
قیمت:1000 تومانیکشنبه 12آبان ماه 1398 * 5 ربیع األول1441 *  3 نوامبر 2019 * شماره 47هفته نامه فرهنگی- اجتماعی

A

V

A

Y

P

A

R

A

v
3

برای مقابله با کدورت احتمالی ناشی از 
بارندگی ها آماده ایم

بهره برداری از 1000 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
صنعتی در کرمانشاه

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب 
ــدات الزم  ــت: تمهی ــاه گف ــتان کرمانش اس
بــرای جلوگیــری از افزایــش احتمالــی 
کــدورت آب ناشــی از بارندگی هــا در اســتان 

اندیشــیده شــده اســت.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان کرمانشاه گفت: در هفت ماهه امسال 
ریال سرمایه گذاری  میلیارد  از 998  بیش 
رسیده  بهره برداری  به  استان  در  صنعتی 

است.

8خبـر
درد مردم مهمترین 

مسئله ای است که باید به 
دور از شعار و عوام زدگی 

به آن پرداخت

4شعـر

برگی از اشعار 
بابا چاهی

2خبـر

در برابر
 مشکالت اقتصادی 

کرمانشاه باید 
واقع بین بود

3خبـر

فروش
 ۲1میلیارد ریالی 

صنایع دستی و سوغات 
کرمانشاه در ایام اربعین

۲

هفته نامه آوای پراو

نشانه شناسی دفتر شعری از زهره یوسفی با 
»رویکرد ریفاتر«

7فیض شریفی 7

تغییرات کتاب های درسی 
حذف آثار بزرگان ادبیات فارسی

یادداشت سر دبیر
عبداهلل سلیمانی

ــی  ــی فارس ــاب درس ــرات در کت ــث تغیی ــا بح ــن روزه ای
ــای  ــی از روزنامه ه ــت. یک ــه اس ــاال گرفت ــطه دوم ب متوس
ایــن موضــوع  بــه  را  تیتــر اصلــی خــود  سراســری 
اختصــاص داده اســت بــا عنــوان حــذف بــزرگان ادبیــات 
از کتــب درســی کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
حتــی در فضــای مجــازی نیــز کشــیده شــد بــه مطالــب 
ــول  ــه ق ــره ب ــد باالخ ــته ش ــورد نوش ــن م ــادی در ای زی
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــت و وزی ــاال گرف ــا ب ــاعر غوغ ش
ــرار  ــی ق ــورد کارشناس ــوع م ــن موض ــه ای ــرد ک ــام ک اع
ــاب فارســی دوم  ــه کت ــت.دو ســال پیــش ک خواهــد گرف
ــتی  ــع یادداش ــان موق ــردم هم ــس ک ــتان را تدری دبیرس
انتقــادی نوشــتم کــه ضــرورت چاپــش حــاال پیــش آمــد 
حــدود ســه دهــه اســت کــه در مقطــع دبیرســتان ادبیــات 
فارســی تدریــس مــی کنــم و از نزدیــک شــاهد تغییــرات 
کتــب ادبیــات بــوده و هســتم بارهــا در ســر کاس هــرگاه 
ــب  ــارج از کت ــی خ ــن های ــت می دادمت ــه دس ــی ب فرصت
درســی بــرای دانــش آمــوزان از جملــه داســتانهای کوتاه از 
نویســندگان شــاخص معاصــر و نیــز اشــعاری بــه تناســب 
ــوزان از شــاعران معاصــر وکاســیک  ــش آم و عاطفــه دان
مــی خوانــدم کــه شــاهد کــف زدن هــا و اشــتیاق دانــش 
آمــوزان بودم حتــی کار بــه جایــی مــی کشــید کــه 
دانش آمــوزان اصــرار مــی کردنــد از ایــن نمونــه متــن هــا 
بــرای آن هــا بخوانم.خیلــی زود در همــان آغــاز تدریــس 
ــای  ــن ه ــش مت ــا گزین ــوان ب ــه می ت ــدم ک ــه ش متوج
ــوان  ــر می ت ــز معاص ــته و نی ــزرگان گذش ــه از ب ــی چ ادب
کاس درس ادبیــات را لــذت بخــش و شــور آفریــن کــرد.
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اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــن  ــورم و پائی ــکاری، ت ــرخ بی ــودن ن ــاال ب کرمانشــاه، ب
مشــکالت  مهمتریــن  از  را  مــردم  درآمــد  بــودن 
ــه  ــد نســبت ب ــت: بای اقتصــادی اســتان دانســت و گف

بــود. واقع  بیــن  اســتان  مشــکالت 
غیرعامــل،  پدافنــد  همایــش  در  حاتمــی  هدایــت 
ــتان  ــکالت اس ــه مش ــبت ب ــد نس ــت: بای ــار داش اظه
واقع  بیــن بــود و بــا شــناخت مزیت هــا و ضعف هــا 

راهکارهــا و نســخه های نویــن ارائــه داد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار کرمانشــاه 

ــه همــکاری اســاتید دانشــگاه های اســتان  ــا تاکیــد ب ب
بــرای  هوشــمندانه  راه حــل  ارائــه  بــا  رابطــه  در 
معضــالت اقتصــادی، افــزود: بــاال بــودن نــرخ بیــکاری، 
ــن  ــردم، از مهمتری ــد م ــودن درآم ــن ب ــورم و پائی ت
مشــکالت اقتصــادی اســتان بشــمار مــی رود کــه 
بــرای حــل و فصــل آن نیازمنــد ورود هوشــمندانه 

ــتیم. ــاتید هس اس
ــق  ــرای رون ــان اینکــه تحقــق پنــج هــدف ب ــا بی وی ب
اقتصــاد و توســعه اســتان در دســتور کار اســت، افــزود: 
اقشــار آســیب پذیر،  بــه  ایجــاد اشــتغال و توجــه 
ــود فضــای  ــورم، بهب ــرخ ت ــرل ن ــکاری، کنت کاهــش بی
ــرمایه گذاری  ــکل گیری س ــاد ش ــا ایج ــب و کار ب کس
ــود و  ــرمایه های موج ــظ س ــا حف ــتان ب ــد در اس جدی
ــج  ــه پن ــط زیســت، از جمل ــدار و حفاظــت از محی پای
هدفــی اســت کــه در راســتای توســعه اقتصــادی 

ــورد توجــه اســت. اســتان م
حاتمــی رونــد بیــکاری اســتان را روبــه کاهــش توصیف 
کــرد و افــزود: از رتبــه اول بیــکاری در تابســتان 
ــه رتبــه پنجــم کشــوری رســیده ایم، تــالش  امســال ب
ــد  ــرای توســعه اقتصــادی اســتان ایــن رون می کنیــم ب

ــه کاهــش باشــد. همچنــان رو ب
نــرخ  را در کاهــش  راکــد  واحدهــای  احیــای  وی 
ــای  ــا احی ــت: ب ــت و گف ــر دانس ــیار موث ــکاری بس بی
ــول، اسیدســیتریک،  ــد بیواتان ــزرگ مانن چنــد طــرح ب
پتروپاالیــش آناهیتــا و پتروشــیمی اســالم  آبــاد غــرب 
ــای  ــوان گام ه ــده، می ت ــن مان ــان روی زمی ــه همچن ک

ــدف برداشــت. ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــی را ب مهم
ایــن مســؤول بــه رتبــه 23 اســتان در کشــور در رابطــه 
ــش  ــرای کاه ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــورم اش ــرخ ت ــا ن ب
نــرخ تــورم تمرکــز مــا روی ســبد خانوارهــا و کنتــرل 
قیمــت 2 تــا ســه قلــم کاالی اساســی معطــوف شــده 
ــته  ــال گذش ــداری از س ــتا، 25 مرغ ــن راس ــه در ای ک

تاکنــون احیــا شــده اســت.
تســهیالت  پرداخــت  نظــر  از  داشــت:  اظهــار  وی 
ــه  ــم ک ــت را داری ــه نخس ــور رتب ــت در کش ارزان قیم
ــتغال  ــه اش ــه ب ــتای توج ــال در راس ــت امس ــرار اس ق
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــک س ــا کم ــیب پذیر ب ــر آس قش
ــهیالت ارزان  ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــام)ره( یک ه ام
ــهرها و  ــیه ش ــتغال در حاش ــاد اش ــرای ایج ــت ب قیم

ــود./فارس ــه ش ــروم هزین ــق مح مناط

حجــت االســالم داود کوهســتانی ریاســت عقیدتــی 
سیاســی تیــپ ۷۱ پیــاده مکانیــزه در مراســم اختتامیــه 
ــرت  ــن دوره بصی ــن چهارمی ــت ای ــار داش ــن دوره اظه ای
ــاده  ــپ ۷۱ پی ــی تی ــی سیاس ــط عقیدت ــه توس ــت ک اس
مکانیــزه صاحــب الزمان)عــج(و چهارصــد وســیمین دوره 

ــد. ــی باش ــا  م ــی نزاج ــی سیاس ــطح اداره عقیدت در س
ــر  ــاه نف ــور پنج ــا حض ــن دوره ب ــت .ای ــتانی گف  کوهس
از خانــواده هــای کارکنــان  از تاریــخ ۱۱/۰۸/۹۸الــی 
فضــای  هــای  آســیب  موضوعــات  بــا   ۱۴/۰۸/۹۸
مجازی،شــیوه ی تربیتــی فرزندان،آییــن همســر داری،گام 

ــور  ــای نوظه ــه ه ــی فرق ــان شناس ــالب و جری دوم انق
ــت. ــده اس ــزار ش برگ

ــن  ــوان رک ــه عن ــواده ب ــار داشــت خان ــه اظه وی  در ادام
اساســی و تأثیرگــذار در تعالی و پیشــرفت یــک جامعه می 
باشــد و هــدف از  برگــزاری چنیــن دوره هایی در راســتای 
افزایــش بصیــرت و باالرفتــن آگاهــی هــای خانــواده هــا و 
زمینــه ســازی بــرای اســتحکام بنــای مقــدس خانــواده و 
بــه تبــع آن تربیــت نســلی شایســته و انقالبــی مــی باشــد. 
کــه باعــث ســربلندی ایــران اســالمی گردنــد.در ادامــه این 
مراســم ضمــن اعطــای گواهینامــه و بســته هــای فرهنگی 
ــاد  ــه رســم ی ــی ب ــدگان در دوره هدایای ــه شــرکت کنن ب

بــود اهــدا گردیــد.

معاون استاندار: 

در برابر مشکالت اقتصادی کرمانشاه باید واقع بین بود

برگزاری مراسم اختتامیه دوره بصیرت ویژه خانواده های کارکنان ارتش جمهوری اسالمی  در تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه سرپل ذهاب

خبـر خبـر

بهره برداری از 1000 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری صنعتی در کرمانشاه

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از  بیش  امسال  ماهه  هفت  در  گفت:  کرمانشاه 
در  صنعتی  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد   ۹۹۸

استان به بهره برداری رسیده است.
محسن دارابی از بهره برداری از ۴3 واحد صنعتی 
یاد  امسال  استان کرمانشاه طی هفت ماهه  در 
 ۹۹۸ واحدها  این  سرمایه گذاری  افزود:  و  کرد 
اشتغالزایی  نفر  برای 6۰3  و  بوده  ریال  میلیارد 

به همراه داشته است.
وی همچنین از صدور 3۸۷ فقره جواز تاسیس 
در هفت ماهه امسال خبر داد و عنوان کرد: بر 
است ۴3 هزار  قرار  تاسیس ها  این جواز  اساس 
و 5۸2 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در 

استان انجام شود.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
این  برای  شده  پیش بینی  اشتغال  کرمانشاه 

واحدها را ۹۰۹3 نفر برآورد کرد.
دارابی تاکید کرد: در همین مدت با پیگیری های 
انجام شده و برگزاری جلسات ستاد تسهیل، ۱3 
واحد صنعتی راکد نیز در استان به چرخه تولید 

برگشته است.
وی سرمایه گذاری این واحدها را ۱۱۸3 میلیارد 
اعالم  نفر   3۰5 نیز  را  آنها  اشتغالزایی  و  ریال 

کرد../ایسنا

بهزیستی دستگاهی پیشرو در 
پدافند غیرعامل

ــت:  ــاه گف ــتان کرمانش ــرکل بهزیســتی اس مدی
هــای  زیرســاخت  و  منابــع  ســازی  ایمــن 
ضــروری، حفــظ منابــع و کاهــش آســیب 
پذیــری آنهــا از مهمتریــن دالیــل اهمیــت 

اجــرای پدافنــد غیرعامــل اســت.
رضــوان مدنــی مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
کرمانشــاه  بــا گرامیداشــت هفتــه پدافنــد 
غیرعامــل، بــر لــزوم انجــام هماهنگــی هــا جهت 
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــوادث احتمال ــگیری از ح پیش
ــاخت  ــع و زیرس ــازی مناب ــن س ــت: ایم و گف
هــای ضــروری، حفــظ منابــع و کاهــش آســیب 
پذیــری آنهــا از مهمتریــن دالیــل اهمیــت 
اجــرای پدافنــد غیرعامل است.شــهاب حســینی 
ــتان  ــاون پشــتیبانی اداره کل بهزیســتی اس مع
نیــز  بــا اشــاره بــه اهمیــت پدافنــد غیرعامــل، 
بهزیســتی را دســتگاهی پیشــرو در پدافنــد 
ــه هــدف از اجــرای  ــرد ک ــی ک ــل معرف غیرعام
ــت  ــردن رضای ــن اداره کل باالب ــای ای ــه ه برنام

ــت. ــیب اس ــش آس ــردم و کاه ــدی م من
او تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه جمعــی از 
مددجویــان ایــن اداره کل مقیــم مراکز هســتند، 
ضــرورت دارد اقدامــات الزم در راســتای ایجــاد 
زیرســاخت هــای الزم بــرای رفــاه جامعــه هدف 

در مراکــز انجــام بگیــرد.

آگهی مزایده اموال منقول/غیر منقول

اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
شماره ۹۸۰۱۹۱۸۴۹۷2۰۰۰3۸

شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۸۴۹۹۹۰۰3۷۹
صورتجلسه مزایده

زمــان برگــزاری مزایــده: ۹۸/۹/۹-  نوبــت اول-مــال مزایــده:  وســیله نقلیــه - محــل برگــزاری مزایــده: شــعبه دوم اجــرای احــکام 
دادگســتری شهرســتان کرمانشــاه

در پرونــده اجرایــی کالســه ۹۸۰5۱3 لــه آقــای منصــور امیــری و غیــره و علیــه شــرکت نــورد فــوالد کرمانشــاه دایــر بــر مطالبــه 
ایــن اجــرا قصــد دارد امــوال موصــوف ذیــل را از طریــق مزایــده حضــوری وفــق مــاده ۱3۷ قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش 

برســاند:
مشــخصات امــوال: ۷عــدد کپســول گاز 5 کیلــوی بــه ارزش ســی و پنــج میلیــون ریــال ،2-تعــداد 5۰ عــدد کپســول هــوار )اکســیژن( 
بــدون مانومتــر بــه ارزش ســیصد میلیــون ریــال،3-  تعــداد ۸۴ شــاخه میلــه گــرد آجــدار ۱۴ معــادل ۱۴2۰ کیلوگــرم یــک ارزش 
پنجــاه و شــش میلیــون و هشــتصد هــزار ریــال ،۴- تعــداد ۱۸۹ عــدد بشــکه 22۰ لیتــری بــه ارزش صــدو ســی و دو میلیــون  و 
ســیصد هــزار ریــال ،5- ضایعــات ذوبــی آهــن آالت حــدودا 2۰ تــن جمعــا بــه ارزش پانصــد میلیــون ریــال ،6- تعــداد ســه شــاخه 
آهــن ۱۸ بــه ارزش بیســت و هفــت میلیــون و نهصــد هــزار ریــال ،۷- تعــداد 6 شــاخه ناودانــی 22 شــش متــری بــه ارزش چهــل و 
پنــج میلیــون ریــال ،۸- تعــداد 6 عــدد قوطــی آهنــی ۱۴ دو متــری بــه ارزش شــش میلیــون ریــال، ۹- یــک عــدد تانکــر ذخیــره 
ســوخت بــه قطــر 3 متــر و ارتفــاع ۷/5 متــری و یــک عــدد تانکــر ذخیــره ســوخت دیگــر بــه قطــر 2/5 متــر و ارتفــاع 6 متــر جمعــا 
بــه ارزش دویســت و شــصت میلیــون ریــال، ۱۰-  یــک عــدد پایــه جرثقیــل ســیار بــه ارزش ســی میلیــون ریــال ، ۱۱- مقــدار ۱5 
تــن ضایعــات آهــن آالت ذوبــی ذر انبــار شــمش اولیــه بــه ارزش ســیصد میلیــون ریــال ، ۱2- شــش عــدد ریــل ۱2 متــری و ۱2 
عــدد ریــل شــش متــری جمعــا بــه ارزش نــود وشــش میلیــون ریــال، ۱3- یــک کالف میلــه گــرد 6)بندیــل( بــه وزن حــدودا 2 تــن 
بــه ارزش هشــتاد میلیــون ریــال کــه جمــع کل ارزش پایــه ۱3 ردیــف برابــر یــک میلیــارد و هشــتصدو نــه میلیــون ریــال کــه در 
تاریــخ ۹۸/6/2۴ توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۱/۸6۹/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی شــده اســت کــه مزایــده بــرای 
ــار  ــع در چه ــن اجــرا واق ــه ای ــد ب ــداران مــی توانن ــده اســت و خری ــح تعییــن گردی ــورخ ۹/ ۹/ ۹۸ ســاعت ۱۰:3۰صب روز شــنبه م
راه بنــت الهــدی طبقــه همکــف شــعبه دوم اجــرای احــکام ســاختمان مرکــزی دادگســتری مراجعــه تــا ترتیــب مالحظــه آنهــا از 
مــال موضــوع آگهــی فراهــم شــود مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــده شــروع مــی شــود  هــر کــس کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد برنــده مزایــده شــناخته و مکلــف اســت ۱۰ درصــد بهــای پیشــنهادی را فــی المجلــس بعنــوان ســپرده بــه حســاب ســپرده 
ــور واریــز کنــد.  دادگســتری تودیــع  و رســید و دریافــت باقیمانــده آنرحداکثــر ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب مزب
در صــورت عــدم پرداخــت بقیــه بهــای مــال در موعــد مقــرر مطابــق مــاده ۱2۹ قانــون اجــرای احــکام مدنــی ســپرده فــوق الذکــر 
پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. ضمنــا کلیــه شــرکت کننــدگان در مزایــده موظــف هســتند قبــل 
از شــروع مزایــده مبلــغ ده درصــد ملــک مــورد ارزیابــی شــده را بــه ســپرده دادگســتری واریــز و اصــل قبــض را بــه شــعبه تحویــل 

نماینــد. 
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-زارعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوق شهرستان کرمانشاه
ــه فــرح ســیم تــاب و علیــه  در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ۹۸۰2۸۷ صــادره از شــعبه ۴ دادگاه عمومــی حقوقــی کرمانشــاه ل
فرانــک ســیم تــاب بــه خواســته فــروش مــال مشــاع واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری کرمانشــاه در نظــر دارد مــال غیــر منقــول 

موصــوف ذیــل الذکــر را مطابــق مــاده ۱36 بــه بعــد  قانــون اجــرای احــکام مدنــی از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش برســاند.
مشــخصات مــال غیــر منقــول: ســاختمان مــورد نظــر واقــع در کرمانشــاه خیابــان خیــام چهــارراه حســین آبــاد بــه ســمت بهــار کــوی 
بــن بســت ولیعصــر مجتمــع آپادانــا بــا کــد پســتی 6۷۱۸۸۷۹۱۴۹ ملــک مــورد نظــر بــه پــالک ثبتــی 53۷6 فرعــی از ۱23 اصلــی 
مفــروض و مجــزی از ۱۰۰53 قطعــه یــک تفکیکــی بخــش ســه حومــه در یــک بلــوک در طبقــه اول ســمت شــرق مســاحت ۷۸ متــر 
ــر آبــی و گرمایــش پکیــج فاقــد  ــا کابینــت فلــزی کمــد دیــواری و ســرمایش کول ــاق هــال و پذیرایــی آشــپرخانه اپــن ب ــع دو ات مرب
آسانســور و دارای انبــاری بــه مســاحت 2/25 متــر مربــع مــی باشــد. بنابرایــن بــا شــرایط ذکــر شــده ارزش ششــدانگ ملــک مــورد نظــر 

بــه مبلــغ 3/۹6۷/5۰۰/۰۰۰ ریــال بــراورد گردیــده اســت ملــک دارای متصــرف مــی باشــد..
مزایــده بــرای روز یکشــنبه مــورخ۹۸/۹/۱۰ ســاعت ۱۰/3۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت. ضمنــا مــال مزایده توســط کارشناســی رســمی 
بــه تاریــخ ۹۸/۴/۹ ارزیابــی شــده اســت.طالبین و خریــداران میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن اجــرا واقــع در چهــارراه 
بســیج بلــوار بنــت الهــدی- طبقــه همکــف اجــرای احــکام شــعبه۴  دادگاه حقوقــی ســاختمان مرکــزی دادگســتری مراجعــه تــا ترتیــب 
مالحظــه آنهــا از مــال موضــوع آگهــی فراهــم شــود . مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــده شــروع مــی شــود هرکــس کــه باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده شــناخته خواهــد شــد و شــرکت کننــدگان مزایــده مکلفنــد بــه میــزان  ۱۰% مبلــغ بهــای مزایــده 
موجــودی در عابــر بانــک، بانــک ملــی بــه همــراه داشــته باشــند کــه فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نماینــد و 
باقیمانــده مبلــغ مزایــده را حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب مزبــور واریــز کنــد. در صــورت عــدم پرداخــت 
بقیــه بهــای مــال در موعــد مقــرر مطابــق مــاده ۱2۹ قانــون اجــرای احــکام مدنــی ســپرده فــوق الذکــر پــس از کســر هزینــه مزایــده 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. پــس از احــراز صحــت جریــان مزایــده توســط دادگاه دســتور صــدور ســند انتقــال بــه نــام خریــدار 

صــادر میشــود.هزینه نقــل و انتقــا برعهــده خریــدار مــی باشــد. 

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوق کرمانشاه- کرمی چمه

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام شــعبه ۸ دادگاه عمومی حقوق شهرســتان کرمانشاه
در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ۹۸۰۱32 صــادره از شــعبه ۱۸ دادگاه عمومــی حقوقــی کرمانشــاه لــه خانــم مهســا زیــن 
الدینــی علیــه اقــای یحیــی نقــی زاده و غیــره دایــره بــر محکومیــت فــروش ملــک ، شــعبه ۸ اجــرای احــکام مدنــی کرمانشــاه 
ــق  ــی از طری ــون اجــرای احــکام مدن ــاده ۱3۷ و ۱3۸ قان ــق م ــر را مطاب ــل الذک ــول موصــوف ذی ــر منق ــال غی در نظــر دارد م

مزایــده حضــوری بفــروش برســاند.
ــاد  ــن آب ــتای حس ــی در روس ــی ۱3اصل ــالک ثبت ــت پ ــی زاده تح ــرداد نق ــوم مه ــاورزی مرح ــی کش ــک: اراض ــخصات مل مش
ــعیر  ــعیر از 2۴ش ــدار ۱2ش ــی مق ــالک ۴3 اصل ــت پ ــاد تح ــن آب ــتای حس ــر ۱-در روس ــراب نیلوف ــع در س ــالک ۴۴ واق و پ
ششــدانگ و مقــدار 3دانــگ از 6 دانــگ قریــه ســراب نیلوفــر پــالک۴۴ اصلــی از اراضــی کشــاورزی قــرار فــوق الذکــر وقــف عــام 
میباشــد 2-در روســتلی حســن ابــاد تحــت پــالک ۴3 بخــش بــاال در بنــد آقــای جعفــر تقــی زاده در زمــان اجــرای مقــررات 
اصالحــات اراضــی بــه صــورت مشــاع مقــدار 6جفــت اراضــی دیــم تحــت عنــوان نســق زارعانــه در قریــه ســراب نیلوفــر تحــت 
ــی شــده  ــدار ۱225 ســهم زمیــن کشــاورزی مشــاع مــی باشــد 3- اراضــی معرف ــر نقــی زاده مق ــای جعف ــی اق ــالک ۴۴اصل پ
ــه اســامی محلــی در بنــد خــرس – ملیــکان بنــد ناکلــوز  ــاد شــامل 3قطعــه زمیــن کشــاورزی دیمــی ب در روســتای حســن آب
ــودن و  ــی ب ــی ودیم ــوق اوقاف ــن حق ــر گزفت ــا در نظ ــب و ب ــع جوان ــه جمی ــد و باتوج ــع بازدی ــر مرب ــاحت 3۷۱۸۰ مت ــه مس ب
ــرآورد مــی  ــال ب موقعیــت آنهــا ارزش هــر هکتــار 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال و ارزش کل 3/۷۱۸هکتــار مبلــغ ۱/۸5۹/۰۰۰/۰۰۰ ری
ــف تعــداد 3 قطعــه زمیــن کشــاورزی دیمــی  ــر تحــت پــالک ۴۴ اصلــی شــامل؟ ال گــردد ۴-اراضــی معرفــی در ســراب نیلوف
معــروف چــم بطــان بــه متــراز ۱2/۹5 هکتــار و قطعــه بنــد نوجــوان بــه مســاحت ۱2/۷3هکتــار و قطعــه بنــد کنــار ســاختمان 
ــغ  ــار ان مبل ــر هکت ــب ارزش ه ــع جوان ــه جمی ــه ب ــا توج ــار ب ــاحت 2۷3۹ هکت ــه مس ــا ب ــار مجموع ــاحت ۱/۷۱ هکت ــه مس ب
35۰/۰۰۰/۰۰ ریــال و ارزش کل ان ۹/5۸6/5۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد مــی گــردد ب- قطعــه زمیــن آبــی معــروف بــه بنــد کنــار 
ــر  ــر ارزش ه ــب ام ــع جوان ــه جمی ــا توجــه ب ــار ب ــراژ ۴/۱5هکت ــه مت ــا مجــوز چــاه آب ب ــار جــاده آســفالته ب ســاختمان و کن
هکتــار آن مبلــغ ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و ارزش ۴/۱5 هکتــار آن مبلــغ 6/225/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد میگــردد ج-  قطعــه 
ــرآورد  ــال  ب ــع و ارزش کلــی ۴۷5/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه متــراژ ۱۹۰۰متــر مرب ــه بنــد زمیــن ســاختمان قدیمــی ب زمیــن معــروف ب
گــردد د- 3 قطعــه زمیــن معــروف بــه بنــد آبــی بــا قابلیــت آبــی شــدن از کانــال خاکــی بــه مســاحت2/3 هکتــار – زمیــن بــه 
ــار  ــه مســاحت ۱/۴35هکت ــوار ســراب ب ــار دی ــه بنــد پشــت تپــه و کن ــار معــروف  ب بنــد جــذب پادگانبــه مســاحت۰/62 هکت
ــال و ارزش کل  ــار ان ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــب ارزش هــر هکت ــه جمیــع جوان ــا توجــه ب ــار و ب ــه مســاحت۴/355 هکت مجموعــا ب
ــد  ــه بن ــروف ب ــم مع ــاورزی دی ــن کش ــه زمی ــه قطع ــردد چ- س ــرآورد میگ ــال ب ــغ  ۱/۷۴2/۰۰۰/۰۰۰ ری ــار مبل ۴/355 هکت
مادیــان بــه مســاحت 3/۱6 هکتــار و قطعــه معــروف بــه بنــد دول موشــه بــه مســاحت ۱/۰۱ هکتــار و قطعــه معــروف بــه 3/6۸ 
هکتــار مجموعــا مســاحت ۷/۸5 هکتــار بــا توجــه بــه جمیــع جوانــب ارزش هــر هکتــار آن مبلــغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و ارزش 
کلــی ۷/۸5 هکتــار مبلــغ ۱/5۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی میگــردد 5- ارزش اســتخر پــرورش ماهــی و اجــرت المثــل پــرورش 
ــا کســر حقــوق حقــه اداره  ــه و مرحــوم مهــرداد نقــی زاده ب ــه قــدر الســهم محکــوم ل ــه مــدت چهــار ســال نســبت ب ماهــی ب

ــرآورد میگــردد. ــال ب اوقــاف مبلــغ ۴۹5/۰۰۰/۰۰۰ ری
در ضمــن مــورد مزایــده توســط کارشــناس رســمی بــه تاریــخ ۱3۹۸/۰۴/22 کارشناســی و بــه مبلــغ 2۱/۴5۷/5۰۰/۰۰۰ ریــال 
ارزیابــی شــده اســت و مزایــده بــرای روز ســه شــنبه مــورخ۹۸/۸/2۸ ســاعت ۱۱/3۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت. طالبیــن و 
خریــداران میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن اجــرا واقــع در کرمانشــاه – چهــارراه بســیج بلــوار بنــت الهــدی- 
ــا ترتیــب مالحظــه آنهــا از مــال  ــی شــعبه۸ دادگاه عمومــی حقوقــی کرمانشــاه مراجعــه ت طبقــه همکــف اجــرای احــکام مدن
ــی شــده شــروع مــی شــود هرکــس کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد  ــده از قیمــت ارزیاب موضــوع آگهــی فراهــم شــود . مزای
نمایــد برنــده مزایــده شــناخته خواهــد شــد و شــرکت کننــدگان مزایــده مکلفنــد جهــت پرداخــت 10% مبلــغ مزایــده را قبــل 
ــغ  ــاوت مبل ــده شــدن جهــت پرداخــت مابالتف ــد از برن ــع نمــوده و بع ــه حســاب ســپرده دادگســتری تودی ــده ب از انجــام مزای
۱۰./. کارت عابــر بانــک ملــی بــا موجــودی  کافــی همــراه داشــته باشــند. و باقیمانــده مبلــغ مزایــده بعــد از برنــده شــدن آنهــا 
ــه حســاب ســپرده دادگســتری باشــماره2۱۷۱2۹3۷52۰۰3  ــده ب ــخ مزای ــاه از تاری ــت یــک م ــر ظــرف مهل ــده حداکث در مزای
ــون  ــاده ۱2۹ قان ــق م ــرر مطاب ــد مق ــال در موع ــای م ــه به ــت بقی ــدم پرداخ ــورت ع ــد و در ص ــز نماین ــی واری ــک مل ــزد بان ن
اجــرای احــکام مدنــی ســپرده فــوق الذکــر پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. پــس از احــراز 
ــل و  ــه نق ــا هزین ــدار صــادر میشــود ضمن ــام خری ــه ن ــال ســند ب ــده توســط دادگاه دســتور صــدور  انتق ــان مزای صحــت جری

انتقــا برعهــده خریــدار مــی باشــد. 

دادورز اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوق کرمانشاه- اهلل مرادی

آگهی تحریر ترکه

ــر  ــی در درخواســت تحری ــم عطیــه صحرای ــن شــورا خان ــی ۹۸۰363 ای ــده کالســه ۱5۰۰3۴۴ بایگان ــه اینکــه در پرون نظــر ب
ترکــه متوفــی امیــر ناصــری فرزنــد مهــدی بــا کــد ملــی 325۰۷۹332۹ را نمــوده و قــرار تحریــر ترکــه صــادر گردیــده اســت 
و بــرای تاریــخ ۹۸/۹/۱5 راس ســاعت ۱۰ صبــح نوبــت تحریــر ترکــه تعییــن گردیــده لــذا بدینوســیله مســتندا بــه مــاده 2۱۰ 
قانــون امــور حســبی بــه تمامــی ورثــه متوفــی یــاد شــده یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا بســتانکاران از متوفــی و مدیونیــن بــه 
وی و هرکــس کــه بــه هــر طریــق حقــی بــه ترکــه متوفــی دارد ابــالغ میشــود و در ســاعت و تاریــخ  یــاد شــده در شــعبه ۱5 
شــورای حــل اختــالف بــه نشــانی کرمانشــاه خیابــان اربابــی جنــب شــیرخوارگاه معتضــدی مجتمــع شــهید بهشــتی حاضــر 

شــوند.

ارسالن کرمی- رئیس شعبه ۱5 شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه
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تعميــرات اساســي منطقــه عملياتــي 
پايــان   1398 ســال  در  شــهر  نفــت 

يافــت.
ــركت  ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بهــره بــرداري نفــت و گاز غــرب بــا 
عملياتــی  منطقــه  كاركنــان  تــاش 
ــان  ــكاري مهندس ــا هم ــهر و ب ــت ش نف
ــترده  ــاه گس ــتاد كرمانش ــركت در س ش
تريــن فعاليــت هــای تعميراتــي در ســال 
ــت  ــي نف ــك زداي ــد نم 1398، در واح
ــا  ــاه ب ــك م ــر از ي ــدت كمت ــهر در م ش

ــت. ــان ياف ــل پاي ــت كام موفقي
مهنــدس ناصــري پــور مديــر عامــل 
شــركت بهــره بــرداري نفــت و گاز غــرب 
ــن  ــت: در اي ــر گف ــن خب ــام اي ــا اع ب
ــم وجــود مشــكات  ــی رغ ــرات عل تعمي
و محدوديــت هــای بســيار از قبيــل 
كمبــود متريــال و قطعــات، مســائل 
ناشــی از تحريــم هــا، شــرايط جــوي نــا 
ــق  ــزی دقي ــه ري ــا برنام ــب و ... ب مناس
و بســيج تمامــی امكانــات عملياتــی، 
ــل  ــی از كام ــتيباني، يك ــی، پش مهندس
تريــن عمليــات هــاي تعميــرات اساســی 
ــان بســيار محــدود انجــام  ــدت زم در م
گرفــت و كليــه مراحــل انجــام ايــن 
ــت  ــتفاده از ظرفي ــا اس ــا ب ــروژه، تنه پ
ــت  ــا هم ــه و ب ــود در منطق ــای موج ه
ــای  ــبانه روزی نيروه ــف و كار ش مضاع
متخصــص و كاركنــان پرتــاش منطقــه 
ــرون  ــوع ب ــچ ن ــتفاده از هي ــدون اس و ب

ــت. ــه اس ــام گرفت ــپاری انج س
ــن  ــا تشــريح مراحــل انجــام اي ايشــان ب
تعميــرات  داشــت:  اظهــار  عمليــات 
اساســی ســال1398واحدنمك زدايــی 
ــه مــدت يــك مــاه انجــام  نفــت شــهر ب
ــا  ــه تقريب ــه اينك ــه ب ــا توج ــت و ب گرف

تعميــرات  اتمــام  از  پــس  بافاصلــه 
اساســی منطقــه تنــگ بيجــار آغــاز شــد 
ــد، امــا  ســختی كار را  دو چنــدان گردي
خوشــبختانه بــا همــت و تــاش مضاعف 
پرســنل و هماهنگــی مطلــوب همــه 
گــروه هــای اجرايــی، در زمــان مناســب 
و بــا كيفيــت مطلــوب بــه اهــداف برنامــه 
ــه ی  ــت و زمين ــزی شــده دســت ياف ري
در  مســتمر  توليــد  جهــت  مســاعد 

ــد. ــم گردي ــده فراه ــالهای آين س
مديــر عامــل شــركت بهــره بــرداري 
نفــت و گاز غــرب بــا تقديــر از زحمــات 
ــروژه  ــن پ ــام اي ــكاران در انج ــه هم هم
گفــت: فعاليت¬هــای تعميــرات در پنــج 
گــروه اصلــی تعميــرات شــامل تعميــرات 

مكانيــك،  تعميــرات  لولــه،  خطــوط 
كارگاه  و  ابزاردقيــق  بــرق،  تعميــرات 
مركــزی پــس از برنامــه ريــزی و انجــام 
هماهنگــی بيــن واحدهــا انجــام گرفت و 
عــاوه بــر پنــج گــروه اصلــی تعميــرات، 
ــرداری،  ــای ادارات بهره¬ب ــاير واحده س
بازرســی فنــی،HSE، خدمــات فنــی، 
ــا  ــن فعاليت¬ه ــز در اي ــری و ... . ني تراب

ــتند. ــاركت داش مش
وي در ادامــه بــا بيــان اينكــه حجــم كار 
ــرای  ــه ب نيــروی انســانی تخصيــص يافت
ــش از  ــال بي ــای اوره ــت ه ــام فعالي انج
20 هــزار نفرســاعت بــوده اســت، تصريح 
ــه در  ــام گرفت ــات انج ــر اقدام ــرد: اكث ك
ــت  ــا اســتفاده از ظرفي ــرات ب ــن تعمي اي

ــاش  ــا ت ــه و ب ــود در منطق ــای موج ه
ــه و  ــام گرفت ــنل انج ــبانه روزی پرس ش
ــا  ــت ه ــم وجــود برخــي محدودي عليرغ
ــا  ، نــه تنهــا تعميــرات خواســته شــده ب
موفقيــت كامــل بــه انجــام رســيد بلكــه 
مــوارد متعــددی خــارج از برنامــه اوليــه 

مدنظــر نيــز اجــرا گرديــد.
مــوردي  تشــريح  بــه  پايــان  در  وي 
ايــن  در  گرفتــه  صــورت  تعميــرات 
منطقــه پرداخــت گفــت: فعاليــت هــای 
تعميــرات اساســی، در واحــد نمــك 
ــر  ــوارد زي ــت شــهر شــامل م ــي نف زداي

ــد: ــي باش م
آميــزی  رنــگ  و  باســت  گريــت   _
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــي ب ــزات اصل تجهي

 ،H500( هــاي بازرســی فنــي شــامل
فايرتيــو FWKO، پيشــگرمكن،تانك421، 
مخــزن بهــره بــرداری و مخــزن ذخيــره 

ــوا( ه
_ تعميــر و تنظيــم تعــدادي از شــير هاي 

ايمنی
_ تعويــض تجهيزات مســتعمل و آســيب 
ــاي  ــل ه ــدادي از نيپ ــامل تع ــده ش دي
ــا در  ــد ورودی چاهه ــه منيفول ــوط ب مرب

ــی، نمكزداي
تعويــض فايرتيوبهــا و الينرهــای داخلــی 
مربــوط بــه H-500، خط8 اينــچ ورودی 
منيفولــد  هــدر  E-110و  مبــدل  بــه 
ورودی نمكزدايــی، 110 متــر از خــط 
ــدر8  ــومار، ه ــاه شماره1س ــی چ جريان

اينــچ مربــوط بــه HP SEP، تعويــض 
تيــپ فلركارخانــه قديــم و خــط6 اينــچ 

HP SEP ــه ــوط ب مرب
_ رفــع مشــكل از ESD VALVEهــای 

INLET MANIFOLD

 PILOT بازكــردن و رفــع اشــكال از _
همچنيــن  و   H500 و   FWKO هــای 
رفــع اشــكاالت و درســرويس قــرار دادن 

F&G  سيســتم
_ توپكرانــی بــه ســمت كارخانــه در 

مســير چــاه ســومار يــك
_ رســوب زدايــی وشستشــوی كامــل 
 F.W.K.O، ــرداری داخــل مخــزن بهــره ب
و2  ديســالتر1   ،TEST و   HP-separator
و همچنيــن H-500 و مخــازن420 و 

،421
ولوهــای  وروانــكاری  گريســكاری   _
ــای شــماره10،13، 16، 23، 26 و  چاهه
28 و گريســكاری ولوهــای منيفولدهــای 

ورودی چاههــا
كامــل  وســرويس  گرفتگــی  رفــع   _
ــای  ــينی ه ــزكاری س ــی وتمي كولرهواي

اســتريپر
ــق  ــزار دقي ــوای اب ــن ه ــض الي _ تعوي
ــی ــه نمكزداي ــم ب ــه قدي ــط كارخان راب

اينــچ  اســپول8  از  گرفتگــی  رفــع   _
HP نفــت  خروجــی 

مــورد  ولوهــای  كليــه  روانــكاری   _
درخواســت بهــره بــرداری در واحــد

_ ســرويس كامــل تجهيــزات برقــي 
شــامل ســوئيچ خانــه MV و 400 ولــت، 
UPS وباتــری خانــه هــای اتــاق كنتــرل، 

MCC و پســت بــرق، ترانســفورماتورهای 

ناحيــه، BFV هــای كنترلــی پســاب، 
كمپرســورهای برقــی A , B كارخانــه 

DRYER ــراه ــه هم ــی ب نمكزداي
_ تعميــرات تجهيــزات شــامل گيــت ولــو 
6 اينــچ مســير دريــن واحــد بــه ســمت 
ــرل  ــد از كنت ــو بع ــت ول ــك420، گي تان
ولــو آب مــازاد HP SEP، بــال ولــو مســير 
كنــار گــذر آب خروجــی ديســالتر1، 
 HP ــی ــذر گاز خروج ــو كنارگ گاب ول

ــو ESD001 و .... ــال ول SEP، ب

و  آب  شــركت  بهره بــرداری  معــاون 
گفــت:  كرمانشــاه  اســتان  فاضــاب 
از  جلوگيــری  بــرای  الزم  تمهيــدات 
افزايــش احتمالــی كــدورت آب ناشــی از 
ــده  ــيده ش ــتان انديش ــا در اس بارندگی ه

ــت. اس
ــه در  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــا داوودی ب رض
برخــی مواقع كــه بارندگــی شــديد داريم 
در برخــی از شــهرها كــدورت آب مقداری 
بــاال مــی رود كــه ناشــی از تاطــم منابــع 
تاميــن آب اســت، افــزود: شــهرهايی كــه 

منابــع تاميــن آب آنهــا ســطحی اســت از 
جلمــه كرند و ريجاب بيشــترين مشــكل 

ــته اند. ــه داش ــن زمين را در اي
تصفيه خانــه  اينكــه  بيــان  بــا  وی 
آب  شــركت  توســط  آب  اضطــراری 
ــری از كــدورت  ــرای جلوگي ــه ای ب منطق
ــداث  ــال اح ــاب در ح ــد و ريج آب كرن
ــن  ــه اي ــا زمانی ك ــد: ت ــادآور ش ــت، ي اس
تصفيه خانــه آماده شــود اقدامــات ديگری 
بــرای جلوگيــری از افزايــش كــدورت آب 
ــاون  ــه درنظــر گرفتيم.مع ــن منطق در اي
شــهری  فاضــاب  و  آب  بهره بــرداری 

اســتان كرمانشــاه تاكيــد كــرد: سيســتم 
تصفيــه آب موقــت اضطــراری بــرای 
كرنــد و ريجــاب تعبيــه شــده تــا جلــوی 
ــاوه  ــه ع ــود، ب ــه ش ــدورت آب گرفت ك
تــاش كرديــم بــا اســتفاده از مــواد 
ــورت  ــه ص ــه را ب ــده تصفي ــد كنن منعق

ــم. ــام دهي ــم انج ــی ه محل
ــا مجمــوع  داوودی ابرازاميــدواری كــرد ب
ــاال رفتــن  ايــن اقدامــات ديگــر شــاهد ب
كــدورت آب در كرنــد و ريجــاب نباشــيم 
ــورت  ــود در ص ــن وج ــا اي ــه داد: ب و ادام

ــای  ــدورت، تانكره ــی ك ــش احتمال افزاي
بســته بندی  آب  و  ســيار  آبرســانی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــم اس ــز فراه ني
اينكــه هرســين هــم در گذشــته در 
ــدن  ــدر ش ــل ك ــه دلي ــا ب اوج بارندگی ه
ــن  ــل تامي ــه مح ــهر ك ــن ش ــراب اي س
ــن شــهر اســت دچــار مشــكاتی  آب اي
سيســتم  اكنــون  گفــت:  می شــد، 
تصفيه خانه اضطــراری آب برای هرســين 
ــون  ــان تاكن ــده و از آن زم ــدازی ش راه ان
مشــكلی در زمينه كــدورت آب هرســين 

ــم. نداري

پايان تعميرات اساسي منطقه عملياتي نفت شهر در سال 1398
خبـر خبـر

فروش ۲1ميليارد ريالی 
صنايع دستی و سوغات کرمانشاه 

در ايام اربعين

و  صنايع دستی  ميراث فرهنگی،  مديركل 
غرفه ها،  برپايی  »با  گفت:  كرمانشاه  گردشگری 
در  سياه چادرها  و  صنايع دستی  نمايشگاه های 
ايام اربعين، 21ميليارد ريال انواع صنايع دستی 

و سوغات در اين استان فروخته شد.«
ميراث  كل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
استان  دستی  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی، 
غرفه   31 اينكه  بيان  با  قادری  اميد  كرمانشاه، 
فروش صنايع دستی و سوغات محلی در هشت 
شهرستان كنگاور، صحنه، كرمانشاه، ماهيدشت، 
اسام آباد غرب، كرند، سرپل ذهاب و قصرشيرين 
به مناسبت ايام اربعين حسينی در مسير تردد 
طايی  فرصت  »اربعين  افزود:  شد،  برپا  زائران 
و  سوغات  دستی،  صنايع  فروش  رونق  برای  را 

اقتصاد مردم اين استان فراهم كرده است.«
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  مديركل 
اين  »در  كرد:  تصريح  كرمانشاه  گردشگری 
توليدات  و  آثار صنايع دستی  تمام  ها  نمايشگاه 
محصوالت  انواع  گيوه،  ويژه  به  استان  محلی 
احجام  انواع  سفال،  و...(،  موج  )كيف،  جاجيم 
چوبی و... به نمايش گذاشته شد و زائران اربعين 
آشنا  كرمانشاه  مردم  سنت  و  رسوم  آداب،  با 

شدند.«
 او اظهار كرد: »در كنار غرفه های صنايع دستی، 
برای رفع خستگی زائران، پنج تخته  سياه چادر 
در مرز خسروی برپا شد كه با پخت نان محلی 
و لبنيات توسط عشاير استان از زائران پذيرايی 

می كردند.«
سرا  سوغات   35 سامان دهی  »با  افزود:  قادری 
در مسير كرمانشاه - بيستون ضمن عرضه انواع 
سوغات محلی استان، فروش محصوالت صنايع 

دستی نيز افزايش پيدا كرد.«
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  مديركل 
بيان كرد: »هم اكنون 60  گردشگری كرمانشاه 
بافی، گليم،  از جمله گيوه  رشته صنايع دستی 
گره چينی، جاجيم، كار های سفال، چوبی، لباس 
در   … و  قيمتی  شيشه، سنگ  تزئينات  محلی، 

استان فعال است.«

تا پایان سال جاری؛
۲۲۰ ميليارد تومان وام اشتغال به 
مددجويان کرمانشاهی اختصاص 

می يابد

معاون اشتغال و خودكفايی كميته امداد استان 
اختصاص  با  امسال  اميدواريم  گفت:  كرمانشاه 
برای  اشتغال  وام  تومان  ميليارد   220 از  بيش 
پايدار  شغل  كرمانشاهی  مددجوی  هزار  هفت 

ايجاد شود.
رشيد  امداد،  كميته  خبری  سايت  گزارش  به 
كميته  خودكفايی  و  اشتغال  معاون  جليليان، 
نخست  نيمه  در  گفت:  كرمانشاه  استان  امداد 
امسال بيش از هفت هزار و ۷62 نفر از وام های 
بهره مند شده  نهاد  اين  اشتغال  الحسنه  قرض 

اند.
ميليارد   53 مدت  اين  داد: طی  ادامه  جليليان 
و 398 ميليون تومان وام اشتغال به اين تعداد 

مددجو پرداخت شده است.
های  وام  اين  از  مورد   364 كرد:  عنوان  وی 
باقی  و  امداد  داخلی  اعتبات  محل  از  پرداختی 

از منابع بانك های عامل پرداخت شده است.
معاون اشتغال و خودكفايی كميته امداد استان 
سال  پايان  تا  كرد:  اميدواری  ابراز  كرمانشاه 
الحسنه  قرض  وام  تومان  ميليارد   220 جاری 
استان  در  حمايت  تحت  مددجويان  به  اشتغال 

پرداخت شود.
اين  با  اميدواريم  كرد:  عنوان  جليليان  رشيد 
مددجوی  هزار  هفت  حدود  برای  وام  ميزان 

كرمانشاهی شغل پايدار و با درآمد ايجاد شود.
نهاد  اين  اشتغال  های  وام  كرد:  تاكيد  جليليان 
سپرده  به  نياز  بدون  آسان،  ضمانتی  شرايط  با 
گذاری و با بازپرداخت بلند مدت به مددجويان 
متقاضی دارای حرفه و مهارت پرداخت می شود.

رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه:
به جای جستجوی سالمت در 

داروخانه ها، از مزارع شروع کنيم

كرمانشاه  استان  آزاد  دانشگاه  رئيس  كرمانشاه 
جای  به  سالم،  جامعه ای  داشتن  برای  گفت: 
را در داروخانه ها جستجو كنيم،  اينكه سامت 
بايد از مزارع شروع كنيم و مزارعی سالم داشته 

باشيم.
جهانشير امينی در همايش پدافندغيرعامل كه 
امروز)12 آبان( برگزارشد، وجود زيرساخت های 
قدرتمندی  و  قوام  عوامل  از  يكی  را  محكم 
اظهاركرد:  و  دانست  كنونی  دنيای  در  كشورها 
بسياری از كشورهای دنيا برای اينكه بتوانند با 
اقدام  كنند،  مقابله  انسانی  و  طبيعی  تهديدات 
زيرساخت های  و  پدافندغيرعامل  تقويت  به 
خود می كنند كه اين زيرساخت ها شامل ابنيه، 
غذايی  فرهنگی،  امنيت  سايبری،  فضای  راه ها، 

و... است.
وی بابيان اينكه در كشور ايران هم حدود 20 
سالی است كه ادبيات پدافندغيرعامل به منظور 
كاهش آسيب پذيری در مقابل تهديدات شكل 
گرفته، اعام كرد: هرچند ما نسبت به كشورهای 
اما  كرديم،  شروع  دير  را  پدافندغيرعامل  ديگر 
قابل  حركت های  و  داشته ايم  خوبی  پيشرفت 

توجهی در اين زمينه انجام شده است.
كرمانشاه  استان  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئيس 
درحال  كه  تجهيزاتی  و  ابنيه  سازی  بهينه 
حاضر در كشور داريم و يا آنهايی كه در آينده 
ايجاد می شوند را در مقابل تهديدات روز امری 
ضروری دانست و گفت: ناچاريم برای مقابله با 
بهينه  و  تقويت  سمت  به  داريم  كه  تهديداتی 
سازی زيرساخت هايمان برويم و بايد اين امر را 

محقق كنيم.
هم  غذايی  امنيت  تقويت  براينكه  تاكيد  با  وی 
بايد  كشور  زيرساخت های  از  يكی  عنوان  به 
مورد توجه جدی قرار گيرد، عنوان كرد: امروزه 
ديگر سامت مردم از داروخانه ها نيست، بلكه از 

مزرعه ها است.
امينی يادآور شد: اگر بخواهيم از سامت مزرعه 
بيمارستان  كه  هرچقدر  كنيم،  عبور  راحتی  به 
احداث و نيروی متخصص و پزشك تربيت شود، 
اثر چندانی نخواهد داشت، چراكه بايد به هردو 

به يك اندازه توجه كنيم.
رويه كود و سم در  بی  از مصرف  انتقاد  با  وی 
جزو  پيش  سال   20 كرد:  عنوان  كشور،  مزارع 
كشورهايی بوديم كه كمترين ميزان كود و سم 
را در مزارع خود استفاده می كرديم، اما اكنون 
به يكی از پرمصرف ترين كشورها در اين زمينه 

تبديل شده ايم.
كرمانشاه  استان  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئيس 
كه  زمانی  حتی  ما  كشاورزان  كرد:  تصريح 
نيست،  ضرورتی  و  ندارد  آفت  محصوالتشان 
اقدام به سمپاشی مزارع خود می كنند كه خطر 

آن به سامت مردم باز می گردد.
وی تاكيد كرد: تنها راه برون رفت از مشكاتی 
كه در سامت مزرعه داريم، آموزش است و بايد 
در  تا  كنيم  تدوين  قوانينی  كشاورزانمان  برای 
محصوالت  داشت  و  سم  و  كود  مصرف  بحث 
بی  عوارض  چراكه  گيرند،  بكار  را  الزم  دقت 
رويه مصرف آنها در آينده روی بدن افراد جامعه 

مشخص می شود.ايسنا

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه:
پذيرش نکردن بيمه شدگان بيمه 

سالمت در مراکز دولتی تخلف است
مديركل بيمه سامت استان كرمانشاه پذيرش 
مراكز  در  سامت  بيمه  بيمه شدگان  نكردن 

دولتی را تخلف دانست.
شدگان  بيمه  داشت:  اظهار  مظفری  كيومرث 
بيمه شامل  پنج صندوق  قالب  در  اين سازمان 
كاركنان دولت، روستاييان و عشاير، ساير اقشار، 
تحت  رايگان  همگانی  بيمه  و  ايرانيان  بيمه 

پوشش بيمه قرار دارند.
نظير  شدگان  بيمه  اين  از  بخشی  افزود:  وی 
كاركنان دولت، ساير اقشار و بيمه ايرانيان چون 
حق بيمه می پردازند محدوديتی برای دريافت 

خدمات از تمام مراكز طرف قرارداد ندارند.
عنوان  كرمانشاه  استان  سامت  بيمه  مديركل 
يارانه  از  كه  شدگانی  بيمه  از  بخش  آن  كرد: 
استفاده می كنند و معموال آسيب پذير  دولت 
بيمه  صندوق  شدگان  بيمه  شامل  هستند 
روستاييان و عشاير و بيمه همگانی رايگان، به 
دليل اينكه هزينه كمتری بر آنها تحميل شود، 
طبق مصوبه دولت بايد از مراكز دولتی خدمات 

دريافت كنند.

معاون آبفای کرمانشاه:

برای مقابله با کدورت احتمالی ناشی از بارندگی ها آماده ايم

مديــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد كشــاورزی 
اســتان كرمانشــاه و دبيــر كميســيون بهبــود فضــای 
ــرای بهبــود فضــای كســب و  كســب و كار گفــت: ب
ــرای فعاليــت هــای  ــوارض ســاخت و ســاز ب كار، ع

كشــاورزی حــذف گرديــده اســت.
مديــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد كشــاورزی 
اســتان كرمانشــاه و دبيــر كميســيون بهبــود فضــای 
هماهنگــی  گفــت: طــی جلســات  كار  و  كســب 
و  كشــاورزی  صنايــع  اراضــی،  امــور  مديــران 
ــتای  ــازار و در راس ــم ب ــی و تنظي ــعه بازرگان توس

عــوارض ســاخت  كار،  و  فضــای كســب  بهبــود 
و ســاز بــرای فعاليــت هــای كشــاورزی حــذف 

ــت. ــده اس گردي
ــی  ــره 1 الحاق ــاس تبص ــر اس ــت:  ب ــی  گف تنهاي
ــری اراضــی زراعــی و  ــون اصاحــی حفــظ كارب قان
ــه 85/8/1 ، در  ــوب ۷4/3/31 و اصاحي ــی مص باغ
مجموعــه ســازمان جهــاد كشــاورزی و ادارت تابعــه؛ 
ــای  ــدور مجوزه ــتعامات، ص ــذ اس ــور اخ ــه منظ ب
ــه  ــيس هيچگون ــای تاس ــه ه ــرداری و پروان ــره ب به
ــر  ــی گردد.دبي ــت نم ــان درياف ــی از متقاضي وجه

كميســيون بهبــود فضــای كســب و كار افــزود: 
مرغداريهــا،  دامداريهــا،  هــا،  گلخانــه  احــداث 
و  كشــاورزی  توليــدات  ســاير  ماهــی،  پــرورش 
ــع تكميلــی و غذايــی در روســتا  كارگاه هــای صناي
هــا، بهينــه كــردن توليــدات بخــش كشــاورزی 

ــود. ــی ش ــوب نم ــری محس ــر كارب ــوده و تغيي ب
او افــزود: مــوارد مذكــور از شــمول ايــن مــاده 
زيســت  ضوابــط  رعايــت  بــا  و  بــوده  مثتثنــی 
ــاورزی  ــاد كش ــازمان جه ــت س ــا موافق ــی ب محيط

خبرنــگاران است./باشــگاه  بامانــع  اســتانها 

عوارض ساخت و ساز برای فعاليت های کشاورزی حذف گرديد

آگهی مزايده اموال منقول

شعبه 6 اجرای احكام مدنی شورای حل اختاف شهرستان كرمانشاه
شماره صورتمجلس:9809008505600215       

شماره پرونده: 9809988602900185
صورتمجلس

ــكام  ــرای اح ــعبه 6 اج ــه ش ــاده جلس ــوق الع ــت ف ــخ 98/8/11 در وق ــه تاري ب
ــده  ــاء كنن ــدی امض ــاه بتص ــتان كرمانش ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــی ش مدن

ــرار دارد. ــر ق ــت نظ ــوق تح ــه ف ــت.پرونده كاس ــكيل اس ــل تش ذي
ــاف  ــی كاســه 980632 شــعبه 6 شــورای حــل اخت ــده اجرائ در خصــوص پرون
ــی شــهيد  ــی مجتمــع اجــرای احــكام مدن شهرســتان كرمانشــاه مســتقر در ارباب
بهشــتی ، لــه آقــای عبــداهلل واحــدی و عليــه آقــای بهــروز فيــاداری دايــر بــر تخليــه 
و بــا توجــه بــه ابــاغ جهــت تحويــل امــوال و عــدم حضــور در مهلــت مقــرر جهــت 
تحويــل امــوال خــود صــادره از شــعبه 29 شــورای حــل اختــاف كرمانشــاه. فلــذا به 
توجــه بــه توقيــف امــوال منقــول كــه توســط كارشــناس رســمی بــدون كســر ديون 
دولتــی بــه مبلــغ ۷/000/000 ريــال ارزيابــی شــده اســت از طريــق مزايــده حضوری 
بفــروش برســاند كــه مزايــده روز شــنبه مــورخ 98/9/2 ســاعت 12 در محــل شــعبه 
6 اجــرای احــكام شــورای حــل اختــاف كرمانشــاه واقــع در اربابــی مجتمــع اجــرای 
احــكام مدنــی شــهيد بهشــتی بــا حضــور نماينــده محتــرم داســتان برگــزار مــی 
گردد.لــذا داوطلبــان شــركت در مزايــده مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزايــده از مــال 
مزايــده ديــن نماينــد و در روز مزايــده بــا همــراه داشــتن مــدارک شــركت كننــد و 
بــه هــر كــس كــه باالتريــن قيمــت را پيشــنهاد كنــد تعلــق خواهــد گرفــت وبرنــده 
مزايــده مكلــف اســت 10./. بهــای پيشــنهادی را فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده 
بــه حســاب ســپرده دادگســتری توديــع و رســيد دريافــت و باقيمانــده آن را حداكثر 
مهلــت يــك مــاه از تاريــخ مزايــده بــه حســاب مزبــور واريــز كنــد در صــورت عــدم 
پرداخــت بقيــه بهــای مــال در موعــد مقــرر مطابــق مــاده 129 قانــون اجــرای احكام 
مدنــی ســپرده فــوق الذكــر پــس از كســر هزينــه مزايــده بــه نفــع دولــت ضبــط 

خواهــد شــد.
دادورز شــعبه 6 اجــرای احــكام مدنــی شــورای حــل اختاف شهرســتان كرمانشــاه- 

ــم حق شــناس مري
اقای عبدهلل واحدی حضور دارند

قاضی شعبه ششم اجرای احكام مدنی شورای حل اختاف شهرستان كرمانشاه-
يوسف قاميرزا
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صص

مسعود زندی

نیزه های نقره باران

وقتی که صاعقه 
شب را

به نیزه بست
رستم کنار من بود
باران درختان را

سالم کرد و
شست

و صدای پنجره ها
از نیزه های نقره باران

عمود
بر سینه ی زمین گل می زد

و کینه ی برق
بر مزار کشت.

آمدنت نمی کند
خسته ام

دوست داشتنی هستی
می گویی:

خسته نباشی
خونم بهار می شود

حیف چشم قرمزم، از خط قرمزی.
قطار قطار

تب می کنم
اولین باری  که نمی بینمت

پر از فرداست
در بساطی از تراکمم
تازیانه های دلهره

در ساعت های نامشخص
مشخص اند

خیابان / دریای غرقی هاست
پنجره هایش
رو به نمیدانم
باز می شود

ضرورت اتفاق
از فیروزه ای / چه بگویم

از این چه بگویم ها
بسیار

صبح مرهمی
بر سینه ام
شب گرگی

که زخمی ترم می کند.

رضا خان بهادر

درِد هوا
گریبان پنجره را گرفت
و حافظه ی شهیدش را
از استخوان الی زخم

بیرون کشید
حدوِد بخت

یک آفتاب و یک زن
بر روی ناگهان دشنام دادند

من پذیرفته بودم
برگشتم  به صورت باران و
بوسه ها را به هم چسباندم 

تاریکِی ماسیده  در دهاِن شب
از پهلوی  ماه

چربی های اضافه را
به دندان کشید  و رفت

تو از قرار تاریک
معلوم نمی شدی

شیرین ترابی

سیاه را از هر طرف بکشی 
کشیده می شود صاف می خورد توی صورتم

سیاه است بلوزم
سیاه است زیر چشم هام

سیاه است بخت من و آسمان جنوب

هر چقدر رنگین کنم ناخن هام را 
بهاری نمی چکد از انگشتانم

سرخ کنم لبانم را فقط از الی این زخم درد 
عمیق تر جلوه می کند

در را به ببند
پرده را بکش 

می خواهم عریان ببینی ام 
بی آستری از رنگ و طرح

برهنه 
آیینه باش 

تا خود را به تماشا بنشینم 

حاال که موهام و دندان هام 
سپید هام را روسیاه کرده اند

مهران شفیعي

آبي آبي
_هنوز رنگي داري

حنات آبي ست به آسمانم هنوز
پلکم هنوز

     دو پَر به خواب نیفتد
در نیفتد 

که ناَخْن آن حیوان
کشید آبي ات را پَر 

تا شب  _ارتفاع
بر آشیان بیفتد
نامنظمیت_

بر طول 
برقاعده آبي ست
که تن تو باشي ُو

     زائر از رنگ مي پرد
و بازو بازو 

تکامل از بال برگیرم
     آنجا که بر _خواهي خیز ُو

من خیز برداشته توانم

روح اهلل دنیادیده

پر رنگ تر از سیاه چشمان تو بود
آیینه ی قرص ماه چشمان تو بود
در سفره ی آسمان تنهایی خویش
منظور من از نگاه چشمان تو بود

سامان ساردویی

موریانه های اندوه 
با لبخند تو می میرند 

صدای خنده ات را به من بده 
رهایم کن 

از نگاه هایی که به جای دوست داشتن 
بوی تبعیض می دهد اشک هاشان 

رهایم کن 
از کلماتی که معناِی حقارت پوشیده اند 

و برای خورد کردِن قلبم آمده اند 

صدای خنده ات را به من بده 
خورشید زندگی ام باش 

چنان روشنم کن 
چنان بسوزان ماتِم سینه ام را 

که هواِی گریه و انزوا قهر کند با من .

م.روانشید

جایی برای زیبا مردن

گفت:
گیتارت را بردار

زیِر پنجره ام بنشین و 
نخوان.
گفت: 

عاشقی 
مدادهای ُمدام می خواهد و

کاغذهای سفید و
شاعری شیفته 

که ننویسد.
گفت:

نگاهم مکن
مگو-

عریان شو...!
پیش از طلوع بود

زیِر پنجره ی خاموش
چکیده چکیده روشن نگاه داشتم

سکوت ام را 
جایی 

برای زیبا مردن بود...

عبدالرضا فریدزاده

ستاره ها
ستاره های منجمد

ستاره های پکر
که نورهایشان را
تا واپسین سوسو

گریسته اند
در عزای امیدها و

روءیاها
ستاره ها

ستاره های بخت دخترکان و
اقبال مردم تلخ

بر دوش های خال پلنگی
ستاره ها

علی باباچاهی

با...

دویست ساله بود که باز به سراغم امد
بایک تنگ پراز اکسیژن

گذاشت روی میز و  از دفتر یادداشت
برگی بر داشت

و نقاشی کرد درخت گران سایه ای را
باچل زبان در دهان چیزی نتوانستم بگم
با دوچشم تیره ی بیرون زده از صد   و  

دویست 
گفت...

چیزی نتونستم بگم باچل زبان در دهنم
رفت  / ولی 

تنگ پراز اکسیژن راگذاشت روی نیز
و  رفت !

زینب فرجی

نخواندی
نخواندی

و این پلنگ ازخوشحالی در پوست خود 
نگنجید

آن جا که زخمه بر ماه می زدی
با ترانه ای از لورکا 

خودتان را
سرتاپا خیس نگه داریدتا آتش نگیرید 

برای شکستن قلک
نمی دانم
نمی دانم

چند ُکت وشلوار وصله پینه شده را 
باید برای عزیز سیل زده ام

کادو پیچ می کردم
تا در سرما 

مثل کبک سرشان را نکنند
زیر برفی که هزار جمجمه در آن آرمیده بود

ما از قبیله ی پایین دشت جامعه بودیم
با هزار گوساله

وبا چوپانی دروغگو
که وقتی خبرهای بد را به مادربزرگمان می داد

هر روز مهمانی اعیانی می گرفتیم
در چادری عشایری.

به خودمان نهیب می زنیم
که هی 

دنیا دو روز است
حاال هی قی نکن توی این دو روز ما

بیا در کرانه ی باختری
دربیشه ی بیستون قلمی بتراشیم

وریشی سفید کنیم 
که دل به دریاهایی شالق خورده خواهیم زد

میل به خوردن یک کاسه آفتاب دارم
وقتی در زمین

شهری
روستایی

مخروبه شده باشد
و وسعت جغرافیایی هرکداممان تنهایی باشد

آن روز
پادشاه ظالم جهان

تخت پادشاهی اش را خواهد شکست
دراین خط عابرپیاده 

چینی شکسته را
با نفرت،
با نفرت

جوری بند نزن
که برای زندانبانی که کالهش پس معرکه 

افتاده 
شالق بیاورند

با یک دست بند
و یک طناب 

وبرای باغبان افسرده
میوه ای نوبرانه

پای این قراردادها را نخوانده امضا کردید
که شانس برای یک بار هم شده

چای را نوشید
قندها را به هم سابید

و آرزوی خوشبختی برای دو کبوتر عاشقی
که آسمانشان بارانی بود

کرد ورفت.

مصطفی صمدی

بچه ای آیا نداشت؟ شغلی؟ 
یا سقفی روی سر 

آیا دلی برایش نمی تپید؟
چشم براه لبخندی نبود؟

حتا دلش برای گنجگشی نسوخت 
که عاشقانه بر درخت

جیر جیر می کرد در سرک؟

گلی آیا نمی خواست
حتا شاخه ای

 که بنشیند در آدرسش؟
و نشنیده بود آیا »دوستت دارم« از دهانی

که این چنین 
با دلی پر 

خودش را خالی کرد در َسَرک

قسم به آدمی
          این اتفاِق غمگیِن زمین

ما قربانیان یک حادثه ایم 
عده ای می میریم 

عده ای دلیل می شویم 
و عده ای هم تماشاچی

همه اما به شکل یکسانی مقصر 
به شکل یکسانی بی گناه

فرزین  پارسی کیا

تنهایی را خالی می کنم از بطری 
از استکان به گلو که تر

نمی رود پایین
_نمی شود نرود؟

اصال نمی رود که نمی رود
و رد روِد خشک

از دو سوی نمی بینی ام، 
خط عمیقی  دارد تا چانه

تا بزنم زیر هر چه نمی بارد
مجسم کن!

محترمانه در باز شود 
_چوب پنبه را_

بزنم بیرون و دست به سینه ات
بایستم 

با تاب بلند پیش از مشارب و امتداد دود
آرزو کنی که بتابانمت با تاب

تا خورشید
از این شاخه به آن شاخه که می تابد

و امر، امر شما ست ارباب
تنهایی را خالی کنم از بطری

از استکان به گلو، به تر
که نمی رود پایین
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وقتی جالل خود را گم و گور کرد و بعدها جنازه اش را در 
چاه بی آبی پیدا کردند، مهری با خود عهد بست که دیگر پا 

به صحن و سرای امامزاده سید نگذارد.
شاید اگر مادر جالل که اجلش زودتر از جالل سررسید 
خانواده ی  رسم  و  اسم  وارث  دیدن حمیدرضا،  وحسرت 
آهنین مشت را به گور برد، بعد از بیست و یک سال به 
خوابش نمی آمد و اصرار نمی کرد که به نیابت از او نذرش 
را ادا کند، عهدش را نمی شکست. ) اگر چه همین تنها نوه 
و وارث، وقتی به سن قانونی رسید نام خانوادگی اش را با 

توضیح در شناسنامه به پاکزاد تغییر داد (
قطعاً این خواب شور وسوسه ای شیرین و خوشایند و دلیل 
موجهی برای نقض پیمان و رضایتی زیرپوستی برای مهری 
بود که این گونه دل آشوب و بی قرار تسلیم شد. اگر ریگی 
به کفش نداشت می توانست خوابش را مثل خیلی چیزهای 
دیگر انکار کند یا توی خواب به مادر جالل بگوید چرا بعد از 
این همه سال تازه فیلش یاد هندوستان کرده و به صرافت 
افتاده نذرش را ادا کند؟ یا اصاًل چرا به خواب کس دیگری 
نرفته است؟ اّما بدش نمی آمد نقبی به گذشته بزند. پول 
امامزاده کرد. خوشتر دید  قلمبه ای آماده و قصد زیارت 

کسی در این سفر یکروزه مشایعتش نکند.
سوزن  جای  امامزاده  و  بود  ماه  آخر  ی  چهارشنبه  شب 
انداختن نداشت. طبق برنامه ریزی خودش اگر موقع رفت 
و آمد تاکسی ویژه می گرفت تا غروب به خانه برمی گشت.

از امامزاده سید اذن دخول گرفت. داخل حرم شد. میان 
ادای احترام کرد و زیارت  شلوغی و همهمه ی جمعیت 
خاصه را خواند. با فاصله  از دور ضریع چند بار طواف کرد. 
نماز زیارتش را با تمام مستحبات و ذکرهای قبل و بعدش 
در مکان نمازگزاران به جا آورد. برای موفقیت حمیدرضا 
تنها فرزندش در درس و دانشگاه دعا کرد و از آقا امامزاده 
خواست اگر مصلحت می داند، عشق همکالسی اش را که 
به محض ورود به دانشگاه در دلش ریشه کرده بود، بیرون 
کند. از جانب مادرشوهرش هم بابت تأخیر این همه سال در 

ادای نذرش عذرخواهی کرد.
پول یک بره ی نر چاق و چلّه را به دفتر امامزاده پرداخت. 
بار  انگار  را دریافت کرد و نفس راحتی کشید.  فیش آن 
سنگینی از دوشش برداشته باشد و سبکبال و آسوده به 

سمت آشپزخانه ی بزرگ رفت.
بوی آرد سرخ شده و گالب و زعفران خیس خورده و شکر 
در حال قلیان با بوی سبزی پخته و پیاز داغ ذائقه ی همه 
را تحریک می کرد. شلوغی جمعیت در آشپزخانه بیشتر به 
چشم می آمد و صف نذری بگیران ایرانی و افغانی تا بیرون 

توی راهرو و راه پله کشیده بود.
یکی دو تا از دیگ های  آش و کاچی را هم زد. استغفار کرد 
و رو به قبله پشت سر زن هایی که روی حصیر کنار دیوار، 
مشغول قرائت دعای توسل بودند، دو زانو نشست.  ملتمسانه 
بند » یا وجیهاً عنداهلل، اشفع لنا عنداهلل » را بلندتر از همه 
تکرار کرد و با پر چادر سیاهش اشک و عرقش را گرفت.  
بعد از دعا یک کاسه ی کاچی خورد و غر زد: چقدر شیرین!

زن بغل دستی اش گفت: کاچی باید چرب و شیرین باشه 
و اال خوردن نداره.

یک بشقاب آش رشته ی دم کرده و جاافتاده، پراز لوبیای 

چشم بلبلی هم با سرکه خورد. بشقاب را تحویل داد و گفت: 
نذرتون قبول.

ازآشپزخانه بیرون آمد. دستش را به نرده گرفت. عقب عقب 
و با احتیاط از پلّه های عریض و کوتاه پایین آمد و غر غرکرد: 
کدوم عقل کلی آشپزخونه ی امامزاده رو طبقه ی دوم می 
سازه با این همه پلّه! مگه همون قدیمیه چش بود؟ بعد به 
خودش خندید: تو َچپ و چالقی، فلک زده ی بینوا. طبقه 

ی دهم هم که باشه مردم می رن.
گرمای ناشی از پخت و پز داخل آشپزخانه کالفه اش کرده 
بود. معده اش ترش می کرد و کم کم بد قلقی ناخواسته به 
سراغش می آمد ولی پیش دستی کرد و خودش را سرزنش 
کرد: کدوم آدم عاقلی با این معده ی پکیده و در به داغون 
این همه ترش و شیرین با هم می خوره؟! دوباره خودش را 

مجاب کرد: نذر رو از سر شمشیر می گیرن.
حاال دیگر کاری نداشت. بدش نمی آمد سری به صحن 
مبارک شرقی امامزاده بزند. همانجا که به کفترها دانه می 
دادند و یک کتابخانه ی کوچک بی مشتری داشت. می 
خواست ببیند با بیست سی سال پیش چه فرقی کرده است. 
چه کسی به جای سید در حجره ی کنار در ورودی شرقی 
نشسته و نبض مردم را می گیرد و برایشان دعا می نویسد.

در یک نگاه کلی چیزی تغییر نکرده بود. ظاهر ساختمان 
ها مثل گذشته، مثل همان روزها که با مادر جالل آمده بود 
دعا بگیرد تا بچه اش بشود. سنگفرش های قدیمی صحن و 
حجره های کوچک اجاره ای برای مسافرانی که شب قصد 
بیتوته داشتند با شیشه های هندسی ریز و درشت، سبز و 
قرمز و پنجره هایی که از پشت به بازار و از جلو به صحن 
باز می شد. همان آشپزخانه ی قدیمی که حاال با شیرهای 
توی بدنه ی دیوار اّما بدون آب که حاال ناهارخوری و محل 
استراحت فروشنده های زن بازارهای دور و بر امامزاده شده 

بود.
باغچه ی کوچک وسط صحن با درخت های سر به هوای 
کاج که دور آن را فنس کشیده بودند و سه پسر بچه ی 
شیطان که بیرون از باغچه برای کفترها گندم می ریختند. 
سعی می کردند ُدم آن ها را بگیرند. کفترها می پریدند. 
کمی آن طرف تر می نشستند. دانه جمع می کردند و در 

پناه امامزاده در امان بودند.
توی  مادر جالل اشک  آمد،  یادش  ها  بچه  با دیدن پسر 
چشمهاش جمع شد و گفت: اگه خدا به جاللم بچه داد 

خودم میارمش همین جا برای کفترا دونه بریزه.
رفت به طرف مرد جوان ژولیده ای که توی ویلچر نشسته 
بود. گندم و زیارتنامه و شمع می فروخت اّما همین که 
چشمش به هیکل درشت سید افتاد که مثل سابق با ریش 
کوتاه توپر و سیاه، عبای قهوه ای و عمامه، چهار زانو قاب در 
حجره را پر کرده بود، ناگهان مغز سرش خالی شد. چشم 
هایش توی چشم خانه چرخید. امامزاده و گنبد  فیروزه 
ای به دوران افتاد. سایه ها دراز و کوتاه شدند و زمین زیر 
پایش فرار کرد. صحن پر از بچه های قد و نیم قدی شد 
که درهم می لولیدند و سید برای به دنیا آمدنشان توی 
همین حجره روی بدن و شکم مادرشان دعا نوشته بود. آب 
ترش از دهانش سرازیر شد و کاچی ها و آش نذری را روی 

سنگفرش صحن مبارک باال آورد.

کوچکترین  بدون  نداشت.  را  سید  با  شدن  روبرو  انتظار 
تغییری در چهره. با همان ریخت و قیافه ی سی و اندی 
سال پیش. فکر کرد محال است کس دیگری با این شاخصه 
های  چشم  با  غبراق  جوان،  میانسالی  باشد.  او  شبیه  ها 

درشت و نگاهی جاذب و نافذ.
آن طور که مادر جالل گفته بود از وقتی بچه بوده، سید توی 
ایوان پشت امامزاده دعا می نوشته. فکر کرد باید تاکنون 
چند تا کفن پوسانده باشد. کمی حساب و کتابش به هم 
ریخت. مطمئن بود در یک چنین مواقعی مادر جالل می 
گفت: سادات رو دست کم نگیر مادر. همین جدش امامزاده 
از او محافظت می کنه که این طور سرپا مونده و نفسش 

شفاست.
سید تند و تند دعاهای چاپی و آماده را از الی کتابچه ی 
دعا برمی داشت. تا می زد و با خودکار دستور استفاده را 
پشتش می نوشت. نه مثل قبل دوات زعفرانی بود و نه خالل 
چوبی که روی کاغذ سفید بنویسد و به خرد مشتری هایش 
بدهد و آن ها را از شر جن و انس و خناس نجات دهد، یا 
روی تن و بدنشان بنویسد تا بچه دار شوند. دعاها را تحویل 
می داد به زن ها و مردهایی که مثل دکان نانوایی در دو 

طرف حجره  توی صف نشسته بودند.
مردها ساکت و سر به زیر به سنگفرش زیر پایشان نگاه می 
کردند و گاه آرام پا به زمین می کوبیدند. زن های چادری 
فقط چشم هایشان را از قاب چادر بیرون گذاشته بودند و بی 

چادرها با پر روسری یا شال در دهانشان را پوشانده بودند.
سید دستمزدش را می گرفت و در جیب بغل داخلی ردایش 
می گذاشت. گاهی مثل الک پشت سرش را از حجره بیرون 
می کشید. نگاهی به مشتری هایش می انداخت و از روی 

رضایت سری بدون لبخند تکان می داد.
بار اول که او را دیده بود ده دوازده سال بیشتر نداشت. سی 
و سه چهار سال از آن موقع می گذشت. مهری با اصرار و به 
زور ساعت دسته مخمل نامزدی خواهر بزرگش را از دست 
او باز کرد. روی مچش بست و بعد آن را در وضوخانه ی 
امامزاده جا گذاشت و دیگر پیدا نشد. مادر پیش سید رفت، 
برایش دعا کند و به دل کسی که ساعت را دزدیده بیندازد 

تا برگرداند و آبرویشان پیش تازه دامادشان نرود.
سید دستی روی سر مهری کشید. نگاهش را به چشم های 
او دوخت: نترس دخترجان؟ چند خال نمک روی زبانش 

گذاشت و نبضش را گرفت.
مهری دستش را کشید. پشت چادر مادرش پنهان شد و 

گفت: از چشماش می ترسم.
سال ها بعد وقتی دکتر آب پاکی را روی دست مهری و 
جالل ریخت و گفت که هرگز بچه شان نمی شود، مادر 
مگه  باهلل  نعوذاً  گفته.  خودش  واسه  دکتر  گفت:  جالل 
دکترخداست. اصاًل می ریم امامزاده سید. این همه دکتر 
و دوا! یه بارم می ریم دست به دامن سید اوالد پیغمبر می 

شیم. خدارو چه دیدی؟
جالل ابروهای دم شکسته اش را تو هم کشید و با بدخلقی 
به مادرش گفت: الزم نیست. به زور که نمیشه از خدا بچه 

گرفت. من بچه دعایی نمی خوام.
مادر جالل کوتاه نیامد. مهری را راضی کرد و پنهانی به 
امامزاده برد. طوری که مشتری ها نفهمند در گوش سید پچ 

پچ کرد: این زن جالل پسرمه. همون که دعا دادی تا بعد 
از چهار تا بچه برام موند. دکتر گفته بچه ش نمیشه. خدا 

خیرت بده آقا سید.
سید نگاهی به مهری انداخت. مهری سرش را خم کرد تا 
با او هم چشم نشود. سید دستی به ریش تو پر و سیاهش 
باید چند تا سوال  با تأمل به مادر جالل گفت:  کشید و 

خصوصی از عروست بپرسم.
مادر جالل از حجره بیرون رفت. سید بعد از سر سیری به 
مادر جالل گفت: تا ببینم چه کار میشه کرد! مادر جالل 
التماس کرد. خارج از نوبت وقت گرفت. دستبند طالیش 
را فروخت و خودش بیرون پشت در حجره نشست. مهری 
گوش سپرد به اوراد و اذکار سید. خودش را در خواب و 
بیداری به تقدیر سپرد و سید با حوصله دعای مخصوص را با 
گالب و زعفران به بدن مهری نوشت تا رد خور نداشته باشد.

وقتی دکتر آزمایشگاه به طور اتفاقی در داروخانه ی یک 
مجتمع پزشکی حمیدرضا را دید که از سر و کول جالل 
باال می رود، خوشحال شد و به او گفت: بچه ی سرحالیه! 

چشمای جذابی داره! فرزندخونده ته؟
جالل با دلخوری جواب داد: فرزند خونده کدومه آقای دکتر 
و با کنایه گفت: باالخره خدا هم واسه خودش یه پا دکتره. 
و دکتر جفت پا در یک کفش کرد و با قاطعیت پاسخ داد: 
از محاالته روزگاره. مگر این که واقعاً معجزه ای اتفاق افتاده 
باشه و با این حرف خاطر جالل را مکدر کرد. جالل غیرتی 
شد. رگ های گردنش مثل طنابی کلفت و سیاه قل زد 
بیرون. نگاه سرد و خشکی به دکتر انداخت. دل چرکین 
حمیدرضا را زیر بغل گرفت و بدون دارو از داروخانه رفت.  

صحن خلوت شده بود. مهری سر به آسمان بلند کرد. می 
را  توسل  دعای  و صدای  ببیند  را  کبوترها  پرواز  توانست 
بشنود که از بلندگو ی گنبد امامزاده به گوش می رسید: یا 

سیدتنا و مولتنا … 
آفتاب آرام آرام از صحن مبارک داشت جمع می شد. نسیم 
مالیمی توی صورتش وزید. چادر سیاهش را جلوتر کشید 
و به دیوار تکیه داد. مردها ی پشت در حجره ی سید رفته 
بودند و سه زن هنوز نشسته بودند. خواست برگردد و به 
تغییر عقیده داد و تصمیم  ناگهان  برود.  ایستگاه تاکسی 
برای  و  زخم  دعای چشم  حمیدرضا  برای  و  برود  گرفت 

خودش دعای درد کمر بگیرد. توی صف نوبت نشست.
سید نگاهی به صورت رنگ پریده و چروکیده ی مهری 
انداخت. با او چشم در چشم شد. چشم ها برایش خیلی 
آشنا بود. این بار مهری از آن نگاه جذاب و نافذ نه ترسید 

و نه رو گرداند.
دعای توسل تمام شده بود و صدای اذان می آمد. تک و 
بیرون وارد صحن شرقی می شدند و به سمت  از  توکی 
وضوخانه می رفتند. سید کمی جابجا شد. پر عبایش را از 
زیر رانش بیرون کشید و آن را روی شانه انداخت: خیلی 

آشنا به نظر می رسی. قباًل هم پیشم اومدی، درسته؟
بوی میوه ی کال فضای حجره ی سید را پر کرده بود. دهان 
مهری قفل شد. نتوانست جواب بدهد. زبانش مثل دم مار 
تلخ و خشک  به سقش چسبید. مثل همان روز که توی 
حجره به شکمش دعا می نوشت اّما این بار چشم از این 
چشم های سیاه و آشنا برنمی داشت.                                                                                    

خواب شور
خورشید پورمحمدی

سال¬های  تمام  بفهماند  بچه  به  می¬توانست  چطور 
کودکی¬اش تنها یک ¬بار به پارک طالیی شهر رفته 
را  شهر  تازه  و  بود  او  امروز  هم¬قد  که  موقع  آن  بود، 
به  تا  که  داشت  رودخانه¬ای  شهر  می¬دید؛  درست 
از باالی پل دیده بودش،  آن روز فقط سوار ماشین و 
شنید،  را  گذرش  صدای  می¬شد  که  رودخانه¬ای 
می¬شد صدایش را شنید که نرم و سبک می¬رفت و 
آن سال¬ها هنوز ماهی داشت. آن¬ها را خوب به یاد 
می¬آورد که پاچه¬های شلوار را تازده توی آب ایستاده 
بودند چشم¬انتظار اولین ماهی که به قالب نوک بزند... 
چه شکوهی داشتند در موسیقی آب که دیگر گم بود، 
بلیت¬های  با  حاال.  نمی¬رسید  گوش  به  هیچ  و  نبود 
جایزه به زیارت پارک رفته بود و نمی¬توانست این را 
به پسر بگوید که مدرسه¬اش ثلث و نمره¬ای نداشت. 
از سرازیری کنار سینما که پایین می¬آمدند، بچه دوید 
و انگار پردرآورد سوی پارک. مرد دلش نمی¬خواست 
و  رسیدن  دیر  مثل  بود،  دویدن  در  تلخی  چیز  بدود، 
باختن به هرکه باهم دویده بودند، دوست نداشت داد هم 
بزند، سرها حتما به طرفش می¬چرخیدند و یک لحظه 
متوجه او می¬شدند که هیچ¬وقت نمی¬توانست صاف 
بایستد، موهایش موج داشت و البد بدخوابیده بود روی 
سر، فکر می¬کرد حاالست که این پاهای الغر توی هم 
گره خورند و بچه با صورت بیفتد، چیزی مثل مغز گردو 
توی سر تکان می¬خورد انگار و چانه گرم که می¬شود، 
می¬سوزد، سوزن سوزن می¬شود و شن می¬چسبد به 
خراشیدگی¬ها. ناچار با صدای نیمه بلند، نیمه مفهوم 
گفت: »ندو! « البد پسر نشنید، آن هم توی صدای عبور 
ماشین¬ها و بوق چندتایی که از سمت خیابان طالقانی 
می-آمدند و الجرم نرسیده به میدان لنگ می¬کردند... 
دم در پارک هشت ده نفری صف کشیده بودند. بار چندم 
بود که پسر را به پارک می¬آورد؟ پسرک توی خودش 
فرورفته و خبری از بال بال زدن قبلش نبود. خجالتی 
ایستاده بود گوشه¬ای و تنها پوست شستش را نمی¬کند 

تا شباهت به پدر را کامل کند. نگاه پدر می¬کرد که دمغ 
ایستاده، چهره درهم کشیده بود و انگار چیز تلخی را 
مزه می¬کرد. بعد یکی دو نفر، مرد با تحکم اشاره کرد 
به زن  را  به پسر که پیش رفته، دوهزاری مچاله¬اش 
توی باجه بدهد. زن چاق و زردی توی باجه نشسته بود 
که با عصبانیت آدامس می¬جوید و بی اختیار سرش 
را تکان تکان می¬داد. موهایش زرد بود، یک جور زرد 
بدرنگ که بیشتر شبیه موی عروسکی بنجل بود. دم در 
که نگهبان بلیت¬ها را از آن-ها گرفت، پسرک دوباره 
دوید و خودش شد. حاال کمتر شباهتی به پدر داشت. 
مرد بیشتر دمغ شد. انگار به او دهن¬کجی کرده، گفته 
بود ندود، که او را پشت سر خود  ندواند و باز پسرک از 
یاد برده بود. پی باجه-ای می¬گشت تا کارت بازی¬اش 
را شارژ کند و از قضا ندیده بود جز یکی باقی بسته¬اند. 
وارفته ایستاد و با نگاه به پدرش پی چاره می¬گشت که 
سالنه سالنه می¬آمد و سیگاری گوشه¬ی لب گرفته، 
ابروهای کلفتش درهم بود. چرا پدر همیشه اخم داشت 
و تند تند سیگار می¬کشید و هی دور و بر را می¬پایید 
مثل وقتی که او کار بدی می¬کرد و نگران سررسیدن 
پدر بود... پدر گفت:» اولی بازه« خوب شد قبل آمدن پول 
بازی را جدا کرده، سپرده بود به پسرک خودش کار و 
بارش را بکند. وگرنه زحمت این  همه با او بود. با آن زنان 
اخمو، نزار و چاق که موهایشان یا مثل پشم بالل بود و 
چرب بود و باسمه بود و جلف، یا قرمز جیغ مرده¬ای، 
دل مرده و پریده¬ رنگ که دروغکی بودنش حالش را به 
هم می¬زد. پسر گفت:» مامان هم قراره فردا منو بیاره 
پارک« مرد به زور لبخند زد. دهمین تولد پسرش بود. 
چه زود گذشت! پسر گفت:» اول ماشین برقی« و راه 
افتاد سمت اتاقک ماشین برقی و دوباره او را پی خود 
کشاند. پسرک می¬دوید اما دویدنش دلمرده و سخت 
جراحتش  مجروحی  مرغابی  مثل  اما  داشت  بال  بود. 
به خاک می¬زد. مفلوک پرپر می¬زد و خنده¬اش  را 
مفلوک¬تر خفه می¬شد. اما مگر تقصیر او بود؟ حتی 

برقی  ماشین  حاال سمت  که  مشهدی  خانواده¬ی  آن 
می¬آمدند حالت فلک زده¬ای داشتند. هوا آفتابی بود. اما 
آفتاب زرد و بی حال، دق کرده بود توی افق، ماسیده بود 
روی درخت¬ها و اسباب بازی¬ها. حتی موسیقی اسباب 
بازی¬ها مثل جیر جیر، مثل ناله به گوش می¬رسید. 
مستأصلی  وارفته¬ی  حالت  هم  برقی  ماشین  اپراتور 
داشت. پسرک باریک و قوزکرده، با بشره¬ی تاسیده از 
این طرف به آن طرف می¬رفت و فرمان ماشین¬ها را 
محک می¬زد. سرانجام سوار ماشین قرمزی شد. حاال 
شش نفر پشت رل بودند. وقتش بود که مرد ماشین¬ها 
را به کار اندازد. پدر برگشت و به دستگاه جدید پارک 
بلندی در  بازوی  نگاه کرد که خالی حرکت می¬کرد. 
مرکز و  یک حلقه انتهایش که حول آن صندلی مسافران 
بود و این همه به چپ و راست می¬رفت و وامی¬گشت؛ 
تکه  اما مثل یک  بود  نو  نزد. هرچند  به دلش  چنگی 
آهن زنگ زده، مثل نخاله¬ای بود آویخته از جگر هوا. 
مثل زن چاق موباللی، چیزی در رفتنش بود که دلش 
را به هم می¬زد و آفتاب زرده دورش تتق کشیده بود. 
به هم  را  را دید که ماشین¬ها  مرد برگشت و آن¬ها 
می¬کوبیدند. خوششان می¬آمد؟ پسر حتما به فردا فکر 
می-کرد، به تولد جداگانه با مادرش... وقت سیگار دوم 
بود. دید حتی نمی¬تواند صورت زنش را به یاد آورد. 
مسخره بود. بعد دوازده سال زندگی حتی نمی¬توانست 
صورتش را به یاد آورد. فقط موهایش در نظرش بود. 
بود  دیگری  و موی کس  نبود  زنش  موهای  شاید هم 
که با رنگ موی ارزان قیمت بدرنگ شده و پلشت بود. 
بیشتر به یاد موهای پیر و زرد زیر بغل می¬افتاد و موی 
زهار تا سر. فکر کرد سر پسرش هم به او رفته، بادامی 
با موهای خرمایی. ته سیگار را با غضب زیر پا له کرد و 
دید چشم¬ها نمی¬توانند به او دروغ بگویند. چشم¬های 
پسرش نمی¬خندیدند. اصال از دیدن تهی بودند. سرد 
و بخار گرفته و زجاجی، مال آدم نبودند. این چشم¬ها 
هم دروغکی بودند. پسر با همان حالت مجروح بال زد 
آن طرف که ماشین برقی¬های نو داشت و کرایه¬اش 
گران¬تر بود. پسر گفت:» اینا تندتر راه می¬رن« مرد 
ندانست چرا به تأیید سر تکان داده. رو به رو کشتی سبا 
تاب می¬خورد و دو دختر نوجوان چادری که دماغه¬ی 
کشتی نشسته بودند، جیغ می-کشیدند. پیرزنی تکیه 
زده به عصا روی نیمکت نشسته و تماشا می¬کرد. یکی 

از دخترها دستش را از روی میله برمی¬داشت و توی 
هوا بلندش می¬کرد و انگار میانه¬ی رقصی سنگ شده، 
جیغ می¬کشید، یک جیغ نصفه  نیمه¬ی سقط شده 
هربار از گلویش بیرون می¬آمد و همان¬جا می¬مرد. 
مرد اگر چشم¬هایش را می¬بست نمی¬توانست بگوید 
این ستون نمک از سر مصیبت جیغ می¬کشد یا هیجان 
و شور؟ جیغ نیمه جانی بود که انگار دنباله¬اش مثل 
خلط به سینه¬ی دختر برمی¬گشت، می¬ماسید و خفه 
می¬شد. نوبت سیگار سوم بود. وقتش رسیده بود دیگر 
با سه  نو  برقی¬های  ماشین  کرد.  سینه صاف  مرد  و، 
مشتری به راه افتادند. اپراتور مرد تپل عینکی کوتاهی 
و یک  نشست  ماشین  پشت یک  که خودش هم  بود 
دستی فرمانش را چرخاند و انگار تریلی پارک می¬کند، 
گوشه¬ای ایستاد و خنگ و گنگ زل زد به مرد. راستی 
وقت رفتن نبود؟ مرد دلش می¬خواست با مشت بکوبد 
توی شیشه. پسرش تا به سن او می¬رسید چند بار باید 
گریه سرمی¬داد؟ چقدر رنج می¬کشید؟ اگر به پسرش 
می¬گفت بعد این همه، سال¬ها طول می¬کشد تا به 
پسرک چه می¬کرد؟ چه می¬توانست  برسد،  او  سن 
بکند؟ کوشید با لبخند بپرسد:» خوش گذشت؟« پسر 
هوشیارتر بود، جواب داد:» حاال یه بار دیگه ماشین برقی 
اون طرفی رو سوار می¬شم« مرد پی¬اش راه افتاد. حاال 
چند نفر سوار دستگاه جدید شده بودند و نیمه جان 
جیغ می¬کشیدند. زنی روی نیمکت نشسته به ماشین 
برقی ها نگاه می¬کرد. زن توپر و قد بلند بود با موهای 
مشکی، حتی اگر موهایش را رنگ کرده بود باز هم زیبا 
بود. توی ذوق نمی¬زد. زن اما خیره به روبه رو محو بود 
و انگار دورها را می¬پایید. حتی متوجه نگاه خیره¬ی 
مرد نشده بود. مرد دید وقتی ماشین پسرش به ماشین 
دختربچه¬ای ترکه¬ای خورد، بغض کرد، چیزی نمانده 
بود بزند زیر گریه. روی تابلو نوشته بود مهلت ماشین 
سواری فقط چهار دقیقه است. چقدر مانده بود و بعد 
او  یا  نگاهش کرد  نظر  بعدی چقدر؟ زن یک  تصادف 
پنداشت نگاهش کرده، چیزی که منتظرش بود. دل به 
دریا زد و روی نیمکت بغل زن نشست. تنها چند ثانیه 

فرصت داشت چیزی بگوید، چند ثانیه برای شادمانی.
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ــارات  ــط انتش ــه توس ــالح ک ــاد ف ــته فره نوش
ــه ســرانجام رســیده البتــه در حــال  آبنــوش ب
کتابلــت  در  آن  دیجیتــال  نســخه  حاضــر 
موجــود اســت. منتظــر نســخه کاغــذی کتــاب 
ــزم  ــتان عزی ــم از دوس ــی دان ــتم. الزم م هس
آقایــان رضــا روشــنی و دکتــر شــهرویی بــرای 

ــم. ــکر کن ــا تش ــای آنه ــه تالش ه هم

مجموعه شعرهای سال های 97 /98
حمیــد رضــا اکبــری شــروه  در 57 
ــر  ــان منتش ــر مانی ــط نش ــه توس صفح

ــود. ــی ش م

تبعید شده ام 
و این جهان مثل 

مرغی حرف می زند
سر کنده 

باید کسی  پیدا بشود
دهانش را ازماه نگرفته 

باشند
 دوباره راه برویم 

تا انتهایی 
که فرو نریزیم 

کسی پیدا بشود
و زندگی شعر بخواند 

برای روزهایی 
که با خودمان جفت می شویم 

و جهان 
دنیایی متولد بکند 

که  در روزهای ندیده اش
شمرده بشویم.

حمید رضا اکبری شروه

او نبود، می ایستاد  راه که می رفتند مال 
مال او نبودند، راه می رفتند و زمین پشت 
همه  و  رفتند  می  چرخید،  می  سرشان 
سرشان  روی  زیرشان،  کنارشان،  از  چیز 
شان  تاب  و  نشست  جایی  گذشت....  می 
به  دیدشان،  نمی  دیگر  که  داد،آنقدر 
برخاست،رنگ  غباری  کوبید  شان  زمین 
در  و  غرق  باران  بود،در  رفته  رویشان  و 

آفتاب، خشک مثل سنگ.
دویدن  به  شروع  تندی  به  ناگاه  به 
قدرتی  رسید.با  رودی  به  که  کرد،آنقدر 
تمام پرت شان کرد به میانه ی رود.دور شد 

و دلش نیامد برای آخرین بار نبیندشان.
قلپ قلپ غرق شدنشان را که دید به آب 
را  داخلشان  آورد.آب  شان  بیرون  و  زد 

خالی کرد، آنها را به پا کرد و... رفت.

شاهین سلحشور

معرفی کتاب

داستانک سوگواران
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ــل و  ــه تحلی ــاً ب ــی صرف ــکاوی ادب روان
داســتانی«  »شــخصیت های  ارزیابــی 
حیطــهٔ  دو  بلکــه  نمی شــود  محــدود 
ــان«  ــف« و »مخاطب ــی »مؤل ــر یعن دیگ
او را نیــز شــامل می شــود. شــاید از 
ــه  ــی دارد ک ــه لزوم ــید چ ــود بپرس خ
ابعــاد روانــی مؤلــف یــا حتــی مخاطــب 
ــک  ــه نظــرم ی ــز ســنجیده شــوند؟ ب نی
دلیــل اش آن اســت کــه مؤلــف همیشــه 
ــد و  ــه عم ــی ب ــت؛ گاه ــت نیس روراس
ــر  ــورد آخ ــه م ــودآگاه، ک ــز ناخ گاه نی
پیــاده  توانایــی  تــا  می شــود  باعــث 
ــی خــود  ــای ذهن ــی ایده ه ــردن تمام ک
ــم را  ــا فیل ــب دلخــواِه داســتان ی در قال
ــکاو  ــا کار روان ــد. در اینج ــته باش نداش
ــل  ــازی و تأوی ــا بازس ــه ب ــت ک آن اس
متــن یــا تصویــر بــه ارجاعــات صحیــح، 
ــف«  ــای »شــخِص مؤل ــرده از ناگفته ه پ

ــردارد. ب
توجیهــات  نیــز  مخاطــب کاوی 
مختــص خــود را دارد؛ از آنجایی کــه 

یــا  خواننــدگان  برداشــت های 
فیلم هــا  و  داســتان ها  از  بیننــدگان 
طبیعــی  نیســت،  یکســان  همیشــه 
متفــاوت  واکنش هــای  کــه  اســت 
و متعــددی نیــز در قبــال یــک اثــر 
ــوم  ــکاوی معل ــد. روان ــروز دهن ــد ب واح
مخاطبــی  مثــًا  چــرا  کــه  می کنــد 
بــا نگرش هــای افراطــی فمینیســتی، 
بــه  نســبت  منفــی  غالبــاً  موضعــی 
کــرده  اتخــاذ  هیچــکاک  فیلم هــای 
زن  محــوِر  به ظاهــر  فیلم هــای  از  و 
اســتقبال  فون ترتــا  مارگاریتــا 
بی طــرف  مخاطبــی  امــا  می کنــد، 
فمینیســت  یــک  نــه  دســت کم  یــا 
فیلم ســازاِن  بــه  نســبت  رادیــکال 
یادشــده چنیــن موضعــی نگرفتــه و نــه 
ــف  ــکاک را مّتص ــار هیچ ــاِن آث ــا زن تنه
ــرد  ــِل م ــا موضــوِع می ــه شــی وارگی  ی ب
فیلم هــای  زنــاِن  بلکــه  نمی کنــد 
از  رهــا  سراســر  نیــز  را  فون تروتــا 

برنمی شــمرد. مــردان  انقیــاِد 

بــه  مؤلفــی  هیــچ  شــخصیت  شــاید 
پیــش  و  بیــش  آلن پــو  ادگار  انــدازهٔ 
آثــارش  داســتانِی  شــخصیت های  از 
باشــد.  نگرفتــه  قــرار  واکاوی  مــورد 
داســتان های هراس انگیــز او راه را بــر 
از  گونه گــون  و  بســیار  تأویل هــای 
شــخصیت خــود وی بــاز گذاشــته اند. 
بــه فیلم هــای برگرفتــهٔ  بســیاری از آثــار 
ــر  ــه مه ــرد ک ــوان اشــاره ک ــو می ت آلن پ
ییــدی بــر شــخصیت روان  پریــش وی  تأ
بــه  عمدتــاً  فیلم هایــی  می باشــند؛ 
از جملــه  کارگردانــِی راجــر کورمــن 
»نقــاب مــرگ ســرخ« کــه وجــوه پنهــان 
کرده انــد. منعکــس  را  وی  شــخصیت 

بــا تماشــای فیلم هــای برگرفته شــده 
ملغمــه ای  بــه  می تــوان  آثــارش  از 
روانــی همچــون  اختــاالت  انــواع  از 
سادومازوخیســم، احســاس گنــاِه ناشــی 
تمایــات  شــیدایی،  و  افســردگی  از 
انزواطلبــی  سوئیســایدال و بدبینــی و 
ــدان  ــه چن ــراِس ن ــی از ه ــِی ناش افراط

بــرد؛  پــی  بیــرون  دنیــای  از  بیــراه 
ــنگینِی  ــم س ــور می کن ــه تص ــی ک هراس
ــیده و  ــدک کش ــودن را ی ــان ب ــاِر انس ب
ــرد  ــتحیل می ک ــی مس ــه هیوالی او را ب
ــان  ــر آن ــی ب ــی اش در غلبگ ــه ناکام ک
ــل  ــز قاب ــفه ٔ غم انگی ــک فلس ــا در ی تنه
ــه  ــدن ب ــق  ورزی ــت؛ »عش ــص اس تلخی
ــی.« ــتن از زندگ ــت جس ــا« و »برائ فن

کاراکتــِر  فیلــم،  از  سکانســی  در 
جــوان  دختــر  از  »پراســپرو« 
زانــو  برابــر موجــودی  می خواهــد در 
ــاهزادهٔ  ــار »ش ــا افتخ ــه او را ب ــد ک بزن
ــود  ــن از خ ــد. همچنی ــی« می نام تاریک
شــاهزاده تاریکــی کــه ظاهــراً اهریمنــی 
تــا  می کنــد  درخواســت  می نمایــد 
نقــاب از چهــره اش برگیــرد امــا بــا ایــن 
ــا در  ــه تنه ــود ک ــه می ش ــخ مواج پاس
ــوِد  ــرگ خ ــی م ــرگ او، یعن ــه م لحظ
ــه برکشــیدن نقــاب از  پراســپرو، قــادر ب
ــاً  ــه اتفاق ــی ک ــود؛ نقاب ــد ب ــره خواه چه
چهــرهٔ حقیقــی پراســپرو را در پــس 

ــه  ــود. چندان ک ــرده ب ــان ک پشــتش پنه
ــر  ــود ب ــره خ ــدن چه ــا دی ــپرو ب پراس
ــود  ــل خ ــرگ(، عق ــری )م ــورِت دیگ ص

می بــازد. را 
ــکاوی  ــه روان ــه اســت ک ژاک الکان گفت
ــر  ــع«. ام ــر واق ــا »ام ــه ب ــی مواجه یعن
ــل دو  ــّد فاص ــت در ح ــع، ساحتی س واق
ســاحت دیگــر یعنــی خیــال و واقعیــت. 
او از ایــن مواجهــهٔ دردنــاک اما سرتاســر 
ــاد  ــه« ی ــوان »توخ ــت عن ــی تح حقیق
ــه توخــه خــود  ــه اســت ک ــرده و گفت ک
را بــه شــکل ترومــا یــا همــان روان زخــم 
ســوژه  چنان کــه  می دهــد،  نشــان 
قــادر نمی شــود آن را تحمــل کــرده 
یــا حتــی خــود را بــا آن تطبیــق دهــد. 
ــه ســادگی و  ــم ب نقطــه عطــف ایــن فیل
ــهٔ  ــگِر مواجه ــام، نمایش ــی تم بی پیرایگ
مغــاِک  بــا  فــرد  یادشــدهٔ  و  پایانــی 

می باشــد. هراس هــای اش 

پورپیغمبر فائزه 

 

چارلــز ســیمیک )ســیمیچ( در ســاخت 
بنــای پرشــکوه بــر روی هیــچ اســتاد 
ــروده های  ــیاری از س ــاز، بس ــت. در آغ اس
او بــا ظاهــری خامــوش و تردیدناپذیــر 
فریبنــده  ایــن  امــا  می شــود.  دیــده 
اســت؛ به گونــه ای نــا آرام، یــک خــاء 
ــت. آدم  ــه اس ــس زمین ــده در پ تهدیدکنن
را ناخــودآگاه بــه یــاد تابلوهــای ادوارد 
هوپــر و آنــدرو وایــت می انــدازد. در اینجــا 
ــه در  ــاب داده شــده اســت ک ــی بازت جهان
ــتهٔ آن،  ــر پوس ــت. در زی ــاآرام اس ــا ن ژرف
ــود.  ــر می ش ــد و تخمی ــی می جوش ناآرام
ایــن جوشــش، بی صــدا و شــگفت انگیز 
از  دســت  شــاعرانه،  مــِن  و  می مانــد 
ــی دارد و  ــود برم ــخصیت خ ــی از ش بخش
ــد. فراشــخصیت را در خــود جــذب می کن

..........

»توضیح یک چیز گمشده«

هرگز نامی نداشته است
ــه  ــه چگون ــم ک ــوز نمی دان ــم هن ــن ه و م

ــم. آن را یافت
آن را در جیب خود داشتم
همچون یک دکمهٔ گمشده

اما دکمه نبود.

فیلم های ترسناک
کافه تریاهای شبانه

بارهای تاریک
وسالن های قماربازی

در حاشیهٔ خیابان های باران خورده

زندگی آرام و بی اهمیتی می گذرانید
همچون سایه ای در یک رویا،

فرشته ای بر سر سوزنی.
و آن گاه ناپدید شد

سال ها با بسیاری از گم نامان.

ایستگاه ها پشت سر گذاشته شدند
تــا آنکــه کســی بــه مــن گفــت: هــم ایــن 

اســت!
و دیوانه، من بودم

در ایستگاه خالی پیاده شدم
بی آنکه شهری در چشم انداز باشد.

.................

این جنگ ها امروز، تنها
از این روی پایان می پذیرند
تا جنگ تازه ای آغاز شود

همچون پیرایشگران در چیدن موی
و یا چون زمستان

با روزهای تاریک اش
که از روزگار قابیل تا امروز

هچنان کش دار است
و همهٔ آنچه را که من

انجام داده ام
چنان است -که تنها با چوب دستم

در ویرانه ها کاویده ام
تا آنکه دوده و خاکستر

آنچنان سر و روی ام را پوشانده اند
که من

حتی اگر بخواهم
نمی توانم آن را بزدایم.

.................

»نباید به امپراتور گفت که شب است«

سپاهیان اش به شکار سایه ها می روند
پرستوهای سیاه گلو را بازداشت می کنند

و توکاهای بومی را
شهرها و روستاها را 

به آتش می کشند

در خیابان های پایتخت پرسه می زنند
و هرگونه ساعت را ضبط می کنند

ــم  ــه ه ــردم ب ــه م ــدادان، آن گاه ک و بام
می گوینــد صبح به خیــر 

بر پشت بام ها
طلوع آفتاب را نقاشی می کنند

خروسی که در قفس انداخته اند
فریاد می کشد

ــا همیشــه  ــاغ واداشــته اند ت گل هــا را در ب
بــاز باشــند
و با این همه

بر روی زمین کاخ
لکه های سیاهی هستند

که با هیچ چیز زدوده نمی شوند.

...................

»بازار مکاره«

اگر اون سِگ شش پا رو ندیدی
عیبی نداره!

ما اونو دیدیم، گوشه ای لَش لمیده بود
و آنچه که مربوط به پاهای زیادش میشه

آدم بهشون عادت می کنه
و به چیزای دیگه فکر می کنه
مثًا به اینکه: در بازار مکاره

هوا سرد و تاریکه.
بــه  تکه چوبــی  اومــد،  نگهبانــی  بعــد 

طرفــش پرتــاب کــرد
سگ از جا َجست

خــود  دنبــال  رو  بقیــه  چهارپــا،  روی 
می کشــید

که دختری از خنده روده بُر شده بود
هم دختر مست بود و مرد همراهش

رو  دختــر  گــردن  پشــت  دایــم  کــه 
ســید می بو

ســگ تکه چــوب رو آورد و مــا رو نــگاه 
ــرد ک

همش همین بود.

.....................

شب ها به روشنِی تمام
نان و شراب بر روی میز

مادر در نیایش و دعا
پدر، برهنه در رختخواب

آن که در پشت خانه روی زمین افتاده است
که دل از درون سینه اش بیرون کشیده اند 

با یک کارد بازیچه ای؟
ــرازش  ــر ف ــه ب ــودم ک ــن آن کاغ ب ــا م آی

پــرواز می کــرد؟

خوشبختی، آستِر سرِخ روشن
پالتو زمستانی تیره

که غم آن را واژگون بر تن پوشیده است

ــه  ــه ب ــا ک ــا آنج ــن، ت ــدازه از م ــن ان همی
ــاد دارم ی

آن گاه که من، آه ای زمانه، می جوم و می جوم
ناخن های دراز بی خوابی را.

 )kemal özer(کمال اوزر
»وفــات  تــرک  شــاعر 
همــاره  ســال2009«....که 
شــعرش پهلــو مــی زنــد بــه چیــز 

ــرای گفتــن آن چیــز  دیگــری و ب
دیگر،نــه زبانــی ســخت دارد و 
نــه اســتعاره ای پیچیــده، کــه 
ــِی خوانــش متنــی اســت  ــه روان ب

ســاده امــا نافــذ.
ترجمه شعری از او:

آنگونه نوشتاری خلق کن که
نه زدودن اش را امکانی باشد

نه تابش درخشان اش را گریزی
حتی آن هنگام که

منهــدم  را  ات  نوشــته  دیــواِر 
بــاز  کردنــد 

نادیده بر ذهن ها تابان باشد

ناخوانده بر چشمها روان
بر دستها جاری

و بر کوچه ها و دیوارها گذران.

ترجمه:شاهین سلحشور

روانکاوی و اقتباس ادبی؛ 
در باب یک فیلم اقتباسی از داستان ادگار آلن پو با عنوان »نقاب مرِگ سرخ« به کارگردانی فیلمساز مستقل، راجر کورمن.

نقـد

نقطه نظری برمجموعه داستان کوتاه 
)زنانی که زنده اند( 
نوشته فریبا چلبی یانی

ایــن مجموعــه در صــد صفحــه بــا ســیزده 
ــت.انتخاب  ــده اس ــته ش ــاه  نگاش ــتان کوت داس
ــان  ــنده نش ــط نویس ــاب توس ــای ن ــوژه ه س
دهنــده جهــان بینــی ونــگاه عمیــق بــه زوایــای 
زندگــی در بعــد فرهنگــی خــاص و کشــمکش 
هــای درونــی، عاطفــی وشــخصیتی مــی باشــد.

تکنیــک هــای روایــات کوتــاه و بلنــد همچنیــن 
ــان  ــنده نش ــای نویس ــی ه ــتقیم گوی ــر مس غی
دهنــده شــکل داســتان کوتــاه بــا عناصــر 
جــاری کوتــاه نویســی مــی باشد.نویســنده 
ــادر  ــه ق ــی و ماهران ــه راحت ــا ب ــتان ه زن داس
بــوده بیــش از نیمــی از داســتانهایش را از 
ــا  ــته ه ــی نوش ــم اصل ــد، ت ــرد بازگوی ــان م زب
ــرودار  ــه در گی ــی هســتند ک ــان کتابخوان مردم
ــن  ــا مت ــداری ب ــذاد پن ــن و هم ــات انجم جلس
کتابهــا هســتند.طنزتلخی درون مایــه همــه 
ــاید  ــرد. ش ــاه را در برمیگی ــای کوت ــتان ه داس
بتــوان گفــت نــام کتــاب خــاف آمــدی باشــد 
ــه  ــی ک ــاب، زنان ــای زن کت ــرای شــخصیت ه ب
نافرجــام بــا کشــمکش هــای درونــی وعاطفــی 
چالــش هایــی را مــی آفرینــد کــه بازگــو 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــگ ای ــخ فرهن ــم تل ــده طع کنن
ــاه  ــتان کوت ــخصیت در داس ــتند.تکوین ش هس
ــی طراحــی شــده و طــرح  ــه خوب ــی( ب )دق دل
ــد. ــی کش ــدک م ــی را ی ــر محتوای ــتانی پ داس

و  شــروع  بــازی(  )خاطــره  داســتان  بــرای 
وجــود  شــده  انتخــاب  مناســبی  بازخــورد 
ــدن  شــخصیتی سیاســی کــه دغدغــه اش خوان
کتــاب و بازخــورد آن اســت در نوشــته هایــش 

ــت.  ــهود اس مش
از  اســتفاده  )معاملــه(  کوتــاه  داســتان  در 
جمــات فلســفی و دورن نگرانــه بســیار جــذاب 
و کاربــردی اســت کــه مــی تــوان گفــت خــود 
الیــه  داســتانی  ماجــرای  دریــک  داســتان 
ــد )  ــی مانن ــا وتلنگرهای ــد.واژه ه ــی باش دار م
طعــم خیانت،افــکاری بــی انتهــا( کــه محتــوی 
جمــات کوتــاه  داســتانی کاشــته شــده اســت 
عمیــق و پــر حادثــه خبرازســوژه هــای بعــدی 

ــد. ــی ده ــنده م نویس
داســتان حاشــیه کــه یــک داســتان الیــه 
دارکــه خواننــده را بــه تعلیــق وا مــی دارد 
ــان  ــی قهرم ــای درون ــدال ه ــی از ج مفهموم
ــای  ــمکش ه ــی کند.کش ــان م ــتان را بی داس
جســمی، فکــری، عاطفــی و اخاقــی بــه شــیوه 
ــه قســمت  ــردازش شــده و هم ــاده و روان پ س
ــام  ــک پی ــاوی ی ــی ح ــه نوع ــتان ب ــای داس ه
ــر  ــی واالت ــوی زندگ ــه در تکاپ ــی ک ــوده زنان ب
هستند.داســتان هــا تاثیــر عاطفــی عمیقــی 
ــب  ــده را ترغی ــه خوانن ــذارد ک ــی گ ــا م ــه ج ب
ــکان  ــان و م ــی کند.زم ــی م ــاره خوان ــه دوب ب
بــه طــور آشــکار معرفــی و توصیــف هــای 
ــود  ــال خ ــه دنب ــده را ب ــذاب خوانن ــه ج صحن
مــی کشد.اســتفاده نــام داســتان هــا بــا توجــه 
ــی  ــا م ــمکش ه ــاو کش ــام ه ــوادث، پی ــه ح ب
ــا نویســنده  ــود گوی ــر انتخــاب ش توانســت بهت
ــه  ــوی بلک ــه محت ــه ب ــتان ن ــذاری داس در نامگ
بــه دغدغــه هــای شــخصی متوســل شــده .زنان 
ــه  ــر ن ــی دیگ ــی یان ــا چلب ــم فریب داســتان خان
ــد و  ــان عقای ــه در می ــا ون ــه ه در پســتوی خان
ــان  ــه زن ــد، بلک ــود گرفتارن ــه خ ــات ده تعصب
ــی و  ــی، کاوش ــال راه ــه دنب ــه ب ــن مجموع ای
ــاده  ــه راه افت ــه شــدن ب ــرای جاودان ــی ب حرکت
ــع  ــی کــه مان ــزگاه های ــات و گری ــد واز تعصب ان
کتــاب خواندشــان، مانــع از عصیــان بــرای 

ــتند. ــان هس هویتش
ــه و  ــا اندیش ــه ب ــاب ک ــنده کت ــوی نویس ازبان
خاقانــه توانســته کتابــی بــا ســوژه هایــی 
کــه هــر کــدام مــی توانــد بــه داســتان بلنــدی 
بــرای داســتان  نمونــه ای  تبدیــل شــود و 
کوتــاه نویســی در قالــب عناصرپدیــد آورده 
ــای  ــاب ه ــاپ اثرکت ــد چ ــه امی ــگزارم. ب سپاس

متعــدد از ایــن بانــوی آذری.

نویسنده:
 پروین داوری

خوانشی کوتاه از یک شعر 
کوروش همه خانی

)رضا خان بهادر(

سایه ات روی رخت آویز
بوی لباس ها در کمد

صورت خیس تو... در حوله جا مانده بود

بیرون از پنجره دلم شور می زد
خیابان از تن باران گریه می کشید

زیر چتر
دستی روی دستش افتاده بود

به خانه آمدم
سایه! از رخت آویز... برهنه کشیدم

بوی جیغ ...
تا سرانگشتان خونین

به گریه پیچید...
مچاله

صورت خشک و تاریک
میان حوله

آرامشی... از گونه ام چکید
با دست های شفاف!

کمد را گشودم
نفتالین

بوی عروس را برده بود

کوروش همه خانی

صورت خیس تو در حوله جا مانده... »و« نفتالین بوی عروس را برده 
)است(

کوروش  شعر  این  در  دیدن...  ناخودآگاه  ضمیر  با  یعنی  دیدن  خوب 
همه خانی یک دیزاین سینمایی کامل اتفاق افتاده است. 

قبل از هر چیز، به طرح ساده ای از یک شکل با استفاده از ابزار تأثیر 
گذار بر روی سطح را طراحی یا همان دیزاین می گویند.

هر اثر هنری وسیله ی انتقال اندیشه ی هنرمند به مخاطب خود است. 
شعر کوروش همه خانی دارای الفبای تصویری ویژه می باشد که به 
وسیله ی ابزار خاص خود، یعنی کلمه بر روی سطح سیال ذهن ایجاد 
به  اصلی  طرح  ملموس  عناصر  از  استفاده  با  شعر  این  در  شود.  می 
اجرا در آمده و نحوه ی مهندسی از ذهنیت شاعر به سطر ها عینیت 

بخشیده است.
شاعر این جا از یک عشق از دست رفته سخن می گوید و موجودی 

حقیقی از نظر فیزیکی در کار نمی باشد.
حواس پنج گانه هم هیچ کاری از پیش نمی برند.

ذهن  در  جز  خاصی  انقباض  و  انبساط  و  نهفته  خود  در  اتاق  انرژی 
شاعر ندارد.

منسجم ترین تصویر در شعر ، تصویری از یک صورت خیس است که 
در حوله جا مانده و زمان را به حالت ساکن در آورده است. 

در اینجا صورت نماد خموشی است و سکون و انرژی ای که این سطر 
در خود نهفته دارد به صورت پتانسیل در آخر شعر آزاد می شود. 

شاعر اینجا فضای شعرش را از رنگ و بو و تصویر پر می کند و  در 
شاعرانه دست  کل  یک  به  طبیعت  گوناگون  اجزای  ترکیب  با  نهایت 

می یابد.
از دوری و نزدیکی اشیاء و آدم ها، به وجهی  شعر فوق پرسپکتیوی 
ضعیف شده در گسترش اجسام سه بعدی در فضای اتاق و ذهن راوی 

است... 

آذر نعیمیان

ترجمـه



7ادبـی
یکشنبه 12 آبان 1398  - شماره 47

نظریه پرداز فرانسوی مقیم آمریکا، مایکل ریفاتر، باگرایش فرمالیستی 
و  ناقدان نو، راه و روشی برآمده از خود ادبیات برمی گزیند. 

وقتی ناقدی از راه دیگری برای فهم شعر به عاریه می گیرد ادبیات 
را ثانویه نقد می شود. 

ریفاتر ماهیت و کارکرد زبان در متن های ادبی را به واسطه ی آرایه 
های ادبی را به خواننده القا می کند. 

شعر با زبانی ریتمیک و گاه قافیه دار دنیایی را به تصویر می کشد که 
فراتر از تجربه های عینی خواننده را به نمایش می گذارد. این زبان 
از  ابر خوانندگان  با زبان روزمره مردم دارد که  متصنع تفاوت هایی 

آن سر در می آورند. 
با  فقط  را  شعری  هر  معنای  است.  خودش  متن  شعر،  مرجع  یگانه 

ارجاع درونی متن می توان بیرون کشید. 
عبارت  روس  های  فرمالیست  نظر  از  ادبیات  در  زبان  اصلی  کارکرد 
است از آشنایی زدایی یا خالف آمد عادت یا کارکرد نامتعارف زبان 

شعر از نگاه ریفاتر است. 
ریفاتر سه فرآیند زبانی را در شعر مورد توجه قرار می دهد :

الف: جابه جایی معنا 
ب: دگردیسی معنا 

ج: آفرینش معنا 
جا به جایی آن جا رخ می دهد که یک واژه مظهر و یا جانشین کلمه 

ی دیگر می شود. 
و مجاز مرسل حادث می شود،  استعاره  آرایه ی  فرآیند در دو  این 

مثل :

خورشید با ربنای تو طلوع می کند. ..
خورشید در این جا استعاره از محمدرضا شجریان است. 

یا مثلن وقتی شاعر می گوید :

جهان تعطیل است. ..

مقصود او مجاز کل به جز یعنی مردم جهان است. 

شاعر با این کار واقعن از واقعیت تقلید نمی کند و واقعیتی بدیل را بر 
می سازد و دنیایی نامالوف را در برابر خواننده می گذارد.

های  گزاره  موجب  که  می شمارد  بر  شعر  در  را  هایی  نشانه  ریفاتر 
دستور گریز می شود. متون علمی و غیر ادبی دستور مبنا هستند و از 
قواعد زبان پیروی می کنند ولی متونی که قواعد معمول زبان را نقض 

می کنند در ایجاد متنی که گنگ و نامفهوم و غیر محاکاتی هستند 
تعمد دارند. به باور ریفاتر شعر ذات و ماهیتی دستور گریز دارد. مثل :

چشمان تو بود 
که درب جهان را به رویم گشود 

و شاه بیت تمام غزل ها بود 

این شعر محاکاتی نیست و زبان استعاری دارد که واجد جمله ها و 
ترکیب های به ظاهر بی مناسبت است. 

مثلن » درب جهان » را نمی توان با چشم باز کرد. شعر می خواهد 
میان واقعیت و آن چه در شعر وجود دارد تناظر ایجاد کند  و همچنین 
چشم نمی تواند شاه بیت غزل ها باشد. مقصود ریفاتر از دستورگریزی 
همین عدم تناظر است. زبان شعر در این جا به صورت غیر مستقیم از 

حالتی عادی و غیر محاکاتی به سطحی واال ارتقا یافته است. 
چندین  به  که  دارد  واحدی  ی  ایده  یک  دیگر  ای  سویه  از  ریفاتر 
به  مرکزی  خاستگاه  یک  در  سانی  دگر  و  می کند  پیدا  نمود  شکل 
بدان می  ناخواسته  و  غیرمستقیم  به طور  که شاعر  آورد  وجود می 
پردازد. فروید به آن روان رنجوری می گوید. این خاطرات اضطراب 
آور همان اختالل هایی است که در روابط کودک با والدین رخ داده 
و باعث کنش پریشی در شاعر شده است و در بخش های گوناگون 

شعر ظهور می یابد :

من بی سرزمین تر از بادم 
وای وطنم وطنم وطنم 

همچنین است :

چنان دچار شده ام این روزها 
که تمام خودم را انکار می کنم 

این نمودها را ریفاتر » خاستگاه » می نامد :

برای قربانی شدن 
ابراهیم هم اگر بودی 

مرا به قربانگاه می بردی. ..

از خاطرات در  این کنش پریشی ها به شکل رویا ها و نشانه هایی 
شعرهای یوسفی بروز کرده است. 

خاستگاه هر شعر با پیروی از سه قاعده به متن شعر تبدیل می شود 
که عبارت اند از :
تعین چند عاملی 

تبدل  و 
بسط 

کمینه نگاشت ها عبارت اند از گزاره های پرکاربرد و کلیشه شده در 
زبان است. 

ابرخواننده با تسلط بر آرایه ها و صورخیال و آیرونی مفاهیمی که در 
شعر وجود دارد در می یابد. 

انباشت » شده   « باعث  مغازله  معنایی  های  مولفه  یوسفی  در شعر 
است. شاعر در شعر 32 با » حس چشمان » ،« آغوش شعر » و » 
لبان تفکر « معشوق را می بوسد و به وقت بارش شعر پرواز می کند. 
او همچنین معشوق را در مرکز می نشاند و هسته می کند و خوشه 
ای از شاخصه های او را به عنوان » منظومه توصیفی » در پیرامون 

او می آورد. .
معشوق شط پر شوکت می شود و بیکران می شود و مستی نور و بوی 

نمناک و خیالی نرم و الجورد خیال.
زهره یوسفی در دفتر شعر احساس های نقره ای 200 شعر گنجانده 
است که 56  شعر سرشار حسی نومیدانه و تاسف باری است که او در 

آن گرفتار آمده است. 
و 144 شعر دیگر این شاعر فضا و آتمسفری خوشبینانه و سرخوشانه 

دارد. 
بر  آرامش  پودر  که  را  شاعر  عاشقانه ی  فرآیند شعرهای  این  در  ما 
آالم و رنج های خود و خواننده می ریزد در ردیف نگاه خوشبینانه 

ی شاعر نشانده ایم. 
مثلن وقتی شاعر می گوید :

بنشین کنار دلت 
و عشق را زندگی کن 

یا در یک پیام خبری باز می سراید :

شاعر شده ام با نفس شرب نگاهت 
از عشق بیاموزم و اقرار بگیرم 

و یا وقتی می گوید :

شبی در اقیانوس چشمانت 
بی کنایه، استعاره ها را آموختم. 

این سروده های عاشقانه و بعضا عارفانه گریز از وضعیت بغرنجی است 
که او در آن قرار گرفته است. 

نشانه های منفی و ناخوشایند را می توان در کلمات و ترکیب ها و 
جمله های زیری می توان مشاهده کرد :

آوار نامرادی، بغض بی تاثیر، وحشت کال، زخم های زنجیره ای، راه 
فضای  تنهایی،  های  سنگالخ  زرد،  رویاهای  زرد،  اندوه  صعب العبور، 
بی  های  ماندن  هراس،  های  موریانه  غربتی،  ی  چرخه  اندوه،  غرق 

غزل، ..و 
بر دیوار های بلند 

حصارهایی که روزی 
نام شان خانه بود. ..

و. ..
تنها راه مان 

پناهندگی در زندانی ست دنیا نام 
خراب آباد هیچستان 

و پوچ زاری به وادی سراب 

شاعر در این خراب آباد شهر بی تپش تبعید شده است. انگاری او 
اصل  به  دارد  و دوست  اند  کرده  معنی جدا  عالم  از  موالنا  را چون 

خود برگردد. 
او حائل ها و  از »دیوار و حصار »سخن می گوید مقصود  او  وقتی 
موانع و جدایی هایی است که حرام زادگان در مقابل چشم او برپا 

کرده اند. 
بی  و  روابط سرد  او  بسته سخن می گوید مقصود  از درهای  وقتی 

اعتنایی آحاد جامعه است . 
شاعر در این نوع اشعار وضعیتی مرگ زده را توصیف می کند که 
 « از  وقتی  و  است.  رفته  بین  از  آن  در  حیات  های  نشانه  همه ی 
یخبندان » حرف می زند و دلمردگان و شب و تابوت، عنصر معنایی 

مشترک همه ی این کلمات نبودن حیات و سرزندگی است. 
عناصر  این  نامند.  می  بسط  و  تبدل  و  عاملی  چند  تعین  را  اینها 

معنایی معین خاستگاه واحدی را به ذهن متبادر می کنند. 
شاعر وقتی یخبندان در دوستی ها را اشارت می کند تبدل معنایی 
بسط  را  معنا  تا  است  عواطف سرد  او  مقصود  و  آورد  می  وجود  به 

بدهد.

نشانه شناسی دفتر شعر

»شاعران همه احساس های نقره ای درون خواب های بیداری اند«
 سروده زهره ی یوسفی با ) رویکرد ریفاتر (

 عبداهلل سلیمانی

کتاب  در  تغییرات  بحث  روزها  این 
باال گرفته  فارسی متوسطه دوم  درسی 
سراسری  روزنامه های  از  یکی  است. 
موضوع  این  به  را  خود  اصلی  تیتر 
حذف  عنوان  با  است  داده  اختصاص 
بزرگان ادبیات از کتب درسی که بسیار 
مورد توجه قرار گرفت و حتی در فضای 
مجازی نیز کشیده شد به مطالب زیادی 
در این مورد نوشته شد باالخره به قول 
شاعر غوغا باال گرفت و وزیر آموزش و 
پرورش اعالم کرد که این موضوع مورد 
سال  گرفت.دو  خواهد  قرار  کارشناسی 
دبیرستان  دوم  فارسی  کتاب  که  پیش 
را تدریس کردم همان موقع یادداشتی 
انتقادی نوشتم که ضرورت چاپش حاال 
در  که  است  دهه  آمد حدود سه  پیش 
مقطع دبیرستان ادبیات فارسی تدریس 
تغییرات  شاهد  نزدیک  از  و  کنم  می 
در  بارها  هستم  و  بوده  ادبیات  کتب 
دست  به  فرصتی  هرگاه  کالس  سر 
از کتب درسی  هایی خارج  می دادمتن 
برای دانش آموزان از جمله داستانهای 
و  معاصر  شاخص  نویسندگان  از  کوتاه 
دانش  عاطفه  و  تناسب  به  اشعاری  نیز 
آموزان از شاعران معاصر وکالسیک می 
خواندم که شاهد کف زدن ها و اشتیاق 
جایی  به  کار  بودم حتی  آموزان  دانش 
می  اصرار  دانش آموزان  که  کشید  می 
کردند از این نمونه متن ها برای آن ها 
بخوانم.خیلی زود در همان آغاز تدریس 
متوجه شدم که می توان با گزینش متن 
نیز  و  بزرگان گذشته  از  ادبی چه  های 
را  ادبیات  درس  می توان کالس  معاصر 
بارها  کرد  آفرین  شور  و  بخش  لذت 
شنیده  ادبیات  دبیران  بعضی  زبان  از 
درس  به  اهمیتی  دانش آموزان  که  ام 
ادبیات نمی دهند پاسخ من این بود که 
مشکل از ذوق  دانش آموزان نیست اگر 
های  متن  انتخاب  با  کرد  فراهم  کتابی 
نیز  و  ها  دوره  همه  از  فاخر  و  جذاب 

خواهد شد  مشکل حل  این  ادبی  انواع 
و ادبیات برای آنها شیرین تر و جذاب تر 
کتب   ۷4 سال  در  شدتااین که  خواهد 
اساسی  تغییرات  فارسی  ادبیات  درسی 
کردو برای اولین بارآثاری از شاعران و 
نویسندگان مطرح ایران در آن گنجانده 
فارسی سال  به کتاب  تنها  شددراین جا 
دوم دبیرستان اشاره می کنم. اما پیش 
مهم  کنم  یادآوری  است  الزم  آن  از 

نام  هرچند  نام  تا  است  متن  انتخاب 
هایی که در حوزه ادبیات ایران شاخص 
به  برجستگی  این  هستند  برجسته  و 
واسطه کیفیت آثار این بزرگان میباشد 
هرنام بزرگی به واسطه آثار بزرگی است 
در  بنابراین  کرده اند  خلق  خود  از  که 
درسی  کتب  برای  نمونه هایی  انتخاب 
توجه به کیفیت اثر و میزان ادبیت آن 
نام  از یک  بهتر که  مهمتر است. و چه 
بهترین  داستان  شعریا  حوزه  در  بزرگ 
انتخاب کنیم به طور طبیعی هر  اثر را 

کیفیت   بعد  از  بزرگ  نویسنده  و  شاعر 
در  حال  دارد  ضعیفی  و  قوی  کارهای 
در  دبیرستان  دوم  سال  فارسی  کتاب 

بخش شعر معاصر آثار زیر آمده بود:
من«  »باغ  یوشیج،  نیما  «از  »داروگ 
طاهره  «از  ،»انتظار  ثالث  اخوان  از 
از دکترشفیعی  صفارزاده، »سفر بخیر« 
کدکنی، »در کوچه سار شب« از سایه، 
 ، معیری  رهی  از  جوانی  حدیث  غزل 

در  گرمارودی  موسوی  از  سپید  شعر 
بوددر  آمده  )ع(  علی  حضرت  وصف 
معروف  شعر  هم  حفظی  شعر  بخش 
ونیز  سپهری  سهراب  از  دریاها  پشت 
از  ارزشمندی  آثار  سنتی  ادبیات  از 
داشت  و...وجود  فردوسی  موالنا  حافظ 
در بخش ادبیات داستانی معاصر آثاری 
جمالزاده،»گیله  غاز«  قبیل:»کباب  از 
»سووشون«  و  علوی  بزرگ  از  مرد« 
در  حال  داشت.  وجود  دانشور  سیمین 
متاسفانه  جدید  نظام   2 فارسی  کتاب 

ندارد  وجود  باال  های  نمونه  از  اثری 
از  رباعی  معاصرچند  شعر  بخش  در 
حسن  سید  از  غزلی  محدثی  مصطفی 
حوزه  در  است  شده  جایگزین  حسینی 
ادبیات داستانی و نثر معاصر هم اثری از 
بزرگان ادبیات داستانی ما نظیر هدایت 
میرصادقی،محمود  جمال  جمالزاده 
دولت آبادی ،سیمین دانشور،و... نیست. 
سال  در  نامها  این  از  بعضی  ضمن  در 
اثری  با  اما  است  شده  دبیرستان  سوم 
ذهن  و  ذوق  با  متناسب  که  تر  ضعیف 
شعر  مثال  برای  نیست  آموزان  دانش 
سال  کتاب  از  ثالث  اخوان  از  من  باغ 
دوم حذف شد اما در فارسی سوم شعر 
دیگری از اخوان ثالث بهنام خان هشتم 
آمده است که این شعر با این که شعر 
به زیبایی است اما به خاطر لحن روایی 
بعد  از  نیز  و  بودنش  طوالنی  ونیز  آن 
که  است  ای  گونه  به  زبان  و  محتوا 
شعر  این  از  توانند  نمی  آموزان  دانش 
لذت ببرند و یا ارتباط برقرار کنند و یا 
از کتاب سال دوم  را  نیما  شعر داروگ 
حذف کرده و در عوض یک شعر سنتی 
ازنیما به نام چشمه و سنگ را جایگزین 
آمده  دبیرستان  اول  آن در کتاب سال 
که  شود  می  یادآوری  اینجا  در  است. 
مقطع  در  فارسی  ادبیات  کتب  مشکل 
دبیرستان یا همان متوسط دوم ضعیف 
بودن نمونه های است که در این کتاب 
محترم  مولفین  است.  شده  گنجانده 
نمونه  نتوانستند  متاسفانه  درسی  کتب 
انتخاب  ایران  ادبیات  میان  از  را  هایی 
دبیرستان  آموز  دانش  یک  که  کنند 
خود  سلیقه  و  ذوق  تناسب  به  بتواند 
برای  بزرگ  تاسف  ببرد.  لذت  و  بخواند 
بزرگ،  وشاعر  نویسنده  همه  این  با  ما 
و  نویسندگان  دنبال  به  محترم  مولفین 
شاعران کمتر شناخته شده ای  رفته که 
تنگ  نهایت  ودر  ندارند  شاخصی  آثار 
زده اند  آثاری  انتخاب  به  دست  نظری 
کالس  فضای  سردی  نتیجه اش  که 

درس ادبیات فارسی می باشد.

فیض شریفی

من چندان اهل موعظه و  نصیحت ورزی نیستم.  
شدم،  اشنا  دیالکتیک  منطق  با  که  روزی  از 
دریافتم حقیقت  ماحصل تمامی نیروهاست و 
خوب یا بد نتیجه ای می دهد که در خیلی از 
پیش  غیرقابل  گاها  و  دسترس   از  دور  موارد 
داشتم،  تردیدی  اندک  زمانی  اگر  است.  بینی 
بعد  ادبی  جریانات  به  وقتی  ندارم.  دیگر  االن 
از خودم نگاه می کنم، یقینم بیشتر می شود.

ان نخاله دوست داشتنی ،منظورم شاملوست، 
می خواست از میانبر به هدفش برسد، هرچند 
شیوه او مطابق میل من نبود و او  عجول بود، 
عجول به این معنا سزارین ادبی انجام داد. من 
از کارش ناراضی ام اما این را بگویم، دل خور 
نیستم. چرا که فکر می کنم او راه خودش را 
رفت، با فکر خودش رفت و حق طبیعیش بود 
منکر   اینکه  کند.ضمن  انتخاب  را  راهش  که 
معرفی  برای  کم  دست  و  نیستم  زحماتش 
گذاشت.  وقت  و  کشید  زحمت  من  کارهای 
منتهی مسله ادبی برای من مهمتر است، این 
مسله نه شوخی است و نه بازی، نه گذشته و نه 
امروز. من هنوز هم بر این عقیده ام که انگور تا 
نرسد  نمی توان  از ان شراب گرفت،ادبیات هم  
همین گونه است. نباید در  ان دخل و تصرف  
و گذاشت  داد  فرصت  ان  به  باید  کرد.  بی جا 
رشد کند و  نتیجه طبیعی و دلخواه تولید شود. 
ضمن اینکه یک خوانشگر باید دقیق، علمی و 
مسوالنه عمل کرد، بویژه امروز با دنیای مجازی 
که شما ان را بهتر از من  می شناسید. حاال 
چرا می گویم خوانش علمی؟ و چرا روی این 

موضوع تاکید دارم؟
 شما ببینید بر سر اصل »طبیعت کالم« من 
چه امد. ایا این چیزی بود که من می خواستم؟ 
عنوان طبیعت  به  من  که  نه.چیزی  گویم  می 
بعضا  و  انکار  قابل  غیر  نتایج  گفتم،  کالم 
موضوع  این  داشت.  همراه  به  قبولی  غیرقابل 
عده ای را به ساده گویی و عده ای را به ورطه 
برداشت های ساده انگارانه کشاند و این واقعا 

منظور من نبود. من نظراتم را به طور صریح و 
روشن در ارزش ها و احساسات بیان کرده ام. 
اگر کسی می خواهد دنبال کند، برود بخواند، 
مکتوب  این  و  ام  کرده  مکتوب  را من  ها  این 
فراسپید  به  است.  مهمی  خیلی  کار  کردن 
نصایحی دارم، نه به عنوان یک موعظه گر فقط 
به عنوان یک شاعر، به عنوان کسی که در راه 
به  کرده،  خورد  استخوان  و  ریخته  عرق  شعر 
به  ها  تهمت  هنر چه  راه  در  که  عنوان کسی 
را  او  کردند.  خطاب  دیوانه  را  او  خرید.  جان 
ترسو خطاب کردند. همه جوره عرصه را بر او 
تنگ کردند و نگذاشتند کاری که می خواست 
برای ایران عزیز انجام دهد. به شما می گویم، 
خود  زمانه  عالیق  و  سالیق  چکیده  باید  شما 
باشید. باید هنر را در عمق درک کنید و بیش 
عمق  به  بمانید  ایوان  و  نقش  بند  در  انکه  از 
بروید، به ان روح عظیم و ناپیدای هنر که در 
ناب ترین لحظات به صورت بارقه های باشکوه 

در روح شما خودش را متجلی می نماید. 
عزیزانم! من همانند مادری هستم که در همه 
فرزندان  من  باشد.  می  فرزندانش  نگران  حال 
زیادی دارم. همه انها را هم دوست دارم. گاها 
فرزندانم را بخاطر شیطنت دوست دارم. شاید 
بدین علت که من هم مثل شما شیطنت می 
کردم.من می گویم حق شماست که شیطنت 
دل  از  حقیقت  گاهی  کنم  می  فکر  و  کنید. 
همین شیطنت ها بیرون می زند. به راه خود 
خود  امور  پیوسته  اما  بمانید  استوار  و  روید 
و  برگردید  عقب  به  پیوسته  کنید،  اصالح  را 
به  که  زیادی  افراد  بینم  کنید. من می  تعمق 
ادم  اغلب هم  نویسند،  فراسپید شعر می  اسم 
توجه  باید  منتهی  هستند.  ای  بامطالعه  های 
جداست،  معرفت  عالم  از  شعر  عالم  که  کرد 
لحظه  ان  و  باشید  شاعر  باید  جایی  یک  شما 
نشانی  چنین  اگر  دهید.  نشان  شعرتان  در  را 
در کار شما نباشد، کسی شما را پیدا نخواهد 
تکنیک  و  فن  بند  در  اینکه   کالم  ختم  کرد. 
تجربه  و  باشید  شاعرانه  روح  دنبال  به  نمانید. 

کنید و نترسید.

با احترام
رضا روشنی

نامه نیما یوشیج به فراسپید

رضا روشنی

تغییرات کتاب های درسی 
حذف آثار بزرگان ادبیات فارسی
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ــود  ــری خ ــت خب ــن نشس ــلی زاده در اولی ــر توس دکت
ــتری  ــای دادگس ــه ه ــت: برنام ــانه  گف ــاب رس ــا اصح ب
ــر مبنــای ســند تحــول تنظیــم مــی شــود.  کرمانشــاه ب
وی تاکیــد کــرد: درد مــردم مهمتریــن مســئله ای اســت 
کــه بایــد بــه دور از شــعار و عــوام زدگــی بــه آن پرداخت.

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه افــزود: فعالیت 
ــد  ــت. وی تاکی ــت اس ــای حکم ــر مبن ــه ب ــوه قضائی ق
کرد:هــدف مــا ایــن اســت کــه دســتگاه قضایــی اســتان 
دانــش محــور شــود و هیــچ کاری بــدون توجیــه علمــی 

انجــام نپذیــرد.
ــی  ــت اهلل رئیس ــت: آی ــار داش ــلی زاده اظه ــر توس دکت
ســندی را تقدیــم رهبــر معظــم انقــاب کــرد کــه ایشــان 
آن  را بســیار کاربــردی دانســتند و توصیــه هایــی بــرای 
ــر  ــا هــم ب ــی شــدن آن در ۸ بنــد داشــتند کــه م اجرای

مبنــای ایــن ســند کارهــا را پیــش خواهیــم بــرد.
رییــس کل دادگســتری کرمانشــاه فرهنگســازی را نیــاز 
بســیاری از بخــش هــا و حــوزه هــا دانســت و گفــت: در 
ایــن راســتا اگــر فرهنگســازی نکنیــم بــدون شــک موفق 

نخواهیــم شــد.
ــل و  ــرای ح ــع ب ــن مرج ــتری آخری * دادگس

ــد ــات باش ــل اختالف فص
توســلی زاده خاطــر نشــان کــرد: دلیــل بســیاری از بــی 
اعتمــادی هــا ایــن اســت کــه هنــوز نتوانســتیم بــا مــردم 
ارتبــاط ســازنده ای برقــرار کنیــم و البتــه اینکــه مســیر 
قانــون بــا انتظــارات مــردم متفــاوت اســت و نمــی توانیــم 
ــار  ــردم رفت ــت م ــا خواس ــق ب ــوارد مطاب ــیاری م در بس
ــه الزم  ــت ک ــم زده اس ــادی را رق ــی اعتم ــن ب ــم ای کنی
اســت انتظــارات مــردم بــر مبنــای قانــون شــکل گیــرد.

وی تاکیــد کــرد: رســانه هــا مــی تواننــد در ایــن راســتا و 
در جهــت ایجــاد اعتمــاد مــردم بــه دســتگاه قضــا بســیار 

موثــر باشــند و روشــنگری کننــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: 
ــردم  ــی م ــش را در زندگ ــن نق ــد کمتری دادگســتری بای
داشــته باشــد چــرا کــه ایــن دســتگاه محــل حــل و فصل 
اختافــات اســت و آرزوی مــا ایــن اســت کــه اختافــات 
ــوف و ... حــل و فصــل  ــن، صن ــزرگان، معتمدی توســط ب
شــود و دادگســتری آخریــن مرجــع بــرای حــل و فصــل 

اختافــات باشــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: امــروز ســطح دعــاوی در 
دادگســتری بســیار باالســت و در بخــش کیفــری و 
ــن  ــه ای ــاال اســت ک ــا ب ــده ه ــار ورودی پرون ــی آم حقوق
امــر یکــی از معضــات در دادگســتری محســوب      مــی 

ــود. ش
ــاالی زندانهــای  ــری ب ــر توســلی زاده جمعیــت کیف دکت

اســتان را یکــی دیگــر از معضــات عنــوان کــرد و گفــت: 
ــل و  ــرای ح ــه ب ــت جامع ــم از ظرفی ــاش کنی ــد ت بای

ــم. ــات اســتفاده کنی فصــل اختاف
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت: 
اختافــات بیــن مــردم یکــی از مســائلی اســت که بســیار 
ــد اقتصــادی،  ــات از بع ــن اختاف ــده اســت و ای آزار دهن
ــه  ــه جامع ــادی را ب ــارت زی ــی و ... خس اجتماعی،فرهنگ

وارد مــی کنــد.
وی بیــان داشــت: اختافــات منابــع اقتصــادی جامعــه را 
ــف  ــادی را تل ــرمایه زی ــت و س ــد و  وق ــدر می ده ــه ه ب

مــی کنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت: 
اختــاف، فرهنــگ جامعــه را نیــز بــه هــم می زنــد چــرا 
کــه اجــازه نمــی دهــد افــراد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد 
ــه لحــاظ ذهنــی و روانــی موجبــات آزار و  و همچنیــن ب
ــر از  اذیــت افــراد را فراهــم مــی کنــد و هیــچ چیــز بدت

کــدورت نیســت.
وی گفــت: اختــاف ذاتــا ویرانگــر اســت و بایــد قبــل از 
ــال حــل و فصــل آن باشــیم و  ــه دنب ــده ب تشــکیل پرون

ســازش بیــن طرفیــن دعــوا را رقــم بزنیــم.
ــتری  ــای دادگس ــده ه ــادی از پرون ــم زی * حج
مربــوط بــه اختالفــات قومــی و قبیلــه ای اســت

دکتــر توســلی زاده حجــم زیــادی از پرونــده هــای 
دادگســتری را مربــوط بــه اختافــات قومــی و قبیلــه ای 
دانســت و گفــت: هرجرمــی منشــا آســیب اجتماعــی دارد 
لــذا بایــد تــاش کنیــم آســیب ها را حــل و فصــل کنیــم 

تــا تبدیــل بــه جــرم نشــود.
وی افــزود: مــا تمایــل نداریــم کــه هیــچ مجرمــی 
ــدان شــود چــرا کــه ایــن امــر باعــث می شــود  ــه زن روان
خانواده هــای آنهــا دچــار آســیب روحــی و روانــی 
شــوند و بــا مشــکل اقتصــادی نیــز مواجــه شــوند.رئیس 
ــدادی  ــه تع ــه داد: البت ــاه ادام ــتری کرمانش کل دادگس
ــات  ــد، منازع ــل عم ــه قت ــه از جمل ــن مجرمان از عناوی
خیابانــی، آدم ربایــی، قاچــاق ســاح، قاچــاق مشــروبات 
ــوال  ــه ام ــاوز ب ــدر کان، تج ــواد مخ ــاق م ــی، قاچ الکل
عمومــی و اراضــی و منابــع ملــی، ســرقت هــا و تجــاوز بــه 
عنــف بــرای مــا مهــم هســتند و بنــا داریــم بــا شــدت بــا 
آنهــا برخــورد کنیــم و همــه دســتگاه های کنتــرل جــرم 

ــد. ــای کار بیاین ــد پ بای
ــم  ــه جایــی برســیم کــه جرائ وی اظهــار داشــت: اگــر ب
غیــر از اینهــا را بــه ســازش برســانیم بهتریــن جامعــه را 
ــه ایــن ترتیــب موجــودی زندان هــا  خواهیــم داشــت و ب

بســیار کمتــر خواهــد بــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه افــزود: پاییــن 
بــودن دانــش حقوقــی مــردم یکــی از دالیلــی اســت کــه 
ــه  ــه ب ــردم احاط ــه م ــرا ک ــی باالســت چ ــاوی حقوق دع
قوانیــن  حقوقــی ندارنــد کــه همیــن امــر زمینــه زیــان و 

ضــرر  آنهــا را فراهــم مــی کنــد.
* فعالیــت 2200 بنــگاه معامــالت ملکــی در 
کرمانشــاه /قراردادهــای ملکــی الکترونیکــی می 

ــود ش
وی  تعــداد بنگاههــای معامــات ملکی اســتان کرمانشــاه 
را ۲۲۰۰ مــورد عنــوان کــرد وگفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
بیــش از ۸۰ درصــد روابــط حقوقــی مــردم در بنــگاه هــا 

تنظیــم مــی شــود بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه قراردادها 
ــوان  ــه عن ــی ب ــر مبحث ــه دیگ ــم ک ــی کنی را الکترونیک
ــد  ــه بای ــن زمین ــد و در ای ــر پیــش نیای ــال غی ــال م انتق

مــردم نیــز بــا مــا همراهــی و همــکاری داشــته باشــند.
ــتان کرمانشــاه خاطرنشــان  ــی اس ــورای قضای ــس ش رئی
کــرد: گاهــی مشــاهده مــی شــود کــه مــردم در معامات 
برگــه ســفیدی را امضــا می کننــد و همیــن مســئله 
مــورد ســوء اســتفاده طــرف مقابــل قــرار می گیــرد لــذا 
ــی را  ــای حقوق ــند و قرارداده ــیار باش ــد هوش ــردم بای م

طــوری تنظیــم کننــد کــه دچــار مشــکل نشــوند.
دکترتوســلی زاده گفــت: امــروزه بیــش از ۲۷۰۰ عنــوان 
ــا نتوانســتیم  ــی م ــن یعن ــم و ای ــری داری ــه کیف مجرمان
مشــکات خــود را بــه طــور مســالمت آمیــز حــل و فصل 
ــه  ــن مجرمان ــه عناوی ــن هم ــذا الزم اســت از ای ــم ل کنی

ــود. ــی ش جرم زدای
وی بــا بیــان اینکــه هرچــه پایبنــد بــه معیارهــای دینــی 
باشــیم در همــه حوزه هــا اختافــات پاییــن خواهــد 
آمــد، بیــان داشــت: امــروزه ســه جــرم از جملــه جرایــم 
علیــه تمامیــت جســمانی ، ســرقت و مــواد مخــدر در رده 

اول فراوانــی قــرار دارنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکه 
منازعــات و مــواد مخــدر  ریشــه فرهنگــی دارنــد، گفــت: 
ــواد مخــدر و کنتــرل آن  راه حــل مشــکات ناشــی از م
پاییــن آوردن تقاضــا اســت و در بحــث منازعــات نیــز می 
تــوان بــا صبــر و کنتــرل خشــم بســیاری از اختافــات را 

حــل و فصــل کنیــم.
دکتــر توســلی زاده ادامــه داد: در اســتان کرمانشــاه 
مردمــی دینــدار، والیتمــدار و انســانهای وارســته ای 
ــزرگ منشــی  ــن ب ــوان ای ــه می ت ــد ک ــی کنن ــی م زندگ

ــت. ــه کار گرف ــات ب ــل اختاف را در ح
وی افــزود: بــه تبعیــت از مقــام معظــم رهبــری و 
سیاســت های کان رئیــس قــوه قضاییــه از فضــای 
ــت  ــی در اســتان حمای ــد و کارآفرین کســب و کار و تولی

. می کنیــم
دکتــر توســلی زاده گفــت: حــدود ۶۰ هــزار واحــد صنفی 
ــای  ــر اعض ــزار نف ــه ۲۴۰ ه ــم ک ــتان داری ــطح اس در س
آن هســتند کــه مــا بــا ایــن افــراد تعامــل خوبــی برقــرار 
ــان  ــات صاحب ــرد اختاف ــم ک ــعی خواهی ــم و س کردی
ــا دســت خودشــان حــل و فصــل  ــع و اصنــاف را ب صنای

کنیــم.
* برگــزاری همایــش فرهنــگ صلــح و ســازش در 

گفتمــان اهــل بیــت)ع( در اســتان
وی همچنیــن از برگــزاری همایــش منطقــه ای در شــرق 
و غــرب اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن همایــش جهــت 
ــح  ــوان فرهنــگ صل ــا عن ــح و ســازش و ب گســترش صل
ــزار  ــه زودی برگ ــت)ع( ب و ســازش در گفتمــان اهــل بی

خواهــد شــد.
ــری  ــوص بکارگی ــن در خص ــی همچنی ــام قضای ــن مق ای
بازنشســتگان در ادارات گفــت: حــل و فصــل آن در حــوزه 

اداری اســت و نبایــد بــه دادگســتری کشــیده شــود.
ــن  ــه ای بی ــچ فاصل ــلی زاده هی ــر  توس ــه دکت ــه گفت ب
مــردم و دســتگاه قضــا در اســتان کرمانشــاه وجــود نــدارد 
ــتگاه  ــن دس ــا ای ــطه ب ــدون واس ــد ب ــی توانن ــردم م و م

ــاط داشــته باشــند. ارتب

خبـر خبـر

سرپرست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه: 
اتوبوس ها شبانه موظف به پارک 

در توقفگاه ویژه هستند

سرپرســـت ســـازمان اتوبوســـرانی کرمانشاه 
با تأکیـــد بر اینکـــه هیچ یـــک از اتوبوس 
هـــای درون شـــهری مجاز به پـــارک کردن 
اتوبوس ها،   در معابر نیســـتند، اعام کـــرد: 
شـــبانه موظف به پارک در توقفـــگاه واقع در 

ترمینال شـــهید کاویانی هســـتند.
ســـجاد ســـلیمانی گفت: توقفگاه اتوبوسرانی 
واقع در پایانه شـــهید کاویانی با مســـاحتی 
بیش از 5 هکتـــار،  ظرفیت بیـــش از 5۰۰ 
دســـتگاه اتوبـــوس را دارد که بـــا توجه به 
اتوبوس در  تعـــداد ۲۲۰ دســـتگاه  وجـــود 
ناوگان اتوبوســـرانی، کمبـــودی جهت پارک 

اتوبوس نیســـت.
وی افزود: بعضا مشـــاهده میشـــود  تعدادی 
از اتوبوس هـــا شـــبانه  در کنـــار خیابان ها 
و یـــا معابر ســـطح شـــهر پـــارک میکنند 
که این مســـئله هـــم برای مـــردم موجب 
ایجاد مزاحمت  می شـــوند، هـــم باعث بروز 

مشـــکات ترافیکی خواهند شـــد.

مشکلی در تامین گندم مورد نیاز 
کشور وجود ندارد

قائــم مقــام مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصی 
بازرگانــی دولتــی ایــران از اداره کل غله و خدمات 

بازرگانــی اســتان کرمانشــاه  بازدیــد نمود .  
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل غلــه و 
ــن  ــاه، حس ــتان کرمانش ــی اس ــات بازرگان خدم
حنــان در بازدیــد از اداره کل غلــه و خدمــات 
ــه  ــی اســتان کرمانشــاه ضمــن تبریــک ب بازرگان
ــادی  ــاه ش ــع االول م ــاه ربی ــول م ــبت حل مناس
ــا برنامــه  ــت ب و ســرور اهــل بیــت ، گفــت : دول
ریــزی مناســب توانســته گنــدم مــورد نیاز کشــور 
ــن  ــکلی در تامی ــد و مش ــازی نمای ــره س را ذخی

ــدارد .   ــردم وجــود ن ــاز م ــورد نی ــان  م ن
ــی  ــاون بازرگان ــل و مع ــر عام ــام مدی ــم مق قائ
ــران  داخلــی شــرکت مــادر تخصصــی دولتــی ای
ــزار  ــون و ۷۰۰ ه ــک میلی ــت  :  ی ــار داش اظه
ــه اول  ــش ماه ــل در ش ــد داخ ــدم خری ــن گن ت
ســال بــرای متعــادل کــردن موجــودی اســتان ها 
ــت و در  ــده اس ــا ش ــل و جابه ج ــور حم در کش
ــرای  ــور ب ــدم در کش ــل گن ــه حم ــع برنام واق
ــاس  ــر اس ــتان ها ب ــودی اس ــادل موج ــاد تع ایج
برنامه هــای حمــل شــرکت در حــال اجــرا اســت .  
ــر کل  ــات مدی ــر از اقدام ــا تقدی ــان ب حســن حن
ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــان اداره کل غل و کارکن
اســتان کرمانشــاه گفــت : در فصــل زراعــی 
گذشــته بیــش از ۸ میلیــون تــن گنــدم از 
کشــاورزان سراســر کشــور خریــداری شــد کــه از 
ایــن میــزان ســهم اســتان کرمانشــاه 5۴۶ هــزار 
تــن بــود و اســتان کرمانشــاه توانســت بــه رتبــه 
پنجــم کشــور در خریــد تضمینــی گنــدم دســت 

پیــدا کنــد .  
ــارد  ــزار میلی ــت ۲5 ه ــه پرداخ ــاره ب ــا اش وی ب
تومــان، یارانــه آرد و نــان در ســال توســط دولــت 
، افــزود : برخــورد بــا متخلفیــن و بســتن تمامــی 
ــه هــای فســاد از اولیتهــای اصلــی شــرکت  روزن
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران اســت و 
تمامــی همــکاران مــا در ادارات کل غلــه اســتانها 
ــوع  ــن موض ــه ای ــواره ب ــتی هم ــی بایس ــز م نی

ــژه داشــته باشــند .   توجــه وی
در ادامــه ماشــااله ارویســی ، مدیــر کل غلــه 
و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمانشــاه  نیــز 
گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه توســط اداره 
کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمانشــاه 
را در حــوزه هــای مختلــف از جملــه اداری مالــی 
، خریــد تضمینــی گنــدم و دانــه هــای روغنــی ، 
مراکــز ذخیــره ســازی ، کارخانــه های آرد ســازی 
، واحدهــای خبــازی و حمــل گنــدم بــه ایشــان 
ــر اســاس برنامــه حمــل  ــه نمــود و افــزود : ب ارائ
ــی  ــی بازرگان ــادر تخصص ــرکت م ــی از ش اباغ
دولتــی ایــران از ابتــدای ســال تــا کنــون بیــش 
از  ۲1۶ هــزار تــن گنــدم از کرمانشــاه بــه ســایر 
ــد  ــن رون ــت و ای ــده اس ــل گردی ــتانها حم اس

ــه دارد .   ــان ادام همچن

خط کشی ۱۴۰۰ کیلومتر از راه های 
حوزه استحفاظی استان کرمانشاه

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
حــوزه  تمــام  گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
ــر  ــامل 1۴۰۰ کیلومت ــتان ش ــتحفاظی اس اس
از راه هــا امســال خط کشــی شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی راهــداری و 
ــاه،  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
فریبــرز کرمــی اظهــار داشــت: از ابتــدای 
حــوزه  کل  خط کشــی  تاکنــون  ســال 
 1۴۰۰ میــزان  بــه  اســتان  اســتحفاظی 
کیلومتــر اعــم از بزرگــراه، راه اصلــی، راه 

فرعــی و روســتایی انجــام شــده اســت.
ــامل ۷۰۰  ــا ش ــن راه ه ــرد: ای ــوان ک وی عن
ــی  ــر راه اصل ــراه، 55۰ کیلومت ــر بزرگ کیلومت
روســتایی  و  فرعــی  راه  کیلومتــر   15۰ و 

ــت. اس
امســال  ابتــدای  نیمــه  کرمــی گفــت: در 
گاردریــل  مرمــت  و  تعمیــر  کیلومتــر   ۳۳
و هشــت  گاردریــل  نوکوبــی  کیلومتــر  دو 
و  لوالیــی  نیوجرســی  نصــب  کیلومتــر 

انجــام شــده اســت. مفصلــی 

کسب رتبه عالي شرکت توزیع برق 
استان کرمانشاه در جشنواره 

شهید رجایي
 

کرمانشاه  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
با  رجایي  شهید  جشنواره  عملکرد  ارزیابي  در 
کسب بیش از ۹۲ درصد از امتیازات موفق شد 

رتبه عالي را در این ارزیابي کسب نماید.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
شهید  جشنواره  هرساله  کرمانشاه،  استان  برق 
عملکرد  بهبود  و  کیفي  ارتقاء  هدف  با  رجایي 
که  مي شود  برگزار  اجرایي  دستگاه هاي 
شاخص هاي  در  اجرایي  دستگاه هاي  پیشرفت 
مدارکي  و  اسناد  براساس  تخصصي  و  عمومي 
اختیار  در  اجرایي  دستگاه هاي  سوي  از  که 
مي  داده  قرار  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

شود مورد ارزیابي قرار مي گیرد.
بر اساس ارزیابي عمومي و اختصاصي شاخص 
هاي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه 
و نتایج اعامي از سوي سازمان مدیریت برنامه 
ریزي استانداري کرمانشاه، این شرکت با کسب 
براي  شد  موفق  امتیازات  درصد   ۹۲ از  بیش 
کسب  ارزیابي  این  در  را  عالي  رتبه  بار  اولین 

نماید.
 

برگزاری دومین تور عکاسان آزاد 
در نگارخانه کرمانشاه

و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رییــس 
ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه گفــت: دومیــن 
ــی  ــزار م ــان آزاد برگ ــگاهی عکاس ــور نمایش ت

ــود. ش
آزادبــه  عکاســان  تــور  دومیــن  برگــزاری 
گــزارش خبرنــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــی  ــاه، عبدالمالک ــوان از کرمانش ــگاران ج خبرن
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رییــس 
ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه گفــت: دومیــن 
ــه  ــان آزاد در نگارخان ــگاهی عکاس ــور نمایش ت

ــود. ــی ش ــزار م ــاه  برگ ــهر کرمانش ش
ــار عکاســان برجســته جــوان  او بیــان کــرد: آث
در دومیــن تــور نمایشــگاهی عکاســان آزاد بــه 

نمایــش گذاشــته مــی شــود.
بــه گفتــه رییــس  ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و وررشــی شــهرداری کرمانشــاه ایــن نمایشــگاه 
بــا موضــوع ایرانشناســی در کرمانشــاه و از 1۸ 
لغایــت ۲۴ آبــان در نگارخانــه شــهر در چهارراه 

مطهری)جوانشــیر( برگــزار مــی  شــود.
عبدالمالکــی بیــان کــرد:  افتتاحیــه نمایشــگاه 
صــورت       آبــان   1۸ شــنبه  روز   1۶ ســاعت 

ــرد. ــی پذی م

ــه  ــی ب ــوازم خانگ ــک ل ــداء پ ــم اه مراس
ســیل  از  دیــده  آســیب  خانوارهــای 

فروردیــن مــاه ۹۸ برگــزار شــد .
ــت  ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ :ب
هــال احمــر اســتان کرمانشــاه ؛ مهنــدس 
ــوق  ــتاندار کرمانشــاه مراســم ف ــد اس بازون
ــه و خداپســندانه  را کار بســیار خیرخواهان
ــا و  ــزود : از پیگیریه ــرد و اف ــوان ک ای عن
تاشــهای جمعیــت هــال احمــر در ایــن 

ــر و تشــکر میکنــم . راســتا تقدی
وی گفــت : اقدامــات جمعیــت هــال احمر 
اســتان در زلزلــه و ســیل قابل تقدیر اســت 
و ســیل اخیــر را مــردم بــه خوبــی مدیریت 
کردنــد . وی ادامــه داد : تجربــه ثابــت کرده 
ــای  ــردم پ ــه م ــی ک ــر بحران ــت در ه اس
کار باشــند و مشــارکت کننــد قطعــا ایــن 
بحــران تبدیــل بــه فرصــت خواهــد شــد و 
مســئولین بایــد زمینــه ایــن مشــارکت را 

فراهــم کننــد . 
وی خاطــر نشــان کــرد : ایــن کــه هــال 
احمــر اســتان در ســیل اخیــر ، مکانهایــی 
ــرای اســکان مــردم فراهــم میکنــد در  را ب
ــم  ــردم را فراه ــارکت م ــه مش ــع زمین واق
ســاخته کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد .

ــرز  ــزود : بازگشــایی م ــد اف ــدس بازون مهن
ــت  ــک فرص ــم ی ــن ه ــروی در اربعی خس
ــد  ــه بتوان ــود ک ــرای اســتان کرمانشــاه ب ب

میزبــان زائــران حســینی باشــد ، جمعیــت 
هــال احمــر اســتان در اربعین هــم  خیلی 
خــوب عمــل کــرده و علیرغــم ایــن کــه از 
ــده  ــر عه ــکان ب ــه اس ــی وظیف ــر قانون نظ
ــب اســکان اضطــراری  ــا در قال نداشــت ام
عاشــقانه بــه زائــران اباعبــدا... حســین )ع( 

خدمــات رســانی کردنــد کــه انصافــا نمــره 
بســیار قابــل قبولــی را دریافــت مــی کنند .

ــت  ــل جمعی ــر عام ــدی مدی ــر معتم دکت
هــال احمــر اســتان کرمانشــاه نیــز ضمن 
تقدیــر از کلیــه پرنســل و امدادگــران هال 
ــزود :  ــن ۹۸ اف ــت اربعی ــر در ماموری احم

ــره  ــا به ــتان ب ــر اس ــال احم ــت ه جمعی
ــران  ــان ، امدادگ ــری از اعضــای داوطلب گی
ــدام تیمــی منســجم  ــک اق ــان دری و جوان
بــه بیــش از ۹۲ هــزار زائــر خدمات رســانی 

کــرد .
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــط  ــده توس ــداری ش ــام خری ــت : اق گف
ــل  ــور از مح ــر کش ــال احم ــت ه جمعی
واریــزی نقــدی کمکهــای مردمی به ســیل 
زدگان تهیــه گردیــده کــه لیســت خانــوار 
ــت  ــط مدیری ــده توس ــایی ش ــای شناس ه
ــور و از  ــه وزارت کش ــتانداری ب ــران اس بح
ــر ارســال  ــت هــال احم ــه جمعی آنجــا ب
ــورت  ــای ص ــی ه ــس از بررس ــد و پ گردی
گرفتــه خانوارهــای حائز شــرایط مشــخص 
گردیدنــد که طــی برنامــه زمانبندی شــده 
بــر اســاس اســناد و مــدارک مــورد نیــاز بــه 

ایــن خانوارهــا اهــداء خواهــد شــد .
وی افــزود : ایــن اقــام شــامل یــک 
دســتگاه یخچــال ، گاز ، یــک تختــه فــرش 
ــه ۷۲۳  ــه ب ــی باشــد ک ــو م ــه پت و دوتخت
ــد  ــداء خواه ــتان اه ــیل زده اس ــوار س خان

ــد . ش
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــران  ــت ای ــوع دوس ــردم ن ــان از م در پای
اســامی بــه پــاس حمایــت از خانوارهــای 
ــرد . ــر و تشــکر ک ســیل زده کشــور تقدی

اهداء پک لوازم خانگی به خانوار های سیل زده استان

درد مردم مهمترین مسئله ای است که باید به دور از شعار و عوام زدگی به آن پرداخت

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:


