصناف  اتاق  درخواست  طرح   ،1۳۹8 سال 
پیش گیری  و  سامان دهی  برای  کرمانشاه 
لیزینگ  فعالیت  از  ناشی  مشکات  از 
بخشنامه  طرح  صنفی،  واحدهای  از  برخی 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
و  مد  بازرگانی در خصوص سامان دهی  امور 
لباس و عفاف و حجامت، طرح ضوابط خاص 
شهرستان  اصناف  اتاق  پیشنهادی  داخلی 
امداد  دفاتر  صنفی  رسته  برای  کرمانشاه 
و  اصناف  مرکز  نامه  طرح  خودرو،  حمل  و 
عالی  هیات  دبیرخانه  و  ایران  بازرگانان 
استانی  اتحادیه  تشکیل  خصوص  در  نظارت 
تفاهم نامه  طرح  رانندگی،  آموزشگاه های 
استان  صنعتی  دانشگاه  با  منعقده  آموزش 
به  مربوط  آموزشی  دوره های  برگزاری  برای 
اخذ پروانه تخصصی اشتغال صنف مشاوران 
و سایر  اتومبیل  فروشندگان  و صنف  اماک 
از دیگر موارد مطرح شده  موضوعات مرتبط، 
در این نشست بود که در خصوص هریک از 

این موارد، تصمیماتی اتخاذ شد.

دکتر طلوعی: 
مردم کرمانشاه باید از قطار 

شهری بهره مندشوند

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان قطــار 
شــهری دکتــر ســعید طلوعــی شــهردار 
مهنــدس  تودیــع  مراســم  در  کرمانشــاه 
ساســانی مدیــر عامــل ســابق ایــن ســازمان 
و معارفــه دکتــر لرزنگنــه مدیــر عامــل 
ــره  ــر به ــهری ب ــار ش ــازمان قط ــد س جدی
منــدی هرچــه ســریعتر شــهروندان از قطــار 
شــهری تاکیــد کــرد و گفــت: مــردم شــریف 
کرمانشــاه بایــد در آینــده نزدیــک از نعمــت 
قطــار شــهری برخــوردار شــوند و بــه دور از 
ــد  ــر بتوانن ــک و مســائل دیگ ــه ترافی هرگون
ســفرهای درون شــهری خــود را انجــام 

ــد. دهن
ــات  ــر از زحم ــا تقدی ــاه ب ــهردار کرمانش ش
مهنــدس ســعید ســلیم ساســانی مدیــر 
عامــل ســابق ســازمان قطــار شــهری گفــت: 
ایــن ســازمان ســالها از وجــود مدیــری 
امــروز مهنــدس  و  بــرد  بهــره  توانمنــد 
ساســانی یکــی از مدیــران باتجربــه ، خــوش 
فکــر و دارای ســابقه خــوب در مدیریــت 
شــهری محســوب می گــردد و از ســویی 
هــم دکتــر لرزنگنــه نیــز مدیــری توانمنــد و 
متخصــص اســت کــه امیدواریــم بتوانــد در 

ــد. ــق باش ــد موف ــئولیت جدی مس
شــهردار  طلوعــی  دکتــر  همچنیــن 
ــران  ــه همــراه جمعــی غــز مدی کرمانشــاه ب
مدیریــت شــهری از رونــد کاری ســاخت 
 )m7(قطــار شــهری در چهــارراه ارشــاد
و میــدان آزادی )m8( بازدیــد بــه عمــل 

آوردنــد.

معاون فرهنگی کمیته امداد
 استان کرمانشاه:

تشرف ۴۸۴ مددجوی 
کرمانشاهی به مشهد الرضا)ع( با 

کمک موسسه خیریه 
داراالحسان علوی رئوف

اســتان  امــداد  کمیتــه  فرهنگــی  معــاون 
تحــت  مددجــوی   ۴8۴ گفــت:  کرمانشــاه 
حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه 
در ســال ۹8 بــا کمــک موسســه خیریــه 
داراالحســان علــوی رئــوف بــه مشــهد مقــدس 

ــوند. ــی ش ــرف م مش
ــداد،  ــه ام ــری کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
ــه  ــاون فرهنگــی کمیت ــار جمشــیدی، مع کامی
امــداد اســتان کرمانشــاه گفــت: ایــن نهــاد بــا 
کمــک خیــران نیــک اندیــش در قالــب طــرح 
ــت را  ــت حمای ــان تح ــارت مددجوی ــوق زی ش

ــد. ــه مشــهد مقــدس اعــزام مــی کن ب
ــه  ــه موسســه خیری ــان اینک ــا بی جمشــیدی ب
داراالحســان علــوی رئــوف یکــی از موسســاتی 
اســت کــه در ســال ۹8 در قالــب طــرح شــوق 
زیــارت مددجویــان تحــت حمایــت ایــن نهــاد 
را بــه مشــهد مقــدس اعــزام کــرده، بیــان کــرد: 
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان شــهریور مــاه 
در قالــب چهــار دوره 17۶ مددجــو در اســتان 
بــا کمــک ایــن موسســه بــه مشــهد الرضــا)ع( 

مشــرف شــده انــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن ایــن موسســه خیریــه 
متعهــد شــده در نیمــه دوم ســال جــاری ۳08 
مددجــوی دیگــر در اســتان را بــه مشــهد 

مقــدس اعــزام کنــد .
کامیــار جمشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرای نخســتین  ــان ب ــن مددجوی بســیاری از ای
ــام هشــتم )ع(  ــوس ام ــه پاب ــه ب ــار اســت ک ب
ــم  ــرد: امیدواری ــد ک ــی شــوند، تاکی مشــرف م
خیــران بســیاری بــا پیوســتن بــه طــرح شــوق 
زیــارت زمینــه ســاز اعــزام مددجویــان زیــارت 

ــوند. ــی ش ــفرهای زیارت ــه س ــی ب اول
اســتان  امــداد  کمیتــه  فرهنگــی  معــاون 
ــایت  ــه س ــه ب ــرد: مراجع ــد ک ــاه تاکی کرمانش
الکترونیکــی http://shogheziarat.emdad.ir  و یــا 
دفاتــر کمیتــه امــداد از راه هــای مشــارکت در 

ــت. ــارت اس ــوق زی ــرح ش ط

سهمیه نفت سفید خانوارهای 
کرمانشاهی راستی آزمایی می شود

فرآورده هــای  پخــش  ملــی  مدیرشــرکت 
ــه  ــام اینک ــا اع ــاه ب ــه کرمانش ــی منطق نفت
بیــش از ۹8 هــزار مشــترک نفت ســفید 
ــن رو  ــت: از ای ــود دارد، گف ــتان وج در اس
ــا  ــتی آزمایی ب ــن راس ــا ضم ــت ت ــاز اس نی
هماهنگــی ســازمان های ذیربــط نســبت بــه 
ــا کارت هــای  ــرگ ب ــع کاالب بازنگــری و توزی

ــود. ــدام ش ــی اق بانک
فریــدون یاســمی در نشســتی با فروشــندگان 
ــرکت  ــه ش ــتان در نمازخان ــفید اس ــت س نف
ــده  ــرف کنن ــای مص ــزود: خانواره ــت اف نف
نفــت ســفید براســاس لیســت، تاییــد و 
ــد  ــق خواه ــا تعل ــه آنه ــوخت ب ــهمیه س س

ــت. گرف
وی اظهــار داشــت: در ادامــه راســتی آزمایی 
ــا  ــا هــدف مبــارزه ب ادوات کشــاورزی کــه ب
فرآورده هــای  شــبکه  از  خــارج  عرضــه 
نفتــی انجــام شــده، خانوارهــای مصــرف 
ــا همیــن هــدف  کننــده نفــت ســفید نیــز ب
شناســایی و بــه آنهــا ســوخت تعلــق خواهــد 

ــت. گرف
بــه گفتــه او، ســهمیه ســوخت یکســاله 
ــه کارت  ــه ب ــل تغذی ــدگان قاب ــرف کنن مص

ــود. ــد ب ــی خواه بانک
ــاه  ــه کرمانش ــه در منطق ــان اینک ــا بی وی ب
ــن شــرکت  ــوار زیرپوشــش ای ــزار خان ۹8 ه
وجــود  ســفید  نفــت  کننــده  مصــرف  و 
ایــن  نیــاز  دارد، گفــت: ســوخت مــورد 
ــندگی  ــق 518 فروش ــوار از طری ــداد خان تع

می شــود. تامیــن  روســتایی 
کارت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  یاســمی 
الکترونیکــی بایــد جایگزیــن کاالبــرگ شــود، 
تاکیــد کــرد: فروشــندگی های روســتایی 
بــرای دریافــت نفــت ســفید بایــد با ســازمان 
تعــاون روســتایی هماهنگــی الزم را داشــته 
باشــند.در اســتان کرمانشــاه در مجمــوع 
وجــود  نفتــی  فــرآورده  جایــگاه   15۴
ــک  ــگاه ت ــداد ۳7 جای ــن تع ــه از ای دارد ک

ــت. ــی اس ــی ان ج ــوره س منظ
جمعیــت ۲ میلیــون نفــری ایــن اســتان در 
۳۴ شــهر و ۲ هــزار و ۶۲۲ روســتا ســکونت 

ــا دارند./ایرن

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه؛

به زودی مرکز مهارت آموزی در دانشگاه رازی افتتاح می شود

وجود 6968 ناشنوا در استان کرمانشاه

بیش از 13 هزار نوزاد غربال گری 
شنوایی شدند

برنامه های حوزه آب استان 
مستلزم تصویب برنامه 

سازگاری با کم آبی است
ــه ای  ــرکت آب منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمانشــاه ، هفتمیــن جلســه ســازگاری بــا کــم آبــی در 
ســال 1۳۹8 بمنظــور بررســی اقدامــات انجــام شــده در 
ــی اســتان  ــا کــم آب خصــوص تهیــه برنامــه ســازگاری ب
ــور  ــا حض ــش رو ب ــکات پی ــع و مش ــع موان ــز رف ونی
ــران  ــره، مدی ــت مدی ــاء هیئ ــن، اعض ــل، معاونی مدیرعام
و جمعــی از کارشناســان ذیربــط در ســالن جلســات 

ــد.   ــزار گردی ــرکت برگ ش
جلیلیــان رئیــس گــروه احیــاء و تعــادل بخشــی ، گزارش 
ــام  ــرفت انج ــزان پیش ــام کار و می ــد انج ــی از رون کامل
شــده ارائــه و مبانــی تهیــه برنامــه ســازگاری بــا کــم آبی 
ــرو  ــده وزارت نی ــخص ش ــلوبهای مش ــتفاده ازاس ــا اس ب
ودر قالــب یــک نمونــه مصــوب بــه ســمع و نظــر اعضــاء 
جلســه ارائــه شــد. ســپس هــر یــک از معاونیــن، مدیــران 
وکارشناســان شــرکت کننــده در جلســه نقطــه نظــرات و 
نــکات ومــوارد مــورد لــزوم را جهــت تهیــه برنامــه مــدون 

در ایــن خصــوص اعــام نمودنــد .
ــاش  ــل شــرکت، ضمــن تشــکر از ت درویشــی مدیرعام
حــوزه  در  کار  انجــام  در  تســریع  همکاران،ضــرورت 
ســازگاری بــا کــم آبــی را بــا توجــه به اینکــه برنامــه های 

حــوزه آب اســتان منــوط بــه تصویب ایــن برنامه میباشــد 
را  مهمتریــن دغدغــه حــال حاضــر شــرکت برشــمرد و با 
اشــاره بــه وجــود ظرفیتهــای خــوب کارشناســی موجــود 
در شــرکت، انجــام و تهیــه اینگونــه برنامــه هــا را نــه تنها 
ــن  ــت و بدی ــروری دانس ــب و ض ــیار واج ــه بس الزم بلک
منظــور لــزوم حمایــت وهمراهــی وهمــکاری معاونیــن ، 
اعضــا هیئــت مدیــره و مدیــران دفاتــر ســتادی و ارتبــاط 
ــر  ــم ب ــتانی را مه ــط اس ــتگاههای مرتب ــا دس ــل ب وتعام
ــزاری منظــم  ــر برگ ــد ب ــان ضمــن تاکی شــمرد و در پای
ــزوم  ــورد ل ــای م ــه ه ــن  برنام ــه و تدوی جلســات ماهیان
در کارگــروه هــای از قبــل تشــکیل شــده، موضــوع 
ســازگاری بــا کــم آبــی و تهیــه برنامــه مرتبــط بــا آن را 
حــال بســیاری از مشــکات حــوزه آب اســتان دانســت.  

اســتان  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  مدیــرکل 
ــوزی" در  ــز "مهارت آم ــدازی مراک ــاه از راه ان کرمانش

داد. خبــر  اســتان  دانشــگاه های 
ــا اشــاره بــه در دســت راه انــدازی  یــاور محمــدی ب
رازی  دانشــگاه  در  مهارت آمــوزی  مرکــز  بــودن 
افتتــاح  آمــاده  مرکــز  ایــن  گفــت:  کرمانشــاه، 
ــاختار  ــد س ــد ش ــاح خواه ــه زودی افتت ــت و ب اس
ــنجی  ــا نیازس ــه ب ــت ک ــه ای اس ــز بگون ــن مراک ای
ــد،  ــی می کنن ــای مهارت ــه آموزش ه ــه ارائ ــدام ب اق
ــای  ــل حوزه ه ــا مث ــر حوزه ه ــه در دیگ ــن اینک ضم
ــز  ــن مراک ــد ای ــم ورود می کنن ــغلی ه ــاوره ش مش

ــی  ــای کاریاب ــل انجمن ه ــزی مث ــه مراک ــن ب همچنی
ــز  ــه تخصیــص تســهیات نی وصــل شــده و در زمین

ــرد. ــد ک ورود خواهن
ــز  ــن مراک ــرش ای ــت پذی ــه داد: گرچــه اولوی او ادام
ــز  ــراد غیردانشــجو نی ــا اف ــا دانشــجویان اســت، ام ب

ــوند. ــرش ش ــز پذی ــن مراک ــد در ای می توانن
هیــچ  تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  محمــدی 
از  یــک  هیــچ  جــوار  در  مهارت آمــوزی  مرکــز 
دانشــگاه های اســتان راه انــدازی نشــده، گفــت: 
تنهــا ســال گذشــته یــک مرکــز شایســتگی های 
انــدازی  راه  رازی  دانشــگاه  در   )SCD( حرفــه ای 
شــده کــه تنهــا در حــوزه آمــوزش فعالیــت داشــت./

ــگاران ــگاه خبرن باش
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و  بهداشــت  ایمنــی،  اداره  اقدامــات 
ــرداری  ــره ب ــرکت به ــت ش ــط زیس محی
ــریح  ــال 98تش ــرب در س ــت و گاز غ نف

ــد. ش
اطــاع رســانی  پایــگاه  بــه گــزارش 
گاز  و  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت 
و  ایمنــی  روز  مناســبت  بــه  غــرب 
آتــش نشــانی جلســه ای بــا حضــور 
ــا و  ــران، روس ــره، مدی ــات مدی اعضــا هی
ــدادی  ــن تع ــق و همچنی ــای مناط روس
ــی، بهداشــت و  از کارشناســان اداره ایمن
محیــط زیســت)HSE( شــرکت در ســالن 
کنفرانــس ســتاد کرمانشــاه برگــزار شــد 
در  )HSE( شــرکت  واحــد  اقدامــات  و 

ســال 98 تشــریح گردیــد.
ــی  ــادر فتاح ــه ن ــن جلس ــدای ای در ابت
رئیــس اداره ایمنــی، بهداشــت و محیــط 
ــک  ــن تبری ــرکت ضم ــت)HSE( ش زیس
ایــن  ایــن روز بــه همــه تاشــگران 
ــی  ــه گزارش ــه ارائ ــرکت ب ــه در ش عرص
از عملکــرد شــرکت در ســال جــاری 
پرداخــت و گفــت: خوشــبختانه علــی 
ــیار در  ــی بس ــوادث طبیع ــروز ح ــم ب رغ
چنــد ســال اخیــر و خصوصــا ســیل 
ویرانگــر ســال گذشــته در شــرکت بهــره 
ــه  ــچ گون ــرب هی ــت وگاز غ ــرداری نف ب
ــاده و  ــاق نیافت ــدی اتف ــه ی فرآین حادث
ایــن نشــان از تــاش و کوشــش جهــادی 
نیروهــای  خصوصــا  کارکنــان  همــه 
توانمنــد اداره ایمنــی، بهداشــت و محیط 

ــد. ــی باش ــرکت م ــت)HSE( ش زیس
ــژه  ــاص و وی ــه خ ــر از توج ــا تقدی وی ب
مهنــدس ناصــری پــور مدیــر عامــل 
ــی،  ــائل ایمن ــوص مس ــرکت در خص ش
گفــت:  زیســت  محیــط  و  بهداشــت 
کنتــرل و عــدم آســیب رســانی بــه نفرات 
و تاسیســات شــرکت در بحرانهــای اخیــر 
ــه ، ســیل و ...قطعــا نشــان از  نظیــر زلزل
توجــه ویــژه مدیریــت بــه مســائل ایمنــی 

ــت. ــه هاس ــه زمین در هم
رئیــس اداره ایمنــی، بهداشــت و محیــط 
بــه  ادامــه  زیســت)HSE( شــرکت در 
گزارشــی از عملکــرد شــرکت پرداخــت و 
گفــت: در ســال جــاری اقدامــات زیــادی 
ــه  ــف انجــام گرفت ــای مختل در حــوزه ه
کــه در ایــن میــان مــی تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
ــرات اساســي  ــر انجــام تعمی _ نظــارت ب

ــي ــق عملیات مناط
_ پیگیــري تعویــض ، نصــب و راه انــدازي 
رینــگ آب آتــش نشــاني تاسیســات 

ــن ــي اتیل ــه پل ــا لول ــران ب دهل

آتــش  و  ایمنــي  تجهیــزات  _ خریــد 
ــي  ــق عملیات ــاز مناط ــورد نی ــاني م نش
ــش نشــاني و  ــاي آت ــلنگ ه ــل ش از قبی

طنــاب وکاه امــداد و نجــات و ...
کمیتــه  جلســه  چندیــن  تشــکیل   _
ــرایط اضطــراري درخصــوص بررســي  ش
وضعیــت تاسیســات نفــت و گاز ، خطوط 
لولــه جریانــي ، پلهــا ، جــاده هــا و 
راههــاي دسترســي ناشــي از وقــوع ســیل 
در فروردیــن مــاه و اتخــاذ تمهیــدات 
الزم درخصــوص کاهــش خســارتها و 

پیامدهــاي ناشــي از آن
_ شناســایي خطــرات و ارزیابــي ریســک 
در همــه واحدهــاي عملیاتــي مطابــق بــا 

روش اجرایــي
ــاي  ــن ه ــماره تلف ــه ش ــه کتابچ _ تهی
ــع  ــات در مواق ــت ارتباط ــراري جه اضط

بحــران بــا کلیــه ســازمانها ، اســتانداریها 
ــا ، شهرســتانها و تاسیســات  ، فرمانداریه
نفــت ، گاز ، بــرق و آب همجــوار مناطــق 
شــرکت  بــا  قــرارداد  عملیاتي،انعقــاد 
ــاني ــداد رس ــز ام ــوار و مراک ــاي همج ه

و   Action plan کتابچــه  ویرایــش   _
برگــزاري مانــور ماهیانــه در مناطــق 
عملیاتــي مطابــق بــا آن تعــداد 32 مــورد

ــي  ــات نواح ــت تاسیس ــه ERP جه _ تهی
عملیاتــي نفــت شــهر و تنــگ بیجــار بــر 

ــه اســاس سیســتم فرماندهــي حادث
_ تهیــه درخواســت خریــد تجهیــزات 
ایمنــي و آتــش نشــاني firekit ، دســتگاه 

ــزور .......... ــیژن آنالی اکس
وی شــاخصهاي ضریــب تکــرار و شــدت 
ــوزه  ــم در ح ــاخص مه ــه را دو ش حادث
)HSE( برشــمرد و گفــت: خوشــبخاته 
ــه  ــزی هــای صــورت گرفت ــه ری ــا برنام ب
و حمایــت مدیریــت، آمــار هــای شــرکت 
در ایــن خصــوص در حــد نرمــال جهانــی 

ــر از آنســت. و حتــی پاییــن ت
ــای فتاحــی در ادامــه ســایر اقدامــات  آق

هــای  حــوزه  در  شــرکت   HSE اداره 
پدافنــد غیــر عامــل، مانــور هــای برگــزار 
شــده، فعالیــت هــای انجــام گرفتــه 
در حــوزه بهداشــت، انجــام معاینــات 
در  گرفتــه  انجــام  اقدامــات  شــغلی، 
آموزشــی،  هــای  فعالیــت  خصــوص 
عملیــات هــای امــداد و نجــات خــارج از 
ــت  ــات زیس ــت اقدام ــازمان و در نهای س
محیطــی شــرکت در ســال جــاری را 

ــود. ــریح نم تش
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس ناصــری 
پــور مدیــر عامــل شــرکت نیــز بــا 
ــکاران  ــه هم ــه هم ــن روز ب ــک ای تبری
و  بهداشــت  ایمنــی،  اداره  در  شــاغل 
ــت:  ــرکت گف ــت)HSE( ش ــط زیس محی
در  فرآینــدی  حــوادث  وقــوع  عــدم 
ــم  ــی رغ ــرکت عل ــی ش ــق عملیات مناط

حــوادث بســیار ناگــوار اخیــر، نظیــر 
ــان  ــور نش ــرب کش ــه در غ ــیل و زلزل س
از توانمنــدی همــکاران شــاغل در واحــد 
HSE و رعایــت نــکات ایمنــی توســط 

همــه کارکنــان شــرکت دارد.
ــه  ــگاه حرف ــه ضــرورت ن ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــرکت نف ــائل HSE در ش ــه مس ای ب
ــره  ــرکت به ــا ش ــران و خصوص ــی ای مل
ــگاه  ــت: ن ــرب گف ــت و گاز غ ــرداری نف ب
نویــن منجــر مــي شــود کــه بســیاري از 
ــد  ــا دی ــط کار ب ــان آور محی ــل زی عوام
پیشــگیرانه شناســایي، ارزیابــي وکنتــرل 
شــود نــگاه جدیــد یعنــي صرفــه جویــي 
وحــذف هزینــه هــاي مربــوط بــه درمــان 
نیــروي کار آســیب دیده،کاهــش غیبــت 
ــغلي  ــاي ش ــاري ه ــي از بیم ــاي ناش ه
ــروي کار  ــظ نی ــت، حف ــه پرداخ و هزین

ــه اســت . ــا تجرب ــده و ب ــوزش دی آم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــری پ ــدس ناص مهن
جایــگاه HSE در شــرکت هــای صنعتــی و 
ــه  ــد ب ــی می توان ــی گفــت: HSE زمان نفت
ــداف  ــه اه ــد و ب ــدام نمای ــر اق ــور موث ط

ــری از  ــبب جلوگی ــه س ــد ک ــود برس خ
بــروز حــوادث، کاهــش خســارات مالــی و 
صدمــات جانــی، حفــظ منابــع و محیــط 
ــردد و  ــازده کاری گ ــش ب زیســت و افزای
ــد  ــون تعه ــذاری همچ ــل اثرگ ــه عوام ب
مســوولیت پذیری  ارشــد،  مدیریــت 
مشــارکت  کارکنــان،  و  مدیریــت 
کارکنــان، شناســایی و کنتــرل خطــرات، 
ــوزش و  ــوادث، آم ــورد ح ــق در م تحقی
ــی  ــی دوره ای سیســتم، توجــه کاف ارزیاب

ــد. نمای
وی بــا اشــاره بــه ظــرورت نهادینــه 
شــرکت  در   HSE فرهنــگ  کــردن 
 HSEــت ــور تقوی ــه منظ ــرد: ب ــح ک تصری
ــن  ــران ای ــت مدی ــرکت هامی بایس در ش
واحــد در همــه شــرکت هــای نفتــی 
ــاش  ــز ت ــازی آن نی ــر فرهنگ س در ام
نماینــد، زیــرا ایجــاد فرهنــگ و تصویــری 
صحیــح از آن باعــث ســهولت بیشــتر در 
پیاده ســازی و کارایــی بیشــتر HSEدر 

می شــود. آن  اجــرای 
مدیــر عامــل شــرکت بهــره بــرداری نفت 
و گاز غــرب در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه 
تهدیدهــای ســایبری علیــه سیســتمهای 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت 
دارای ابعــاد مختلفــی اســت، تاکیــد 
ــتون  ــور س ــت وگاز کش ــع نف کرد:صنای
اصلــی اقتصــاد ایــران هســتند، و بدیهــی 
اســت، بــه دلیــل اهمیــت موضــوع، ایــن 
ــود  ــد ب ــن نقاطــی خواهن ــع از اولی صنای
ــا  ــی و ی ــادی، سیاس ــای اقتص ــه رقب ک
مغرضــان نظــام هــدف تخریــب و حملــه 
قــرار خواهنــد دادو وظیفــه HSE شــرکت 
ــر و جــدی  ــه بســیار خطی ــن زمین در ای
اســت و بایــد ایمن ســازی شــرکت در 
ــورد  ــدی م ــکل ج ــه ش ــوزه ب ــن ح ای

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
ــاره  ــا اش ــر ب ــار دیگ ــان ب ــان در پای ایش
بــه جایــگاه مهــم HSE در شــرکت هــای 
نفتــی اظهــار داشــت: واحــد ایمنــی، 
بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت بایــد 
ــاض در  ــدون اغم ــدی و ب ــکل ج ــه ش ب
ــا  ــد ه ــه واح ــا و در هم ــه ه ــه زمین هم
ــی حضــوری  ــتاد و مناطــق عملیات در س
ــل  ــتور العم ــد و دس ــته باش ــدی داش ج
هــای واحــد هــای مختلــف در موقعیــت 
هــای خــاص را بــرای آنهــا تشــریح 

ــد. نمای
الزم بــه ذکــر اســت در ادامــه ایــن 
جلســه مــوارد HSE صــورت جلســه قبــل 
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــد م ــوارد جدی وم

ــت. ــرار گرف ق

اســتاندار کرمانشــاه گفــت: اجــراي پــروژه تلــي 
ــردم  ــدي م ــات ج ــي از مطالب ــاه یک ــن کرمانش کابی
ــهرداري  ــوي ش ــت از س ــا جدی ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــود. ــال ش ــري و دنب ــاه پیگی کرمانش
بــه گــزارش واحــد خبــر روابــط عمومــي و امــور بیــن 
ــد در  ــنگ بازون ــدس هوش ــتانداري؛ مهن ــل اس المل
جلســه ســتاد مقاومتــي اســتان اظهــار داشــت: یکــي 
از مطالبــات جــدي مــردم کرمانشــاه اجــراي پــروژه 
تلــي کابیــن اســت و اجــراي آن در راســتاي توســعه 
ــرورت  ــمند و ض ــیار ارزش ــک کار بس ــگري، ی گردش

اســت.
وي بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــاي الزم بــراي اســتفاده 
ــان داشــت:  ــن طــرح گردشــگري در اســتان بی از ای
ــردم  ــراي م ــر اینکــه ب ــاوه ب ــروژه ع ــن پ اجــراي ای
ــد  ــي کن ــم م ــه گردشــگري فراه ــک زمین ــتان ی اس
اســتان هــاي  از آن در  اســتفاده  انگیــزه کافــي 
همجــوار نیــز وجــود دارد لــذا بــازار بســیار مناســبي 
ــود  ــاه وج ــرح در کرمانش ــن ط ــتفاده از ای ــراي اس ب

دارد.
ــاي  ــري ه ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــد اس ــام ارش مق
فــراوان بــراي اجــرا و واگــذاري آن بــه بخــش 
خصوصــي اظهــار داشــت: طــي چنــد مــدت گذشــته 
ــوان  ــه عن ــل ب ــک مل ــا بان ــي ب ــاي خوب ــري ه پیگی

بخــش خصوصــي بــراي اجــراي ایــن پــروژه صــورت 
گرفــت و حتــي ایــن بانــک نیــز قــول داد کــه حتــي 
بــدون یــک ریــال تســهیات طــي مــدت یــک ســال 
اجــراي تلــي کابیــن کرمانشــاه را بــه اتمــام برســاند 
امــا شــهرداري کرمانشــاه تمایــل خــود را بــراي 
اجــراي ایــن پــروژه اعــام کــرد و مــا از ایــن تمایــل 
و زمینــه کاري در شــهرداري کرمانشــاه اســتقبال 
کردیــم و اجــراي آن را بــه شــهرداري واگــذار کردیم.

از شــهرداري  کــرد:  تاکیــد  کرمانشــاه  اســتاندار 
کرمانشــاه مــي خواهیــم کــه طــي مــدت یــک ســال 
ــر  ــا اگ ــاند ام ــام برس ــه اتم ــروژه را ب ــن پ ــراي ای اج
بخواهــد تعلــل ایجــاد کنــد، بانــک ملــل بــه عنــوان 
بخــش خصوصــي آمــاده اجــراي آن اســت لــذا هیــچ 
ــي  ــروژه نم ــن پ ــراي ای ــي را در اج ــل و کوتاه تعل

ــم. پذیری
ــه  ــه برنام ــت ک ــاه خواس ــهرداري کرمانش وي از ش
زمانبنــدي اجــراي ایــن پــروژه را هــر چــه ســریعتر 

ــد. ــه کن ارائ
مهنــدس بازونــد گفــت: اجــراي پــروژه تلــي کابیــن 
کرمانشــاه بیــش از 20 ســال اســت کــه بــا مشــکات 
ــدام  ــه کمــک و اق ــر گون ــا از ه ــذا م ــوده ل ــراه ب هم

ــغ نخواهیــم کــرد. ــراي اجــراي آن دری ب
وي بیــان داشــت: شــهرداري کرمانشــاه بایــد طــي 6 

مــاه باقــي مانــده ســال اقــدام بــه خریــد تجهیــزات 
و وســایل مــورد نیــاز نمایــد و همچنیــن  بــا تمامــي 
ــات  ــروژه و احــداث امکان ــه دنبــال اجــراي پ ــوان ب ت

مــورد نیــاز باشــد.
ــن خواســتار تســریع در  اســتاندار کرمانشــاه همچنی
ــیر و  ــم بش ــي چ ــه مصنوع ــداث دریاچ ــراي اح اج
انتقــال مشــاغل مزاحــم بــه بیــرون شــهر کرمانشــاه 
ــت  ــط خواس ــاي ذیرب ــتگاه ه ــي دس ــد و از تمام ش
کــه شــهرداري کرمانشــاه را در اجــراي برنامــه هــاي 

ــد. ــت نماین ــکاري و حمای خــود هم
ــاي  ــروژه ه ــبختانه پ ــت: خوش ــد گف ــدس بازون مهن
توســط  مقاومتــي  اقتصــاد  معنــاي  بــه  خوبــي 
شــهرداري کرمانشــاه در دســت اجــرا اســت کــه ایــن 
پــروژه هــا بــراي شــهر کرمانشــاه مــي تواننــد بســیار 

ــند. ــذار باش اثرگ
ــه عــدم ســاخت چندیــن  ــا اشــاره ب وي همچنیــن ب
ســاله ســاختمان پــارك علــم و فنــآوري گفــت: 
نمــاي ایــن ســاختمان بــراي شــهر کرمانشــاه چهــره 
ــد  ــان موضــوع بای ــي ایجــاد کــرده کــه متولی نازیبای
ــدي نســبت  ــه زمانبن ــق برنام هــر چــه ســریعتر طب
ــت  ــد و الزم اس ــدام کنن ــروژه اق ــن پ ــراي ای ــه اج ب
کــه ایــن پــروژه در جلســه اقتصــاد  مقاومتــي اســتان 

ــرار گیــرد. مــورد پیگیــري ق

تشریح اقدامات اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در سال 98
خبـر خبـر

درخشش کاروان ورزشی ادراه 
کل امور اقتصادی ودارایی 

کرمانشاه در جشنواره ورزشی 
منطقه 6 کشوری

اقتصــادی  امــور  کل  اداره  ورزشــی  کاروان 
ودارایــی کرمانشــاه در نخســتین جشــنواره 
کشــور،  غــرب  شــش  منطقــه  ورزشــی 
10 مــدال خــوش رنــگ در رشــته هــای 
فوتسال،شــنا،آمادگی جسمانی،دارت،شــطرنج 

و تنیــس روی میــز بــه ارمغــان آورد.
ــور  ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــن رقاب ــی کرمانشــاه در ای اقتصــادی ودارای
2 روزه کــه بــا حضــور کارکنــان ورزشــکار 
مرکزی،کردستان،لرســتان،ایام اســتانهای 

ــور  ــی اداره کل ام ــه میزبان ــه ب ــاه ک ،کرمانش
اقتصــادی ودارایــی همــدان برگــزار شــد تیــم 
امــور  اداره کل  کارکنــان  ورزشــی  اعزامــی 
اقتصــادی ودارایــی کرمانشــاه بــا اقتــدار موفــق 
بــه کســب 10 مــدال در رشــته هــای مختلــف 

شــد.
اقتصــادی  امــور  کل  اداره  فوتســال  تیــم 
و  ادارك  بــرزو  مربیگــری  بــا  ودارایــی 
ــان  ــی در می ــن الدین ــیرزاد زی ــتی ش سرپرس
ــام  ــا اقتدارمق ــی ب ــورت حذف ــه ص ــم ب 6 تی
را کســب کــرد. ایــن جشــنواره  قهرمانــی 

ــان کســب  ــته آقای ــرادی رس ــهای انف در ورزش
ــودی،  ــد چقاکب ــط محم ــنا توس ــام اول ش مق
رتبــه اول تــا ســوم در ســه رده ســنی توســط 
شــیرزاد زیــن الدینی،ســهراب خدادادی،فــرزاد 
ــطرنج  ــه اول ش ــب رتب ــت، کس ــفی صف یوس
اشــرف رحیمی،رتبــه ســوم  علــی  توســط 
دارت توســط فــرزاد یوســفی صفــت و د ر 
رســته خانمهــا رتبــه دوم دارت توســط پرویــن 
رضــوان مدنی،رتبــه دوم تنیــس روی میــز 
توســط ســمیه حیــدری و همچنیــن رتبــه 
ــل  ــی حاص ــرا کرم ــط زه ــطرنج توس ــوم ش س
ــت. ــوده اس ــی ب ــم ورزش ــن تی ــهای ای تاش

ــش  ــن همای ــدگان ای ــت برن ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــتقیم ب ــورت مس ــه  ص ــتانی ب ــی اس ورزش
جشــنواره سراســری اســتانهای وزارت امــور 

ــد. ــه ان ــی راه یافت ــادی ودارای اقتص

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمانشاه:

تاسیس دانشکده هنر در کرمانشاه 
باید پیگیری شود

استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل 
کرمانشاه بر لزوم پیگیری دانشکده هنر در این 

استان تاکید کرد.
دانشکده  فعالیت  زاد در خصوص  فاضلی  بهرام 
اظهار داشت:  علمی و کاربردی فرهنگ و هنر 
مصوبه  یک  که  اداری  عالی  شورای  مصوبه 
کشوری است که در این مورد اجرا شده است.

استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تمام  باید  مذکور  مصوبه  افزود: طبق  کرمانشاه 
های  خانه  وزارت  زیرمجموعه  های  دانشکده 
دولتی یا تعطیل و یا به بخش خصوصی واگذار 

می شدند.
عالی  شورای  مصوبه  داشت:  بیان  مسئول  این 
استان  و  است  کشوری  مصوبه  یک  اداری 

اختیاری برای اجرای آن ندارد.
فاضلی زاد در پاسخ به اینکه چرا روند خصوصی 
است،  نشده  اجرا  دانشکده  این  برای  سازی 
وجود  موضوع  این  برای  واجدالشرایطی  گفت: 
نداشت و تنها یک مورد متقاضی در این زمینه 
واگذاری  شرایط  اینکه  دلیل  به  که  داشتیم 

محقق نشد، این اتفاق صورت نگرفت.
دلسوزان  که  است  این  اصلح  کرد:  تاکید  وی 
فرهنگ و هنر استان و کسانی که دغدغه این 
موضوع را دارند، به جای اینکه به فکر تشکیات 
با  جایگزینی چون دانشکده فرهنگ و هنر که 
مواجه  کشور  اداری  عالی  شورای  مصوبه  این 
اجرای  و  ایجاد  پیگیر  استانها  سایر  مانند  شد، 
دانشکده هنر در ذیل دانشگاه های مادر چون 

دانشگاه رازی باشند.
استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمانشاه  افزود: 600 مرکز در کشور مشمول 
این مرکز  اداری  شدند و  مصوبه شورای عالی 

نیز یکی از این مراکز است.
فرهنگ  مرکز  کنار  در  داد:  ادامه  مسئول  این 
فرهنگی،  میراث  بیستون  میراث  مرکز  هنر،  و 
مرکز بنیاد شهید، مرکز دادگستری و...از دیگر 
تعطیل  مذکور  مصوبه  بنابر  که  است  مراکزی 

شده اند./مهر

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه:
پیشرفت 60 درصدی عملیات های 

آبخیزداری در استان کرمانشاه

اعتبارات  داشت:  اظهار  کوالنی  مهندس 
استان  آبخوانداری  و  آبخیزداری  عملیات 
به  نسبت  کاری  سطح  همچنین  و  کرمانشاه 
سال گذشته دو برابر افزایش پیدا کرد، تمام 
قرار داد ها در این زمینه تهیه و انجام شد و 
کردیم.  آغاز  منطقه  سطح  در  را  عملیات ها 
حدود 38 میلیارد تومان اعتبارات آبخیزداری 
در مرداد ماه سال 98 به ما تعلق گرفت که تا 
به امروز بیش از ۴0 درصد پیشرفت داشتیم 
 60 ما  آبخیزداری  حیطه های  از  بعضی  در 

درصد پیشرفت داشتیم.
سازی  غنی  خصوص  در  کرد:  تصریح  وی   
میتوانیم  بعد  به   8 یا   ۷ ماه  در  جنگل 
امکانات  اینکه  علت  به  کنیم،  رسیدگی 
آبیاری در مناطق مرتفع جنگلی  برای  کافی 
فصول  در  را  بارندگی  حداقل  باید  نداریم  را 
دوم  سال  نیم  در  باشیم،  شاهد  شده  ذکر 
سال گذشته 20 میلیارد بودجه به این زمینه 
برابر شد و  تعلق گرفت که امسال تقریبا دو 
به  گذشته  سال  به  نسبت  فیزیکی  پیشرفت 

صد در صد رسید.
منابع  از  حفاظت  خصوص  در  کوالنی   
حفاظت  راستای  در  کرد:  اذعان  نیز  طبیعی 
ها،  جنگل  از  حفاظت  ویژه  به  منابع  این  از 
در  روزی  شبانه  صورت  به  ما  گشت های 
در  مردمی  گزارشات  و  دارند  حضور  منطقه 
وجود  با  میکند،  کمک  ما  به  شهرستان ها 
عدم  صورت  در  چه  و  مردمی  گزارش های 
پایگاه  هفده  تا  چهارده  مردمی،  گزارشات 
جنگلی  مناطق  در  استان  سطح  در  ما  ویژه 
به صورت  کار خود  به  و  میکنند  زنی  گشت 
دائم و شبانه روزی با توجه به نقشه حفاظتی 

که دارند به کار خود ادامه خواهند داد.
قطع  با  رابطه  در  کرد:  خاطرنشان  وی   
جنگل های  نابودی  خطر  و  بلوط  درختان 
بلوط زاگرس اقداماتی انجام شد و یک سری 
شهرستان  تامین  شورای  با  نگاری ها  نامه 
صورت گرفت که مراقبت و همکاری الزم را 
افراد  تا دست  باشند  داشته  منابع طبیعی  با 
روی  بر  آن ها  مجاز  غیر  اقدامات  و  جو  سود 

جنگل ها کوتاه شود.
و  زنی  گشت  به  توجه  با  افزود:  کوالنی   
انجام  خصوص  این  در  که  مراقبت هایی 
با  متخلف  افراد  رویت  صورت  در  میدهیم 
بهبود  برای  ما  میشود،  قضایی  برخورد  آن ها 
و  حمایت  از  زمینه  این  در  پیشرفت  روند 
مردمی  بسیج  و  نظامی  نیرو های  افراد  تعداد 
خواهیم  استفاده  متخلفین  با  برخورد  برای 

کرد.
کرد:  عنوان  استان  طبیعی  منابع  کل  مدیر   
برنامه های  و  اقدامات  سرما  فصل  شروع  با 
حوزه  در  که  روستاییانی  برای  متفاوتی 
گرفت  خواهد  صورت  دارند  سکونت  جنگلی 
که به جایگزین سوخت فسیلی معروف است.

امکان داشت  آنجایی که  تا  تاکید کرد:   وی 
استانی  و  ملی  اعتبارات  محل  از  توانستیم 
شناسایی  را  مناطقی  بوده  کمتر  خیلی  که 
که  جدیدی  قرارداد های  به  توجه  با  کنیم 
نظیر  دستگاه هایی  خرید  گرفت،  صورت 
آبگرمکن های خورشیدی را انجام دهیم و در 
مناطق  بعضی  در  بدهیم.  قرار  مردم  اختیار 
از قطع  پز را جهت حمایت  نان  کپسول گاز 
نشینان  برای جنگل  استان  در سطح  جنگل 

در نظر داریم.
در  که  متخلفینی  برای  کرد:  تصریح  کوالنی 
حیطه جنگل و منابع طبیعی فعالیت داشتند 
توافق  و  دادیم  ارائه  جایگزینی  مجازات های 
دادستان  با  مطلب  این  خصوص  در  نامه ای 
تعداد  داشتیم،  کرمانشاه  استان  محترم 
به عنوان  رابطه  این  در  است  قرار  نفر  پنجاه 
بر  بنا  و  شوند  ملحق  ما  به  کار  روی  نیروی 
نیاز دستگاه ها قرار است تقسیم شوند که در 
دست اقدام است، اما تعدادی از افراد را که در 
طول سال معاون قضایی به ما معرفی کردند 
بازسازی ساختمان ها  در قسمت های مختلف 
جنگل ها یقه زنی ها، آتش بر و ... با توجه به 

تخصص آن ها و جرم آن ها استفاده شد.
خصوص  در  داشت:  بیان  پایان  در  وی 
ما  با  مرتبط  دستگاه های  که  همکاری هایی 
باید گفت که در این سه سال اخیر  داشتند 
و  دهیار ها  و  فرمانداران  و  بحران  ستاد  بین 
محیط زیست و زراعت و جنگل هیج مرزی 
نبوده و به نحو احسن باهم همکاری داشتیم.

استاندار کرمانشاه:

اجراي تلي کابین کرمانشاه یکي از مطالبات 
جدي مردم است

دكتــر بازونــد اســتاندار كرمانشــاه و ســيدمحمد جعفــر اماميــان مدیــر دفتــر نمایندگــي آســتان قــدس رضــوي در اســتان كرمانشــاه بــا ارســال 
ــرق اســتان كرمانشــاه، از تــاش هــاي بــي  ــه مهنــدس مرآتــي رئيــس هيئــت مدیــره و مدیرعامــل شــركت توزیــع نيــروي ب ــوح تقدیــري ب ل
ــي زیرســایه خورشــيد در ســال 1398  ــن الملل ــه هــاي دهــه كرامــت و جشــن هــاي بي ــژه برنام ــي وی ــه وي در برپای شــائبه و زحمــات صادقان

تقدیــر و تشــکر كردنــد.

تقدير و تشكر



شعـر 4
یکشنبه 14  مهر 1398  - شماره 45

صص

بهزاد خواجات

زن نوشت: بازگرد
زن نوشت :چشمانم را کالغ کرده ام

پرانده ام به زمستان .
زن نوشت :

در نیم چرخانی عقربه ها راِز مدوری هست
که مردان بر سِر قول بمانند با تنی نحیف

و از دریاچه های نمک،آه و ماه تحفه کنند.
پس دانه دانه ایمیل هایش را چک کرد

و دستش را مثل غریقی بیرون کرده بود از 
تاریخ.

مرد اما هیچ ننوشت،
به نخی سیگار وارد شد، کبریت کشید
و حاال گاهی غروب ها غمگین تر است
و گربه های خزیده به پشت فواره ها

با مرگ بازی می کنند، گرگ بازی می کنند.
در این تابلو ناتمام، زن و مردی ناتمام

فوت می کنند به شمعی تمام
و با اولین بارش برف ، سرخ شویم

تا در کوالکی مکافات
به مرارت عکسی بگیریم تک نفره

اما دونفره دربیاید
و این همه تراکم، این همه صدا

جنگ افرا با افراست.
همیشه زن ها می نویسند

و مردان می خوانند با شعله شعله ی چشم.
شب برای همین چیزهاست،

زن نوشت .

علی بصیری )آرمان(

تیر به میانه رسید 
و من 

هنوز در آینه
خواب می بینم

در امتداد غروب 
در انتهای جاده

تیر و کمان به دست
با اسم رمز حوا

سیب را که چیدم 
تمام تیرهای چراغ

با بهت ، 
خاموش، 

به تماشا آمدند

روی سرم که گذاشتم 
به خیالم آدم شدم !

با غرور 
به آن اشاره  
و نشانه گرفتم 

تیر که رها شد 
قلبم تیر کشید
سیب خندید 

آینه ترک برداشت
و من  

در امتداد خون 
به پایین چکیدم 

تا زیر تیرباران نگاه های 
تند و  داغ قاضی

پوکه های پوچ لحظه ها را 
جمع کنم

و در کنار پالک هویتم
در بهشت مفقود شده

به خاک سپارم 

دیریست که 
تیر، هدف را گم کرده

شاید امرداد به داد رسد !

گذرنامه ام کو؟

اکبر قناعت زاده

در تاریکی
خوشبختی می تواند
از درخت باال برود

جوجه بردارد از النه
از مِچ دست پائین بیاید

قدری دندان به جگر بساید
کمی اشعار عاشقانه بخواند

در ظلمِت اندر ظلمت
دلتنگی را بگیرد- بردارد-ببرد- بزند

توِی سِر خودش
ای خوشبختِی خنده داِر لعنتی

هیچ سگی در تاریکی
به ساعتش نگاه نمی کند

می گویند در ظلم آباد
آِب حیات می فروشند

به جوکیاِن هند
که هنوز که هنوز است

روی خوشخوابهاِی میخی دراز می کشند
از درخت پائین بیا

از مِچ دست پائین بیا
سرچشمه ی ناِب آِب حیوانم

در چشمه ی ظلمتت سکندر منم
غوطه منم - غوطه ور منم

کوزه را بردارم از گنجه
بگذارم روی طاقچه

برای روِز مبادا

اسماعیل علی پور

حاال که تا این درختان آمده ام
چیدن سیبی را

بی تعارف رد نمی کنم
واز شما چه پنهان

کالغ های تازه ای هم
در آستین دارم

فی المثل
خاک شدن در زیر آبشارها

یا رفتن برگی
در صدای رود

میان این همه درخت
این همه برگ

باران هم که باشد
دیگر چه کم دارد این هوا

عکس
می گیرم و

چند تا یی نیز
لبخند

برای لب های عاشقتان

حاال لطفن برگردید
به اول این شعر
و لبخند بزنید

زیر درختانی که دارید یا نه

هیوا یحیایی

پشت بی قراری کفشهایش
فاصله ها قد کشیدند
و آه همان نگاهی بود

که کوتاه شد !

طبقاتی ترین فاصله
پنجره ای بود

که یکی این سویش قهوه می نوشید
یکی آن سویش طعمه تگرگ بود

و آن پرنده
که در آسمان گلوله خورد

از قفس شعرهای من پریده بود
به این انگشت های جوهری قسم !

سینا فاتحی

ترسم آینده نیست 
اکنون نیست 

می ترسم مرگم را گذشته نپذیرد 
چقدر دلم روشن است 

به دانستن جای حرف های باغچه 
به همخوانی شبانه مادر و حوض 

مادر در محفل ابریشم ها گریسته است 
و روز به روز دستهایش را جمع تر می کند 
دست های آن زن شبیه پی بردن ناگهانی نسیم
به باغی است که در آن سوی جاده حضور دارد

و خیابان همیشه شلوغ است 
مادر در مویه دریچه ها حضور دارد 

کاش می شد دریچه را کشت 
و در جنگلی رها کرد 

آن زن می نشیند به افتادن 
خزیدن در موسیقی 

من می دانم
آن زن صبوری دستهای مسافر را فتح 

خواهد کرد
چقدر دلم روشن است 

وقتی نمیدانم مرگ برای پناه می آید یا هجوم

مصطفی صمدی

تو
می خواستم بگویم ماه

تو پیدا شدی 
می خواستم بگویم دریا 

تو پیدا
می خواستم بگویم وطن 

تو
تو آمدی که ماه سیبی دهد

مثل گونه هات 
به ساحل بریزد دریا 

از شوق ات 
و مصداق پیدا کند وطن 

 در آغوشت 
تو پیدا شدی 
که گم شوم 

 بین این همه تو

رئوف مرادی

خوابم می آید
بە درازای همەی جادەها

خواب ات را ببینم
و جادەها دراز تر بشوند

همیشە مرا می پرانی از خودم
ماەپری 

ساعت های شمارش عمرم را کوتاە می زنی
وقتی پریشان می شود زولفت

کجا بشویم 
گم

  تا پیدا
پیادە 

و شتر سواری کنم دوال دوال 
من کاکتوس می خورم

خار در حنجرەام آواز می خواند
سل کە گرفتم روی سل پایانی بنواز

حمید رضا اکبری شروه

دستت را به دستم بند کن
دنیا بامی شده است

برای افتادنمان !
خیالت  جمع 

من با همه دوست نیستم
ببین!

دشمن !
گاهی همین دوست می شود

همین دنیا شاید
کنارت می نشیند

پای یک میز  صبحانه!
برایت شعر می خواند

و گاهی پانتومیم می شود
تا نفهمی 

باید دستت را بدهی 
دستهایم را بگیری !
تا از پشت بامش 

سرمان ندهند
که خرد شدن این روزها

آبرو نمی خواهد.
و مردن کفاره ی گناه های نکرده ا ست.

اصغر رضایی گماری

بگوچگونه؟ 
و از قول چه کسی بنویسم؟ 

که این روز،ادامه ی چشم های توست 
که رو به زمین باز کردی 

و رودها  
ادامِه ی  صدای توست! 

بگو ، چند پرنده 
تا کجای این شهر باید به پرواز دربیایند 

تا سین سالم صبح تو را به خورشید برسانند 
چند چشمه باید بجوشد 

تا  پاکی تو را 
رودها به آقیانوس  برسانند 

اصال بگو چند سیب 
از کدام باغ باید بچینم 

تا گوشه ای از لبخند تو را  
به بهار برسانم 

حاال که به چشم های تو 
خوب نگاه می کنم 
پی می برم به ماجرا 

شاید تو آخرین پیامبری باشی 
که بدون معجزه 

 به تو ایمان بیاوریم!

وحید میره بیگی

من آسمان امردادم، کوچیده ابرتر از دوزخ، 
 با قلب شعله وِر زردی،  بیهوده تاِب تباهی هام

  
من برکه ای تِه دشتم که، از کارخانه ی بدبختی 
 نوشیده ام. شده ام گوری،  گور تمامی ماهی هام

 
خفاش دشت سیاهی هام، چنگالهام شکستند و،
 حبس ابد شده پروازم!  غمگین تریِن ُفکاهی هام!

ویرانکده ست وجود من، مهمان نواز نخواهم بود، 
نه اینکه هیچ نخواهم،  نه!   آوارهام بالخیزند

 
ای در کمین تو آفت ها! تُردک بلور ظرافت ها، 
ای که تمامی رؤیاهات،  از نور و آینه لبریزند

ویرانه کی پُِر گنج است، آجر به آجِر من رنج است، 
ترسم بیایی و میراِث غمهای کهنه فروریزند...

آن همدلم که نخواهی جست، آن همدمم که 
نخواهی خواست، 

من تلخم و تو نخواهی کاست، از زهربودن دیرینم
 

دیوارهای مرا بگذار، آوارهای مرا بگذر
 کی قصر می شود آخر این  ویرانه های غبارینم

 
این روزگار همین جوری ست، تکرار خواستن و دوری ست، 

دیگر برو برو دلبندم، دیگر برو برو شیرینم...

الینا  نریمان

گوشی را بردار 
و زنگ بزن 

به آنکه نسبتی عمیق با دوست داشتن دارد
زنگ بزن به رگ های بریده اش

که بودنت 
قطره قطره از آن جاری ست.

گوشی را بردار 
و زنگ بزن 

به آن که زیبایی
ربطی به تکرار نامش ندارد
و نامت را فراموش نکرده.

گوشی را بردار 
و زنگ بزن 

به بیمارستان ها
تیمارستان ها 
گورستان ها 

و خودت را با نام کوچکت معرفی کن ...
...........

 کم کم چروک های صورتم را می شمارم
 نشر مرواريد

و آن جا که تو را دیگر نردبامی نمانده باشد، 
باید بدانی چگونه از روی سر خویش باال روی

نیچه
چنین گفت زرتشت
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آنچه در زیر می آید  دیدگاه و نگرش استاد براهنی 
آن  اهمیت  خاطر  به  که  است  موضوع  این  پیرامون 
کتاب  از  عینا  امروز  شعر  آگاه  و  جوان  نسل  برای 

خطاب به پروانه ها بازنشر می شود
توضیح می  را  بندرت شعر خود  ۱- چرا شاعر کهن 
نیما،  از  بعد  شاعر  و  نبما،  مثال  جدید،  شاعر  و  داد 
شعر خود را توضیح می دهند. علت آن است که فرم 
شعر شاعر کهن، حتی هر فرم و حتی فرم تک تک 
نت  یعنی  بود،  شده  داده  توضیح  قبال  او،  شعرهای 
فرم از پیش نوشته شده بود و شاعر با فرم شعرش، 
اجرا  را  نت  آن  اجرای شعرش،  با  بگوییم،  بهتر  یا  و 
شده،  داده  توضیح  پیشاپیش  که  چیزی  کرد.  می 
نیازی به توضیح بعدی توسط خود اجراکننده ندارد، 
بعدا هزار جور توضیح پیدا کند.  گرچه ممکن است 
امضا  او خود  آنکه  از  را پیش  یعنی شعر شاعر کهن 
کند، سنت امضا کرده بود و شاعر کهن از فرم های 
امضا  و  مهر  و  شده  تعریف  و  شده  آماده  پیشاپیش 
غزل،  مثنوی،  رباعی،  بیت،  کرد:  می  استفاده  شده، 
قصیده، مستزاد، مسمط، قافیه، ردیف و غیره. معیار 
در شعر جدید این است که شاعر، شعر خود را خود 
امضا کند؛ یعنی شاعر در فرمی شعر بگوید که قبل 
فرم  آن  در  و  است  نداشته  وجود  شعر،  أن  فرم  از 
کسی قبل از او شعری نگفته است؛ و به همین دلیل، 
شاعر مدرن و پست مدرن توضیح می دهند: نیما در 
نامه، مقدمه، تعریف و  پانصد صفحه  از هزار و  بیش 
تبصره، حرفهای همسایه، یادداشتهای روزانه و غیره 
توضیح می دهد. شاملو هم توضیح می دهد و اخوان 
هم توضیح می دهد و فرخ زاد هم توضیح می دهد. 
شعر  نداشت،  وزن  گذشته  شعر  میگوید  که  کسی 
من وزن دارد؛ کسی که می گویند قدما نمی دانند 
استفاده  صورت  این  به  قافیه  از  من  چیست،  قافیه 
می  که  کسی  است؛  مطلب  زنگ  قانیه  کنم،  می 
برای  و  نیستم  قائل  ارزشی  عروض  برای  من  گوید 
که  کسی  نیستم؛  قائل  ارزشی  هم  نیمایی  عروض 
کلمات  از خالل  که  است  نخی  مثل  وزن  گوید  می 
عبور می کند؛ کسی که می گوید شعر نباید روایت 
باشد، روایت متعلق به نوع ادبی دیگری است و شعر 
به  دهد.  می  توضیح  است؛  متفاوتی  مقوله  محض 
پیش  شعر  به  نسبت  او  شعر  است  قرار  اینکه  دلیل 
کسی  باشد.  دیگری  چیز  و  جدید  متفاوت،  او،  از 
را  صوتی  جسمانی  های  ابزار  باید  شعر  میگوید  که 
از  ای  تازه  تعریف  و  گیرد  کار  به  حسی  صورت  به 
ناپذیری معنی شناختی شعر  ارجاع پذیری و ارجاع 
به  مدلول شناختی  تاویالت  از  را  تاکید  یا  و  میدهد 
توضیح  میکند؛  هدایت  شناختی  دال  امکانات  سوی 
آن دیگری  ما  گویند:  ما می  در عصر  می دهد. همه 
فرم  و  تازه  بیان  تازه،  شیوه  تازه،  حرف  که  هستیم 
عصر  در  شاعری  هر  داریم.  بیان  آن  برای  ای  تازه 
چنین  در  است.  کرده  ظهور  که  است  آندیگری  ما، 
عصری، آندیگری بودن شاعر کهن را هم ما توضیح 
این  ما  و  هاست  آندیگری  عصر  ما،  عصر  دهیم.  می 
کار  به  هم  دیگر  اعصار  شاعران  مورد  در  را  بینش 
و  ساختارشکنی  ساختار،  عصر  این  در  گیریم.  می 
مدرن،  پست  و  مدرن  عصر  این  در  ساختارزدایی، 
مانه تنها شکستن فرمها و ساختارهای عبور از کهنه 
نو، مدرن و پست مدرن را در عصر خود توضیح  به 
می دهیم، بلکه شاعران و نویسندگان کهن را هم با 
مقال،  و  قال  مقوله، سخن،  این  از  امروزیمان  بینش 
می  توضیح   discourseفرنگیها قول  یابه  و  گفتمان 
گاهی  دهیم،  می  توضیح  علنا  را  این  گاهی  دهیم. 
شاگردی  یا  و  همکاری  محفلی،  دوستی،  برای 
می  توضیح  دیگران  به  هم  آنها  و  دهیم  می  توضیح 
دهند. این توضیح در عصر ما چنان عمق و گسترش 
پیدا کرد که در طول سه سال گذشته، بحث ادبی، 
در  کلی  طور  به  آورد.  در  خود  تبعیت  به  را  فلسفه 
جهانی،  دوم  جنگ  از  بعد  در  بویژه  بیستم،  قرن 
فلسفه جدی و عمیق و مهم پذیرفته است که فقط 
به  تواند  می  ادبی  بحث  و  ادبیات  توضیح  طریق  از 
تا  انیچه،  تراژدی  تولد  از  دهد.  ادامه  خود  زندگی 
راجع  هایدگر،  مقاالت  از  دریدا«،  ادبیات  اعمال 
دریدا  مقاالت  تا  »ریلکه«  و  هولدرلین«  نیچه،  به 
راجع به هایدگر،، ماالرمه«، »بالنشو، تا آثار »میشل 
یهودی،  دیپ  او  تا  روشنگری،   عصر  به  راجع  فوکو 
لیوتار، بویژه فلسفه روایت، و فراروایت او، فلسفه به 
شده  فراخوانده  ادبی  تئوری  و  انتقاد  و  نقد  خدمت 
است. ادبیات، هستی را بهتر از فلسفه هستی مجرد 
توضیح می دهد. هستی شناسی ادبی بخشی اساسی 
جزوالینفک  شناسی  هستی  و  است  شناسی  هستی 
زبان  زبان،  سایه  زیر  در  تنها  فلسفه،  است.  ادبیات 
ادبی و هستی شناسی ادبی به حیات خود ادامه می 
یا  و  است  ادبیات  همان  دقیقا  محض  فلسفه  دهد. 
توضیح  تفکر،  است.  ادبی  توضیح  از  بخشی  فلسفه، 
شعر و توضیح شعریت ادبی است. پس ما هم توضیح 

می دهیم.
٢- من توضیح دو شاعر پیش از خودم را توضیح می 
دهم، به عنوان مثال؛ و هر شاعر امروز هم می تواند 
دو یا چند شاعر دیگر را انتخاب کند و توضیح دهد؛ 
هم  دهد،  توضیح  را  خود  هم  آنها،  توضیح  ضمن  و 
آنها را و هم مقوالت تئوریک شعر را انتخاب این دو 
شاعر سرسری نیست، همانطور که انتخاب هر شاعر 

که  صورتی  در  بود،  نخواهد  سری  سر  هم  دیگری 
بخواهیم توضیح جدی بدهیم و توضیح جدی دادن 
جدی  را  خود  کار  شاعر  که  است  این  مستلزم  هم 
توانیم  نمی  نگیریم،  جدی  را  شعر  خود  اگر  بگیرد. 
توضیح بدهیم. ممکن است گفتن این نکته، توضیح 
گرفتن  جدی  نیست.  چنین  آید.  نظر  به  واضحات 
شعر، یعنی جدی گرفتن ابزارها و تمهیدات شاعری. 
جدی  را  شاعری  تمهیدات  و  ابزارها  که  کسانی  با 
بیان  را  شعر  که  کسی  ندارم.  حرفی  من  نگیرند، 
گوید،  می  چه  شاعر  دانست  نخواهد  بداند،  مطلب 
شاعری از اجرای شعر سرچشمه می گیرد و اجرای 
نه  و  کند  می  مطرح  را  بیان شاعری  تمهیدات  شعر 
که  است  شعری  خوب،  شعر  یعنی  را.  مطلب  بیان 
اجرای  با  اجرایی،  نوبت  را در هر  بیان شاعری  خود 
و بشکند، و  تعریف کند  تعریف کند،  و  خود بشکند 
این تعریف کردن، در ذات آن »اجراییت، ادبی است 
تا موقعی که اجرای شعری صورت نگرفته و خود  و 
عمل واجراء را به رخ نکشیده، طوری که آن به رخ 
کشیدن در واقع فقط نوع اجرای او، مثل مهر و اثر 
انگشت و امضا و در واقع کروموزومها و دی ان ای او 
بگوید  یکی  که  است  نشده  پیدا  مطلبی  هنوز  باشد، 
شعر برای بیان مطلب است. مطلب ممکن است بعدا 
اجرای  بالمنازع  سلطان  شعر،  ترتیب  بدین  بیاید. 

زبانی، در خدمت هیچ چیز، جز خودش نیست.
یعنی  شاعر،  دو  این  شعر  من  که  وقتی  گذشته،  در 
به  اینکه  ضمن  دادم،  می  توضیح  را  شاملو  و  نیما 
دو  این  کار  با  کار خودم  که  داشتم  توجه  نکته  این 
را  آنها  بیشتر  توضیحم  خواستم  می  کند،  می  فرق 
را شرح  آنها  واقع  در  را.  کار خودم  تا  بدهد  توضیح 
شرح  آن  از  فراروی  شرحی،  هر  گرچه  و  دادم،  می 
نهایتا  آدم  خود  کار  در  که  است  تفکراتی  سوی  به 
خودم  شعر  خواستم  نمی  ولی  شد،  خواهد  مطرح 
گرچه  باشم؛  داده  توضیح  آنها  کار  با  ارتباط  در  را 
بگویم  باید  شاملو  یعنی  اینها،  از  یکی  مورد  در 
پاره  در  داده،  به شعر  راجع  اخیرا  او  که  توضیحاتی 
ای موارد جدی، مثال موضوع ارجاع پذیری و ارجاع 
در  من  که  توضیحاتی  به  شود  می  مربوط  ناپذیری، 
جا  این  در  و  ام  داده  ام  گذشته  سال  ده  مقاالت 
شاعر  دو  درونی  گوی  و  گفت  به  من  تنهای  سخن 
بیرونی  به صورت  آنکه شاملو  تبدیل شده است، بی 
اشاره کرده باشد که با من این گفت وگوی درونی را 
آغاز کرده است. بخشی از بحرانی که در شعر فارسی 
درونی  صورت  به  آدمها  که  است  این  آمده  پیش 
گفت  این  من  با  الاقل  کنند؛  می  وگو  گفت  هم  با 
اند، چرا که توضیح دادن  وگو را درونی نگاه داشته 
من، دقت، صرف وقت، تحقیق و تفکر می خواهد، و 
شرایط اندیشه در ایران مغرضانه تر و کانالیزه تر از 
آن است که کسی به جد جرأت توضیح دادن تفکر 
جدی را داشته باشد. بخش دیگری از بحران حاکم 
بر تفکر شعری در ایران، در عصر ما، ناشی از تضاد 

نیما توضیحی است که 
و شاملو از شعر خود و اجرای عمل شاعری خود داده 
اند. با نوع اجرایی که از اثر تحویل داده اند. خالصه 
آن تضاد این است: گاهی توضیحات با اجرا تطبیق 
می کند و گاهی تطبیق نمی کند. این بحران ناشی 
از عدم صمیمیت و دورویی و الابالیگری نیست. این 
بحران در ذات توضیح ادبی است؛ در ذات آفرینش 
کارشان،  اجرای  که  اند  بزرگ  آدمهایی  است.  ادبی 
زیر  را  اجرا  آن  از  آنها  خود  تئوریک  توضیح  حتی 
به مو،  باید مو  اینکه تئوری شما  ببرد. گفتن  سوال 
از  اجرای شما  برعکس  یا  و  باشد  توضیح شعر شما 
خود  تئوریک  های  داده  با  منطبق  باید  شعر،  هر 
شما باشد، اصرار بر این جزمیت است که شما باید 
هر آنچه را که ناخود آگاهانه، و به صورت پرتابی از 
برگردانید  شود،  می  اجرا  شعر  در  بیرون،  به  درون 
پرتابی  قدرت  و  است  آگاهانه  که  چیزی  سوی  به 
این  از  توضیح  نوع  هر  در  است.  شده  سلب  آن  از 
شعر  آفریدن  که  میگذاریم  این  بر  را  تأکید  نکته، 
است]مگر  شعر  آن  دادن  توضیح  از  تر  مهم  بسیار 
خود  شعر  دیگران  و  بیدل  و  سعدی  حافظ  موالنا 
در  عصر  در  دادن  توضیح  اند؟اصل  داده  توضیح  را 
و  رنسانس  از  بعد  غرب  در  عصر  در  دادن  توضیح 
تار  اواخر قرن شانزدهم شروع می شود  به ویژه در 
مانتیس مدرنیسم به شکل جدی تر قاف فرمالیسم 
می  بعد  به   ۱۹۶۰  ٢۰ قرن  دوم  نیمه  آن  به شکوه 
به  توجه  بعد  به  مشروطه  دوره  از  ایران  در  باشد 
یابد  می  هویت  نیما  با  می شود  شروع  خودشعر 
این مسیر  باباچاهی  و  رویایی  وباالخره خودبراهنی، 
می کنند)ع.س([،  وبه روز  تکمیل،متحول  را  تئوریک 
و  اصالت  موازین  هم  شعر  تئوریک  توضیح  ولی 
هنگام  که  بسا  چه  دارد.  را  خود  خاص  صمیمیت 
شعر  توضیح  آگاهانه  ناخود  خودمان  شعر  توضیح 
کامال  ما  شعر  با  که  باشیم  داده  را  دیگری  شاعر 
تنها  نه  گاهی  تئوری،  نظر،  این  از  است.  متفاوت 
توضیح یک اجرا را پشت سر می گذارد و به سوی 
ضد  به  است  ممکن  بلکه  رود،  می  دیگر  اجراهای 
گرچه  شود؛  تبدیل  اولی  اجرای  آن  خود  توضیح 
را  اول،  اجرای  با  متفاوت  اجراهایی  است  ممکن 
اجرای  با  که  است  واقعی کسی  شاعر  دهد.  توضیح 
او  خود  تئوری  منجمله  همه،  تئوریهای  خود،  شعر 

ببرد]این  مبحث  سؤال  زیر  به  را،  شاعری  عمل  از 
وماندگاراست[.  بسیاردرخشان  دکتربراهنی  تئوریک 
اجرای  و  تئوری شعر  میان  تضاد  توضیح  من ضمن 
شعر در حضور نیما و شاملو، توضیح خواهم داد که 
باید بگویم  وقتی خود نیما، نیمایی نیست، چرا من 
نیمایی هستم و برغم اینکه در پاره ای موارد جدی 
که  موقعی  چرا،  باشم،  نزدیک  نیما  به  است  ممکن 
بجد غیرنیمایی هستم، شاعر هستم؛ و این در مورد 
و  نیما،  با  او  ارتباط  در  است، هم  شاملو هم صادق 
خصیمه  مهمترین  یعنی  او؛  با  من  ارتباط  در  هم 
شعری  سوی  به  دو  این  از  عبور  در  من،  شاعري 
شعر  اعظم  بخش  کردن  درونی  از  پس  که  است 
بخش  آن  و  دو  این  شعر  به  ربطی  جهان،  معاصر 
اعظم شعر جهان ندارد، و اشتراک این شعر با شعر 
هم  با  همه  کلیات  در  که  است  این  در  دیگر  های 
تحت عنوان شمر قرار میگیرند، ولی در جزئیات به 
اندازه با هم متفاوت اند که »دی ان ای من  همان 
آن ای  »دی  که  اندازه  همان  به  و  شاملو،  و  نیما  با 

نیما. با  شاملو 
»مجرای  »آرمونی«،  وصف،  کلمه  از  نیما  که  وقتی 
طبیعی کلمات«، »وزن، »قافیه زنگ مطلب و غیره 
حرف می زند، من حاال او را به دو صورت میبینم: 

یکی به این
بحران  این مسائل دچار  با  ارتباط  در  او  که  صورت 
شده و چیزهایی را که از گذشته به او رسیده قبول 
و  سنت  با  را  خود  ضدیت  که  خواهد  می  و  ندارد 
و  کند؛  ابالغ  کهن  ادبی  خالقیت  مراتب  سلسله 
اساس  بر  خواهد  می  او  که  صورت  این  به  دیگری 
کهن  تعاریفی  برابر  در  بودن  جدید  از  که  تعاریفی 
به  خالقیت  نیروی  بگوید.  را  خود  شعر  میدهد، 
تعاریف  روی  از  دقیقا  نیما  وقتی  که  است  صورتی 
شعرش  است  ممکن  گاهی  گوید،  می  شعر  جدید 
خوب از آب درآید و گاهی ممکن است خوب از آب 
که  وقتی  اینکه  دیگر  و  بخش(؛  یک  )این  نیاید  در 
او شعرش را گفت، میبینیم طبق آن تعاریف نگفته 
است، ولی شعر، شعر خوبی است و این بخش دوم(. 
این نکته در مورد شاملو هم  ثابت خواهیم کرد که 
بعضی  نیما،  تعاریف  طبق  که  وقتی  است.  صادق 
بعضی  و  آید  می  در  آب  از  خوب  نیما  شعرهای 
شعرهایش خوب از آب در نمی آید، و یا شعرهایی 
خوبی  شعرهای  گفته  تعاریف  آن  با  تضاد  در  که 
هستند، ما میگوییم هم از نظر تعریف تنوریک شعر 
مخفی  خالی،  جای  یک  شعر،  اجرای  نظر  از  هم  و 
از  دیگری  نوع  بوسیله  باید  که  دارد  وجود  پنهان  و 
کار تئوریک و اجرای ادبی پر شود، و تازه این نوع 
و  مخفی  خالی  جاهای  هم،  اجرایی  و  تئوریک  کار 
پنهان دیگری بوجود خواهد آورد که باید متعاقبا پر 
شود. وقتی که من چنین کاری را بیان می کنم، راز 
اثر را توضیح  تئوری بودن تئوری را و راز اجرایبت 
داده  توضیح  را  آن  نیما  نه  که  چیزی  دهم،  می 
سر  بر  بحث  فارسی،  شعر  در  و  شاملو؛  نه  و  است 
مدرنیسم  یا  و  تجدد  نوع  از  عبور  با  تنها  نکته،  این 
تئوری  تضادهای  دادن  نشان  با  دو،  آن  پیشنهادی 
و اجرای آن دو، و خالء ایجاد شده از آن تضادهای 
با  پر کردن خاله  ناپذیر، کوشش در جهت  اجتناب 
خوب،  شعر  است.  پذیر  امکان  بعدی،  خالء  تولید 
همیشه ما را به این نکته آگاهی می دهد که چیزی 
در آن هنوز گفته نشده است، چیزی در آن مخفی 
جادوی  و  سحر  با  را  ما  که  است  مانده  پنهان  و 
ادبی  واقعی  تفکر  و  کشد  می  خود  دنبال  به  خود 
گفته  ظواهر  از  عبور  از  ناشی  شناختی،  هستی  و 
شده ها به سوی آن چیزی است که فقط ما هنگام 
باید گفته می شد، گفته نشده  عبور می فهمیم که 
است و فقط ما می توانیم بگوییم، و اگر خوب گفته 
ایم  گفته  ما  که  چیزی  آن  در  هم  دیگری  باشیم 
کرد  خواهد  پیدا  جادویی  ناپیدایی  و  مخفی  فضای 
اصرار   -٢ کند.  پر  را شخصا  آن  کوشید  خواهد  که 
های  نامه  همه  در  تقریبا  و  مقاالت  سراسر  در  نیما 
مربوط به شعرش بر این است که او می خواهد - و 
کوشیده است که شعر فارسی را به مجرای طبیعی 

آن بیندازد و به آن حالت وصفی بدهد. می گوید:
در تمام اشعار قدیم ما یک حالت تصنعی است که 
به واسطه ی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این 
وقت شعری  هر  که  است  این  است،  یافته  را  حالت 
را از قالب بندی نظم خود سواکنیم می بینیم تاثیر 
این کار را کرده ام که شعر فارسی  دیگر دارد. من 
ام،  آورده  بیرون  وحشتناک  قید  و  این حبس  از  را 
حالت  و  ام  انداخته  خود  طبیعی  مجرای  در  را  آن 
از  فرم،  حیث  از  فقط  نه  ام...  داده  آن  به  توصیفی 
طرز کار این گمشده را پیدا کردم و اساسا فهمیدم 
باز  شود.  بندی  قالب  دوباره  باید  فارسی  شعر  که 
طرز  حیث  از  فرم،  حیث  از  فقطط  نه  میکنم  تکرار 
نزدیک  من  سعی  جوانی  آغاز  از  همیشه  اما  کار... 
ساختن نظم به نثر بوده است. در آثار من چه شعر 
آزاد  مرادم شعر  را.  نثر  قطعه  و چه یک  بخوانید  را 

نیست بلکه هر قسم شعر است.
»اصل  برمیگردد:  مطلب  این  سر  بارها  و  بارها  نیما 
یاموزیک،  و  باشد.  که  لباسی  هر  در  است،  معنی 
از  باید  را  شعر  است،  افراد  ذوقی  عادت  قدیم 

موسیقی جدا کرد.

من شعر را از موزیک جدا کرده و کالمی ساخته ام 
که آن را داخل در صف هنر وصفی می سازد.« غرض 
مهم  بسیار  است.  کهن  موسیقی  و  کهن  قالب  نیما 
است که به این نکته توجه کنیم. نیما هر قالب و هر 
موسیقی ای را نمی شکند. قالب شکنی یک شاعر، 
اصل بسیار مهمی است که نیما سراسر زندگی خود 
نیما  که  وقتی  کند.  می  تنظیم  آن  راستای  بر  را 
میگوید شعر را باید از موسیقی جدا کرد، به گواهی 
سراسر حیات شاعری اش، غرضش جدا کردن شعر 
ای؛  موسیفی  هر  نه  و  است  اعتیادی  موسیقی  از 
لباسی  هر  در  است،  معنی  اصل  میگوید:  گرچه  و 
که  است  لباسی  لباسی،  هر  از  او  غرض  باشد،  که 
خود او برازنده معنی می داند. عالوه بر این، نیما با 
بیان این اصل، اصل بحران خود را بیان می کند با 
باشد، شعرای  اگر اصل معنی  اینکه  به دلیل  معنی؛ 
بی  مگر  مولوی،  و  مثل حافظ  بویژه شاعرانی  کهن، 
دیگری  لباس  و  بیان  دنبال  به  نیما  که  اند  معنی 
می گردد؟ و یاگشته است؟ و اگر این حرف درست 
باشد،  لباسی که  در هر  است،  معنی  اصل  باشد که 
این  که  زمانی  حوش  و  حول  در  تقریبا  انیما  چرا 
زبان  بر  را  دیگری  جمله  رانده،  زبان  بر  را  جمله 
میراند که یکسر با آن متفاوت، بلکه متضاد است و 
معنی،  گرفتن  اصل  با  متضاد  حرف  آن  تکمیل  در 
جمله  آن  بر  تنها  نه  که  میکند  بیان  را  ای  جمله 
را  معنی  بلکه  کند،  می  بطالن  خط  معنی  اصالت 
یکسر بی ارزش میکند؟ می گوید: »اگر فرم نباشد 
فرم  با  را  ها  موضوع  بیخودترین  نیست...  چیز  هیچ 
میتوانید زیبا کنید... به عکس عالیترین موضوع ها، 
بی فرم، هیچ می شود. یا نیما براساس شعرهایی که 
می گوید نظریه پردازی می کند که در این صورت 
ضعیف  کاخهای  یا  و  کاخ  آفرینش،  ماهوی  قدرت 
نظریه پردازی او را فرو می ریزد؛ و یا نیما غرق در 
بخشی  رسد  می  نظر  به  که  است  تضادهایی  همان 
از شخصیت ادبی او را تشکیل می دهد و هر کسی 
او  با  داریم  حق  ما  باشد،  تضاد  همه  این  دچار  که 
براساس کار و اعتبارات نظری خود موافق با مخالف 
مخالفت  قدیم  شعر  بودن  سوبژکتیو  با  نیما  باشیم. 
از  مدام  و  است  معنی  اصل  میگوید  ولی  کند،  می 
طبیعی،  دکالماسیون  و  طبیعی،  انتظام  طبیعی،، 
معنی  که  کند  می  ثابت  واقع  در  و  زند،  می  حرف 
معنی  بلکه  نیست،  منتفی  باشد،  که  لباسی  هر  در 
دقیقا از دیدگاه او در صورتی اهمیت دارد که بیان 
البته مشکل اصلی  باشد.  را پیدا کرده  طبیعی خود 
چیزی  معنی  می کند  نیماگمان  که  است  این  در 
جدا از فرم است که بتواند در هر لباسی بیان شود. 
به  را  جهان  نیما،  دکارتی،  ذهن  است  این  مسئله 
تقسیم  این  با  و  کند  می  قسمت  »اوبژه«  و  سوژه 
و  میکند؛  بیان  را  خود  مشکالت  و  بحرانها  بندی، 
گرچه در پاره ای از شعرهایش از این تقسیم بندی 
که  میگوید  شعری  که  چرا  میرود،  فراتر  دکارتی 
اوبژه،  و  از سوژه  دکارتی  بندی  تقسیم  فراسوی  در 
اهمیت پیدا می کند؛ ولی از دیدگاه نظری، تقسیم 
بردارید،  نیمایی  از پشت سر تفکر  را  بندی دکارتی 
این تفکر غرق در انواع بحرانها و تشتتها می شود و 
در پاره ای جاها با چنان تضادهایی روبرو می شود 
که انگار نیما تفکر خود را به اقتضای روز و شعری 
پس  که  است  درست  است.  کرده  تنظیم  گفته،  که 
نوع  از  نیما، طرحی  از خواندن مقاالت و شعر های 
شعر او و نوع اندیشه او به دست می آید و ما بخشی 
هم  فراوانی  ارزش  آن  برای  و  پذیریم  می  را  آن  از 
قائل هستیم، ولی نشان خواهیم داد که گاهی نیما 
شعر  بوده،  معتقد  آن  به  که  ای  تئوری  براساسی 
گفته و شعر خوب در آمده است؛ و در جاهایی که 
به تقسیم بندی طبیعی و غیر طبیعی و اوزان سیال 
است،  پرداخته  هارمونی  موضوع  حتی  و  جامد  و 
شعری را - در بسیاری موارد که باید میگفت نگفته 
دگرگونی،  اصالح،  به  احتیاج  هم  تئوری  و  است، 
تحرک و جامعیت دارد و عنوان مطلب ما هم دقیقا 
دیگر  گیرد: »چرا من  نکته سرچشمه می  از همین 

نیستم؟ نیمایی  شاعر 
نکاتی را از نامه ها و یادداشتهای نیما که در کتاب 
بعد  و  میکنیم  نقل  آمده،  شاعری  و  شعر  درباره ی 
بودن و دکالماسیون طبیعی  به طبیعی  را که  آنچه 
کلمات مربوط می شود در بخش اول و آنچه را که 
دوم  بخش  در  شود  می  هارمونی  و  وزن  به  مربوط 
بگوییم  آغاز  همان  از  اینکه  ضمن  میگوییم؛  پاسخ 
که نیما را به همان صورت که تحسین می کردیم، 
امروزین  تحسین  نوع  و  میکنیم  تحسین  هم  هنوز 
ما هم به این صورت است که ما حل بخش اساسی 
نیما  شعر  بحران  حل  گرو  در  را  امروز  شعر  بحران 
می دانیم، همانطور که حل بخش اساسی دیگر این 
بحران را در گرو حل بحران شعر شاملو می دانیم. 
وقتی که مقاطع این بحرانها را دریابیم و تضادهای 
ناشی از اختالفات بین تفکر تئوریک و عمل خالقه 

را
در حضور این دو شاعر درک کنیم، صورت قضیه را 
به صورت تئوریک حل کرده ایم؛ حل کردن صورت 
قضیه، بخش عظیمی از حل نهایی خرد قضیه است.

منبع: خطاب به پروانه ها از صفحه ۱٢۳ تا ۱

پیرامون تضاد بین تئوری و اجرا
دکتر رضا براهنی

شعری از امین رجبیان

»الی ناسیون«
 

هرگز بهار نشد که بفهمی 
به فهم درآیی 

پرت شدنمان به دریا 
چیز بدی بود  

که از تعارف تن می ریخت، می گریخت 
نشد به فهم درآیی 

والمسه از باد 
افتاد 

می افتاد وضعیت این اثاثه در وضعیتی 
شبیه به نفس زدن هایت

می خواهم ابعاد را از ِشمای کلی اتاق 
وضعیت این خطوط را روی دست  

و پیشانی را بیرون بکشم
بیرونی اش کنم  

و صحنه - در دست و پا زدن چوبه را  
در تقالی گلو، در بیافکنم 

می خواهم
 این رودخانه به جان خانه بیوفتد  

تا شناکنان 
از احاطه ی این محاوره ی پوچ 

میان من و میز 
من و صندلی

من و انتشار موهات به هفت جهت باد می خواهم
  

از ریزگردهای هوای معلق- از ریه هام دست 
شسته ام 

شکلک های دخترک در ذهنم 
موج می زند 
-در َدهنم-

عریانم 
مثل خانواده ی ُدن کورلئونه 

مثل ترحم بیگانگی بر آب های آزادِی خلیج  
مثل الجزیره در بی بندوبارِی اگزیستانس  
و گلوی بریده ی کافکا در توحش محض  

و عطری
عطری

که انتشار صدای تو در باران است
باران است

می خواهم این وضعیت از کارخانه برگردد
حقوق سندیکا را با صدای دورگه ی ضدّ  

آپارتایدش 
جار بزند در کشتارگاه

در کارگاه
نقد ادبی راه بیوفتد  

خون راه بیوفتد کورمال کورمال
دست از زاویه ی ِ سخِت کالم جدید بگیرد

این مانیفست را می خواهم در تخت 
با تمامت مدرن انگشت های سخت

آزار جنسی دهم  
وضعیت بیرونی شده ی اذهان با گروه خونی 

فراکسیون را 
در مجلس ام  

اعدام کنم 
اعالم کنند 

با تریبون خاموش  
با گلوی دریده به بام اناالحق 

فریاد بزنند
از این فوران به بعد می خواهم:

آدِم خودم باشم

راهبه خوشنود

مثل دو تبعه ی غیر قانونی
در دو کمپ دور از هم 

روی این تخت دراز می کشیم 
من تنهایی هایش را بغل می کند

تو عزیزم هایت را
و با کبودی لب هاش

از میز صبحانه تا سفره ی شام
خیره می ماند به این دست ها

که در سرنوشت من چه می کنند
جسم باال می آید 

تا سقف 
دوباره پایین می رود تا کهنه ی بچه را عوض 

کند
و چیزی سنگین می شود 

سفت می شود
و رگ ها پُر از ِگل والی بارانند.

شعر
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ونخواســتن  خواســتن  معلق،بیــن  جایــی 
ــودم  ــترازاین ازخ ــم بهتربیش ــتم.نمی توان هس
ــن  ــک تری ــم راباکوچ ــت کنم.هرتصمی محافظ
ممانعــت یامخالــف ازطــرف کســی عــوض 
ــت  ــم نیس ــم مه ــچ چیزآنقدربرای ــی کنم.هی م

ــم. ــش بده ــن انجام ــم واقع ــه بخواه ک
آویزانــم. ازبندرخــت  آویــزی  مثــل 

تنهابادهاودســت هایــی غریبــه وآشــنا مرالمس 
ــکان  میکنند.ومــن باکوچــک تریــن تماســی ت

ــورم. ــی خ م
ــی تفاوتــی عجیــب مــن همــراه بایــک  ایــن ب
ــودگی  ــی دهد.آس ــت م ــب دس ــودگی غری آس
وجودنداردکــه  چیــزی  دیگرهیــچ  ازاینکــه 
بخواهدویــران شــود.درمن ویــران شــود.که 
ــتم. ــی نیس ــزی یاکس ــار چی ــران انفج دیگرنگ

ــدروی  ــه بیای ــتم ک ــی نیس ــت کس منتظردس
ــی  ــی خواهندگاه ــه تنهام ــانه ام بگذارد.هم ش
مرالمــس کنندکــه آیــا مــن هنوزهســتم؟ومن 

ــورم. ــی خ ــکان م ــکان ت ــی خورم،ت ــکان م ت
ــده ای دیگردرآســتانه  ــچ چیزشــوم یافرخن هی
ی وقــوع نیســت.برای همیــن اســت کــه 
ــت. ــان اس ــم آس ــت برای ــرش حقیق دیگرپذی

ــم فکرهــای  پذیــرش ایــن کــه دیگرنمــی توان
زیباوجنــون آمیــزی داشــته باشــم.

ــرای  ازهرچیــزی آنقدرفاصلــه گرفتــه ام کــه ب
بدســت آوردن دوبــاره شــان بایدســالها تــاش 
ــدام  ــم ان ــی کن ــس م ــم،راه بروم،بدوم.ح کن
هایــم از هــم دورند،مفصــل هــای شــان از 
هــم فاصلــه گرفتــه اند.فاصلــه ی مفصــل 
ــتند.مهره  ــول هس ــد معم ــتراز ح ــم بیش های
هــای کمــرم آن قــدر از هــم دورنــد و چشــم 
ــودم  ــه از خ ــم اند...ک ــان  دور از ه ــم چن های
خیلــی فاصلــه گرفتــه ام از هــر چیــز اطرافــم، 
ــد  ــتند از کم ــه دم در هس ــم ک ــش های از کف
ــی  ــر نم ــه فک ــان دورم ک ــم چن ــاس های لب
کنــم بتوانــم روزی بــرای لبــاس پوشــیدن بــه 
آنهــا برسم.شــاید ایــن کــه در آیینــه میبینــم 
دیگــر مــن نیســتم.تصویردیگری ســت کــه از 
ــد.  ــی آی ــاال م ــی غلطدوب ــن م ــره م روی چه
ــن  ــه از م ــت.یک نیم ــن اس ــه ای از م ــا تک ی
اســت.تکه ای کــه نمــی خواســته امــا آمــده و 
صورتــم کــه بایــد مــی آمــد و نیامــده اســت.

تکــه هــای مــن از هــم فاصلــه گرفتــه اند.مــن 
ــی کنم.هرقســمتی  ــی م ــه دارم زندگ ــا فاصل ب
از مــن درگوشــه ای ازخانــه دارد زندگــی مــی 
کند.بافاصلــه از دیوارهــای خانــه ،بــا فاصلــه از 
دیــوار هــای اتاقم.بــا فاصلــه زیــادی از دســت 
ــرده  ــاد ک ــه ایج ــن فاصل ــی در م هایم.زندگ
ــه  ــی فاصل ــن از زندگ ــه م ــدر ک ــت.آن ق اس
گرفتــه ام.و بــرای ایــن کــه بتوانــم در ابتــدای 
روز دســت بــه کاری بزنــم بایــد خیلــی تــاش 
ــه  ــم را ب ــوارح بدن ــا و ج ــام اعض ــا تم ــم ت کن
ــروم. ــوم و راه ب ــد ش ــم و بلن ــل کن ــم وص ه

هــر لحظــه ســال هــا طــول مــی کشــدتا بلنــد 
شــوم.

دچــار  هــا  فاصلــه  معنــای  دربــاره  اگــر 
ــی توانســتم  ســوءتفاهم نمــی شــدم شــاید م
ــدن از  ــاده ش ــد از پی ــاید بع ــاورم. ش دوام بی
ــینی  ــه ماش ــوار شــدن ب ــاره س ــین و دوب ماش
دیگــر و پیــاده شــدن از ماشــین ودوبــاره 
سوارشــدن بــه ماشــینی... بــه یــاد مــی آوردم 
ــد  ــق بای ــوز دقی ــتخوان س ــح اس ــن صب در ای

ــم؟ ــه کن چ
ــا دقیــق مــی دانســتم دارم از کجــا  و  ــا آی ام
ــانی  ــه کس ــا و چ ــه کج ــانی دور و ب ــه کس چ
نزدیــک مــی شــوم.آدم هــا و فضــای اطرافیانــم 
ــت  ــی واقعی ــوند ول ــی ش ــوض م ــه ع ــر چ اگ
اطرافیانــم همــان اســت کــه بوده.پــس وهمــی 
ــس  ــم پ ــی بین ــم م در کار نیست.باچشــم های

ــت. ــی درکارنیس خیال
آقا همین کنار...

پیــاده مــی شــوم ...مغــازه هایکــی یکــی 
درحــال بازشــدن هســتند.کاهم را روی گوش 
ــی  ــاال م ــم را ب ــی کشــم ...شــانه های ــم م های
ــداد  ــای پالتو،امت ــب  ه ــت در جی ــرم و دس ب
خیابــان را شــروع مــی کنــم.در ایــن نقطــه از 
زندگــی ام بهتریــن چیــز بــرای مــن فراموشــی 
ــی کــه شــروع کــرده ام  ست.فراموشــی خیابان
ــوی  ــان ها.جل ــه خیاب ــای هم ــی انته وفراموش
مغــازه ای مــی ایســتم کــه شیشــه هایــش را 
بخــار گرفتــه اســت بایــد چیــزی گــرم بنوشــم.

یــک لیــوان شــیر داغ مثلن.دســت هــا و دهــان 
هایــی از پشــت شیشــه بخــار گرفتــه در حــال 
خــوردن هســتند. دســت هایــی کــه نــان پــاره 
مــی کننــد و دهــان هایــی کــه مــی درند.امانه 
ــی  ــه م ــم.هروقفه ولحظ ــع برس ــه موق ،بایدب
ــه  ــا اورا از ادامــه ی کاربازبدارد.ب ــد مــن ی توان
ــای  ــوق ه ــم. از تعدادب ــی ده ــه م ــم ادام راه

ــد شــهر دارد از  ــی شــود فهمی ــا م ماشــین ه
ــر  ــه دیگ ــود...یک دقیق ــی ش ــدار م ــواب بی خ
ــانم  ــان برس ــای خیاب ــه انته ــودم را ب ــد خ بای
.اگــر قــرار اســت زندگــی برایــم اهمیــت 
داشــته باشــدباید بــه رویایــم بپــردازم.و بــرای 
ــت  ــد حرک ــردازم بای ــم بپ ــه رویای ــه ب ــن ک ای

ــم... کن
ــر  ــم او را ببینم...زودت ــه مــی توان از ایــن فاصل
ــن  ــر از م ــه زودت ــت .همیش ــده اس ــن آم از م
مــی آیــد. همیشــه کنجــکاوی ،خــواب هایــش 
ــی  ــل م ــش را زای ــد .طاقت ــی کن ــرام م را ح
ــد  ــی بیفت ــت اتفاق ــران اس ــه نگ کند...همیش
ــدارد  ــر ن ــت واو خب ــاده اس ــد افت ــی ترس یام
هنــگام  بــه  اش  اولیــن جملــه   .همیشــه 
ــر  ــی اگ ــن اســت :چــی شــده ؟.حت ــم ای دیدن
ــد  ــم بای ــرم وبگوی در نیمــه شــبی تمــاس بگی
اوراببینــم اولیــن حرفــش ایــن اســت:چی 

ــده؟ ــه ش ــرای حرف...چ ــرار ب ــا ق ــده؟ ی ش
ــا  ــه پ ــا ب ــا پ ــرما را ب ــی کندس ــعی م داردس
ــر نفســی  ــا ه ــرون کند.ب ــش بی ــردن از بدن ک
تــوده ای ابــر از دهانــش بیــرون مــی آید.نفس 
ــود و مضطــرب هســتند.نزدیک  ــه ال هایــش م
تــر کــه مــی شــوم تصویــرش روشــنایی 
بیشــتری مــی گیرد.قامــت بلنــد و باریــک 
بــا چکمــه هــای بلنــد زیتونــی زمســتانی اش 
ــش را  ــوه ای ــو قه ــی کند.پالت ــرم م ــم را گ دل
البــدروی مانتــو سبزســیرش پوشــیده و شــالی 
کــه کشــیدگی گردنــش را بــه تمامــی در 
ــد.  ــی آی ــم م ــه طرف ــدم. ب ــی بین ــه. م برگرفت
بــا قامتــی قــوز کــرده از زورســرما بــه طرفــم 
مــی آید.دنــدان هایــش چنــان روی هــم 
مــی لرزنــد کــه وقتــی روبرویــم مــی رســدبه 
ســختی صــدای چــی شــده...اورا مــی شــنوم.

ســری تــکان مــی دهــم و از مقابلــش رد مــی 
ــد ــی آی ــم م ــوم .دنبال ش

ــد  ــای گرم.بای ــه ج ــم ی ــم:اول بری ــی گوی .م
چیــزی بخوریــم.

بــه آســمان نــگاه مــی کنم.خورشــید دارد 
ــت  ــی کند.درخ ــن م ــک را روش ــمان تاری آس
هــای چنــار بــا فاصلــه هــای معیــن و قامتــی 
افراشــته ســرما را تــاب مــی آورند.ماشــین هــا 
بــا شــتابی مثــل هــر صبــح سرنشــینان را بــه 
ــانند.خودم را درون  ــی رس ــان م ــل کارش مح
ــی  ــرو م ــه از روب ــم ک ــی بین ــی م ــک تاکس ی
آید...اتوبوســی پــراز مســافران بــا ســرهای 
ــت  ــواب آلودپش ــه و خ ــر شیش ــده ب ــم ش خ
چــراغ قرمــز ترمــز کــرده اســت. درون اتوبوس 
ــی کــه مــردی  ــاده روی ــه پی هســتم وخیــره ب
ــری کــه  ــه همــراه دخت ــد ب ــی بلن ــا گام های ب
ــه میــدان  ــه نظــر مــی رســد رو ب مضطــرب ب
مــی روند.نرســیده بــه میــدان روبــروی مغــازه 
مــرد مــی ایســتد تــا دختــر بــه او برســد.داخل 

ــد. مــی رون
ام. کلوچــه هــای  روبــروی پونــه نشســته 
ــی  ــی دهم.وقت ــفارش م ــای س ــری و چ انجی
ــخ زده اش  ــای ی ــت ه ــه انگش ــی آورندپون م
ــه  ــب ب ــارد و ل ــی فش ــای م ــوان چ را دور لی
لیــوان ،بــی حرکــت نگاهــم مــی کند.برخــاف 
همیشــه چشــم هایــش نمــی درخشــند.جرعه 
ــنوم  ــرم بش ــی گوید:منتظ ــد و م ــی نوش ای م
کــه چــرا صبــح بــه ایــن زودی مــی خواســتی 

ــم؟ ببینی
ــم  ــای زوده ــح ه ــم صب ــتم ببین ــی خواس -م

ــکلی... خوش
-می بینی که هستم ...!!!بعدش!!!؟

- خواستم بگم امروز وقتشه 
- وای...خدای من...

پولشــو  قبلــن حرفشــو زدیم...تــو  ولــی   -
گرفتــی مگــه نــه...

- آره 
- ولی دیشــب گفتی ببینم چی میشه

- خــب چیــزی نشــد...تو قــول داده ای پونــه...
ــه  ــن قضی ــه ای ــع ب ــوام راج ــی خ ــه نم دیگ

ــم. ــرف بزنی ح
گــزارد. مــی  میــز  روی  را  چــای  لیــوان 
ــود. ــی ش ــع م ــش جم ــم های ــک در چش اش

مــی گویــد:کاش نمــی دیدمــت...کاش باهــات 
آشــنا نمــی شــدم.کاش نیازپــول نداشــتم 
.کاش پــول هــا رو خــرج نمــی کــردم و مهــم 
تــر از همــه ایــن هــا کاش قــول نــداده بــودم.

ــوی وجــودم  ــاوت ت ــه کارمتف کاش هیجــان ی
ــود. ــت نب ــچ وق هی

خواهــش مــی کنــم پونــه دوبــاره شــروع 
ــو شــاید بیســتمین نفــری هســتی کــه  نکن.ت
قــول انجامــش را دادن ولــی زدن زیــرش . 
تــو گفتــی هــر چــی باشــه انجامــش میــدم...

ــنهاد  ــن پیش ــم و م ــرف زدی ــد روزی ح چن
ــه شــنیدی راضــی شــدی  ــم رو ک دادم .دالیل

ــدی؟ ...نش
ــدت  ــن م ــن ای ــی من...م ــدم ...ول ــرا ش - چ
بهت...چــه جــوری بگــم...کاش اصلــن بهــت...

- بس کن پونه.
پونــه مــی دانــد بحــث کــردن بــا مــن بیهــوده 
ســت.بلند مــی شــویم و بــه خیابــان مــی 
ــر  ــورده آرومت ــه خ ــی گوید:ی ــه م ــم پون زنی

ــام ... ــش ه ــن کف ــا ای ــن ب م
خیابــان شــکل متغیــر و ســیالی دارد.بــه 
ماشــین هــا نــگاه مــی کنم.مســافرهمه ی 
ــا  ــه ی آن ه ــده ی هم ــتم. رانن ــن هس آنهام
مــن هســتم. پشــت فرمــان همــه ی ماشــین 
هانشســته ام. هــر چــه تعــداد آن هــا بیشــتر 
ــی  ــتر م ــودم بیش ــه ام از خ ــوند فاصل ــی ش م
شــود. از چیــزی کــه بایــد بــه آن برســم 
بیشــتر مــی شود.ســاعتی از صبــح گذشــته و 
خیابــان دارد شــلوغ مــی شود.مســافرین درون 
ــی  ــراغ راهنمای ــای چ ــه ه ــا ثانی ــین ه ماش
ــوداما  ــی ش ــبز م ــراغ س ــمارند .چ ــی ش را م
ــه  ماشــین مــن حرکــت نکــرده اســت. دارم ب
ــا  ــه ب ــردی ک ــم و م ــی کن ــگاه م ــاده رو ن پی
ــرد  ــده اســت .م ــرون آم ــازه بی ــری از مغ دخت
ــای  ــا گرم ــی کندت ــا م ــش ه ــت های در دس
ــر  ــتانش بدهد.دخت ــه انگش ــش را ب ــه های ری
باقــدم هــای گربــه وارش ســعی مــی کنــد بــه 

ــد. او برس
صــدای ممتــد و کــر کننــده ی بــوق هــا 
باعــث مــی شــود کــه چشــم از آن هــا بــردارم.

حرکــت مــی کنــم . مــرد بــه ســمت ایســتگاه 
مترومیــدان حرکــت کــرده اســت.تازه متوجــه 
ــی لنگــد  ــم م ــع راه رفت ــرد موق ــی شــوم م م
ــر باشــد و  ــاه ت ــای راســتش کوت ــگار کــه پ .ان
ــود.آخرین  ــی ش ــیده م ــی کش ــال آن یک دنب
ــین  ــل ماش ــه بغ ــا را در آین ــر از آن ه تصوی
ــم  ــع راه رفت ــرد موق ــدن م ــه ب ــم ک ــی بین م
مــوج بــر مــی داردامــا بــا ایــن وجــود از دختــر 
ــال  ــررا دنب ــدام مرد،دخت ــر اســت.موج ان جلوت
ــیدبه  ــور خورش ــد.خطی ازن ــی کش ــودش م خ
ــی  ــس م ــد و منعک ــی تای ــین م ــه ی ماش آین

ــم. ــی بین ــردرا نم ــورت من.م ــود درص ش
چشــم هایــم را کوچــک مــی کنــم تــا از خــط 
ــن  ــر شــرجی ای ــوه اب ــان انب ــه از می ــوری ک ن
روزهــا رویــم افتــاده درامــان بمانم.ســعی 
میکنــم بــه جنــاب ســروان امینــی نــگاه کنــم.

مــی گوید:میدونــم فقــط ده روز بــه خدمتــت 
ــن  ــروز رو بیا.ای ــن ام ــط همی ــی فق ــده ول مون
ــم  ــی تون ــژه ای داره.نم ــت وی ــه اهمی منطق

ــم. ــتفاده کن ــه اس ــی تجرب ــربازهای ب ازس
ــا  ــت اینج ــن از اول خدم ــی م ــی گویم:ول م
ــرام بیافتــه.... بودم.اگــه ایــن روزهــا اتفاقــی ب

ــه  ــه.خودت ک ــون منفجربش ــی ش ــه یک کافی
ــهرم  ــوی ش ــن ت ــروان م ــاب س ــی جن میدون

ــه. ــه راهم ــم ب ــی چش یک
ســروان امینــی مــی گوید:همیــن یــه امــروز...

میام.بهــت  فــردا  بگــو  بــزن  زنــگ  اصــن 
تشــویقی میــدم.

مــی گویم:تابســتون اینجاجهنمــه و وقتــی 
ــد  ــی بای ــم ه ــو میکن ــه کارم ــم ک ــم میش خ
عــرق بریزم.خــودت کــه میدونــی خنثــی 
کــردن میــن تمرکــز میخــاد و منــم ایــن روزا 
ــاب  ــت جن ــا نیس ــم اینج ــاغ ندارم.دل دل ودم

ــروان. س
ــی  ــک نگهبان ــری کناراتاق ــی حصی روی صندل
روبــه میــدان میــن مــی نشــینم وســعی مــی 
کنــم نفــس بکشم.ســعی مــی کنــم اکســیژن 
ــم  ــه های ــه ری ــده درهــوای شــرجی راب باقیمان
بکشــم.آنقدر آب تــوی هواهســت کــه بــه 

ــاده ام. ــس افت ــس نف نف
هجــوم  اســت  سبزشــده  چــراغ  ازوقتــی 
میــدان  منتظربســمت  هــای  ماشــین 
ســرازیرمی شوند.ســربرمی گردانــم تاپونــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــارم ردم ــینی ازکن راببینم.ماش
ــت  ــوری درس ــت.اماخط ن ــده اش آشناس رانن
ازشــکاف دوســاختمان بلندعبورکــرده وافتــاده 
روی شیشــه ی پنجــره ی ماشــین.روی چهــره 

ــن. ی م
باصــدای دســتگاه میــن یــاب دســته ی بلنــد 
ــذارم  ــی گ ــارم م ــاب را کن ــن ی ــه ی می میل
ــگاه  ــربازی ن ــه س ــمی ب ــی نشینم.زیرچش وم
مــی کنــم کــه ازامــروز کارش راکنارمــن 
ــات ــارم چمب ــیانه کن ــرده است.ناش ــروع ک ش

ــی  ــازه خنث ــن ت ــی می ــت وقوط ــه زده اس م
شــده راکــه دســتش داده ام مثــل یــک شــی 
ــش  ــه ونگاه ــت گرفت ــت بادودس ــران قیم گ
مــی کند.مــی گویم:بایدممنونــش باشــیم کــه 

ــرده. ــون نک ــاره م ــت وپ ــزده ل ن
تپیــدن  کندلبخندبزند.صــدای  مــی  ســعی 
قلبــش رامــی شــنوم .میــن خنثــی شــده 

رادرکولــه پشــتی اش مــی گــذارد.
ــه  ــه زورازت ــم ب ــده ونفس ــک ش ــم خش گلوی
ازشــدت  آید.زمیــن  مــی  بیــرون  حلقــم 
ــا  ــن ه ــت ومی ــورده اس ــس خ ــرجی خی ش
ــن  ــی آیند.ای ــاال م ــن ب ــی از دل زمی ــه راحت ب
ــا اینکــه ســی ســال از کارگذاشــتنش  یکــی ب
گذشــته ولــی تمیــزو بــراق مانــده اســت.

میــن هــای ضدنفرزیتونــی رنــگ هســتند.مثل 
چشــم هــای درنازیتونــی هستند.چشــم هــای 
ــتند. ــی هس ــا زیتون ــن ه ــگ می ــه رن ــا ب درن

درناگفت:اینقدنگوچشــمات زیتونــی هســتن.یه 
جــوری هــول میشــم وقتــی نیــگام میکنــی.

ــتند.من  ــن جلوترهس ــروه ازم ــای گ ــه ه بچ
ــردا  ــا اســت کــه قراراســت ف ــه درن حواســم ب

ــش. ببینم
وحواســم بــه ســربازی ســت کــه قراراســت بــه 
ــرون  ــب بی ــتمالی از جی ــوزش بدهم.دس اوآم
مــی  راپــاک  ام  پیشــانی  آوردوعــرق  مــی 
ــودتوی  ــه بش ــت.چیزی ک ــن هوانیس کند.اصل
داد.ســربازمی  وبیــرون  هــا کشــید  شــش 
خفــه  گویــم:دارم  خوبه؟مــی  گوید:حالــت 
میشــم.می خواهدبرایــم آب بیاورد.بلندمــی 
ــده  ــی ش ــه از مسیرنوارکش ــودوبجای اینک ش
ــی  ــد ومرادورم ــی کن ــن عبورم ــرود ازجلوم ب
زند.فرامــوش کــرده اســت کجاست.دیشــب 
بــه اویــادآوری کــرده بــودم :از حــاال بــه بعــد 
ــوی میــدان  همیشــه وهرجابایدفــرض کنــی ت
میــن هســتی.اینکه بدونــی تــوی میــدان میــن 
ــن  ــردن خودمی ــی ک ــم ترازخنث ــتی مه هس
هاســت.حتی وقتــی میــری مرخصــی هــم 
ازمیــدان میــن خــارج نشــده ای.تــوی تاکســی 
تــوی خیابــون وقتــی داری تــوی پــارک قــدم 
بزنــی وتــوی خونــه شــب تــوی تخــت خوابــت 
ــن  ــن هســتی.فقط درای ــدان می ــوی می هــم ت
ــن  ــل م ــده بمونی.مث ــی زن ــه میتون ــه ک صورت
ــن  ــه ای ــم رو دوام آوردم.اگ ــه خدمت ــه هم ک
ــی  ــکک مکان ــت تف ــه ذهن ــی ممکن کارو نکن
ــون  ــودش نش ــزوم از خ ــع ل ــتی درموق درس
ــه ای  ــی ...بمب....رفت ــی میبین ــک وقت نده.وی

ــوا... روی ه
انگاروزنــی نداشــته باشــیم....روی هوارفتــه 
آهســته  باحرکــت  فیلمــی  ایم.مثــل 
ــم  ــویم.بعدباصورت افتادی ــی ش ــق م درهوامعل
ــم روی  ــادی افتادی ــه زی ــا فاصل روی خاک...ب
ــه  ــورده ی شــرجی.یک دفع ــس خ ــاک خی خ

همــه جاســاکت شــد.ودیگرجایی ندیــدم.
وقتــی چشــم بــاز کــردم عمــل را انجــام داده 
ــاه تــر شــده اســت. ــد ..پــای راســتم کوت بودن

اســتخوان ســاقم کوتاه شــده .از بقیه اســتخوان 
ــه  ــن فاصل ــم از زمی ــه ...پای ــه گرفت ــا فاصل ه
گرفتــه اســت.هیچ ســوء تفاهمــی نیســت 
.وقتــی کســی پایــش از زمیــن فاصلــه بگیــرد 
در واقــع از زندگــی فاصلــه گرفتــه اســت.وقتی 
ــم  از  ــا ه ــت درن ــه گرف ــن فاصل ــم از زمی پای
ــه گرفــت کــه  ــه گرفت.آنقــدر فاصل مــن فاصل
بــرای دیدنــش بایــد ســالها راه مــی رفتم.مــی 

ــدم. دوی

بــه پونــه مــی گویم:بریــم ایســتگاه مترو.فــک 
کنــم دیگــه بــه انــدازه کافــی شــلوغ هســت.

مســافرها پــا بــه پــا مــی کنند...همــه منتظــر 
ــتند.از  ــی هس ــرن صبحگاه ــن ت ــیدن اولی رس
ازدحــام رد مــی شــویم و پــا روی خــط قرمــز 
ــت  ــم:روی حرف ــی گوی ــه م ــه پون ــی مانم.ب م

ــد:آره هســتم. کــه هســتی ؟مــی گوی
تــرن بــا ســرعت از ســیاهی انتهــای تونــل وارد 
ــه را در دســتم  ــی شود.دســت پون ایســتگاه م
مــی فشارم...دســتش ســرد اســت و مــی لــرزد.

تــرن چنــد قدمــی ماســت .رویــم بــه پونــه وبه 
ــادش  ــرعت زی ــا س ــرن دارد ب ــه ت ــمتی ک س
ــه  ــای پون ــی شود.چشــم ه ــک م ــا نزدی ــه م ب
بســته اســت .هــم چنــان کــه رو بــه پونــه دارم 

مــی گویــم :حــاال...
ــرت  ــد.... پ ــی ده ــار م ــتش را فش ــه دس پون

ــرن... ــو ت ــوم جل ــی ش م
کنم.صــدای  نمــی  احســاس  چیزخاصــی 
ــی  ــوری درســرم م ــراه ن ــه هم ــه ب ــه ای ک تق
ــچ. ــر هی پیچید.انفجارکوچکــی درســرم و دیگ

انــگار کــه وزنــی نــدارم .از همــه چیــز فاصلــه 
ــز  ــه حــاال قرم ــرن ک ــه ی ت ــی گیرم.ازدماغ م
ــه  ــه ک ــرم.از پون ــی گی ــه م ــده اســت فاصل ش
ــه  ــد چ ــی خواهدببین ــته ونم ــم هارابس چش
شــده اســت فاصلــه گرفتــه ام انگارکــه وزنــی 
نــدارم ...مثــل حرکــت آهســته یــک فیلــم،در 
هــوا معلق.تصویرخــودم را کــف بــراق ایســتگاه 
ــس  ــه ک ــه چیزوهم ــه از هم ــم ک ــی بینی م
فاصلــه گرفتــه ام.دوراز زندگی؛درهوا،معلــق 

ــده ام. ش

فاصله
بهزاد نژاداحمدی

داستان

خانه ی خوبان

دوازده ســال بــه عقــب برگشــته ام، دوازده بهــار 
ســمج بــا صبــح هــای کســالت آور و دوازده 
ــی  ــی خاصیت ــه ی ب ــا پنک ــرجی ب ــتان ش تابس
ــی  ــوار م ــه در و دی ــر ب ــرده ت ــه دم را دم ک ک
ــت  ــه نکب ــود، البت ــی ب ــک زندگ ــودش ی زد؛ خ
ــودم  ــه ب ــم ک ــا. همان ــی ه ــل همــه ی زندگ مث
ــر  ــی خب ــا را ب ــقیقه ه ــه ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ســفید کــرده ام، جلــوی ســرم خالی شــده،تقریبا 
کچلــم و چیزهــای دیگــر. تــوی زندگی پوســیدن 
ــک ســره پوســیدم،  ــا ی طبیعــی اســت، مــن ام
بــا فــرق خوشــبختی و وهــم، و فصــل هــا مــال 
مــن نبودنــد. بــا پانــزده دنــدان، گیریــم آن ســه 
ــدان اســت، غــذا  ــا پوســیده هــم اسمشــان دن ت
خــوردن هــم چنگــی بــه دلــم نمــی زنــد. دوازده 
ســال قبــل همــه چیــز مثــل امــروز بــود: تنهــا، 
ــم فقــر را  ــی و،احمــق. ایــن کــه دای دســت خال
ــر است،دانســتن  ــر بدت ــی از خــود فق حــس کن
ــر اســت. دوازده ســال گذشــت غــرق غصــه  بدت
و جبــن و کرامــت هــای گهــگاه، و ایــن قاعــده 
بــود. بلــه! و مــن مفتخــرم اعــام کنــم باالخــره 
ــم و دانســتم رازی در  کســی را در آغــوش گرفت
ــه  ــو چ ــا ت ــوس ب ــوش ون ــان آغ ــت. می آن نیس
فــرق هســت؟ فرقــی میــان تــو و آن هــا هســت؟ 
یــک چنــد احســاس مــی کــردم مــردی شــده ام 
بــا شــغلی و زنــی مــال خــود، مثــل مأمنــی برای 
ــور، چــون کنامــش، آن جــا مــی آســودم و  جان
مــرد بــودم؛ دوبــاره پســرم، دســت و پــا چلفتــی، 
هیــز، خجالتــی و احمــق، یــک پیرپســرم. حال و 
روزم از آینــه پیداســت. از چیزهایــی مــی گویــم 
ــی  ــد، م ــی بودن ــی معن ــم ب ــا برای ــدت ه ــه م ک
ــال  شــنوی؟ مــن هــم چــس نالــه مــی کنــم! ب
ــه  ــا ب ــا دنی ــز آن بااله ــال و، ج ــودم ب درآورده ب
چیزیــم نبــود. ببیــن حــاال بغــض هــم مــی کنم! 
حقیقــت دارد. متأســفانه دوباره پسرم،پیرپســرم...

امــروز هم ســر کار نرفتــم. هرچه تمــاس گرفتند 
بــی فایــده بــود. چــرا بایــد از خانــه بیرون بــروم؟ 
ــن  ــه ی ب ــای کوچ ــت، انته ــه ام این-جاس خان
ــه، ســوراخی هســت  بســت، پشــت پهلــم و گزن
تــوی زمیــن، مثــل مــار بایــد تویــش بخــزم تــا 
هــال کوچکــم را ببینــم. وســط هــال انجیــر بــی 
خاصیتــی برخاســته بــا میــوه هــای چســی بــی 
خاصیــت. نمــی دانــم چــرا و از کــی اجــازه دادم 
بــرای خــودش قــد بکشــد؟ عجالتا گــردن کلفت 
وســط خانــه ایســتاده، بــا شــاخه هایش توســری 
مــی زنــد به غفلــت. پشــت انجیــر، بعــد آن تونل 
طویــل خفــه، اتــاق خــواب برای خــودش افتــاده، 
ــدون پنجــره  ــد. ب ــد الب چیزکــی ســبز مــی کن
حضــورش پررنــگ تــر اســت، بــوی خــاک مــی 
ــه  ــا ک ــال ه ــوب و آن س ــوی گل مرط ــد، ب ده
مــن بچــه بــودم، بویــش همیشــه غــم داشــت. و 
آشــپزخانه؟ آشــپزخانه مــال وقتــی بود کــه هنوز 
مــرد بــودم؛ حــاال حتمــا جایــی ســمت شــاخه 
ی غربــی انجیــر هســت، مشــغول کار خــودش، 
شــاید هــم کســی چــای دم مــی کنــد. بیخــود 
ــود  ــی ش ــاورش م ــی ب ــم. ک ــی کن ــلوغش م ش
دختــری بــا آن مانتــوی کوتــاه جلوبــاز و شــلوار 
جــذب جیــن، کــه از قضــا گــران هــم هســتند، 
ــل ورودی مثــل خرگــوش تپــل کوچکــی  از تون
بیایــد تــوی چنیــن خانــه ای؟ تــازه بــا آن شــال 
ســفید کــه هــی بــه ریشــه هــا مــی ماســد و نــخ 
ــه  کــش مــی شــود. اصــا چطــور خــودش را ب
خانــه مــی رســاند؟ تصویــری کــه از او در ذهنــم 
ــار خــوش  ــه م ــوش اســت و ن ــه خرگ ــده، ن مان
ــی اســت  ــاه چاق ــر قدکوت ــی، دخت ــش و رنگ نق
کــه فقــط پوزخنــد مــی زنــد و مــی توانــد تمــام 
کوچــه و پهلــم هایــش را بخــرد. ایــن تویــی کــه 
حــاال تحقیــرم مــی کنــی و نگاهــت مثــل دروغ 
بــاالی ســرم ســنگینی مــی کنــد؟ دوازده ســال 
گذشــته و البــد همیــن جــا زندگــی مــی کــرده 
ایــم، اگــر نــه پــس ایــن کمــد لبــاس هــای زنانه 
تــوی اتــاق خــواب چــه مــی کنــد؟ ایــن ســینه 
بنــد مشــکی کــه هنــوز بــوی کــرم می-دهــد و 
آن پیراهــن گل بتــه ای... تــو ایــن جــا بــوده ای. 
هرچنــد عکســی نداریــم... وقتــی مــی توانســتیم 
جلــوی آینــه بایســتیم عکــس چــه لطفــی 
ــی  ــر کار م ــه س ــردا ب ــد، ف ــب، باش ــت؟ خ داش
روم. فــردا نمــی روم. یعنــی فــردا هــم؛ حوصلــه 
ــال و  ــی دوازده س ــردا یعن ــدارم، ف ــردا را ن ی ف
دویســت و بیســت و دو روز قبــل، یعنــی هنــوز 
ســیگارم بهمــن اســت. یعنــی تــو ایــن جــا بــوده 
ــواب  ــر از خ ــز بهت ــچ چی ــم، هی ــی خواب ای... م
نیســت. اگــر آمــدی حتمــا ســماور را آتــش کن، 
دلــم لــک زده بــرای چــای دونفــره. نــان و پنیــر 
هــم از ســر کوچــه بگیــر. بــه موقــع بیــدار مــی 
شــوم. حتمــا. اگــر دوبــاره رفتــی، قبل بیــداری ام 
رفتــی، پــای همیــن کاغــذ بنویــس و بگــذار روی 
کمــد، پــای آینــه. مــی دانــم کــه بازهــم ایــن جا 

بــوده ای،تــوی آینــه.

علی خاکزاد
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عبداهلل سلیمانی

در  جانبه  همه  توسعه  به  توجه  با  امروز  جامعه  نیاز  ترین  اساسی 
کتاب خواندن  و  کتاب  مطالعه  موفق،  و  یافته  توسعه  کشورهای 
وتوسعه فرهنگ کتابخوانی می باشدمطالعه جزء نیازهای اجتماعی 
همبه  است  قادر  خواندن  وکتاب  مطالعه   با  انسان   . است  انسان 
عنوان  به  بپردازد  فردی خودش  های  نگرش  و  ها  اندیشه  تعمیق 
یک انسان مسئولیت پذیر و گاه و شهروندی اندیشمند نقش خود 
را به خوبی آگاه شود و هم ه با اندیشه های دیگران رابطه برقرار 
کند و از دستاوردهای علمی و ادبی دیگران بهره مند شود مطالعه 
و کتابخوانی ، نیاز روانی را ارضا می کند و در کنار کمک به رشد 
شناخت ، جنبه های عاطفی و اجتماعی انسان را نیز غنا می دهد . 
آگاهی در بنیادی ترین و پایدارترین صورت از طریق کتاب و کتابت 
به دست می آید . شکوفایی استعدادها و بارور شدن اندیشه ها نیز 
بر همین مرکب سوارند . باید باور کنیم که راه اصلی و پایدار توسعه 
از وادی فرهنگ می گذرد و کتاب و کتابت نفش تعیین کننده ای 
این وادی دارند )اکبری، 1383( هر جامعه ای که بخواهد در  در 
مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد باید برای مطالعه و کتاب خوانی 
سرمایه گذاری اساسی انجام دهد. همچنین بی توجهی به کتاب و 
کتاب خوانی یک بیماری فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود که 
ناشی از فراگیر نشدن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین اقشار 
مردم یک جامعه است و می تواند در دراز مدت ضربه های جبران 
ناپذیری بر پیکره فرهنگ کشور وارد کند )کاربخش راوری، 1387(. 
مطالعات موثق در حوزه فرهنگ و توسعه وتعمیق  فرهنگی نشان 
می دهد اساسی ترین راه برای توسعه فرهنگ کتابخوانی تمرکز و 
توجه مسئولین و جامعه به نظام آموزشی ویژه مدارس کشور می 

باشد
از آنجا که دانش آموزان بخش عظیمی از افراد جامعه هستند، تالش 
در  جهت تعمیق و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تقویت 
بینش و نگرش  علمی آنها یک ضرورت اساسی است. هر قدر میزان 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی  در بین دانش آموزان توسعه و گسترش 

یابد و جایگاه واقعی خود را در مدارس و  نظام آموزشی بیشتر بیابد 
شاهد رشد  شاخص های فرهنگی کشور خواهیم بود صحبت کردن 
از آمار مطالعه سرانه مردم ایران دیگر کلیشه شده است آنگونه که 
صاحبنظران حوزه فرهنگ می گویند پاشنه آشیل مطالعه در ایران 
به نظام آموزشی ما بر می گردد در حال حاضر بهترین و مطمئن 
ترین راه برای رشد مطالعه و تشویق جامعه به مطالعه تنها و تنها از 
مدرسه شروع می شود. به جرات میتوان گفت بهترین مسیر برای 
حتی پیشرفته ادبیات ما هم آموزش در مدارس می باشد اگر تشویق 
ها از سطوح دبستان شروع بشود و تا مقطع دانشگاه ادامه یابد، صد 
در صد وضع ادبیات ما هم فرق خواهد کرد. امروز همه ما می دانیم

کتاب های درسی برای بچه های ایرانی جذابیت بسیار کمی دارد. 
برای اینکه نویسندگان خوب ایرانی به تدریج از محتوای کتاب های 
درسی حذف می شوند. پس بنای ادبیات ما هم از اینجا شروع می 
شود. در مورد اهمیت توجه به کتاب و فرهنگ کتابخوانی در نظام 
آموزشی یکی از صاحب نظران  می نویسد: نظام آموزشی در ایران 
و در سراسر جهان از دو جنبه می تواند در میزان کتابخوانی یک 

جامعه اثربخش باشد.
تاثیر اول آن به محتوای کتابهای درسی و جذاب بودن و انتخاب 
به  نسبت  را  کودکان  که  مطالبی  انتخاب  گردد.  برمی  مطالب 
کتابخوانی عالقمند کند، نقش بسیار مهمی در این میان بازی می 

کند.
میزان  آمدن  پایین  دلیل  به  دنیا  آموزشی  های  ازنظام  بسیاری 
کتابخوانی در جامعه، مطالب درسی را ارزیابی کرده اند تا ببینند که 
آیا این مطالب به اندازه کافی برای دانش آموزان جذابیت دارند تا 

تبدیل به یک انگیزه و فرهنگ کتابخوانی تبدیل بشوند؟
اما بعد دومی که در بسیاری از نظام های آموزشی مورد تجدید نظر 
قرار گرفته است، این است که نظام های آموزشی به طور مستقل و 

از همان ابتدا، دانش آموز را به »کتابخوان« تبدیل می کنند.
را  آموزشی  های  فعالیت  از  بخشی  فقط  درسی  های  کتاب  یعنی 
تشکیل می دهند.برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و برای افزایش 
آموزشگاهی،  کتابخانه های  تجهیز  بر  عالوه  باید  مطالعه  سرانه 

کتاب های آن ها وجین شده و کتابداران فعال و متخصص در مدارس 
به کار گرفته شوند. ضمن آن الزم است در درجه اول اتاقی تمیز و 
مجهز با انواع کتاب های انتخاب شده به ویژع کتاب هایی در حوزه 
ادبیات داستانی و نیز ایجاد محیط شاد فضایی را ایجاد کرد دانش 
به  همگی  دیگر  امروز  کنند.  مراجعه  کتابخانه  به  رغبت  با  آموزان 
توسعه کشور  و  پیشرفت  اساس  و  اصول  اند  برده  پی  واقعیت  این 
التدا توسعه فرهنگی می باشدنگاهی گذرا به علل موفقیت کشورهای 
این  از  واقعیت است که بخش عظیمی  این  پیشرفته جهان مبین 
و  این کشورها  نوجوان  و  به نسل جوان  توجه  ها مرهون  موفقیت 
بوده  آنان  استعدادهای  و شکوفایی  سرمایه گذاری در جهت رشد 

است.
کتب  مطالعه  و  کتابخوانی  به  تشویق  کارشناسان  بعذعقیده 
غیردرسی باید در مدرسه اتفاق بیفتد مشکل مطالعه به کل مدارس 
کشور ما مربوط می شود این در حالی است که ۶۰ درصد مدارس 
کشور کتابخانه ندارند. مدارسی که به ظاهر کتابخانه دارند ۹۰% این 
وضعیتی دارند اتاقی انواع کتاب های قطور فرهنگ لغات و کتاب 
هایی که برای دانش آموزان قابل فهم نیستند اتاقی به هم ریخته 
مدرسه  مدیر  و  است  شده  پوره  پاره  کتاب های  انبوه  و  خاک  در 
گاهن کلید کتابخانه مدرسه را گم کرده است .»هم اکنون نه آماری 
از سرانه مطالعه بین دانش آموزان در دست داریم و نه نیازسنجی 
کرده ایم که چه کتابی را باید با چه مضمون و محتوایی در دسترس 
بچه ها قرار دهیم. در شرایطی که تقریباً ۶۰ درصد مدارس کشور 
از وجود کتابخانه بی نصیب اند و کمتر از یک درصد کتابخانه های 
که  کتابدارانی  هم  آن  می شود،  اداره  کتابداران  دست  به  مدارس 
بیشتر آن ها فاقد مهارت و تخصص الزم اند، وضعیتی حاکم می شود 
تا بی انگیزگی اغلب دانش آموزان را در حوزه کتاب و کتابخوانی 
شاهد باشیم«. وضعیت مدارس استان کرمانشاه هم وضعیتی بسیار 
آشفته و نابسامان است کتابخانه مدارس سال هاست زیر انبوهی از 
کتاب های فرسوده و بي تناسب سن و سال و عالئق دانش آموزان 
برداری  آوار  کننده،  بازسازی  اقدام  هر  همانند  و  است  شده  دفن 
برای  جا  کردن  خالي  و  ها  مکان  این  احیای  برای  گام  نخستین 

کتاب هایی است که نام و محتوایشان دانش آموزان را به کتابخواني 
ترغیب کند.به عنوان یک دبیری که سالهاست در دبیرستان های 
از  درصد   ۹۹ بگویم  یقین  به  میتوانم  کنم  می  تدریس  کرمانشاه 
دبیرستان ها وضعیتی مشابه هم دارند اتاقی که در آن قفل شده 
هم  به  های  کتاب  از  انبوهی  که  نیست  چیزی  خانه  کتاب  است 
ریخته که معموالً تناسبی با ذهن دانش آموزان دارند اتاقی پر از 
گرد و غبار انبار وسایل دیگر هم شده است مدیران دبیرستان هایی 
که من بوده ام  یک بار هم ندیدم که مدیران دبیرستان دانش آموزان 
کنند و هیچ اهمیتی به کتابخانه های مدارس نمی دهند اصاًل خود 
وظیفه  این  به  بلکه  نیست  هم  آنها  و  نیستند  کتاب  اهل  مدیران 
های  کتاب  همین  با  توانند  می  مدارس  مدیران  اما  است  کتابدار 
موجود با شروع سال تحصیلی با کمک خود دانش آموزان کتابخانه 
از کمک  اندکی  اولیا دانش آموزان  با کمک  توانند  را مدیران می 
های انجام شده به مدارس را برای خرید کتاب های داستانی هزینه 
گردد  می  بر  مدرسه  مدیر  نخست  درجه  در  اساسی  کنندمشکل 
که هیچ اهمیتی به کتاب و کتابخوانی می دهند می شود در طول 
همین  با  و  کرد  برپا  مدارس  در  را  کوچکی  های  نمایشگاه  سال 
امکانات موجود دانش آموزان به عنوان یک انگیزه فرهنگی تقویت 
روی  به  کتابخانه  بار هم درب   یک  تحصیلی  در طول سال  کرد 
باز نمی شود.وضعیت کتاب و کتابخوانی در مدارس  دانش آموزان 
نابسامان  وضعیت  به  است  فاجعه  کالم  یک  در  کرمانشاه  استان 
دارد که خود به عنوان یک دقیق از بازگویی آن شرم دارم کتاب و 
کتابخوانی در ذهن متولیان اصلی نظام آموزشی ما فراموش شده 
است بخشنامه های مدارس کمتر بخشنامه که مربوط به کتاب و 
کتابخوانی باشد درصد دانش آموزان مدارس اطالعی ندارند که آیا 
مدرسه آنها کتابخانه دارد یا نه از دانش آموزان یک کالس سوال 
نه که هیچ کدام   یا  آنها کتابخانه دارد  آیا کتابخانه مدرسه  کردم 
اطالعی هم در این مورد نداشتند. عمق فاجعه چنان است که رمقی 
توان گفت فاجعه ای عمیق در  بازگویی اش نیست. فقط می  برای 
حال رخ دادن است امیدوارم مدیران مدارس و مسئولین آموزش و 

پرورش متوجه عمق فاجعه بشوند.

حاتمی حافظ 

دیروزه. خودم  از  بهتر  امروز حالم خیلی  خانم دکتر! می بینید که 
هم نمی دونم چرا؟ دیروز که همْهش اخباِر لرزه و پس لرزه و آمار 
و ارقام کشته ها و زخمی ها بود و خرابی خونه ها و این جور چیزها. 
غمناک  و  احساسی  خیلی  که  این  با  هم  تلویزیون  گزارش  اون 
بود. کدام گزارش عزیزم؟  امیدوار کننده  به نظرم آخرش  اّما  بود، 
گزارشگر  دکتر!  خانم  شده بود.  تهّیه  بیمارستان  داخل  که  همون 
ُهدی،  دادِن  نجات  با  که  ساله ای  سیزده  دختر  هانیه  می گفت: 
خواهر کوچکش، قطع نخاع  شد. می گفت: او دیگه نوجوان سیزده 
قهرمانه!  یه  نجات خواهرش،    و  فداکاری  با  بلکه  نیست؛  ساله ای 
برا همیشه زمینگیر بشه! خانم دکتر!  باز می گفت: ممکنه خودش 
هم  مادرش  و  پدر  گفت:  کننده بود.  ناراحت  بود؟  چه  منظورش 
زندگی  برای  زخمی شدن. خونه شون هم خراب شده دیگه جایی 
این موضوعات  زیاد درگیر  را  فعاًل ذهنت  بهتره که  عزیزم!  ندارن. 
صحبت  هم  با  بیشتر  اینها  بارة  در  می گردم،  بر  زود  من  نکنی. 

می کنیم.
 کاش می دونستم امروز چه خبره خوشی تو راهه؟ قراره کی پیشم 
بیاد؟یادم باشه اگر بابام زودتر اومد، بهش بگم: بابا! خسته نباشی. 
اون روز از سِر کار اومده بودی، یادم رفت عصرونه برات حاضر کنم. 
یا  تو  این رو هم می دونم که  البّته  می دونم که شام هم نخوردی. 
هر کس دیگه ای که برای مردم خونه می سازین، حواس تون خیلی 
می خواستم  بابا!  اّما  بسازین،  خوب  را  خونه ها  که  هست  خوب 
آهن...  تیر  آخه  آهن ها،  تیر  این  به جا  فقط می شه  خواهش کنم، 
نمی دونم دوباره فکر و ذهنم کجا رفت. خانم مشاور که گفت: زیاد 
ذهنت درگیر اینها نکن. من که از کار بّنایی و مصالح و این چیزها 
اصاًل سر در نمی آرم. اّما اگر مامانم اومد، بهش بگم: مامان! خیلی 
دوستت دارم. خیلی دلم برات تنگ شده بود. می دونم چقدرکمکم 
می کردی، اّما حاال دیگه باید بیشتر مواظبم باشی. مگه تو نشنیدی 
تلویزیون می گفت: ممکنه هانیه قطع نخاع شده باشه  که گزارشگر 
و هیچ وقت نتونه پا شه. نه. خودم می دونم این امکان نداره. خانم 
گفت:  من  به  هم  سعادت  دکتر  آقای  گفت.  رو  همین  هم  مشاور 
توّکل  می کنیم.  را  تالش مان  همة  ما  نباش.   ناامید  اصاًل  دخترم! 
مامان  آره  ژیارکوچولو، کجان؟  و  ماهور  به خدا. کاش می دونستم 
خدای  یا  سالم اند  نمی دونی  تو  می گویم.  را  هدی  و  میالد  همان 
ناکرده...؟ نکنه یه وقت دست و پاشون بشکنه. آخه دست و پاشون 

خیلی نرم و نازکه.
دست خودم نیست، بخوام یا نخوام، کلّی فکر و خیال دارم و ذهنم 
کنم  نگاه  کم  یه  نیومده.  کس  هیچ  که  فعاًل  درگیره.  حسابی  هم 
وضع  و  حال  ببینم  خوبه!  خیلی  که  هوا  بیمارستان.  محوطة  تو 
کبوترهای  چیه؟  برا  پرنده ها  این  صدای  و  سر  چطوره؟  درخت ها 
کوچولوی زیبا! ناْزنازی های دوست داشتنِی قشنگ! می شه برای من 
تعریف کنید که چی شده؟ شما که تمام بیمارستان را  گذاشتید 
تابلوها  خوب!  داره؟  مریض  این جا  می دونید  که  خوبه  سرتون!  رو 
فقط  داشته باشیم.  را  مریض ها  هوای  باید  همه  می بینین؟  که  را 
این نیست که بیرون، ماشین ها بوق نزنند. شلوغی و سر و صدای 
کنم  فکر  این جوری.  که  خودتون  نیست.  خوب  براشون  اصاًل  ما 

بی تابی می کنند  و  این قدر جیک جیک  برای شما  گنجشک ها هم 
و هی می پرن اون طرف این طرف. حّتی کالغ ها هم انگاری برای 
شما دل سوزی می کنن. می شنوید؟ قارقارشون مثل همیشه نیست. 
مشکل تون  متوّجه  ببینم  بگیرید،  آروم  لحظه  یه  می کنم  خواهش 
بده،  گوش  حرف هاتون  به  که  می خواهید  دوست  یه  اگه  می شم. 
نگاه کنید. خوب نگاه کنید به پنجرة کناری تخت شماره دو، اتاق 
هفت. باالسرم می بینید نوشته: نام بیمار، هانیه یزدان شناس، فرق 
نداره شما و هر کس دیگه که خواست، به من بگوید: ُژوان خانوم. 
جونْ جونیه  دوست  ایران دوست،  هیوا  جای  هم  یک  شماره  تخت 
بهتر  َون  این  از  نرمه! دیگه درخت  و  ژیاره. جاتون که خوب گرم 
می خواستید؟ ببینید چند تا بَنه و اوجا دور و برتون باال رفته! غذا 

هم که دارید.
سالم ژیار! عزیزم خوبی؟ خوش اومدی. سالو ژوان! من خوبم. تو 
زودتر  دارم  دوست  من  کجاس؟  ماهور  کو؟  مامانم  و  بابا  خوبی؟ 

ببینم.  هیوا رو 
ژیار! نمی دونی دلم برات چقدی تنگ شده بود. ژوان! من هم دلم 
خوابیدی؟  چرا  کشیدی؟  دراز  چرا  ملوچک شده.  یه  اندازه  تو  برا 
ِمثه  کنیم.  دماغ بازی  دوباره  دارم  دوست  کنی.  بغلم  دارم  دوست 
چقد  یادته؟  می کردیم،  بازی  موقع  اون  همیشه،  مثه  قبل ها،  اون 
هنوز  که  می بوسیدی  این قدی  من!  خدای  وای  می بوسیدی؟  منُو 
بابا.  و  مامان  پیش  خونه مون،  بشیم  پاشو.  ژوان!  خیسه.  صورتم 
این دیگه چیه روش خوابیدی؟ حاال که وقت خواب نیست. باشه. 
تا  برات می خونم  قّصه هم  بینی مالون هم می کنیم.  بغلت می کنم. 

بخوابی.  دوباره 
هم  به  این قدی  شده  سردتون  ناْزنازی ها!  رفت،  یادم  راستی 
از وضع و حال تون  از چی؟ آها! می دونم.  چسبیدین؟ می ترسین؟ 
کرده؟  تب  یکی تون  نیستن؟  پیش تون  مامان تون  بابا  که  فهمیدم 
می دونم اون شب که یه باد تندی اومد، همه چیز یه مرتبه تکون 
بلند شدن. پرواز  بابا و مامان زود  ادامه بده.  بله. می فهمم.  خورد. 
نیفتیم  ما  نشکنه.  شاخه  نشه،  سنگین  لونه  وقت  یه  که  کردن 
چند  تا  که  بیارن  برامون  غذا  خیلی  که  رفتن  هم  شایتی  پایین. 
هم  این  و  برادرته  بزرگه،  این  شدم  متوّجه  نباشیم.  گرسنه  روز 
خواهر کوچکت. قربونت برم! یه جوری بگو، من بفهمم. آها. خواهر 
به نظرت  پایین.  بیفته  کوچولم، همین طوقی خوشکله، می خواس 
می تونم دوباره پرواز کنم؟ خوب نگاه کن، جایی زخم می بینی تو؟ 

خودم که نفهمیدم چی شد؟!  
خوب ژیار! نمی دونی حاال که اومدی پیشم، حاال که دوباره دیدمت 
ببین  بده  تو دلم نیست. گوش  اصاًل دل  چقدی خوش حال شدم. 
خانم  کاش  شده.  بلند  تلپ  و  تلپ  ببین  جوریه؟  چه  قلبم  صدا 
قول می دهم  باال می زنه.  بگیره. خیلی  را  نبضم  دکتر همین حاال 
که دیگه همیشه پیش هم باشیم. تو هم قول می دهی؟ باشه. قوُل 
بهت  همه شون   جواب  تا  کن  گوش  حاال  ژیار!  خوب.  قول.  قوُل 
و  آروم  جا  همه  شد؟  تاریک  زود  خیلی  که  یادته  اون شب  بگم. 
زود  خوردی،  شام  زود  دیدم  کم  ترسیده بودی.  یه  انگار  ساکت. 
خوابیدی، عروسکت، آره همون شوخان هم تو بغلت بود. اّول من 
براتون قّصه گفتم و دو تایی  آروم خواب تان برد. بعدش فکر کنم 
یه گاو بزرگی مثل گاو باَو فرهاد که می رفتیم خونه شون نزدیکی 

همین دِه تایشه ای خودمون، همون گاوی که تو همیشه از شاخ ها 
بلند و تیزش می ترسیدی، نمی دونم چرا یََهو عصبانی شد؟ هر چه 
یه  و  برد  باال  زود  دفعه  یه  تیز  و  بلند  با شاخ ها  بود،  برش  و  دور 
این  کرد  پرت  را  همه  هم  بعدش  و  داد  تاب  دور سرش  بار  چند 
طرف و اون طرف. خونه ما خیلی لرزید. خونه هیوا و خیلی جاها 
هم  من  دویدی.  ترسیدی،  تو  لرزیدن.  خوردن.  هم  تکان  دیگه 

پشت سرت دویدم، بغلت کردم، که نترسی.
کم  را  اتاق  این  تلویزیون  صدای  ممنون  خیلی  پرستار!  خانم 
کنید. اصاًل اگر ممکنه خاموش کنید. هنوز از پس لرزه ها صحبت 
می کنه. زیر نویس شبکه خبر هم مرتّب تعداد پس لرزه ها و کشته 

و زخمی ها را می نویسه. 
ژیار! می دونی این جا کجاست؟ آره. می دونم. بیمارستان. همون جا 
که با مامانم می اومدیم پیش این فرشته ها. این خاله های مهربون. 
مامان  و  بابا  راستی  نمی ترسم.  شربت  و  قرص  و  سوزن  از  دیگه 
می کنن  فکر  این جاییم.  ما  که  نمی دونن  خوبن.  هم  اونها  کجان؟ 
ژیار!  پیش مون.  بیان  که  می کنن  خبرشون  حاال  شدیم.  گم  ما 
 خواهر کوچولو! می دونی کی پیش منه؟ نه. از کجا بدونم. این که 
رو تخت، زیر پتو خوابیده. خودت بگوکی پیشته؟ خوب. مثل اون 
موقع که قایم باشک  می کردیم، خیلی آروم رو چشمات ببند، تا 
نگفتم باز نکنی. حاال یواش یواش باز کن. وای خوتا! هیوا! خودتی 

هیوا؟ به ْلی ژیار.
خیلی  شب  اون  که  تو  شده؟  شب  مگه  خوابیدی؟  چرا  تو  هیوا! 
دیگه  داالهو.  باالی  رسیدی  کنم  فکر  ها  بگم.  بذار  باال.  رفتی 
تاریک  پایین  مثل  که  اون جا  آسمون.  به  بزنی  می خواستی دست 
می زدن.  چشمک  ستاره ها  می خورد.  ُسر  ماه  دیدم.  خودم  نبود. 
مثل  هم  ژالگه  بود.  سبزی  سر  جای  یه  نمی دونم  می خندیدن. 
سرِد  هم  آبش  می اومد.  پایین  باالها  باال  اون  از  زود  زود  همیشه 
ِمثه   ریژاو؟  رفته بودیم   در  به  سیزده  یادته  ژیوا!  ها  بود.  سرد 
بابام.  به  بودم  چسبیده  من  دیدی  تو  هیوا!  آره،  بود.  همون جا 
دیگه.آخه  بّچه ها  و  شما  به  برسم  بیام  بابام  دنبال  می خواستم 
بابا  از  خیلی بّچه ها ترسیدن، می خواستن فرار کنن. دست هاشون 
نه.  نمی دونم.  ژوان،  به  برسم  می خواستم  من  شد.  جدا  مامان ها 
ژوان که می خواست نذاره من باالتر برم. ُگم بشم. هیوا بیا بشین 
تا همُشو برات بگم... راستی ژیار! چرا خانم دکتر نمی ره دست و 
رو  پاهاش  بشه؟  خوب  که  بکنه  پانسمان  را  کموترسفیده  اون  پا 
بیستون  اندازه یه کوهی مثه  ببین! خیلی ورم کرده.  مثل ژوان. 

سنگین شده. اون که نمی تونه این جوری پرواز کنه. 
سعادت!  دکتر  آقای  بْدهید:  گوش  کم  یه  صبر.  لحظه  یه  بچه ها 
اعصاب.  و  مغز  جراحی  بخش  به  لطفاً  نسب!  پارسا  دکتر  خانم 
خانْم  سالم  پسرم!  سالم  بدهید.  راه  من  به  می کنم  خواهش 
خانم ها! ژوان خانم! این کیه پیش شما؟ خانم دکتر! ژیاره، خواهر 
پرستارها  و  مشاور  خانم  و  شما  به  همیشه  که  همون  کوچولوم. 
از  بعد  آخه  شده بود.  تنگ  براش  دلم  نگرانشم.  خیلی  می گفتم، 
نمی دونستم  آخه  و  زمین  و  شاخ  همون  باشه،  حواسم  زلزله، 
خواهرت  حال  نگران  حتماً  هم  تو  ژیار!  آمدی  خوش  رفته.  کجا 
بله. خاله! نه خانم دکتر! دلم یه عالمه تنگ شده بود .  شده بودی؟ 

چند روزه ژوان  رو ندیدم.
ژوان! عزیزم! من که گفتم این حالت اصاًل برای تان خوب نیست. 
باید  باشید.  مواظب  خیلی  بعدی،  عمل  موقع  تا  می کنم  خواهش 
سعادت،  دکتر  آقای  با  من  باشید.  خودتان  مراقب سالمت  بیشتر 
رفت  یادم  دیدیم.  را  شما  نخاعی  ضایعات  عکس  بله،  آی،  آر  اِم 
و  مغز  جراحان  بهترین  از  یکی  سعادت،  دکتر  جناب  بگویم، 
خانم  مهندس  کدوم  مهندس...  آقای  پیگیری های  با  اعصاب،  
خواستند  فقط  بگوییم.  را  اسمش  نخواستند  البّد  خوب  دکتر؟ 

تا به من کمک کنند.  خدمت خانمْ خانم ها برسند 
خانم دکتر، می دونم. ولی چطور دلت می آد؟ هیوا، همون آوات با 
ژیار مثل دو تا قناری، دو تا مرغ عشق، همیشة خدا با هم بودن. 
بازی  باشون  عروسک هاشون.  آوات،  و  شوخان  و  بودن  تا  دو  این 
می کردن. توپان قار، ُسولُنجان و قولنجان، خیلی بازی های دیگه. 
این جوری  می خواهم  معذرت  ندیدن.  رو  هم دیگر  روزه  چند  حاال 

با  من  که  حاال  ببینید.  دکتر!  خانم  می زنم  حرف  شما  با  شکسته 
شما صحبت می کنم، ژیار داره خوابش رو برای هیوا، همان آوات، 
ایران دوست هم شب و روز همین جا  تعریف می کنه. خانم دکتر 
به من  اون هم مثل شما داره خیلی کمک می کنه.  پیشم هست. 
دل داری می ده. امیدوارم می کنه. آماده می کنه که از عمل نترسم 
تا زودتر بتونم بابا و مامان، ماهور و دوست هاو همسایه ها را ببینم. 
و  مشق  و  درس  سر  برمی گردی  زود  خیلی  می گه:  دکتر  خانم 
بازی با هم کالسی ها. وای چند روزه از درس و مشق عقب افتادم. 
مدرسه مون  کاش  شدن؟  چی  معلّم ها  و  هم کالسی ها  نمی دونم 

نشده باشه.   خراب 
فضا  بخش،  تو  ژیار  آمدن  با  کنید  باور  سعادت،  دکتر  خانم  بله 
تغییر کرد. انگار کسی اصاًل  مشکل نداره. بله. ژوان واقعاً حقیقت 
را می گویید. این دو تا بّچه انگار آدم های بزرگی اند که چند سال، 
هم دیگر را ندیده اند. کاش من که مشاورم می دانستم خواب اینها 

چیه که دارند برای هم تعریف می کنند.
باال  اومد  َقال  بازی می کردیم؟یه  که  موقع  اون  یادته  هیوا!  خوب، 
سرمون، هی قار قار می کرد. مرغ و خروس ها ترسیده بودن سر و 
نمی دونم  من  ترسیده بودن.  هم  گوسفندها  و  گاو  می کردن.  صدا 
نه! فقط یه چیزا کمی  نه!  تو نمی دونی چی شد؟  دیگه چی شد. 

یادم اومد. 
پُِر  بود؟   صاف  چه قدی  باالها  باال  اون  آسمون  دیدی  شب،  اون 
خونه ها  چرا  نمی دونم  اّما  دیدی؟  رو  ستاره ها  ستاره.  آسمون 
سرده.  هم  حاال  همین  بود.  سرد  خیلی  هوا  دیدی  بودن؟  تاریک 
باالها،  باال  اون  کردم  نگاه  پوشیدم.  لباس  خیلی  که  می بینی 
دالوهو رو دیدم. َوهار بود. اون جا خیلی سبز بود. چشمه داشت.

گل داشت. چند تا پرنده و مرغ. یه ماری هم بود که بچه هاش رو 
خیلی  خیلی  هیوا!  باالها.  اون  می رفت  داش  بابام  می کرد.  جمع 
تند می رفت. من هم خواسم دنبالش بدوم. نمی دونم ژوان گفت، 
سنگینی  چیز  یه  آخه،  نتونستم.  بدو.  ژیار  ژیار!  گفت:  مامانم  نه 
دیگه  ژوان.  پا  رو  افتاد  بعدش  بعدش؟  پام.  رو  بیفته  می خواست 
رو  گذاشت  َمنو  ژوان  مثه  آروا  مثه  مهربون  فرشته  یه  نمی دونم. 
بال هاش و برد اون باالها. حاال اومدم این جا. پیش تو. پیش ژوان 

و خاله ها .
آوات  هیوا!  اّما  نه؟  می رفتی،  زود  بری. خیلی  می خواستی  هم  تو 
شوخاِن  راستی  نکردی.  ولشون  دیدم  بود.  دستت  شوخان  و 
دسِت  هم  آرات  منه.  دسِت  شوخان  ژیار.  می گی  راس  کو؟  من 
همون  پِشیله،  کوه،  باال  بری  می خواسی  که  تو  نمی دونی  منه. 
می دادیم،  بهش  غذا  تایی  دو  ما  می کرد،  میو  میو  می اومد  که 
اومده بود، آوات و شوخان رو برده بود زیر درخت بلوط که تمیز 
باشون  بریم  دوباره  می آی  ژیار!  آفرین  ژیار!  تو.  و  من  برا  بمونن 
خوب  زود  که  پشیله  سر  بببندیم  هم  دستمال  یه  بازی  کنیم؟ 
دوست  که  اون  نه.  نداره؟  کموترها  اون  با  کار  که  پشیله  بشه. 
َونها که  ای  به  بدیم  یه کم آب هم  اوناْهس. می آیی  ما و دوست 
کموترها بشینن روشون؟ آب بْدهیم بلوطه که خشک نشه باز هم 
خوب  هم  کموترها  بشیم.  بیا  شد.  دیر  کنیم؟  بازی  سایهْ ش  زیر 

می شن. فرشته مهربونه هم خوب می شه، می آد پیش ما. 
خانم دکتر مشاور، حاال که می بینی، من خوب شدم. خودم دارم 
خدایا  هم  ماهور  پای  شده.  خوب  خوِب  هم  مامانم  می رم.  راه 
َکیف  کلّی  و  دید  را  هیوا  دوستش  و  من  هم  ژیار  خوبه.  شکر 
کرده. شنیدم که خونه های نو ثالث و سر پل  و هر جا که خراب 
می سازن.  هم  را  مدرسه ها  می سازن.  مردم  برای  دارن  شده بود، 
حاال  هستن.  زلزله  ضّد  همه  می خواس،  دلم  که  اون جوری  اتّفاقاً 
سرم.  باال  بیا  سعادت  دکتر  کرد  کمک  که  همون  مهندس،  آقای 
نُقلی  خونه  یه  کرده.  پیدا  کار  هم  بابام  برا  می دونی  بکنه.  عملم 
کنیم.  زندگی  توش  که  کرده  آماده  ما  برای  کرمانشاه  تو  تمیز 
گفته: حاال کمک می کنم ژوان درس بخونه. دکتر بشه. اون آقای 
مهندس گفته: »خدا که از ما ناامید نشده.  ژیار همیشه ماندگاره. 
بمونه. همیشه  کتاب ها  تو  برای همیشه حّتی  باید  ژوان  داستان  
تو تاریخ، آدم هایی مثل ژوان باعث شدند که ژیار سالم بماند و به 

هیوا برسد تا دوباره بازی و زندگی را شروع کنند....«  

فراموشی مطلق کتاب خوانی و کتابخانه در آموزش و پرورش

ژیوا
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مدیرعامــل آبفــا شــهری اســتان کرمانشــاه از انجــام 
تمهیــدات الزم و آمادگــی کامــل ایــن شــرکت بــرای 
ــران و  ــاز زائ ــورد نی ــتی م ــرب بهداش ــن آب ش تأمی
نصــب انشــعابات آب جهــت موکــب هــای اســتقرار 

یافتــه در مــرز خســروی خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان کرمانشــاه، مهنــدس علیرضــا تخــت شــاهی 

ــه  ــرای ارائ ــتان ب ــاب اس ــرد: آب و فاض ــد ک تأکی
خدمــات و آبرســانی بــه زوار بــه نحــو مطلــوب 

ــل دارد. ــی کام آمادگ
ــه  ــاب ب ــات آب و فاض ــه خدم ــه وی ارائ ــه گفت ب
ــر در  ــال احم ــط ه ــده توس ــداث ش دو اردوگاه اح
ــر(،  ــا 10 هزارنف ــروی )مجموع ــیرین و خس قصرش
در  شــده  احــداث  پارکینــگ   6 بــه  آبرســانی 
قصرشــیرین و خســروی، آبرســانی بــه موکــب هــای 
مســتقر در محــدوده شــهرهای مســیر زوار از کنگاور 
تــا خســروی، اســتقرار 20 تانکــر و مخــزن ثابــت، 15 
تانکــر ســیار آبرســان و 2 دســتگاه بســته بنــدی آب 
باظرفیــت روزانــه 30 هــزار بســته از جملــه اقدامــات 
ــام  ــن ام ــن آب زوار اربعی ــرای تأمی ــای اســتان ب آبف

حســین)ع( اســت.
ــانی  ــه روز رس ــا و ب ــاهی ارتق ــت ش ــدس تخ مهن
ایســتگاه پمپــاژ ســراب گــرم جهــت ارائــه خدمــات 

ــه شــهر قصرشــیرین و خســروی،  ــر ب آبرســانی بهت
بــرق اضطــراری جهــت  تهیــه دیــزل ژنراتــور 
ــط  ــال خ ــب  و اوره ــع عی ــرل و رف ــرابگرم، کنت س
انتقــال آب از مســیر ســرابگرم ســرپل ذاب بــه 
ــر  ــز از دیگ ــر را نی ــول 45 کیلومت ــه ط ــروی ب خس
اقدامــات آبفــای شــهری اســتان بــرای ارائــه خدمات 
هرچــه بهتــر آبرســانی بــه زوار اربعیــن امــام 

ــمرد. ــین)ع( برش حس
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه بــا 
ــانی  ــات رس ــکاری در خدم ــه هم ــر اینک ــد ب تأکی
مطلــوب به زوار ســاالر شــهیدان وظیفــه ای همگانی 
اســت، از شــهروندان خواســت تــا بــا مدیریــت 
ــرف در  ــک مص ــاعات پی ــژه در س ــه وی ــرف و ب مص
ــن  ــکاری و مشــارکت داشــته و از ای ــم هم ــن مه ای
طریــق شــرکت آبفــا و آبفــار را در جلوگیــری از بــروز 

ــد. ــاری نماین ــه زوار ی ــانی ب ــال در آبرس اخت

انجام تمهیدات الزم برای آبرسانی به موکب ها و اردوگاه های اقامت زوار

مشکلی در تامین آب شرب زوار اربعین نداریم

عبداهلل سلیمانی

باعنــوان  فیلمــی  ســاخت  خبــر 
ــام  ــه اع ــس از آنک ــق« پ ــت عش »مس
آن  اصلــی  بازیگــران  از  یکــی  شــد 
شــهاب حســینی اســت کــه نقــش 
ــد  ــی کن ــازی م ــزی را ب ــمس تبری ش
رســانه ای گــردی درآغــاز ایــن خبــر بــا 
ــی  ــل توجه ــت و قاب ــای مثب واکنش ه
از ســوی خیلــی از سینمادوســتان و 
ــراه  ــازی هم ــبکه های مج ــران ش کارب
ــاد  ــان ایج ــیه زم ــن حاش ــد.اما اولی ش
فــردی کــه  شــد کــه گفتــه شــد 
کنــد  مــی  بــازی  را  موالنــا  نقــش 
یــک تــرک اســت کــه بســیاری در 
ــن موضــوع  ــه ای ــازی ب ــبکه های مج ش
نقــش  چــرا  کــه  کردنــد  اعتــراض 
ــد  ــی را بای ــته ایران ــاعر برجس ــک ش ی
ــن روی  ــد ازای ــازی نکن ــی ب ــک ایران ی
ــه  ــر اینک ــی ب ــادی مبن ــای زی انتقاده
ــد  ــی بای ــاعر ایران ــک ش ــرای ی ــرا ب چ
شــود،کرده  انتخــاب  تــرک  بازیگــر 
ــل  ــم در مقاب ــی فیل ــل اصل ــد عوام ش
ــد  ــا نماندن ــی اعتن ــا ب ــاد ه ــن انتق ای
ــد  ــام ش ــد اع ــد روز بع ــت چن درنهای
کــه پارســا پیروزفــر بــه عنــوان بازیگــر 
ــا« معرفــی شــدخبر ایــن  نقــش »موالن
انتخــاب  هماننــد  اتفاقــات  انتخــاب 
ــان  ــوی مخاطب ــینی از س ــهاب حس ش
اســتقبال  مــورد  بســیار  کاربــران  و 
ــردان و  ــال کارگ ــا خی ــت ت ــرار گرف ق
ــت  ــم راح ــده فیل ــه کنن ــل و تهی عوام
بعــد دوبــاره »غوغــا  اندکــی  شــود 
ــرای  ــت«و حاشــیه دیگــری ب ــاال گرف ب
فیلــم ایجادگردیــد کــه  حــل آن دیگــر 
نیســت  ســاخته  فیلــم  عوامــل  از 
ــا توجــه  ــود: »ب ــرار ب ــن ق ــب از ای مطل
ــج  ــبب تروی ــن کار س ــه ای ــن ک ــه ای ب
ــرعاً  ــود ش ــه می ش ــه صوفی ــه ضال فرق
ــد از آن خــودداری  ــز نیســت و بای جای
ــت  ــوای آی ــن فت ــد ای کــرد.« پشــت بن
فتــوای  تاییــد  مــکارم شــیرازی  اهلل 
قبلــی مبنــی بــر حــرام بــودن ســاخت 

راســتی  بــه  گردیــد.  اعــام  فیلــم 
غوغــا بــر ســر چیســت؟به ویــژه  آنجــا 
درپیرامــون  مناقشــه  موضــوع  کــه 
دو تــن از از باشــکوه تریــن عارفــان 
ایــران  عرفانــی  ادبیــات  شــاعران  و 
اســت. دیــدار یــک عــارف وارســته 
جــذاب  کــه  شــوریده  شــاعری  بــا 
در  دیــدار  تریــن  تاریخــی  و  تریــن 
ــت  ــران اس ــی ای ــات عرفان ــخ ادبی تاری
ــا  ــرای موالن ــش ب ــه حاصل ــداری ک دی
غزلیــات شــمس میباشــد موالنایــی 
اصــول  شــرح  در  مثنــوی اش  کــه 
اصــول اصــول دیــن اســت. و یــک 
طــرف آن شــمس دیــن اســتعارفی کــه 
سپهســاالر وی را» از مســتوران حــرم 
قــدس« معرفــی مــی کنــدو موالنــا 
ــه لقــب »خســرو اعظــم«، »بحــر  اورا ب
رحمــت«،» مفخــر آفــاق«،» خورشــید 

ــد. ــی خوان ــف«،و... م لط
تبریــزی  شــمس  دیــدار  به راســتی 
رشــک  مقاطعــی  از  یکــی  موالنــا  و 
برانگیــزاز تاریــخ فرهنــگ و ادب ایــران 
فرهــاد  آقــای  خوشــبختانه  اســت. 
ایــن  نویــس  فیلمنامــه  توحیــدی 
ــرده  ــام ک ــه خــود اع ــه ک ــم آنگون فیل
اســت تــاش کــرده اســت مقاطــع 
حســاس ماقــات و دیــدار موالنــا و 
شــمس را روایــت کنــد در حقیقــت 
ــت مقطــع  ــم »مســت عشــق« روای فیل
ــال 645  ــا س ــال 642 ت ــاله از س 3 س
ــات  ــر ماق ــت و ب ــری اس ــری قم هج
شــمس،  اول  غیبــت  موالنــا،  اول 
ــه و  ــه قونی بازگشــت مجــدد شــمس ب
ــل او  ــایعه قت ــمس و ش ــت دوم ش غیب
ــدار  ــن دی ــرای ای ــت. ماج ــز اس متمرک
خواندنــی و دیدنــی و جــذاب اســت 
از  فرهنــگ  متولیــان  دارد  جــا  کــه 
ــم و ســاخت آن  ــن فیل ــن جــان از ای ب
حمایــت کننــد و تمــام تــاش خــود را 
وقــف آن کننــد. کارگــردان و دوربینــی 
ــه  ــدار را ب ــن دی ــکوه ای ــد ش ــه بتوان ک
ــت  ــان جذابی ــی گم ــد ب ــر بکش تصوی
کــه  ده دی  آن  محتوایــی  و  بصــری 

کنــد  را جهانــی  فیلــم  توانــد  مــی 
بتوانــد ورود شــمس  دوربینــی کــه 
بــه قونیــه و ماقاتــش بــا موالنــا را 
ــاد  ــا ایج ــه در دل موالن ــی ک و طوفان
ــر بکشــد  ــه تصوی ــی ب ــه خوب ــد ب میکن
ــذاب  ــی ج ــم موضوع ــی کن ــان نم گم
ــمس  ــدار ش ــر از دی ــز ت ــر و دل انگی ت
ــامدرن  ــر پس ــم درعص ــا آن ه و موالن
وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد آن 
تاثیــر  اســت  شایســته  کــه  گونــه 
مدتــی  در  کــه  را  موالنــا  و  شــمس 
متعین،عاشــقی  فقیهــی  از  کوتــاه 
ــان  ــی بی ــه زیبای ــاخت ب ــوریده  س ش
کنــد چــه تصویــری جــذاب تــر از 
دوبــاره  بازگشــت  و  غیبــت شــمس 
او ونیــز بیــان حــاالت موالنــا را در 
ایــن  وصــف  شــمس  دیداردوبــاره 
ــروز  ــدگان ام ــرای بینن ــه ب ــتیاق ک اش
بــه تصویــر بکشــد کــه آری: » شــمس 
و قمــرم آمــد ســمع و بصــرم آمــد وان 

آمــد« زرم  وان کان  آمــد  ســیم برم 
توجیهــی  نظــر می رســد هیــچ  بــه 
بــه  را  فیلمــی  چنیــن  نمی توانــد 
نمــی  اینجــا  در  بیانــدازد  تاخیــر 
تاریخــی  گذشــته  بــه  خواهــم 
میــان  ومجــادالت  هــا  کشــمکش 
فقیهــان و عارفــان را بازگــو کنــم زیــرا 
کامــا واضــح اســت کــه ســتیز فقیهــان  
ــی دارددر  ــینه  ای تاریخ ــان پیش باعارف
ــی  ــا، عارفان ــی م ــات عرفان ــخ ادبی تاری
کــه جــان خویــش را در ایــن مســیر از 
دســت داده انــد زبانــزد اســت عارفانــی 
ــوای بعضــی  ــا بافت ــدادی از آنه ــه تع ک
از فقیهــان اعــدام شــدند از منصــور 
حــاج گرفتــه کــه بــا اســتدالل فقهــی 
ــم  ــا حک ــد و ب ــرگ ش ــه م ــوم ب محک
عیــن  تــا  شــد  بغداداعــدام  قاضــی 
شــمع  را  او  کــه  همدانــی  القضــات 
ــن  ــیخ مجدالدی ــا ش ــد ت ــن کردن آجی
بغــدادی و دیگــران.. از ایــن نمونــه هــا 

هســتند.
حــال بــا احتــرام بــه فتــوای ایــن 
مراجــع  میــان  در  عالیقــدر  مراجــع 

ــه درس  ــی ک ــتند بزرگواران ــروز هس ام
ــوی  ــی را از مثن ــدا شناس ــان و خ عرف
ــکار  ــه ان ــا ب ــه تنه ــد ن ــه ان ــاد گرفت ی
ــه  ــد بلک ــوای نمی دهن ــم فت ــن فیل ای
ــرای نســل امــروز  ســاخت آن را هــم ب
و دنیــای امــروز ضــرورت می داننــد 
ــان عصــر  ــع عارف ــن مراج ــود ای ــه خ ب
شــرایط  ایــن  در  هســتند  خویــش 
بهتریــن پشــتوانه بــرای حمایــت از 
ــات  ــه بیان ــم توجــه ب ــن فیل ســاخت ای

ــاب ــر انق رهب
ــه شــعرآیینی و  ــه ایشــان ب اســت عاق

ــوم اســت. ــر همــگان معل ــی ب عرفان
ــی  ــا جمع ــدار ب ــاب در دی ــر انق رهب
از شــعرا مــورخ 25 شــهریور 13۸۷ 
را  مولــوی  »شــعر  بودنــد:  فرمــوده 
شــما ببینیــد. حــاال اگــر فــرض کنیــد 
ــر  ــه خاط ــمس را ب ــوان ش ــی دی کس
ــان مخصــوص و حالــت مخصوصــش  زب
کــه خیلــی از ماهــا دسترســی نداریــم 
ــد،  ــدری دوردســت بدان ــر آن را ق و اگ
خــودش  کــه  مثنــوی؛  مثنــوی، 
ــد: و هــو اصــول اصــول اصــول  می گوی

ــن. الدی
واقعــاً اعتقــاد مــن هــم همیــن اســت. 
یــک وقتــی مرحــوم آقــای مطهــری از 
ــه  ــع ب ــما راج ــر ش ــیدند نظ ــن پرس م
مثنــوی چیســت، همیــن را گفتــم. 
ــن  ــوی همی ــن مثن ــر م ــه نظ ــم ب گفت
هــو  و  گفتــه:  خــودش  کــه  اســت 
اصــول اصــول اصــول الدیــن ... ایشــان 
گفــت کامــًا درســت اســت، مــن هــم 

ــت.« ــن اس ــده ام همی عقی
ــی  ــان فرهنگ ــر متولی ــه بهت ــس  چ پ
ــن موضــوع و  ــر ای ــه ب ــا توجــه و تکی ب
ــود  ــتین خ ــان آس ــح ایش ــات صری بیان
ــه  ــت از تهی ــا حمای ــاال بکشــند و ب را ب
ــل  ــر عوام ــردان و دیگ ــده و کارگ کنن
کننــد  فراهــم  را  شــرایطی  فیلــم 
ــه  ــی را ک ــد فیلم ــم بتوانن ــل فیل عوام
بایســته و شایســته مقــام و جایــگاه 
ایــن دو شــاعر و عــارف برجســته اســت 

ــازند. بس

پیرامون جاذبه های بصری تاریخی ترین دیدار عاشقانه

خبـر خبـر

معاون اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:
ظرفیت اسکان روزانه ۶ هزار زائر در 
اقامتگاه آموزش و پرورش کرمانشاه

اداره کل  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: به طور 
در  زائر  هزار   6 روزانه  اسکان  ظرفیت  میانگین 
پایگاه های اسکان موقت آموزش و پرورش استان 

فراهم شده است.
جهانگیر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: به منظور اسکان زوار اربعین 100 پایگاه 
مراکز  ورزشی،  های  سالن  شامل  موقت  اسکان 
رفاهی، اردوگاه ها و  نمازخانه های مستقل در 
قصرشیرین  تا  کنگاور  از  زوار  تردد  مسیر  طول 

تجهیز و آماده سازی شده است.
اداره کل  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گفت:  کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش 
همچنین در صورت اضطرار از ظرفیت تعدادی از 

مدارس برای اسکان زائران بهره خواهیم گرفت.
این راستا سعی می  صفری خاطرنشان کرد: در 
شود شماری از کاس های درس که قبا ستاد 
قرار  زوار  اختیار  در  و  تجهیز  اند،  بوده  اسکان 

گیرد.
این مسئول افزود: مجموعا ظرفیت پذیرش روزانه 
6 هزار نفر زائر در سطح مراکز مذکور وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: 

صادرات نخود عاقبت آزاد شد

مهنــدس نوربخــش حاتمــی؛ رئیــس ســازمان 
ــت:  ــاه گف ــتان کرمانش ــاورزی اس ــاد کش جه
پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان ۹ مهرمــاه 
صــادرات نخــود مطابــق نامــه قائــم مقــام وزیــر 
ــه  ــی وزارت صمــت، خطــاب ب ــور بازرگان در ام

ــران آزاد شــد . رئیــس کل گمــرک ای
ــاد  ــازمان جه ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس  کرمانشــاه،  اســتان  کشــاورزی 
حاتمــی بــا اعــام خبــر فــوق افــزود: آزاد 
ــی  ــد بخش ــر نوی ــود خب ــادرات نخ ــدن ص ش
بــرای کشــاورزی اســتان بــه حســاب      مــی 

ــد. آی
حاتمــی خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود بــا 
ــه رتبــه نخســت کرمانشــاه در تولیــد  توجــه ب
نخــود در کشــور، آزاد ســازی صــادرات نخــود، 
باعــث افزایــش درآمــد کشــاورزان نخــود کار در 
ــق  ــی در راســتای رون کرمانشــاه شــود و اقدام

تولیــد در ایــن حــوزه مــی باشــد .

برگزاری مجمع عمومی 
خانه صنعت،معدن و تجارت

جلســه مجمــع عمومــی خانــه صنعــت ، 
ــا  معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه ب
ــره  ــات مدی ــا هی ــت اعض ــور اکثری حض

انجمــن هــای تخصصــی همگــن 
تعــاون،  مدیــرکل  عزیــزی  دکتــر  و 
ــاب  ــتان، جن ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
ــای مهنــدس کردســتانی مدیرعامــل  آق
محتــرم شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
مهنــدس صاحــی  آقــای  جنــاب  و 
صنعــت،  ســازمان  محتــرم  معاونــت 
برگــزار  اســتان  تجــارت  و  معــدن 

گردیــد.
ــرآن و پخــش ســرود  ــت ق ــس از قرائ پ
ملــی و خــوش آمــد گویــی و گزارشــی 
کوتــاه از فعالیــت هــای مهــم خانــه 

مهنــدس  جنــاب  معــدن  و  صنعــت 
ــه صنعــت  شــکری رییــس محتــرم خان
جنــاب  هــای  صحبــت  و  معــدن  و 
ــان  ــای احمدی ــتانی آق ــدس کردس مهن
گــزارش مالــی عملکــرد دوره ســه ســال 

ــد. ــه نمودن ــره را ارائ ــات مدی هی
ــر  ــرزی دبی ــدس م ــای مهن ــاب آق جن
ــرات  ــدن تغیی ــت و مع ــه صنع کل خان
بــه  و  نمودنــد  اعــام  را  اساســنامه 

ــید. ــز رس ــر نی ــا حاض ــب اعض تصوی
و اعضــا هیــات مدیــره هریــک از انجمن 
هــا بــه حضــور اعضــا اعــام و همچنیــن 
ــدن  ــت و مع ــه صنع ــره خان ــات مدی هی

بــا تاییــد اعضــا انتخــاب گردیدنــد.


