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مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه:

آماده تامین نفت سفید مردم و صنایع هستیم
معاون شرکت برق کرمانشاه:

8000 انشعاب غیرمجاز را قطع کردیم و اکثر آنها 
دوباره وصل شدند

مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی منطقــه کرمانشــاه از آمادگــی ایــن 
شــرکت بــرای تامیــن ســوخت زمســتانی 
مشــترکین نفــت ســفید و همچنیــن 

ــر داد. ــع خب صنای

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
با حدود هشت  برخورد  از  کرمانشاه  استان 
هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال 
این  در  نیز  دستفروشان  گفت:  و  داد  خبر 

خصوص به معضلی برای ما تبدیل شده اند.

8خبـر

عزم جدی برای 
برخورد با تغییر 
کاربری اراضی 

کشاورزی

8خبـر

مشارکت حداکثری 
در انتخابات نشانه 
اقتدار نظام است

2خبـر

دو بال قرآن و 
عترت در کنار هم 
نجات بخش است

6ادبـی

خوانش 
منصورخورشیدی

بر شعری از 
احمد بیرانوند

3

) نوبت اول( شماره:101/37184-2474/م الف/ 12

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی احیا، بازسازی،خرید و نصب 
بر اساس  تابلوهای راهنمای مسیر( را به شماره مناقصه 2098005233000061 
فهرست بهاء تجمیعی و فهرست واحد پایه، رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه98  و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه  98/8/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز چهارشنبه تاریخ 98/8/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 98/9/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/9/3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس کرمانشاه- پایین تر از سه راه 22 بهمن – کوی 

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

021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193767

سعید طلوعی

یادداشت سردبیر

عناصر شعر از دیدگاه 
دکتر شفیعی کدکنی

عبداهلل سلیمانی

یکی از مهم ترین دستاورد های ادبی 
دکتر شفیعی بومی سازی بسیاری از مفاهیم و اصطالحات 
و  تسلط  است.  وبوطیقا  شناسی  ادبی ،وزبان  نقد  حوزه  در 
و  شناخت  و  فارسی  ادبیات  در/بر  شفیعی  دکتر  مهارت 
اسباب خالقیت  معاصر  ادبی  های  دانش  از  ایشان  مطالعه 
استاد در این حوزه یعنی بومی سازی مفاهیم و دانش های 
ادبی است. برای مثال ایشان از نخستین افرادی بودند مقاله 
شعر  تمهیدات  و  شگردها  مورد  در  شکلوفسکی  معروف 
مطرح  ویژه  به  ها  فرمالیست  نظریه  رسا  و  ساده  زبانی  با 
ادبیات  بر  ایشان  تسلط  خاطر  به  استاد  دیگر  هنر  کردند 
از  ایشان  را  نو  نقد  مفاهیم  از  بسیاری  که  می باشد  عرب 
فارسی  ادوار شعر  استفاده می کند. در کتاب  منابع عربی 
هم پیرامون شعر و عناصر اصلی آن مباحثی را مطرح کرده 
است که فهم و دریافت آن برای هر عالقمندی به ادبیات 
و نقد ادبی و نیز شعر کلید واژه میباشد تقسیم بندی های 
های  نظریه  از  گیری  بهره  خاطر  به  شعر  پیرامون  استاد 
برخوردار  خاص  جامعیت  از   و  تازه  همواره  ادبی  معاصر 
کرده  مطرح  مورد شعر  در  مباحثی  کتاب  این  در  هستند 
است که فهم آن برای هر دانشجویی ضرورت دارد تعریف 
ایشان در مورد سبک  تعریف  استاد در مورد شعر همانند 
ادبی یکی از تعاریف رایج امروز در حوزه شناخت شعر می 

باشد استاد در مورد شعر می گوید:
زبانی  در  که  است  تخیل  و  عاطفه  خوردگی  گره  »شعر 
آهنگین شکل گرفته است.« در این تعریف پنج عنصر اصلی 
دیده می شود که هر شعر ، به گونه ای از هر کدام از آن پنج 

عنصر برخوردار است..

شهرداری کرمانشاه

هفته نامه آوای پراوشهرداری کرمانشاه

فروغ زدگی 
و 

فروغ گرایی
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اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
کرمانشــاه از صــدور ۱۳ مــورد محکومیت 
پزشــکی در ایــن اســتان خبــر داد و 
مربــوط  قصــورات  بیشــترین  گفــت: 
بــه زنــان و زایمــان، دندان پزشــکی و 

جراحــی زیبایــی اســت.
ازمهــر، ســلیم  نقــل  بــه  پــراو  آوای 
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــی در نشس خان
رســانه ضمــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات 
ــی  ــکی قانون ــازمان پزش ــده س ــام ش انج
ــت  ــه نخس ــاه در ۶ ماه ــتان کرمانش اس
امســال، اظهــار داشــت: در شــش ماهــه 
ــه  ــر ب ــزار نف ــدود ۴۷ ه ــال ح اول امس
ــه  ــد ک ــه کردن ــی مراجع ــکی قانون پزش
بیــش از ۹۰۰ جســد در ایــن مراکــز 

ورودی جســد داشــتیم.
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
ــزود: همچنیــن در ۶ ماهــه  کرمانشــاه اف
 ۵۶۲ و  هــزار   ۲۳ گذشــته  ســال  اول 
معاینــه بالینــی داشــتیم کــه ایــن رقــم 
در ۶ مــاه اول امســال بــه ۲۴ هــزار و 

۷۳۴ مــورد رســیده اســت.
ــده  ــی پرون ــداد بررس ــئول تع ــن مس ای
هــای ادعــای نزاع را در اســتان کرمانشــاه 
طــی ۶ مــاه اول ســال گذشــته ۹ هــزار و 
۲۲۰ پرونــده عنــوان کــرد و گفــت: ایــن 
تعــداد در ۶ ماهــه اول امســال بــه ۹هــزار 

و۷۸۰ مــورد رســیده اســت.
ــاه اول  ــی ۶ م ــت: ط ــان داش ــی بی خان

امســال ۵ هــزار و ۹۳۷ مــورد ادعــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــت ش ــادف ثب تص
رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل ۶ 

ــت. ــوده اس ــورد ب ــزار و ۱۰۸ م ه
ــگان  ــداد جانباخت ــش چشــمگیر تع افزای

ــتان ــات اس در تصادف
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
ــش  ــرد: در ش ــان ک ــاه خاطرنش کرمانش
ماهــه اول امســال ۲۹۵ نفــر در تصادفات 

ــد  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــتان ج اس
کــه ایــن تعــداد نســبت بــه مشــابه ســال 
ــته اســت. ــل رشــد چشــمگیری داش قب

ــه  ــت: در نیم ــان داش ــئول بی ــن مس ای
اول امســال حــدود ۳۹۴ نفــر در حادثــه 
ناشــی از کار مصــدوم شــدند کــه ۱۵ نفــر 

ــد. از آنهــا جــان خــود را از دســت دادن

وی جــان باختــگان ناشــی از مســمومیت 
ــر  ــن را ۱۶ نف ــید کرب ــو کس ــا گاز من ب
ــن  ــت: همچنی ــان داش ــرد و بی ــام ک اع
تعــداد ۱۲ نفــر بــا قــرص برنــج مســموم 
ــد. شــده و جــان خــود را از دســت دادن

اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
کرمانشــاه افــزود: در ۶ ماهــه اول امســال 
شــش نفــر بــر اثــر بــرق گرفتگــی و ۱۸ 
نفــر در اثــر غــرق شــدن در رودخانــه هــا 

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ایــن مســئول تعــداد جــان باختــگان در 
ــواد مخــدر را طــی  ــر ســوء مصــرف م اث
ــام  ــر اع ــه اول امســال از ۱۴۱ نف ۶ ماه
کــرد و گفــت: ایــن آمــار در شــش ماهــه 
اول ســال گذشــته ۴۷ نفــر بــوده اســت.

ــکی در  ــور پزش ــده قص ــی ۳۲ پرون بررس

ــاه کرمانش
هــای  پرونــده  تعــداد  همچنیــن  وی 
قصــور پزشــکی را در ۶ ماهــه اول امســال 
۳۲ پرونــده اعــام کــرد و بیــان داشــت: 
۱۹ مــورد از ایــن پرونــده هــا تبرئــه شــد 
ــکی  ــت پزش ــه محکومی ــده ب و ۱۳ پرون
ــوط  رســید کــه بیشــترین قصــورات مرب
بــه زنــان و زایمــان، دندان پزشــکی و 

ــوده اســت. ــی ب جراحــی زیبای
ــخنانش  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ خان
ــی  ــکی قانون ــز پزش ــت ۱۲ مرک از فعالی
ــت:  ــر داد و گف در اســتان کرمانشــاه خب
از ایــن تعــداد ۶ مرکــز دارای ســالن 

ــتند. ــریح هس تش
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
کرمانشــاه گفــت: طــی شــش ماهــه 
در  تشــریح  ســالن  امســال  نخســت 
هرســین،صحنه،کنگاور  شهرســتان های 
و ســرپل ذهــاب تجهیــز و تکمیــل و 
ــئول از  ــت.این مس ــده اس ــدازی ش راه ان
ســاخت مرکــز پزشــکی قانونــی روانســر 
بــه همــت خیریــن شهرســتان در آینــده 
ــه  ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــک خب نزدی
بــه اینکــه در شــهر کرمانشــاه نیــز یــک 
قانونــی جوابگــو نیســت در  پزشــکی 
تاشــیم تــا یــک مرکــز پزشــکی قانونــی 
ــال  ــا در ح ــم ام ــدازی کنی ــر راه ان دیگ
حاضــر اعتبــار الزم جهــت ایــن کار را در 

ــر ــع: مه ــت نداریم.منب دس

فاضلــی زاد، بــا بیــان حیــات بشــری متصــل بــه قــرآن 
ــرآن  ــال ق و عتــرت اســت، گفــت: هــر جایــی کــه دو ب
ــده و  ــرد، نجــات دهن ــرار بگی ــم ق ــار ه ــرت در کن و عت

ــود. رهایــی بخــش خواهــد ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــی زاد«در  ــرام فاضل ــاه؛  »به ــتان کرمانش ــامی اس اس
ــدگان آزمــون حفــظ و مفاهیــم  آییــن تجلیــل از برگزی
قــرآن کریــم کــه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد،  گفــت: 
قــرآن نــور اســت و چــون خــون جــاری؛ قــرآن چشــمه 

هدایــت اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه، 
افــزود: تجلیــل مــا از خادمــان فرهنــگ   و هنــر قرآنــی 
ــی  ــد طلب ــور باش ــان ن ــل از خادم ــه تجلی ــش از آنک پی

ــرای در دســت گرفتــن مشــعل نورانــی  از ســر صــدق ب
ــه افــاک اســت. ــرای رســیدن ب قــرآن ب

وی بــا بیــان اینکــه مناســبت تریــن تشــبیه مــادی برای 
ــات  ــرد: حی ــار ک ــت، اظه ــی، آب اس ــرت باریتعال حض
بشــری دو مخــزن دارد کــه کام خداونــد و  عتــرت اســت.

ــا کام  ــوس ب ــراز کــرد: هرکــس کــه مأن ــی زاد، اب فاضل
ــه  ــامت روح و چ ــه س ــامت دارد، چ ــت س ــق اس ح
ســامت جســم؛ کــه در معنــای ظاهــر تجلــی مــی یابــد.

ــده و  ــات دهن ــرآن، نج ــق و ق ــرد: کام ح ــان ک وی بی
ــود در  ــل ش ــی حاص ــر انحراف ــت اگ ــش اس ــات بخ نج
کســی کــه مــی خواهــد مأنــوس ایــن کام باشــد قلیــل 
اســت و آن نیــز در اثــر عــدم توجــه بــه بــال دیگــر یعنی 

عتــرت اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه، 
تصریــح کــرد: هــر جایــی کــه دو بــال قــرآن و عتــرت در 
کنــار  هــم قــرار بگیــرد، نجــات دهنــده و رهایــی بخــش 

خواهــد بــود.
ــه  ــای هم ــه ه ــه هجم ــر ک ــر حاض ــت: در عص وی گف
جانبــه ابــزار معاصــر، انســان را در تنگنــای گمشــدگی و 
حســرت قــرار داده اســت آن چیــزی کــه نجــات دهنــده 
خواهــد بــود، قــرآن اســت کــه بــه روح و جســم انســان 

آرامــش و انبســاط خاطــر مــی دهــد.

ــی  ــرآن م ــه ســمت ق ــر ب ــرد: اگ ــه ک ــی زاد، اضاف فاضل
رویــم بخشــی از عنایــت خداســت امــا بخــش عمــده آن 
نیــازی اســت کــه مــا داریــم و ناگزیــر از آن هســتیم کــه 
در شــرایطی کــه جامعــه دارد و در عصــری کــه تغییــرات 
ــای  ــان ه ــیاری از بنی ــود آورده و بس ــه وج ــگرفی ب ش
ــا راه  ــد، تنه ــی کن ــه وارد م ــورد خدش ــا را م ــری م فک

نجــات قــرآن کریــم اســت.
وی اذعــان کــرد: حکمــت اینکــه معجــزه آخریــن پیامبر 
الهــی، کتــاب اســت شــاید هــر چیــز دیگــری بــود بــه 
کهنگــی مــی گرایــش امــا قــرآن نــه کهنــه مــی شــود 
نــه انقضــاء تاریــخ دارد و بشــریت همیشــه نیازمنــد ایــن 

چشــمه ســاری و جــاری خواهــد بــود.
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه،  مدی
عنــوان کــرد: هــدف ایــن همایــش هــا توجــه بــه نیــاز 
مــا تشــنگان بــه آب اســت کــه هیــچ گاه برطــرف نمــی 
ــمه  ــن چش ــه ای ــناک ب ــه عطش ــد همیش ــود و بای ش

باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم هــر چــه بیشــتر 
ایــن اتصــال را برقــرار کنیــم، گفت:بــه قــدر عطشــی کــه 
بــه کام الهــی داریــم بــه هدایــت مــی رســیم و بــه قــدر 
ــم  ــل خواهی ــی و باط ــمت گمراه ــه س ــت از آن ب فراغ

رفــت.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
غــرب در حاشــیه مراســم ســنکرون 
شــدن شــبکه انتقــال بــرق ایــران و 
عــراق گفــت: اســتان کرمانشــاه بــا 
ــترک  ــرز مش ــر م ــتن ۳۲۰ کیلومت داش
ــن  ــی از مهمتری ــراق، یک ــور ع ــا کش ب
ــش  ــور در بخ ــی دو کش ــای ارتباط راه ه

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرژی ب ان
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق منطقــه ای غرب، مراســم ســنکرون 
ــبکه  ــس( ش ــازی فرکان شدن)هم زمان س
ــا حضــور  ــران و عــراق ب ــرق ای ــال ب انتق
معــاون  نیــرو،  وزیــر  دکتراردکانیــان 
وزیــر بــرق عــراق و جمعــی از مســئوالن 
دیســپاچینگ  محــل  در  کشــور  دو 
ــن  ــت ای ــد.گفتنی اس ــزار ش ــی برگ مل
مراســم به طــور همزمــان و از طریــق 
ویدئــو کنفرانــس و ارتبــاط تصویــری بــا 
دیســپاچینگ ملــی بــا حضــور مهنــدس 
ــاه،  ــتاندار کرمانش ــد اس ــنگ بازون هوش
مدیرعامــل  اســدی  علــی  مهنــدس 
شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب، مهندس 
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل  مرآتــی 

نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، جمعــی 
ــتان  ــی اس ــران اجرای ــن و مدی از معاونی
و مدیــر بــرق وزارت انــرژی عــراق و 
ــپاچینگ  ــل دیس ــراه در مح ــت هم هیئ

ــد. ــزار ش ــرب برگ غ
مدیرعامــل  اســدی  علــی  مهنــدس 
ــن  ــرق منطقــه ای غــرب در ای شــرکت ب
خصــوص گفــت: ســنکرون شــدن شــبکه 

ــران و  ــور ای ــن دو کش ــرق بی ــال ب انتق
عــراق بــا هــدف پایــداری بیشــتر شــبکه 
بــرق، کاهــش تلفــات و امــکان صــادرات 
بــرق مطمئــن و پایــدار بــه کشــور عــراق 

ــه  ــرای اتصــال ب ــی ب ــن آمادگ و همچنی
شــبکه ســایر کشــورهای منطقــه انجــام 

شــد.
شــبکه های  اتصــال  بــا  افــزود:  وی 

انتقــال بــرق ایــران و عــراق، هــر دو 
کشــور می تواننــد بــه راحتــی بــرق را بــا 
ــای  ــرده و در زمان ه ــادل ک ــر تب یکدیگ
ــتفاده  ــر اس ــوان یکدیگ ــرف از ت اوج مص

ــد. کنن
مهنــدس هوشــنگ بازونــد اســتاندار 
ــت:  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــاه نی کرمانش
اســتان کرمانشــاه بــا صــادرات ۶۵۰ 
ــراق، ۵۰  ــور ع ــه کش ــرق ب ــگاوات ب م
درصــد ســهم صــادرات را بــه خــود 

اســت. اختصــاص داده 
ــزار و  ــک ه ــد ی ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
۹۰۰ مــگاوات برق در اســتان کرمانشــاه، 
تولیــدی  بــرق  میــزان  ایــن  افــزود: 
توســط پنــج نیــروگاه در اســتان تولیــد 

می شــود.
اســتاندار کرمانشــاه ســنکرون شــدن 
بــرق ایــران و عــراق را یــک طــرح بســیار 
ــرای دو کشــور  ــت ب ــز اهمی ــم و حائ مه
دانســت و گفــت: اتصــال بــرق دو کشــور 
مزایایــی از جملــه پایــداری شــبکه بــرق، 
ــادرات را  ــش ص ــات و افزای ــش تلف کاه

ــه دنبــال دارد. ب

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه مطرح کرد:

صدور ۱۳ مورد محکومیت پزشکی در کرمانشاه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب :

استان کرمانشاه یکی از مهمترین راه های ارتباطی ایران و عراق در بخش انرژی است

دو بال قرآن و عترت در کنار هم نجات بخش است

خبـر خبـر

امحای بیش از 500 کیلوگرم 
مواد مخدر در کرمانشاه

آوای پراو به نقل از ایسنا، رئیس پلیس مبارزه 
 ۵۰۲ امحاء  از  کرمانشاه  استان  مخدر  مواد  با 
در  شده  کشف  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 

عملیات های مختلف خبر داد.
 سرهنگ علیرضا دلیری اظهار کرد: مواد مخدر 
امحاء شده شامل ۲۰۹ کیلوگرم حشیش، ۱۲۹ 
 ۵۱ و  گراس  کیلوگرم   ۱۱۳ هروئین،  کیلوگرم 

کیلوگرم نیز مواد مخدر صنعتی می باشد.
قالب  در  مخدر  مواد  مقدار  این  داد:  ادامه  وی 
۱۴۱۲ طرح استانی و در قالب دو هزار و ۶۲۶ 
ابتدای  زمانی  بازه  در  پلیسی  عملیات  مرحله 

امسال تا ۱۵ آبان  کشف شده است.
همچنین  مدت  این  طی  کرد:  تصریح  دلیری 
مخدر  مواد  با  رابطه  در  نفر  و ۴۸۰  هزار  چهار 
دستگیر شدند که دو هزار و ۱۲۱ نفر آنها خرده 

فروش مواد مخدر بودند.
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  شد:  یادآور  کرمانشاه 
نیز مقدار کشفیات موادمخدر در  پایان مهرماه 
استان به حدود یک تن و ۷۲۳ کیلوگرم رسیده 

است.
با  مقایسه  در  کشفیات  میزان  این  افزود:  وی 
مدت مشابه سال قبل که حدود یک تن و ۱۸۶ 

کیلوگرم بوده، ۴۵ درصد رشد داشته است.

در پانزدهمین سمپوزیوم روابط عمومی 
و  جشنواره روابط عمومی های برتر 

حوزه سالمت کشور

روابط عمومی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

در جایگاه اول کشور
 

خدمات  و   علوم پزشکی  دانشگاه  عمومی  روابط 
کمپین  اول  رتبه  کرمانشاه  درمانی  بهداشتی، 
فشار خون را در بین دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور به دست آورد. 
و  عمومی  روابط  سمپوزیوم  پانزدهمین  در 
 جشنواره روابط عمومی های برتر حوزه سامت 
برگزار  تاش  های  همایش  مرکز  در  که  کشور 
شد، دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، 
تندیس برتر این حوزه را به نمایندگی از کارگزاران 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به 
مهدی محمدی مدیر روابط عمومی این دانشگاه 

اهدا کرد.

ممنوعیت و انتقال فیش های حج 
در دفترخانه های ثبت اسناد

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت : نقل 
ثبت  دفترخانه های  در  حج  فیش های  انتقال  و 

اسناد ممنوع است.
استان  زیارت  و  حج  مدیرکل  دارابی  حامد 
فیش های حج  انتقال  و  نقل  مورد  در  کرمانشاه 
تمتع و عمره گفت : نقل و انتقال فیش ها تمتع 
و عمره از چالش های سازمان حج و زیارت است، 
تنها مرجع رسمی که می تواند نسبت به نقل و 
و  کند سازمان حج  اقدام  فیش های حج  انتقال 
زیارت است.او گفت : موارد زیادی از مراجعه افراد 
به دفترخانه های ثبت اسناد رسمی برای انتقال 
این  که  حالی  در  می شود  مشاهده  حج  فیش 
اعتبار  فاقد  زیارت  و  نظر سازمان حج  از  انتقال 

است.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: حتی 
در صورت انتقال، سازمان حج و زیارت همچنان 
فرد نخست را به عنوان صاحب فیش می شناسد.

دارابی از شهروندان خواست برای هرگونه نقل و 
انتقال حتما از طریق سازمان حج و زیارت اقدام 
نیاید./ پیش  آن ها  برای  مشکلی  بعدا  تا  کنند 

باشگاه خبرنگاران

بازدید مهندس جاللی از 
کارخانه سیمان سامان غرب

ــط عمومــی ســازمان صمــت  ــه گــزارش رواب ب
اســتان کرمانشــاه؛ در ایــن بازیــد کــه بــا 
حضــور مهنــدس دارابــی رییــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه، 
مهنــدس جالــی؛ معــاون امــور صنعتــی و 
ــور و  ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــاری س تج
ــر  ــد غی ــوزه پدافن ــان ح ــی از کارشناس جمع
عامــل کشــور برگــزار شــد، از خطــوط تولیــد، 
واحــد بســته بنــدی، ماشــین آالت و نیــز 
بخــش معــدن ایــن واحــد صنعتــی بازدیــد بــه 

ــد. ــل آم عم
ــط عمومــی ســازمان صمــت  ــه گــزارش رواب ب
اســتان کرمانشــاه؛ در ایــن بازیــد کــه بــا 
حضــور مهنــدس دارابــی رییــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه، 
مهنــدس جالــی؛ معــاون امــور صنعتــی و 
ــور و  ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــاری س تج
ــر  ــد غی ــوزه پدافن ــان ح ــی از کارشناس جمع
عامــل کشــور برگــزار شــد، از خطــوط تولیــد، 
واحــد بســته بنــدی، ماشــین آالت و نیــز 
بخــش معــدن ایــن واحــد صنعتــی بازدیــد بــه 

ــد. ــل آم عم
مهنــدس جالــی در ایــن بازدیــد افــزود: 
ــای  ــوزه ه ــتر ح ــدی در بیش ــد تولی ــن واح ای
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری از تــوان داخلــی 
ــن  ــی در ای ــن تتهدیدات ــرده بنابرای اســتفاده ک

ــدارد. ــود ن ــه وج زمین
معــاون امــور صنعتــی و تجــاری ســازمان 
پدافنــد غیــر عامــل کشــور تاکیــد کــرد: 
ــز  ــهR &D نی ــد در زمین ــامان بای ــیمان س س
ــا  ــادی داشــته باشــد ت ــد فعالیــت هــای زی بای
ــایه  ــه در س ــذاری ک ــرمایه گ ــن س ــوان ای بت
مدیریــت خوبــی کــه ایجــاد شــده بــه نتیجــه 

ــد. ــوب برس مطل
وی در ادامــه افــزود: ایــن واحــد تولیــدی بایــد 
ــزاری  ــه توســعه ســخت افزاری و نرم اف در زمین
بهــره گیــرد تــا بتوانــد واحدهــای زیرمجموعــه 

را نیــز راه انــدازی کنــد.
ــه  ــا توج ــزود: ب ــان اف ــی در پای ــدس جال مهن
بــه تعــدد کارخانجــات ســیمان در کشــور 
ــه  ــم ب ــه نداری ــن زمین ــدات جــدی در ای تهدی
ــات  ــدی اقدام ــد تولی ــن واح ــوص در ای خص
خوبــی در ایــن خصــوص انجــام شــده بنابرایــن 

ــت. ــم داش ــکلی نخواهی مش

جلسه اختصاصی رئیس مجمع 
جوانان استان کرمانشاه با  استاندار

بــا  بازونــد  مهنــدس  پرتــاش  اســتاندار 
جوانــان  مجمــع  رئیــس  پروانــه  محســن 
ــزی  ــورای مرک ــو ش ــاه و عض ــتان کرمانش اس
ــتاندار در  ــر اس ــل دفت ــور در مح ــان کش جوان
روز چهارشــنبه ۱۵ آبــان جلســه اختصاصــی و 

صمیمانــه ای داشــتند.
ــری  ــگاه خب ــاه پای ــر کرمانش ــزارش دفت ــه گ ب
وزرات ورزش و جوانــان، مباحــث مطــرح شــده 

در ایــن نشســت بــه قــرار زیــر اســت:
۱- برگــزاری کارگاه هــا تخصصــی کســب و کار 
ــور  ــا حض ــا ب ــتان ه ــه شهرس ــان در کلی جوان
دســتگاه هــای دولتــی مربــط و جوانــان فاقــد 

شــغل
ــاورزی  ــای کش ــن ه ــذاری زمی ــوه واگ ۲- نح
ــیرین ــتان قصرش ــان شهرس ــه جوان ــگان ب رای

ــا  ــتاندار ب ــه اس ــه صمیمان ــزاری جلس ۳- برگ
جوانــان منتخــب شهرســتان هــای اســتان 

کرمانشــاه
۴- بانک ایده و طرح جوانان استان
۵- شورای مشورتی جوانان استان

۶- کمپیــن مجــازی گفتگــو مســتقیم اســتاندار 
ــا جوانان ب

۷- میزبانــی برنامــه ملــی و بیــن المللــی 
جوانــان در اســتان کرمانشــاه و شهرســتان های 

ــی ــتعد میزبان مس

بمنظور کاهش خسارات 
ناشی از سیل احتمالی

عملیــات الیروبــی و اصــاح مســیر 
رودخانــه الونــد در حــال انجــام اســت

ــی شــرکت  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بمنظــور  ای کرمانشــاه  آب منطقــه 
از ســیل  ناشــی  کاهــش خســارات 
ــی  ــی الیروب ــات اجرای ــی، عملی احتمال
و ســاماندهی واصــاح مســیر رودخانــه 
الونــد ومســیلهای ســیابی منتهــی 

بــه رودخانــه در روســتاهای پاییــن 
ــاب توســط  ــران ســرپل ذه دســت پی
مذکــور  شهرســتان  آب  امورمنابــع 
بــا اســتفاده ازیــک دســتگاه بیــل 

ــت.   ــام اس ــال انج ــی درح مکانیک
ــرای  ــال ب ــت . امس ــر اس ــایان ذک ش

احتمالــی  ســیاب  از  پیشــگیری 
ــدی و  ــورت ج ــه ص ــی ب ــث الیروب بح
از نیمــه اول مهــر مــاه آغــاز و تاکنــون 
ــط  ــی توس ــی از کار الیروب ــز بخش نی
کرمانشــاه  ای  منطقــه  آب  شــرکت 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص
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ــا  ــران ب ــاق ای ــه ات ــات رییس ــو هی عض
ــدوده  ــاال در مح ــه دالر احتم ــان اینک بی
10 تــا یــازده هــزار تومــان باقــی خواهــد 
ــه  ــد ب ــر نمی رس ــه نظ ــت: ب ــد، گف مان
ایــن زودی تالطــم جدیــدی در بازارهــای 

ــیم ــته باش ــه ارز داش ــادی از جمل اقتص
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــفی ب ــوان کاش کی
کاهشــی قیمــت دالر کــه از چنــدی 
قبــل در کشــور آغــاز شــده، اظهــار 
ــور  ــک کش ــه ارز در ی ــی ک ــرد: زمان ک
دولت هــا  می شــود،  تالطــم  دچــار 
زمینــه  در  مختلفــی  سیاســت های  از 
تقاضــا،  و  عرضــه  و صــادرات،  واردات 
اســتفاده   ... و  کنترلــی  سیاســت های 
ــد  ــز بع ــا نی ــور م ــه در کش ــد ک می کنن
از بحرانــی کــه در نــرخ ارز داشــتیم ایــن 

سیاســت ها در پیــش گرفتــه شــد.
وی ادامــه داد: بــا روی کار آمــدن رئیــس 
جدیــد بانــک مرکــزی، تعامــل بــا بخــش 
بخــش  و  یافــت  افزایــش  خصوصــی 
خصوصــی از جملــه اتــاق بازرگانــی ایران 
راهکارهایــی را بــرای کنتــرل نــرخ ارز بــه 

ــنهاد داد. ــزی پیش ــک مرک بان
ــا بیــان اینکــه  رییــس اتــاق کرمانشــاه ب
بازگشــت  مهــم  مشــکالت  از  یکــی 
کــه  بــود  کشــور  بــه  صــادرات  ارز 
ــر آن  ــدت در براب ــه ش ــدگان ب صادرکنن
مقاومــت می کردنــد و التبــه حرفهایشــان 
ــرد: در آن  ــد ک ــود، تاکی ــی ب ــز منطق نی
ــازار  ــی و ب ــن ارز نیمای ــه بی ــان فاصل زم
آزاد حــدود 30 تــا 35 درصــد بــود و 

ــه  ــز ب ــی را نی ــای جابجای ــر هزینه ه اگ
آن اضافــه می کردیــم تــا 40 درصــد 

می یافــت. افزایــش 
طــی  کــرد:  خاطرنشــان  کاشــفی 
بخــش  فعــاالن  بــا  کــه  جلســاتی 
مجــاب  را  آنهــا  داشــتیم  خصوصــی 
کردیــم کــه بــه دلیــل مشــکالت فــروش 
نفــت و تحریم هــا کــه در کشــور بــا 
ــرای  ــکاری بیشــتری ب ــم هم آن مواجهی

ــوی  ــند و از س ــته باش ــت ارز داش بازگش
دیگــر بانــک مرکــزی را نیــز مجــاب 
سیاســت های  اعمــال  بــا  کردیــم 
تنظیمــی، فاصلــه بیــن ارز آزاد و نیمایــی 

را کاهــش دهــد.
وی معتقــد اســت، نتیجــه ایــن تعامــالت 
بخــش  فعــاالن  اشــتیاق  افزایــش 
ــرای برگشــت ارز حاصــل از  خصوصــی ب
صــادرات بــه کشــور بــوده کــه اکنــون به 

گفتــه خــود مســئولین میــزان بازگشــت 
ــت. ــده اس ــا ش ــتر از تقاض ارز بیش

ــرد: از  ــد ک ــاق کرمانشــاه تاکی ــس ات رئی
ــام  ــا تم ــه تحریم ه ــر اگرچ ــوی دیگ س
نشــده و بــا همــان فشــار ادامــه دارد، امــا 
ــی حاصــل از  ــی و جــو روان ــد تبلیغات بع
ــز در  ــر نی ــن ام ــرده و ای ــش ک آن فروک

ــت. ــر نیس ــت ارز بی تاثی ــش قیم کاه
در  از ســفته بازی  کاشــفی جلوگیــری 

حــوزه طــال و ارز را نیــز عامــل دیگــری 
و  دانســت  دالر  نــرخ  کاهــش  بــرای 
ــی  ــا اهرم های ــت ب خاطرنشــان کــرد: دول
کــه در زمینــه بررســی تراکنش هــای 
بانکــی بــاال داشــت، جلــوی فعالیــت 
ــتند  ــوداگری داش ــد س ــه قص ــرادی ک اف

ــت. را گرف
دیگــر  ســوی  از  کــرد:  اضافــه  وی 
قابــل  تاثیــر  نیــز  واردات  مدیریــت 

ــرخ دالر داشــت،  ــش ن ــر کاه ــی ب توجه
زیــرا دولــت بــا کاهــش واردات کاالهایــی 
کــه تولیــد داخــل دارنــد، تجمالتــی 
یــا  و  می شــوند  محســوب  لوکــس  و 
ارزبــری زیــادی دارنــد، تقاضــا بــرای ارز 
جهــت واردات را نیــز مدیریــت کــرد.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران عنــوان 
کــرد: از ســوی دیگــر تــا حــدودی غــول 
ــار وارد  ــته هرب ــه در گذش ــی ک نقدینگ
ــه طــال، ارز، خــودرو،  ــازار از جمل ــک ب ی
مســکن و... می شــد و ایــن بازارهــا را 
ــه شیشــه  ــاره ب ــه هــم می ریخــت، دوب ب
ــار شــده اســت. دربســته برگشــته و مه

ــن  ــوع ای ــت، مجم ــد اس ــفی معتق کاش
عوامــل تــا حــدودی ثبــات و حتــی رونــد 
کاهشــی را بــه بازارهایــی ماننــد دالر 

ــت. ــده اس برگردان
ــه نظــر نمی رســد  ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
بــا وجــود ایــن تدابیــر در آینــده نزدیــک 
دوبــاره تالطمــی در بازارهــای اقتصــادی 
باشــیم، گفــت:  ارز داشــته  از جملــه 
ــه  ــز ب ــرخ ارز نی ــد کاهشــی ن ــه رون ادام
همچنیــن  و  برنامه هــا  و  سیاســت ها 
وضعیــت عرضــه و تقاضــای ارز در کشــور 

ــتگی دارد. بس
ــا بیــان اینکــه  ــاق کرمانشــاه ب رئیــس ات
ــا یــازده  احتمــاال دالر در محــدوده 10 ت
هــزار تومــان باقــی خواهــد مانــد، افــزود: 
ــرای دالر  ــه نظــر می رســد ایــن رقــم ب ب
منطقــی باشــد، اگرچــه می توانــد از ایــن 

ــد. ــم باش ــر ه ــام پایین ت ارق

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــی ای ــاه از آمادگ ــه کرمانش منطق
تامیــن ســوخت زمســتانی مشــترکین نفــت ســفید و 

ــر داد. ــع خب ــن صنای همچنی
ــل  ــیدن فص ــه فراررس ــاره ب ــا اش ــمی ب ــدون یاس فری
ــت  ــا نف ــوخت خصوص ــرف س ــش مص ــرما و افزای س
ســفید، گفــت: آمادگــی الزم بــرای تامیــن نفــت 
ســفید مشــترکین را داریــم و حــدود 400 فروشــندگی 
ــه  ــن زمین ــتند، در ای ــتاها هس ــا در روس ــه عمدت ک

ــد. ــارکت دارن مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن پــس دریافــت ســهمیه 
نفــت ســفید مشــترکین از طریــق کارت هــای بانکــی 
میســر خواهــد شــد، عنــوان کــرد: از )16 آبــان( ایــن 
ــنقر  ــگاور و س ــوت در کن ــورت پایل ــه ص ــرح را ب ط
ــایر  ــج در س ــه تدری ــس از آن ب ــم و پ ــرا می کنی اج

ــق  ــوخت از طری ــت س ــتان دریاف ــتان های اس شهرس
ــد شــد. ــم خواه کارت بانکــی فراه

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
راســتی  اجــرای  از  همچنیــن  کرمانشــاه  منطقــه 
آزمایــی مشــترکین نفــت ســفید بــا هــدف جلوگیــری 
ــد از  ــه داد: بع ــرد و ادام ــاد ک ــوخت ی ــت س از هدررف
اجــرای ایــن کار آمــار مشــترکین را می تــوان بــه 

ــرد. ــالم ک ــق اع ــورت دقی ص
ــن  ــرای تامی ــی الزم ب ــرد: آمادگ ــار ک ــمی اظه یاس
ــای  ــود دارد و هماهنگی ه ــز وج ــع نی ــوخت صنای س
ــام  ــرکت گاز انج ــا ش ــه ب ــن زمین ــز در ای الزم را نی

ــم. دادی
وی در ادامــه از مصــرف بیــش از 34 میلیــون و 143 
هــزار لیتــر نفــت ســفید توســط مشــترکین خانگــی در 
اســتان کرمانشــاه در هفــت ماهــه امســال یــاد کــرد و 

ــدت مشــابه ســال  ــه م ــزان نســبت ب ــن می ــت: ای گف
گذشــته حــدود 23 درصــد رشــد داشــته اســت.

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
مصــرف  اگــر  کــرد:  تاکیــد  کرمانشــاه  منطقــه 
ــه  ــزان ب ــن می ــم ای ــاف کنی ــز اض ــیمی ها را نی پتروش
ــد. ــر می رس ــزار لیت ــون و 570 ه ــدود 179 میلی ح

زمینــه  در  مناســبی  ذخیــره  گفــت:  یاســمی 
فرآورده هــای نفتــی در اســتان داریــم و کمبــودی 

نداریــم.
منبع: ایسنا

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران: 

دالراحتماالدرمحدوده10تا11هزارتومانمیماند

خبـر خبـر

معاون شرکت برق کرمانشاه:

8000انشعابغیرمجازراقطع
کردیمواکثرآنهادوبارهوصلشدند

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه از برخورد با حدود هشت هزار انشعاب 
و گفت:  داد  امسال خبر  ابتدای  از  برق  غیرمجاز 
دستفروشان نیز در این خصوص به معضلی برای 

ما تبدیل شده اند.
داریوش منصوری وجود انشعابات غیرمجاز را یکی 
از مهمترین مشکالت شرکت توزیع برق دانست 
باال  را  انرژی  انشعابات هم هدررفت  این  افزود:  و 
ترانس  زمینه  در  زیادی  و هم هزینه های  می برد 
سوزی، کابل سوزی و ... به ما تحمیل می کند و 

گاهی خاموشی را نیز بدنبال دارد.
وی ادامه داد: وجود انشعابات غیرمجاز از بعد ایمنی 
نیز خطر آتش سوزی را برای خانه های افراد و حتی 

همسایه های آنها به همراه دارد.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
انشعابات  با  که  مستمری  برخورد  از  کرمانشاه 
گفت:  و  کرد  یاد  می شود  انجام  برق  غیرمجاز 
انشعاب  هزار  هشت  به  نزدیک  امسال  ابتدای  از 

غیرمجاز را قطع کردیم.
منصوری برآورد کرد هم اکنون نزدیک به هشت 
هزار انشعاب غیرمجاز در استان وجود داشته باشد 
و خاطرنشان کرد: عمده این موارد همان انشعابات 
قبلی هستند که قطع کردیم و دوباره متصل شده 

است.
وی یادآور شد: شهر کرمانشاه نزدیک به 50 درصد 
انشعابات غیرمجاز برق را به خود اختصاص می دهد.

به گفته این مسئول، عمده این انشعابات غیرمجاز 
مربوط به محالت حاشیه شهر خصوصا کرناچی، 

ده پهن، نوکان، کهریز، مالحسینی و... است.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
انشعاب  موارد  از  بخشی  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
غیرمجاز برق مربوط به دستفروشان و وانت بارها 
است، افزود: برخورد با این موارد را نیز مدام انجام 

می دهیم.
منصوری از برقراری اکیپ های گشت شبانه برای 

برخورد با انشعابات غیرمجاز برق خبر داد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مشکالت 
به دلیل مسائل فرهنگی و اقتصادی مردم است، 
عنوان کرد: برای اینکه صاحبان انشعاب غیرمجاز 
را ترغیب کنیم حتی هزینه های اخذ کنتور برق را 
نیز برای آنها اقساط می کنیم، اما متاسفانه استقبال 

نمی کنند./ایسنا

11۷سریجهیزیهبه
مددجویانبهزیستیاهداشد

های  زوج  به  جهیزیه  اهدای 117 سری  مراسم 
مشارکت  با  کرمانشاه  بهزیستی  پوشش  تحت 
تاالر  در  استان  بهزیستی  کل  اداره  و  استانداری 

انتظار برگزار شد.
استان  بهزیستی  مدیرکل  مدنی،  رضوان  فاطمه 
کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: طی امسال 
این دومین موردی است که برای مددجویان تحت 

پوشش بهزیستی جهیزیه تهیه می شود.
در  جهیزیه  سری   160 اهدای  به  مسئول  این 
در  بهزیستی  مددجویان  به  امسال  شهریورماه 
ای  منطقه  قرارگاه  مشارکت  با  اورامانات  منطقه 
این  طی  افزود:  و  کرد  اشاره  سپاه  اشرف  نجف 
به  جهیزیه  مورد   227 جهیزیه  اهدای  دوره  دو 

مددجویان اهداء شده است.
وی ضمن تشکر از مشارکت استانداری کرمانشاه 
نوبتی  پشت  مددجویان  برای  تامین جهیزیه  در 
اظهار داشت: ۸00 زوج مددجو پشت نوبت هستند 
که با قول مساعد استاندار کرمانشاه خوشبختانه 
اقدامات الزم برای واگذاری جهیزیه صورت گرفته 
که طی امروز به 114 زوج به نیت 114 سوره قرآن 
جهیزیه اهدا می شود و مابقی نیز طی مراسمات 

دیگر واگذار خواهد شد.
رضوان مدنی خاطرنشان کرد: طبق وصیت نامه 
پدرم )پدر شهدای رضوان مدنی( 3 مورد از جهیزیه 
های امروز را برادرم تقبل کردند که در مجموع 

117 مورد جهیزیه به مددجویان اهداء می شود.
وی خدمت به محرومین را خدمت بزرگی دانست 
و گفت: باید نه تنها در بحث جهیزیه بلکه در دیگر 
نیز یار و مددکار این جامعه  امورات و مشکالت 

هدف باشیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: 40 هزار 
معلول در سطح استان داریم که به تجهیزاتی از 
قبیل ویلچر، واکر، تخت بیمارستانی و ... نیاز دارد 
و با توجه به اینکه قیمت این امکانات زیاد است 
خیرین به کمک بهزیسای بشتابد تا این تجهیزات 

را برای معلولین تهیه کنیم./مهر

اجرایعملیات
مانورپدافندغیرعامل

درمخابراتمنطقهکرمانشاه

منطقه  درمخابرات  مانورپدافندغیرعامل  عملیات 
کرمانشاه اجراگردید.

منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمانشاه، همزمان باهفته پدافند غیرعامل، حوزه 
کرمانشاه  منطقه  مخابرات  میزبانی  به  استان   ict

درمحل سالن ویدئوکنفرانس، مانورعملیاتی وفنی 
خودرا در3 حوزه ی سوئیچ، دیتا و it پس ازقرائت 
آیاتی چندازکالم اهلل مجیدوپخش سرود جمهوری 

اسالمی ایران آغازوبه مرحله اجراگذاشت.
مدیرکل  مرتضوی،  مهندس  باحضور  جلسه  این 
پدافند غیرعامل استان کرمانشاه، مهندس قربانی 
غیرعامل  پدافند  تهدیدات  پایش  گروه  رییس 
وفناوری  ارتباطات  مدیرکل  بهنیا  دکتر  استان، 
فرمدیرکل  نوشاد  مهندس  استان،  اطالعات 
ارتباطات زیرساخت استان و مدیران فنی وجمعی 
برگزارشد،  استان  مخابرات  ادارات  ازروسای 
مهندس قبادیان، مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه 
به بیان اهمیت پدافند غیرعامل درسطح ملی و به 
ویژه در حوزه ict پرداخت و گفت: اهمیت پدافند 
غیرعامل دربیانات وتاکیدات مقام معظم رهبری 
بیشترنمودپیدامی کندو باید سرلوحه ی اقدامات 
همه مدیران و دست اندرکاران دستگاههای اجرایی 

وخدماتی قرارگیرد.
ارتباطی  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ایشان 
موجود و پیش بینی های الزم، چگونگی رعایت 
های  پروژه  اجرای  در  ارا  پیوسته  و  استانداردها 

مخابراتی بیان نمود.
افزود:درحوادث  کرمانشاه  منطقه  مدیرمخابرات 
اخیراستان کرمانشاه نیزکه ناشی از حوادث قهری 
به  ارتباطی  شبکه  پایداری  است،  بوده  وطبیعی 
خوبی نمایان گردید. به طورمثال درسیل امسال 
17 مورد رانش زمین درنقاط مختلف استان اتفاق 
افتادکه به دلیل اجرای فیبرنوری و سایر تجهیزات 
پیش  بحمداهلل مشکلی  در مسیرهای جایگزین، 
نیامد و حتی مخابرات منطقه کرمانشاه به عنوان 
معین استانهای مجاور نظیر ایالم ولرستان موجب 
سیل  دربحران  ارتباطی  شبکه  ازقطع  جلوگیری 

گردید.
نیزباتوجه  درزلزله سال 96  افزود: همچنین  وی 
مطابق  شبکه  پیشگیرانه،پایداری  اقدامات  به 
بااستانداردهای جهانی تعریف شده انجام گردیده 
بودکه به لطف الهی مشکل خاصی درآن مقطع 

حساس بوجودنیامد.
ازسخنان  دیگری  دربخش  قبادیان  مهندس 
اولین  برای  درمانورامروزکه  کرد:  خودخاطرنشان 
گیرد،  می  انجام   itو سوئیچ،دیتا  بخش  باردر3 
بافرض هک شدن سیستم ها وشبیه سازی قطع 
شدن شبکه،پس ازارتباط مجدد،نقاط ضعف وقوت 
بررسی می گرددتااقدامات پیشگیرانه برای مدیریت 

ومقابله با حوادث واقعی به مرحله اجرا درآید.
در ادامه آقای مهندس قربانی، رییس گروه پایش 
از  تهدیدات پدافند غیرعامل استان،ضمن تشکر 
دست اندرکاران این مانوربه ویژه مهندس قبادیان 
به خاطراجرای منظم عملیات، توصیه های الزم 
بیان  مانورهایی  بهترچنین  هرچه  اجرای  رابرای 

نمود.
  ict حوزه  حساس  و  ویژه  نقش  به  اشاره  با  وی 
بحرانی،  درمواقع  خصوص  به  امروزی  درجامعه 
راقابل  بخش  این  کارکنان  روزی  شبانه  خدمات 

ستایش دانست.
این گزارش مسئولین فنی حوزه های  برپایه ی 
مانور،توضیحات  عملیات  اجرای  درحین  مختلف 

الزم رابه حضارارائه دادند.
9:25دقیقه  ساعت  مانورراس  این  است  گفتنی 
ارتباط  ،قطع  مخابرات  فنی  وهمکاران  شروع 
ازطریق  شده  بینی  پیش  هارادرمدت  درسامانه 
نموده  اشکال  رفع  جایگزین  فنی  راهکارهای 

ومجددا ارتباط شبکه برقرارگردید.

مجمعانتخاباتهیاتبولینگو
بیلیارداستانکرمانشاهبرگزارشد

محمدرضا نقدی رییس هیات بولینگ و بیلیارد 
استان شد.

وزرات  خبری  پایگاه  کرمانشاه  دفتر  گزارش  به 
انتخابات  مجمع  ماه  آبان   14 جوانان،  و  ورزش 
هیات بولینگ و بیلیارد استان کرمانشاه با حضور 
صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان و 
غالم زاده نایب رییس فدارسیون در محل سالن 

جلسات شهید هادیان برگزار شد.
آقای محمد رضا نقدی تنها کاندید هیات مذکور با 
کسب 12 رای )از مجموع 13رای( به عنوان رییس 

هیات انتخاب شد.

ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
کرمانشــاه بــر لــزوم توجــه هرچــه 
ــای  ــاز ه ــا نی ــودکان ب ــه ک ــتر ب بیش

ــرد. ــد ک ــژه تاکی وی
و  اطالع رســانی  اداره  گــزارش  بــه 
روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمانشــاه بــه نقــل از اداره 
ــن  ــاه درآیی ــد یزدان پن ــتثنایی، مجی اس
ــهرام  ــوم ش ــاد مرح ــت زنده ی گرامیداش
ــواده  ــور خان ــا حض ــه ب ــاهی ک دولتش
بهــرام  مهنــدس  ازجملــه  ایشــان، 
حاجیــه  خیرگرانقــدر  و  دولتشــاهی 
خانــم فــروغ اســماعیلی )بانــی مدرســه 
اســتثنایی دولتشــاهی شــهر کرمانشــاه( 
برگــزار شــد،گفت: خیریــن معمــوال 
بــه صــالح دیــد و ســلیقه خــود در 
ســاخت  ماننــد  خیــری  کارهــای 
و...  بیمارســتان  درمانــگاه،  مســجد، 
ــبختانه در  ــا خوش ــد ام ــدام می کنن اق
خصــوص ســاخت مدرســه یــک مجمــع 
آن  در  کــه  دارد  وجــود  تخصصــی 
خیریــن فراوانــی هســتند کــه ســال هــا 
ــاخت  ــی س ــتیاق و مهربان ــا اش اســت ب
ــود  ــه خ ــدارس را در برنام ــز م و تجهی
ــدردان زحمــات و  ــه ق ــد ک ــرار داده ان ق

ــتیم. ــزان هس ــن عزی ــت ای هم
 وی همچنیــن بــه زلزلــه ویرانگــر ســال 
1396 در اســتان کرمانشــاه اشــاره کــرد 
ــم  ــام معظ ــش مق ــه فرمای ــزود: ب و اف
ــه  ــه را ب ــن زلزل ــتیم ای ــری توانس رهب
ــم  ــل کنی ــتان تبدی ــرای اس ــی ب فرصت
از  بیشــتر  بســیار  کــه  به گونــه ای 
انتظــار و حتــی مــدارس تخریــب شــده 

در اســتان  مدرســه ســاخته شــد و جــا 
دارد از تــالش هــای خــوب اداره کل 
ــدارس  ــعه م ــز و توس ــازی، تجهی نوس
 205 ســاخت  خصــوص  در  اســتان 
ــم. ــر نمای ــه تقدی ــس از زلزل ــه پ مدرس

یزدان پنــاه در ادامــه تصریــح کــرد: 
ویــژه  نیازهــای  بــا  دانش آمــوزان 
ــژه  ــتیبانی وی ــت و پش ــد حمای نیازمن

و  آمــوزش  کل  اداره  کــه  هســتند 
ــوع را  ــن موض ــز ای ــتان نی ــرورش اس پ
ــرار  ــتور کار ق ــدی در دس ــور ج ــه ط ب
داده اســت امــا همان طــور کــه رییــس 
اداره اســتثنایی اشــاره داشــتند در ایــن 
حــوزه نیــز از جهــت ســاخت و تجهیــز 
ــایر  ــتثنایی و س ــدارس اس ــعه م و توس
ــا ایــن کــودکان  حــوزه هــای مرتبــط ب
هم چنــان بــه همــکاری و همیــاری 

ــت. ــاز اس ــن نی خیری
فــرزاد ســهیلی رییــس اداره اســتثنایی 

آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز ضمــن 
خیــر مقــدم بــه حضــار و تقدیــر از 
ــالش  ــت ت ــواده دولتشــاهی در جه خان
ــرای ســاخت  ــده خــود ب و اهتمــام ارزن
ــار  ــتثنایی اظه ــه اس ــل مدرس و تکمی
داشــت: ایــن برنامــه برگــزار شــده 
اســت تــا نشــان دهیــم کار نیــک و یــاد 
نیکــوکار بــرای همیشــه در اذهــان مردم 

ــد  ــا اب ــا ت ــر آنه ــت و کار خی ــده اس زن
ــد. ــد مان ــه خواه جاودان

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه هــم 
ــوز در  ــش آم ــون حــدود 3۸00 دان اکن
50 مدرســه و مرکــز آمــوزش اســتثنایی 
و مشــکالت یادگیــری در اســتان در 
حــال تحصیــل هســتند افــزود: در کنــار 
برنامه هــا و خدمــات ارزنــده دولــت 
ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــرم، س محت
اســتثنایی و حمایــت اداره کل آمــوزش 
ــرورش اســتان کرمانشــاه هم چنــان  و پ

مجموعــه آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
بــرای ارائــه خدمات آموزشــی، پرورشــی 
ــت و  ــه حمای ــب ب ــی مناس و توانبخش
نیازمنــد  همراهــی خیریــن گرامــی 
ــب را از  ــاری و طل ــا ی اســت و همین ج

ــم.  ــی کنی ــب م ــرم طل ــن محت خیری
نوســازی  مدیــرکل  نظــری  مرزبــان 
ــی  ــن قدردان ــز ضم ــتان نی ــدارس اس م
از اداره اســتثنایی و مجمــع خیریــن 
ــن  ــرای ای ــتان در اج ــاز اس ــه س مدرس
ــاه،  ــخنانی کوت ــکوه در س ــم باش مراس
همیشــگی  حضــور  داشــت:  اظهــار 
خیریــن و خانواده هــای آن هــا در کنــار 
اداره کل شــایان توجــه بــوده  ایــن 

ــت. اس
خیــر  بانــوان  تالش هــای  از  وی 
نیک اندیــش تقدیــر کــرد و یــادآور 
ــوان همیشــه نقــش به ســزایی  شــد: بان
فرهنــگ  شــدن  بیشــتر  هرچــه  در 
نیکــوکاری و مدرسه ســازی در میــان 

ــد. ــته ان ــه داش جامع
گفتنــی اســت ایــن مراســم  در روز 
ــوزش  ــی آم ــه میزبان ــاه ب ــان م 12 آب
و پــرورش اســتثنایی و بــا همــکاری 
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان، 
و  آمــوزش  مدیــرکل  حضــور  بــا 
ــازی،  ــرکل نوس ــتان، مدی ــرورش اس پ
تجهیــز و توســعه مــدارس، رییــس 
ــرورش اســتثنایی اســتان،  ــوزش و پ آم
ــواده  ــا حضورخان جمعــی از خیریــن و ب
مرحــوم دولتشــاهی در محــل مدرســه 
اســتثنایی دولتشــاهی)2( کرمانشــاه 

ــد. ــزار ش برگ

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه:

لزومتوجههرچهبیشتربهکودکانبانیازهایویژه

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه:

آمادهتامیننفتسفیدمردموصنایعهستیم
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صص

قباد حیدر

چه میزان سکوت 
برای مقصود تو کافی ست 

که چراغ ها را خاموش کرده و
درد زمین را به فراموشی سپرده ای

بگذار دوستت داشته باشم 
تو هم میتوانی انسان باشی 

فقط انگشتت را 
از روی ماشه ها بردار 

محمدرضا طاهرنسب

یک روز می بینی اسبی روی درخت لم داده 
یک روز مرغی می بینی 

در مطبخ توی قابلمه کز کرده 
آن روز برای زمین روز بزرگی است 
چرا که مردم به خیابان ها می آیند 

و می گویند: ما می دانیم 
غروب آن روز گویی احجام به ماهیت خود 

بر می گردند 
روزی از روزها 

وقتی یک مکعب به انسان گفت: ای انسان 
روزی وقتی باید در جمالت دست برد 

واندیشناک ترین واژه می پرسد: 
آیا این است رستاخیز؟ 

از کتاب: است

نادر چگینی

خالی
خالی

 درتکرار ملحفه ها 
روی کش وقوس ساکت دقیقه ها

ودهان بسته ی هر سمت 
خالی

از عطر روشن آن همه روزها 
در موازی باغچه ی چشمها 

از گریه ها
که با خنده ها هم نمی آید 

همینطور
تاریکی را به تاریکی تکان می دهم 

دیگری از من را 
تا آن نزدیک این همه دور 

در اجباری
کنار خنده های زرد آن زن 

این زن 
میان حماقتی تایید شده

روی یک 
آه بلند 

و خالی تر از اول صبح تا ساعت الغری که 
کوک کرده ام  

و پُر
پُر 

آنقدر پُرم از آن نشانی آخر که ابتدای 
دستهای تو بود.

اشرف کیایی

هر دوهزار سال 
یک بار شاخ گوزنی 

در شکم ماه
 فرو می رود 

تا آبستن یک ستاره باشد 
آن ستاره 

در آسمان یک جنگل می افتاد 
و تمام علف ها برای 

بچه گوزن ها شیر می شوند
 و تمام درختان

دوباره به تکامل بار دار 
 مطمئنم  
درخت هم 

برای هر جوانه برای هر شکوفه 
درد میکشد .....شبیه مادرم 

 به دنیا آمدم  و
درد را نوشیدم.

محمد نیکوعقیده رودمعجنی

) دخیل(

سبز بودند
همه سالهای دلتنگی
رنگ تبّرک پارچه ای

که به مچ دستت بسته بودی
رنگ حاجتهای گره خورده

به گوشه ی چارقد
آرزو گل داد عاقبت

شبی که در بزم ستاره ها
هزار صلوات نذر ماه کردی

بغض سجاده ترکید
بند دل تسبیح پاره شد
تمام اتفاقات جهان......

دست به دست هم دادند
از وام صندوق مسجد

از پادرمیانی دستهای غایب
تا التماس دعای درو همسایه

فردا جاده ها....
می خواهند تو را سر دست ببرند

تا قطعه ای از بهشت
تمام شب

در دلت گنبد و بارگاهی بود
در شوق چشمانت

یک صحن زیر باران
فردا که می بری دست

در آرزوی پنجره
به پیشواز تو می آیند

فوج فوج کبوتر
و همینکه کفشهایت

به پابوسی برسند
آرزوهایت را به اَمانات می دهی

و دلت را می سپاری
به قسمت اَشیاء گمشده .

مجتبی نورانی

تو دست هایت را 
ازآن سوی زمین

دراز کن
من هم 

دست هایم را
ازاین سوی زمین

درازمی کشم
روی تابلویی

که چهارجهت اصلی را
نشانه رفته است 

وانگشتی 
برماشه  

چکانده اشک هایی را
که از چشم های سیاهی

به سوی ماه
شلیک می شود

این بار
تو دست هایت را
ازپا درازتربکش

روی گلیمی 
که رد پای گل آلود سربازان

روی آن پیداست
هنگامی که 
ازآب گل آلود

ماهی هایی رامی گرفتند
که سرخ شده بودند

من دست هایم را
تو دست هایت را

درازکنیم
شایدزمین چرخیدو

ماچرخیدیم
ودست هایمان 

یکدیگر را پیدا کردند.

وحید خیرآبادی

مسواک آک 
به درد دندانهای اسکلتش نخورد

تا خواست حرفی بزند ماهی
قالب لبانش را دوخته بود

و تابه جز جز میکرد از خوشحالی

ازین حرفها که بگذریم
به آن حرفها می رسیم

و در عکس ماه
قورباغه ای مبهوت نشسته دیدند مردم

شعر که نیست اینها
کلماتی است

که از کنار هم می گذرند به بی میلی
و مستی تنه میزند به جامی

و واژگون میشود 
قطره قطره شراب 

تا آخرین قطره ی درد

زندان ها آکنده از عطر آزادیست
و آزادی 

آزادی
به سیم خاردار نرسیده مرده است

آخر یک روز انتقام میکشد گنجشک
از تفنگ بادی نوجوانی ات

تفریح ساچمه ای...

اصغررضایی گماری

»چای داغ تابستان«

گم شده ام
 در کوچه پس کوچه ها

 نه ماه راه را نشانم می دهد
نه ستاره ای چشمکی به زندگی ام می زند

حتی وقتی رو به آینه می ایستم
خودم را اشتباه می گیرم...

گم شده ام
دست مرا بگیر
دوباره برگردیم

آشپزخانه را روشن کن
چای را دم کن

نگذار عصر یخبندان
از خانه من شروع شود...

یاسر یاراحمدی

اینجاست
که از لهیب ظهر تا کرانه ی غروب

با سکوت ، دل را سنگ گران می زند
برای شکستن

ماهیان ربوده می رسند
ای شتابزدگان

حکایت تور پاره ی صیاد
در توفان شمال

مایه ی مباهات دختران دریا نیست ؟
گیسوان شاد و گل های دلفریب

در سایه ی خوشه های تاک
چه خودمانی بود زمین

و نه خسته
چیِنِش پرتوی زعفران آفتاْب

حکایت ِخوْش
رقص بلبالن ِدره های سبْز
چه شد را باید گذشت ؟
بلندپرواز وقتی می سرود

آرزومندی  بال  را
می هراسید از وحشت ِپروانه ها

اما بر لب ابر می نشست
کشاکش دهر می دید .

این منظری سزاوار دیدار است ؟
نمی دانست

جگر نوَرس در قله های سپید
قربانی ِتیره بخت عقاب ِمقدر است .

دیگر چه آه جانکاهی که نیست
بیرون از وادی ژرف مردگان

که آخرین تصویر من از » بود « بود
عدالتی نبود

تا در عمق مهیب تردید باشم
و استخوان ها

و آه رگ ها ! پر از » نبود « و » تردید « 
اما در وارهیدن بر همگان مساوات است

هرچند دور
اما نه آنقدر نزدیک به فسیل

در هنگامه ی آذرخش
که عدالت 

بر سنگ های مقدس
و با مشعل های فروزان

فرو می شود
اینجاست که حجمی از مرگ

در می زند .

لیال ادبی

»آقای روشنفکر !«

روایت اول: بدون شرح!

در  دهان شهر
تونلی ست که

هر روز مترویی در رفت وآمدش را،،،
یک آن بغض می شوی

تشویشی سیاه 
ایستگاه به ایستگاه ..

زنانی گنگ که
تمام حجم صورتشان

تزریق شده
بر نهادی به نام تنهایی..

مرداِن انتظار
که با استشمام آلودگی
فریاد اعتراض شان 

به آهستگی عقیم می شود 
بر سفره ی سیاه شب

با لبخندی تلخ
لقمه را می جوند 
لقمه را می خورند 

لقمه را پس می دهند
آقای ...

که روشنفکر است
و مدیر نشریه رنگ پریده ای که قبال زرد 

می پوشید
اعتقاد عجیبی دارد 

که زندگی 
همین لقمه هاست..

و برای همین انتشارات را لقمه می بیند 
و تمام 

ارسال کننده ها را هم 
این وسط 

تکلیف ما که با تفکر لقمه ای تناسب نداریم 
بماند !!!

روایت دوم : مدیر مسؤل
-»تلویزیون ؟«

-»هیاهویی پخش می کند
چشم های اتاق 
در هیجانی کاذب

تلو تلو می خورد  واژه های ِ افراطی را «
-»دست ها«

-»فقط تکان می خورند
در تائید شعار ها و وعده ها«

همه ی سرمایه هایی
 که به فارسی نوشته می شوند 

در جیب آقای روشنفکر
به زبانی دیگر

به کشوری دیگر 
کراوات و فکل و پزش می ماند برای 

 -»بگذارید 
لقمه های این ماه را «

همسایه ها:
با چشمان حریص 

و مست
لبشان از قهقهه خیس می شود

 و خیس تر ..
-»شهر ما هم روشنفکر دارد. اینجا آقای 

روشنفکر همه را مساوی می بیند «
-»همه؟«

 -»لقمه اند برای او 
یا در حال جویدن 

یا بلعیدن 
یا پس دادن ..«

حنجره ها محاصره ی
 آغوشها ..

قلم می لرزد
ثانیه به ثانیه 

»چاپ این ماه هم حاضر است!«

از کتاب هذیان های یک معشوقه 
چاپ اکسیر قلم
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اول بخش 

تاریخ،  با گسسته کردن  توان  گاهی می 
های  نماد  و  ها  روایت  حجم  و  دایره 
ادامه داد و  ابدیت جدیدی  با  انسانی را 
برخی رخداد های نوشتاری را به عنوان 
جغرافیایی  در  کل  رمز  یا  ارکیتیپ 

. پذیرفت  محدود 
حال این سوال پیش می آید که:

مقدس،  های  کتاب  از  نظر  صرف  با  آیا 
را  نوشتاری  های  اتفاق  برخی  توان  می 
-به  ادامه  در  و  تاریخ-  از  مقطعی  در 
عنوان نوشتاری کامل در نظر گرفت  و 
کانونی  و  مرکزی  متنی  را   نوشتار  آن 

به حساب آورد؟
اگر اجازه  این را داشته باشیم که برای 
رمز  این«  دنبال  ،به  خود  کشور  ادبیات 
کل« بگردیم بی گمان می توان نیما را 

ارکیتیپ مثال زد. به عنوان  
باید کمی جرات به خرج داد و این رمز 
های کلی را به تاریخ نزدیک تری تقلیل 
بداریم  اذعان  بتوانیم  راحتی  به  تا  داد 
یوشیج_به  نیما  اشعار   و  ها  تیوری  که 
ای_نمونه  اسطوره  سازی  تقدس  از  دور 
کشور  معاصر  شعر  جهان  تفسیر  عالی 
معاصر  شعر  جهان  همچنین  و  است 
پیشنهادی  های  ایده  از  ما،تفسیری 

. نیماست 
جریان   این  به  دریچه  این  از  اگر 
نیست  دلیل  بی  کنیم  نگاه  نوشتاری 
ادبی  ذکاوت  و  هوش  با  براهنی  که 
کل  رمز  این  شکستن  صدد  در  اش 
چرا  دیگر  که  دارد  می  اعالم  و  است  
با  که  حالی  در  نیستم  نیمایی  شاعر 

نیما  از  بلومیایی  پذیری  تاثیر  اضطراب 
یافته  تقلیل  تاریخ  این  دهنده   ادامه 

است قراردادی 
معاصر  شعر  جریانات  تمامی  بررسی  با 
توان  نمی  گمانم  به  نود  دهه  تا  نیما  از 
نمونه  که  کرد  اشاره  هایی  گسست  به 
و  ها  تیوری  در  نتوان  را  ها  اتفاق  آن 

. کرد  مشاهده  نیما  اشعار 
نظر  صرف  با  تواند  می  هم  هنوز  نیما، 
فرای  نورتراپ  کِل  رمز  گستردگی   از 
به  را  معاصر  شعر  آرکیتیِپ  عنوان   ،
وی  از  پس  که  دهد  اختصاص  خود 
در  های خوبی  نمونه  و  پروتوتیپ  شاهِد 
بدون  معاصر  .شعر  هستیم  معاصر  شعر 
و  براهنی  سهراب،  فروغ،  شاملو،  اخوان، 
نیما  بر  تکیه  با  توانست  می  هم  رویایی 
ادامه یابد پس این ها هرگز از این »رمز 

. اند  کل« جدا نبوده 
ادعاهایی در برخی نوشتار ها وجود  اگر 
باشد  توانسته  که  است  ناپذیر  باور  دارد 

را بشکند این رمز کل 
توان  می  اخیر  دهه  سه  شعر  بررسی  با 
توجهی  قابل  های  پروتوتیپ  یا  مدل  به 
جای  در  هم  بسیار  که  داشت  اشاره 
اما  اند  بوده  گذار  تاثیر  و  ارزشمند  خود 
یا رمز کل جدا  از سرنمون  اند  نتوانسته 

باشند.
اما در ادامه ممکن است این سوال پیش 
جهان  شعر  برای  توان  می  آیا  که  بیاید 
در  که  زد  حدس  را  واحدی  کل  ،رمز 
؟  باشد  های شعر  کتاب  برگیرنده همه 

تعریفی را  که از  کلماتی چون ارکیتیپ 
سختی  به  دارد  و...وجود  ،رمزکل 
جریان  از  واحدی  بخش  به   توان  می 

گستردگی  که  چرا  داد  تقلیل  نوشتار 
روایت  همه  به  مربوط  تعابیری  چنین 
و  است  ابد  تا  انسانی  های  نماد  و  ها 
همراه  به  خود  با  را  مخالفت  احتمال 
خواهد داشت اما با آگاهی از گستردگی 
ابژه  چنین رمز های کلی می توان  این 
جغرافیای  و  تاریخ  از  مقطعی  به  را  ها 

داد. تقلیل  مشخصی 

نیماورمزکل   
دوم( )بخش 

گویا  که  است  کرونوسی  مثل  نیما   :)۱
را  خود  از  پس  ادبی  فرزندان  تمامی 
شنویم  می  فریادی  اگر   . است  بلعیده 
چشم  و  دهان  محتویات«  از  بیرون  در 

نیست. نیما  ذهن«« 
ما  همه  جای  به  شعر  در  نیما   :)۲
این«  بر  را  مبنا  باید  و  است  اندیشیده 

رمز کل« )نورتراپ فرای(قرار داد.

نیما  در  که  داشت  اذعان  باید    :)۳
اگر  ندارد  وجود  ی  تاثیر  اضطراب 
توسط  هست  نفوذی  یا  اضطرابی 
از اوست که نمایان است فرزندان پس 

تیوری  و  اشعار  عینی  شاهد  نیما    :)۴
با  هنوز  او  از  پس  و  خوداست  های 
گاها  که  روییم  »روبه  ذهنی  »شاهدانی 
آمدگی«دست  دیر  »خستگی  خاطر  به 

زنند برخی جسارت ها می  به 
بسیار  نیما  شعری  های  شخصیت    :)۵
در  که  هستند  واقعیتی  از  تر  واقعی 
شوند. پیدا  مشخصی  جغرافیایی  محیط 

”Edwin Muir”نیما و رمزکل ادوين موير 
اسكاتلندي معاصر  شاعر 

ادوین مویر که در سال ۱887 متولد شد و در سال 
قرن  برجسته  شاعران  از  یکي   ، گذشت  در   ۱9۵9

. است  اسکاتلند  بیستم 
سنین  در  اما  گذراند  اُرکینز  در  را  کودکي  اوان 
هاي  محله  از  یکي  به  اش  خانواده  همراه  نوجواني 
تفاوت  و  کرد  مکان  نقل  گالسگو  فقیرنشین  و  پست 
همیشه  و  شد  ماندگار  مویر  ذهن  در  محیط  دو  این 
اصلي  ي  درونمایه  که  آورد  مي  خاطر  به  را  آن 
 ۱9۵۴ سال  در  خودش  بیوگرافي  از  کتابي  نگارش 
و  رساند  پایان  به  خوبي  به  را  تحصیالتش  او   . شد 
را در سال  نام »اشعار نخست«  به  نخستین مجموعه 
گذراند  لندن  در  را  مدتي  مویر  کرد.  منتشر   ۱9۲۵
در  و  بازگشت  اسکاتلند  به  همسرش  با  دوباره  و 

ي لگر کنسو
و  الهه  در  آن  از  پس  و  بورو«  »ادوین  در  بریتانیا 
به  پایان زندگي اش  . مقارند  رم مشغول ب کار شد 
مدت یک سال در هاروارد مشغول به تدریس بود و 
»ادین  در  را  اي  دانشکده  سرپرستي  نیز  سالي  چند 

. داشت  به عهده  بورو« 
: توان  او مي  آثار  از مجموعه 

اسکاتلند و  اسکات 
جامعه و  ادبیات 

ناکس جان  حال  شرح 
نام  را  مارپیچ«  پلکان   « او  اشعار  آخرین  از  یکي  و 

. برد 
)۱(

بدانم توانستم  مي  اگر 
بدانم توانستم  مي  اگر 

دانم مي  واقعآ  که 
بشناسم و 

را نمایش  این  پیشگوي 
هستم خودم  که 

اندازي کسي که در هر طرح و چشم 
است من  خود 

گویند مي  همه 
است من  نشانه ي  دنیا  که 

آسمان و  زمین   ، انسان 
ست سرمشقي  و  الگو 

بدانم خوبي  به  توانستم  مي  من  اگر 
....

بخورم سوگند  توانستم  مي  اگر 
بینم مي  واقعآ  که 

واقعي جهان 
و همه ي چیزهاي آن

و آزادي را
زندگي ظواهر  تماشاي  در  شدم  نمي  اسیر 

نیست من  به  متعلق  که  چیزهایي 
آزادي

آمد مي  مالقاتم  به  گاهي 
بماند من  با  تا 

ببینم توانستم  مي  اگر 
شنوم مي  حقیقتآ  که  را  آنچه 

سیقي مو
رسند مي  گوش  به  که  هایي  همهمه  نه 

جهان قریادهاي  همه  از 
زیبا یا  و  درهم 

داشت اي وجود  نشانه  و  مایه  اگر 
افراشتم بر مي  را  آن 
امید و  یآس  نبرد  در 

بشنوم توانستم  مي  اگر 
....

بشنوم و  ببینم  بگذار 
دانم را که مي  آنچه 

را سفري 
و جایي را

روم به سویش مي  که 
یک شروع براي 

پایان یک  و 
است من  مال 

یقیین به 
دارد وجود  هایي  نشانه 

من که 
بهشت هستند و  زمین  در  که  هایي  آن  و همه ي 

نشان مي دهند را  آن 
....

. بدانم  تا  بیاموز  من  به 
)۲(

اند آموخته  من  به 
رویاهایم

اند آموخته  بسیاري  چیزهاي  من  به 
که این 

شوم ي  فریبنده  ظاهر  هر  دریابم 
را یا دوستانه اي  و 

مردگان از  را  تواضع  و  دانش  بیاموزم 
اقوام از 

دوستان و  اجداد 
از همه بیش  و 

یادم دادند از آن هایي که 
ها لغزندگي  در 

فاني و  بیهوده  و در جاده هاي 
سرگرداني از  پاهایم  شود  حفظ  چگونه 

اینک ها  آموخته  آن 
خفه و  مارپیچ  پلگاني  به  کنند  مي  هدایتم 

است و شعله  روشني  از  پر  که 
را هاي خیس  میوه  همه  مي سوزاند  و 

...
نهایت در 

شد خواهد  اي  سرچشمه  زمان 
برساند همیشگي  تصویري  به  مارا  که 

که تصویري 
است و »همه«   « »یکي 

و حاال
مانده باقي  عمر  از  کوتاهي  زمان  که 

کنم مي  کامآل حس 
را افالطون  هاي  گفته  حقیقي  مفهوم 

. اند  گرفته  به خود  واقعي  که شکل  را  هایي  سایه 
)۳(

ه چهر
بنگرید مرا 

زندگي در مسیر  ام  زده  که چه سان وحشت 
زده زنگ  غرق شده ي  هاي  پوسند کشتي  مي 

دریاهایم در 
من صورت  نامضظرب  بیضي 

ماه به  شبیه  حالتي  با 
کند مي  تغییر  دلیل  بي 

درکي غیرقابل  به صورت  چه  آن 
لذت براي  بود  قاب شده 

دلنشین حرکاتي  با 
کند مي  زیبا  را  اش  تکیده  استخوان 

زدم مي  ترسناك  ماسکي  باید  من 
ایمان و  امید  ترساندن  براي  باشد  منظري  تا 

دخمه نیم 
جنگ زمین  نیم 
که من در حالي 

تابستانم خندان  دریاي 
خوابد مي  که 

که هنگامي 
زند آرامي موج مي  به 

واقعي قاتالن  و 
خورشید و  ستاره  شکل  به 

. کنند  مي  بازي  و  مي خورند  همواره 
)۴(

آشنا نا  جاي 
شناسم نمي  را  جا  این 

چند هر
ام این جا دویده  در  زماني طوالني 

گوناگون ي  مسابقه  این 
ماه ُو  خورشید  زیر 

در جنگل بیشه  آن  در 
کوهستان باالي 

مردند سزار  و  مسیح  که  جایي 
شد خلق  انسان  اولین  و 

را چندوجهي  نور  این 
ُو روزها دیده ام روزها 

از آن دور نبوده ام هرگز 
ام شبانه  رویاهاي  در  حتي 

بي شمار نام هاي  در 
بود این ها داده  به  که پدرم 

بسته هایي  بال  با  دیدم  خواب  من 
ام یافته  را  پادشاهي  گم شده ي 

پرسیدم بسیاري  ارواح  از 
رویاهایم هاي  دوردست  در 

پرسیدم از شرمساري  و  ترس  از 
توفاني و  تاریک  راهي  از 

آینده مبهم  روزهاي  از 
اي قله  در  بودم  ایستاده 

چیز همه  دیدن  براي  هایم  به چشم  دادم  فرصتي 
را بد  دیدند همه ي خوب و 

تپه از  رفتن  پایین  و  باال  در حال 
کند مي  سرخ  زدن  با شخم  دهقاني 

را دشتي صاف 
پیمایند مي  تنهایي  به  ها  جاده 

را جنگل  در  کمین 
ادامه مي دهد راهش  به  و شکار 

از غم سیاه شده دري 
گردد نمي  گشوده  دوباره  هرگز  که 

را نمایش  در  آکروباتیست 
را ها  پله  روي  تماشاچیاِن  و 

حجله و  گهواره 
زنده و مرده

ساحلي هر  در  پراکنده 
دیدم من  که  هایي  این  تمام 

بارها ُو  بارها 
این جا ُو آن جا

را مردگان  در  کوبند  مي 
را زندگي  راه  بپرسند  که 

باال این صحنه ي  دیدن  با 
من اما 

ترس از  زد  خشکم 
نفس یک  گفتند  مي  چیزي  لبانم  و 

: زنند  نقش  اینگونه  را  ترسم  صداي  تا 
.»  ... زندگي  ُو  منتظر من ست  »زمین 

كاوه پوران 

ترجمعه

معرفی کتاب 
» شاعران همه احساس های نقره ای 

درون خواب های بیداری اند« 
از زهره یوسفی

ای  صفحــه   340 كتــاب  ايــن 
ــه  ــت ك ــاب اس ــده ی 10 كت دربرگیرن
در يــک كتــاب تدويــن شــده اســت. 
ــفی  ــره ی يوس ــر زه ــش از دكت پی
ــوان »  ــا عن ــی ب ــال 1387 كتاب در س
مشــترک مــورد نظــر خامــوش اســت 
ــود.  ــانده ب ــر نش ــاط نش ــر بس » را ب

ــره  ــای نق ــاس ه ــور احس ــاب قط كت
ــی دارد : ــاخصه ی اصل ــد ش ای چن

ــای  ــان ه ــزی از الم ــف : هنجارگري ال
ــی  مذهب

 « اروتیكــی  هــای  شــاخصه  ب: 
هماهنگــی ذهنــی، قلبــی و جســمی 
و  فصــول  بــه  مهــرورزی   : ج 

طبیعــت  دگرديســی 
د : زبانــی پارادوكســیكال بــا اســتعاره 

ــامیزانه  های حس
فمینیســتی  نــگاه  از  ای  هالــه   : ه 

ســیلويا پالتــی 
و  شــاعران  بــه  مهــرورزی  ی: 

هنرمنــدان  و  نويســندگان 

چند شعر كوتاه از زهره يوسفی :

می خواهم امشب 
پیراهنی قرمز بپوشم و 

مرگ را در آغوش بگیرم 
چنان سخت 

كــه جــرات فريــاد كشــیدن نداشــته 
باشــد 

فردا صبح، طلوع سپیده 
ديگر مرگ تمام است 

و ديگر 
هرگز 

هیچ كس نخواهد مرد 

شعر دوم :

آدمی وقتی به خود می آيد 
دنیا نمی آيد 

و دنیا 
كال ترين سیب هستی است 

شعر سوم :

بايد بايستد دنیا 
تسلیم 

در قدم هايت 

شعر چهارم :

صد بار هم 
حوا باشم 

تكلیف سیب ها همین است 
آدم نمی شوم 

هرگز

معرفی کتاب

آگهی مزايده  نوبت اول

حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  احکام  اجرای 
شهرستان کرمانشاه

شماره پرونده 9609988۳۱۱000۲77

در خصوص پرونده اجرایی 97۱7۲8 شعبه نهم 
کیوان  آقای  له  کرمانشاه  حقوقی  احکام  اجرای 
شیرزادیان  علیه خانم مهناز ویسی مهر در نظر 
ماده  را مطابق  الذکر  منقول ذیل  غیر  مال  دارد 
۱۳7 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.

ساختمان  باب  یک  ششدانگ  ملک:  مشخصات 
مساحت   به  سنددار(   ( طبقه  دو  مسکونی 
 7 شماره  ثبتی  پالك  به  مربع  متر   ۴۵۴/9۵
بنام  حومه  یک  بخس  اصلی    9۲ از  فرعی 
ذکر  به  الزم  که  مهر  ویسی  مهناز  خانم  مالک  
حال  در  ولی  دارد  مسکونی  کاربری  ملک  است 
می  استفاده  مورد  آموزشی  کاربری  با  حاضر 
 ۲6۲ مساحت  به  همکف  طبقه  اعیان  که  باشد 

متر مربع با احتساب راه پله می باشد که شامل 
اتاق  و  ها  کالس  به  ورودی  راهرو  و  کالس   7
این  با  باشد  می  آبدارخانه  و  شوفاژ  خانه  موتور 
در  نیز  بهداشتی  سرویس   ۲ تعداد  که  توضیح 
اول  طبقه  اعیان  مساحت  و  دارد  وجود  حیاط 
و  و  باشد  می  مربع  متر   ۱۴8/89 مساحت  به 
و  ها   ورودی کالس  راهروی  و  شامل ۴ کالس 
می  بهداشتی  سرویس  و  آبدارخانه  و  خانه  نماز 
باشد به آدرس کرمانشاه ۲۲ بهمن خیابان برق 
 ۱۵ پالك  اکبری  سیامک  کوچه  برق  اول  کوی 
تاریخ 98/6/۱۴   دبیرستان دخترانه مفید که در 
به مبلغ ۴8/000/000/000 ریال برآورد شده و 
زمان برگزاری مزایده برای روز چهارشنبه مورخ 
است. تعیین گردیده  98/9/6  ساعت ۱0 صبح 

درصد  ده  بایست  می  خریداران  و  طالبین  کلیه 
مبلغ پایه مزایده ۴/800/000/000 ریال را قبل 
از مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 
به  دادگستری  سپرده  بنام   ۲۱7۱۲9۳7۵۲00۳
نموده  واریز   968۳۱۱000۲77۱۳۲۲۵ شناسه 

کارت  داشتن  همراه  به  با  مقرر  ساعت  در  و 
شناسایی ملی و کارت بانک ملی  به این شعبه 
الهدی طبقه  بنت  بلوار  بسیج  راه  واقع در چهار 
همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه 
ارزیابی شده شروع می  از قیمت  نمایند. مزایده 
شود هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و 
فس المجلس ده درصد مابه التفاوت قیمت پایه 
پرداخت  نیز  را  شده  پیشنهاد  مبلغ  باالترین  تا 
 90 و  شد   خواهد  شناخته  مزایده  برنده  نماید 
درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف 
به حساب مزبور  تاریخ مزایده  از  ماه  مهلت یک 
واریز کند. در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر 
مطابق ماده ۱۲9  قانون اجرای احکام مدنی مبلغ 

پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی 
کرمانشاه-

مهدی خندان

مراد قلی پور
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“اقیانوس آرام”

تخت تو اگر اقیانوس آرام
تن بی بادبان

نا آرام به کجا بر می گشت؟
مگر بوی تو

از کدام گیسو شانه می شد
که باد

هوس عبور داشت از سردی انگشت.
وقتی من غرق می شوم

چنگ می زنم به تو 
همه چیز تو

همه جای تو،
شبیه آرام بی اقیانوس

چقدر ساحل کم آورده این تخت.
که هر جیر جیر موجیست 
که تن را توی تن می کوبد

تن به تن… .
به اختصار بوسه می گیری

صرفه جویی در لب مرام توست.
غنچه را ناشکفته می گذاری برای بهار

تا
در من سرد شود

هوس شکفتن از پا.
میان تو

کار ِ فروبسته است جهان.
لعنت به لب که از لبه می پرد

لعنت به تخت که از لبه می پرد
لعنت به لبم که از لبت

لبالب ….یا اولی االالباب
مفتح القلوب 
مفتح االبصار

گسیخته تنم
واهلل که من مست نبودم

قداره بسته ای 
که تخت قوروق تست.

این همه نگاه
این همه چارسو که تو بسته ای

کار من 
کار داش آکل تمام است

بــاز کــردن فضــای جدیــد در میــان رابطــه هــا بــرای 
ــود   ــای موج ــده ه ــور  پدی ــی حض ــان ، یعن ــراز بی اب
ــرای ســرایش  ــگاه شــاعر ، کــه زمینــه را ب ــر ن در براب
ــی  ــد  . شــعر هائ شــعر در دو شــکل فراهــم مــی کن
بــا تصویرهــای تجســمی ، دیــداری و شــعر هائــی بــا 

ــا مرئــی، تجمــع تصویــر هــای مرئــی و ن

در هــر صــورت شــکل شــعر و معنــی ، فــرم و مفاهیــم 
حاصــل از آن برابــر نــگاه مخاطــب قــرار مــی گیــرد . 

بیــان فــوق بــا دو نمونــه ی زیــر :

گــذر از ســطح اشــیا در مکانــی از جغرافیــای هســتی ، 
گســترش تخــت بــه انــدازه ی اقیانــوس آرام و یــا هــر 

گســتره ی آبــی دیگــر موجــود در جهــان !

شبیه آرام بی اقیانوس
چقدر ساحل کم آورده این تخت

ــا اســتفاده از  ــان ب ــه ی زب ــه عمیــق تریــن الی ورود ب
اســتعاره ی کنایــی ، شــانه شــدن بــو از گیســو یعنــی 
فراینــد شــکل گیــری شــعر، بــا نتیجــه پیچیــدن بوی 
گیســو در تمــام ایــن قلمــرو کوچــک کــه در یــک نگاه 

متضــاد بــزرگ تــر از آن چــه تصــور مــی شــود !

مگر بوی تو
از کدام گیسو شانه می شد

ــا  ــزان و ن ــان ، گری ــاد و بادب ــی ب تــن و تمنــای تــن ب
آرام در کجــا مســتقر مــی شــود و بــا قیــد تردیــد بــه 

کجــا برمــی گــردد ؟

” تخــت تــو اگــر اقیانــوس آرام . . . / نــا آرام بــه کجــا 
بــر مــی گشــت؟ ”

ــه  ــعررا ب ــه ش ــک قطع ــش ی ــق و آفرین ــب خل ضری
ــر  ــه از س ــادی ک ــدازد. ب ــی ان ــرعت م ــت و س حرک
انگشــتان شــاعر شــروع بــه وزیــدن مــی کنــد . 
هنگامــه ی عبــور تــا مــرز غــرق شــدن در هوائــی کــه 

ــدازد ! ــی ان ــر م ــذر در س ــوس گ ــوا ه ــی ه ب

” که باد

هوس عبور داشت از سردی انگشت.

وقتی من غرق می شوم “

ــت  ــردی انگش ــاد از س ــور ب ــی عب ــتعاره ی کنائ اس
ــر از  ــرا ت ــوق . ف ــراع ف ــه مص ــزی در س ــس آمی و ح
تصویــر هــای دیــداری  ، جلــوه هــای خــود را نشــان 
ــور از ســطح اشــیا ،  ــدون عب داده اســت . اگــر چــه ب
نمــی تــوان بــه ماهیــت درونــی آن راه پیــدا کــرد  . اما 
مهــارت شــاعر در کار کــرد کلمــه شــعر را در مســیری 
ــا  ــا ه ــا و هج ــی واج ه ــه از هماهنگ ــدازد  ک ــی ان م
ــق  ــه خل ــا ، ب ــده ه ــد ورای دی ــات بتوان ــم کلم و ریت

ــر ذهنــی برســد . تصاوی

” چنگ می زنم به تو 
همه چیز تو

همه جای تو،.
که تن را توی تن می کوبد

تن به تن… .”

ــف و  ــاس و عواط ــتقیم احس ــف مس ــه ی توصی ارائ
ــراف  ــود در اط ــای موج ــده ه ــاده از  پدی ــت س روای
شــاعر ، تفکــر اورا در یــک محــدوده ی تنــگ محصــور 
ــاش  ــت ، ت ــن موقیعی ــز از ای ــه گری ــد . ک ــی کن م

ــت . ــی اس ــرورت حتم ــوی ض ــیار ق ــی بس ذهن

به اختصار بوسه می گیری
صرفه جویی در لب مرام توست.

ــان  ــرای خلــق موقعیــت هــای جدیــد در زب تــاش ب
ــی  ــم م ــه چش ــعر ب ــه ش ــن قطع ــاعر و در کل ای ش
خــورد کــه ســعی دارد ذهــن خــود را از مــدار بســته 
دور کنــد  . تاحضــور تصویــر هــای تجســمی را بــرای 

ــز از ســطح فراهــم نمایــد گری

ــار” . در  ــرای به ــذاری ب ــی گ ــکفته م ” غنچــه را ناش
ــن شــرایط خواننــده ی شــعر منتظــر یــک اتفــاق  ای
در زبــان شــعر مــی شــود . ایــن امــر چگونــه میســر 

مــی شــود ؟

و شــعر در چــه شــرایط زمانــی و مکانــی تجلــی 
خــود را نشــان مــی دهــد . تــا جــان و جهــان شــاعر 
در گســتره ی پهنــاور زبــان شــکل بگیــرد . و بتوانــد 
ــر بکشــد . و اوج  ــه تصوی ــی را ب ــای ذهن ــت ه خاقی
آفرینــش هــای کامــی در برابــر خواننــده بــرای خلــق 

رابطــه هــای معنــوی شــکل بگیــرد .

میان تو
کار ِ فروبسته است جهان.

لعنت به لب که از لبه می پرد
لعنت به تخت که از لبه می پرد

لعنت به لبم که از لبت
لبالب ….یا اولی االالباب

ــه  ــزی رندان ــا گری ــا ب ــد مــی خواهــد ت احمــد بیرانون
ــا دور  ــارت ه ــگ عب ــود را از محــدوده ی تن ــان خ بی
کنــد . و مخاطبــان خــود را بــه دیــدار برخــی از جنبــه 
هــای تکنیکــی زبــان دعــوت کنــد . و از بــازی هــای 
زبانــی دور شــود ، بــه همیــن دلیــل تــاش مــی کنــد 
تــا بــا خلــق شــبکه ای از تفــاوت هــای معنائــی زمینه 

را بــرای تاویــل متــن آمــاده ســازد.

این همه نگاه
این همه چارسو که تو بسته ای

تــن زدن بــه تلمیحاتــی بــرای همســان کردن شــرایط  
ــی  ــا اول ــب ….ی ــتفاده از لبال ــا اس ــال ب ــته و ح گذش

االالبــاب / مفتــح القلــوب و مفتــح االبصــار

ــره وری از  ــا به ــد . ب ــی کن ــاز م ــا ب ــه دل معن راه ب
ــه  ــق موســیقی کام مــی خواهــد ک حــرف الم و خل
تــن بــه لبــه ی فــرم در ســاختمان بیــان بزنــد . از واج 
آرایــی ، مراعــات نظیــر ، ترکیــب ، تضــاد در رســیدن 
ــرای خلــق موقعیــت ،  ــه آفرینــش هــای شــاعرانه ب ب
ــاوت  ــای متف ــورت ه ــتفاده از ص ــرای اس ــه را ب زمین
ــب  ــر مخاط ــا روح کام در نظ ــازد ت ــاده س ــه آم کلم

ــوه کنــد. آســان جل

خوانش منصورخورشیدی

بر شعری از احمد بیرانوند
منصورخورشیدی احمد بیرانوند

کتاب شعر سرزدن، فریاد ناصری  شامل دو بخش دفتر شعر به نام های
 ۱_ »براده های پریشانی« 

و دفتر دوم 
۲_ » دفتر ژانت و آوازهای ایرانی« است.

 در مرحله ی نخست به بررسی برخی از  اشعار براده های پریشانی می پردازم. 

شعر لغت تازه، ناصری در صدد یافتن زبان و فرمی نو در شعر است. شعری  
که با بازی گرفتن کلمات و ورودشان به متن سیری را طی می کنند. لحن 
اعتراضگر و خطابی که شاعر در اشعارش به کار می برد غیر مستقیم  سیاست 
و معضات اجتماعی را وارد اشعارش می کند و شعر را به دنیای سیاست و 
اجتماع و هنجارها و حتی تابوها سوق می دهد و این میسر نیست مادامیکه 

شاعر دغدغه ی فرم و  زبان در شعر را داشته باشد. 

شعر لغت تازه  در مفهومی کلی از هجرت شروع می شود و در پایان به 
گزینش پیامبری تن می دهد.

عشق تو
مرا از شهرم به هجرت واداشت 

سانسورچی ها
دنبال شعرهایم افتادند

نامت را در دهان گرفتم 
دادم فرخی دهانم را دوخت 
سانسورچی ها از راه رسیدند

حاال با این کبوتری که بر لبم  النه کرده 
فکر می کنند

باید پیامبری باشم. 
)صفحه ی ۱۵(

شرح بیداری شعری دیگر از دفتر اول کتاب نوعی نقالی است. داستان واره ای 
که در قالب شعر روایت می شود. شخصیت های شعر زیادند و در هر یک شرح 
بیداری به شکلی متفاوت است. از رویاهای آدمی شروع می شود و می رسد 
به راوی شعر و بعد صیادان، قصاب هایی که جهان را وحشتناک تکرار می 
کنند و مردم در مسجد، پهلوانان و در خاتمه با سربازان شعر خاتمه می یابد. 
سربازانی که هویت کشوری را شکل می دهند. شعری که با قرار دادن واژگان 
و کلمات در متن  مسیر  سرنوشت سازشان را رقم می زند و جبر را تداعی 
خواننده می کند. و اینجا عنوان شعر پارادوکسی با محتوی شعر پیدا می کند  

که به تاویل پذیری راه می یابد.

وقتی رویاهای آدم تمام می شود
وقتی که آن درویش غرق در خون شد

و پاهای لطیف آن زن 
ال به الی مه و شاخه های کبود

وقتی که در خودم 
شروع به درخت شدن کردم 

همه چیز اشاره به افتادن داشت 

که در خاک نامی ست...

مردم  در حیاط یک مسجد قدیمی 
به درختی دخیل می بندند

که ریشه در قلب درویش من دارد
و زیر پوستش نام لطیف زنی ست

که هنوزاهنوز
به این سطر گرم فکر می کند:

آهوی زخمی 
دردشت 

چه گونه دودا؟

)صفحات ۱۹ و ۲۰(

شعرهای ناصری در دفتر اول پر است از انتقاد و واگویه با خود. مثل منتقدی 
که اول از همه آثارش خود را نقد و تحلیل می کند. بعضی از اشعار از جمله 
»پرسه در خاطرات تباه«، »گزارش« ، » بگو نیستم« و »شکل شهیدها« 
نه تنها می تواند از منظر فلسفه ی اگزیستانسیالیستی مورد بررسی قرار گیرد 
بلکه از منظر جامعه شناختی نیز قابلیت تحلیل را دارند. به شعر زیر توجه 

کنید: 

زندگی جنگ بود
نوشتن شکست 

ما با شکست هایمان جنگیدیم 

نیما  آن قدر تنها ماند 
که حرف های همسایه را نوشت 

منتقدان می گویند
احساسات 

ارزش شعر را پایین می آورند 
با احساسات شاعران بازی می کنند 

این حرف وقتی ست 
که جهان راست بود

شاعران دروغ می گفتند
حاال که جهان دروغ بزرگی بیش نیست 

شعر راست می گوید 
ما در تنهایی می میریم 

و هم سایه هامان
عکس های شاعرانه ی ما را 

به دیوار خانه هاشان می زنند

)صفحه ی ۲۶(

شعر مثل که کوتاهترین شعر دفتر اول و مجموعه سر زدن است،  فریاد 
ناصری با استفاده از اشتراک لفظی واژه ای را به زورآزمایی تفاوت معنا می 

خواند. 

مثل 
شعری بنویسم بی مثل 
من از تولید مثل بیزارم 

)صفحه ی ۵۶(

شاعر در شعر شهادت اشیا به جان بخشی اشیا می پردازد. اشیا شخصیت می 
یابند و دست به طغیان می زنند و آن چیزی نیست جز شهادت.

شهادت اشیا 
اشیا 

دهن کجی می کنند به آدم ها
و بی هیچ صدایی 

وراجی آدم ها را تماشا می کنند 
همین که آدم ها ساکت شدند 

اشیا شروع به حرف زدن می کنند
سلول هایی پراکنده  که 

به حرف می آیند
آن ها ما را به یاد می سپارند

ماهای رفته را 
ما هنوز در آن ها می رویم

آن ها از کشوها، جعبه ها، از تاریکی ذهن 

احضار می شوند 
تا به جای بوسه ها، لبخند ها، نوازش شهادت دهند.

)صفحه ی ۶۰(

دفتر دوم کتاب سر زدن به نام  » دفتر ژانت و آوازهای ایرانی« شاعر دغدغه ی 
فرم را از سر گذرانده و به دنبال زبانی تازه است با اشعاری بلند و لطیف که با 
اسطوره های ایرانی همراه است. زن در این اشعار ظهور کرده و عاشقانه های 
شعر عاوه می شوند در مضمون های اساطیری و تاریخی شعر. جمات با 

گستره واژه گانی وسیع بلندتر از اشعار دفتر اول است.  
شاعر با اشعارش گویی مغازله دارد و در انتظار اوالدی است که سوشیانت و 

سومیا می نامدش و... 
»سوشیانت اشاره ایست بر اسم پسر اوما به معنی عدالت گستر و موعود نهایی 

و در آیین زرتشت مفهوم آخرین نجات بخش نامیده می شود.« )۱(
 و سومیا اشاره بر نام دختری است که محبوب و دوست داشتنی است. 

سیدآلی 
اسم  پسرت باشد سوشیانت 

سوشیانت !
آن گاه امپراتوران بزرگ

به خاطر سیاست های رمانتیک شان 
عشق را تحریم کردند

و زنان  با مشت بر تخت سینه هاشان کوبیدند
هی  پسر زاییدند و پنهان کردند.

 

شاعر در دفتر دوم خود بیشتر در بند تاریخ باستان، اساطیر و آیین هایست 
که پل ارتباطی است با دنیای واقعی و امروز ما. اشعار تاریخ غضبناک تاریخ 

و ... مصداق این ادعاست.

بدنت تاریخ غضبناک  فارسی است بعد هجرت 
بدنت که نامه ی خسرو پرویز

بدنت یک جاهایی پاک می کند و
دست های من به خالی می روند.

نشسته ام به تماشای عیب های برجسته ی فارسی در تن تو
که قاجار من شمع آجینش کرده است 

ای نور چشم!
)صفحه ی ۹۹(

 
و در خاتمه آخرین شعر دفتر دوم از کتاب سرزدن به نام ثنای سورت یاران 
مانفیستی است بر کل سیر اشعار دفتر دوم.  سیر خلقت انسان، زندگی، عشق، 

شهود، ایمان و باخره مرگ.
توجه کنید: 

در زیر این نورهای پراکنده 
یک صبح به آب سام کردم 

چشماهام روشن شد 
ماده را دیدم که نقش دارد حتا در مهر حتا در طعم بوسه 

شکل تپیدن قلب 
و چند ذکر تازه یاد گرفتم و دنبال کتابی گشتم که  نگاه کردن به آن چشم 

را روشن کند 
عکس دوستانم را برداشتم 

آخرین بازماند ه های نور را بر صورت شان بوسیدم و رفتم رفتم  که بمیرم. 
) صفحه ۱۲۷ (

پاورقی 
۱_ منبع : نجات بخشی در آیین زرتشت 

نویسنده : محمدسپهری )قبسات ۱۳۸۳_شماره ی ۳۳(

نگاهی بر اشعار فریاد ناصری در کتاب سر زدن
نشر حکمت کلمه  فریبا چلبی یانی 
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 فروغ پس از رها کردن سنت چهارپاره سرایی در سه کتاب اولش در 
تولدی دیگر، به ابعاد دیگری در تفکر و زبان شعر دست می یابد. او 
که شاعر عشق و مرگ است با کشف ظرفیت های کلمات به اصطالح 
غیرشاعرانه و با انعطاف بخشیدن به اوزان شعر و گریز از قراردادهای 
عروض نیمایی، حرکتی ضد قراردادی در وزن و در زبان شعرش انجام 
می دهد. فروغ معتقد است که: وزن باید از نو ساخته شود و چیزی 

که وزن را می سازد باید اداره کنندهی وزن باشد.(
فروغ که خود مدت ها در حوزه ی تأثیرپذیری شاعرانی مثل توللی 
تأثیر  خود  از  پس  نسل  و  هم نسل  شاعران  بر  دارد،  قرار  نادرپور  و 
عمیقی میگذارد تا جایی که تنوع بخشیدن به وزن و ایجاد ظرفیت 
اساس  فروغ،  از  پیروی  به  آن  طریق  از  شعر  موسیقایی  های جدید 
کار برخی از این شاعران قرار میگیرد. م. آزاد و اسماعیل خویی در 
همین زمینه دست به تجربه هایی می زنند . شاعرانی دیگر نیز مثل 
طاهره صفارزاده و جعفر کوش آبادی( سیروس مشفقی و اصغر واقدی 
واقعیت  با  شعرشان  زبان  ساختن  نزدیک  با  و  انداز  چشم  همین  از 
های مشهود، بر ضربان موسیقایی شعر خود می افزایند. صفارزاده در 
تالش پیگیر خود به انعطاف هایی در وزن می رسد. او در جستجوهای 
شاعرانه اش به شعر »کانکریت« نیز دست می یابد. صفارزاده بعدها 
راه و رسم شعری خاص خودش را پیدا می کند. اسماعیل خویی نیز 
به پیروی از فروغ به تنوع در وزن شعر خود عالقه نشان می دهد. 
منوچهر آتشی در برخی از شعرهایش به کشش های وزنی شعر فروغ 
توجه دارد و کم و بیش تحت تأثیر او قرار میگیرد. عالوه بر این شعر 
بر  تأثیر محسوسی  بر شعر شاعره های جوان  او  از مرگ  فروغ پس 

جای می گذارد. )۲(
مرگ فروغ »تأثیر قاطعی بر شعر زنان ایران داشته است و في الواقع 
توجهی که به فرخزاد به عنوان یک »زن - شاعر« شد مبدا توجه زنان 
ایران به شعر امروز محسوب میشود.)۳( شاعره هایی که در دهه ی 

چهل تحت تأثیر فروغ قرار گرفتند عبارتند از:
فروغ میالنی، شهین رضوی، فخری توشانلو، پروین صداقت زاده، ژیال 
مساعدی پروانه میالنی، پوران فرخزاد، مهین مهریار، پروانه مهیمن 

و... )۴(
شعر  به  چهل(  دهه ی  )در  را  ها  شاعره  توجه  ازعلل  یکی  می توان 
فرخزاد اشتراک زندگی آنها شاعرهای ما به علت شرایط زندگی و نیز 
به خاطر موقعیت سنی خویش عشق را به عنوان مظهر اصلی شعر 

خود برگزیده اند و حدود ۸۰درصداز
مجموعه اشعار آنها به اصطالح عاشقانه است.)۱(

نکته ای که رضا براهنی به درستی بر آن تأکید دارد سنتی است که 
ایران بنیان می نهد. براهنی می نویسد: »فروغ  فروغ در شعر امروز 
فرخزاد، بدون شک بنیانگذار فرهنگ مونث شعر فارسی است. پیش 
شعر  یعنی  است.  نگفته  مرد سخن  از  ،عاشقانه  شاعره ای  هیچ  او  از 
بود،  اجتماع حاکم  و  فرهنگ  بر  که  مذکری  تاریخ  علت  به  فارسی، 
فروغ  از  بود و پس  ندیده  به خود  از فرخزاد، شاعره ای عاشق  پیش 
اغلب زنانی که شعر میگویند تا حدودی از لحن و هوا و بیان مؤنث 
فرخزاد استفاده میکنند. اگر این استفاده از فضای شعر فرخزاد، بیش 
از آنچه في النفسه از طریق شعرش، در آینده پر آوازه گردد، ازطریق 
پیدایش این سنت، اهمیت پیدا خواهد کرد چرا که شعر فرخزاد، شعر 

هوای زنانه است...)۲(
اشاره به این نکته هم شاید بیجا نباشد که فروغ دستیابی به »شعر 
داند.  می  خود  از  پیش  شعری  های  تجربه  به  معطوف  را  گفتگو« 
شعر  به  )فروغ(  او  رسیدن  در  شاملو  آثار  از  یکی  به  فروغ  اشاره ی 
گفتگو در خور تأمل است. فروغ در اینباره می گوید: »... من باید اول 
کشف میکردم که چطور شد که نیما به آن زبان و فرم رسید. باید آن 
راه را طی می کردم. یعنی زندگی میکردم... غیر از نیما خیلی ها مرا 

افسون کردند، مثال شاملو، او از لحاظ سلیقه های شعری و احساسات 
من، نزدیک ترین شاعر است. وقتی که »شعری که زندگی است.« را 
این  امکانات زبان فارسی خیلی زیاد است.  خواندم متوجه شدم که 
خاصیت را در زبان فارسی کشف کردم که میشود ساده حرف زد. حتا 
ساده تر از »شعری که زندگی است یعنی به همین سادگی که من 

االن دارم با شما حرف میزنم.. )۴(
و فروغ باالخره به اینگونه حرف زدن می رسد:

 من در میان توده ی سازنده ای قدم به عرصه ی هستی نهاده ام که 
گرچه نان ندارد، اما به جای آن 

میدان دید باز و وسیعی دارد
 که مرزهای فعلی جغرافیاییش از جانب شمال، به میدان پرطراوت 

وسبز تیر
 و از جنوب، به میدان باستانی اعدام 

و در مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیده است
)فروغ فرخزاد، تولدی دیگر، ص ۱۵۶( 

بنابراین فروغ فرخزاد حدود چهل سال پیش شعر گفتگو )گفتار( را 
به نام خود در تاریخ شعر امروز فارسی به ثبت رسانده است. اگرچه 

فروغ در مصاحبه ها و گفته های خود بیشتر بر محتوا تکیه می کند و 
برخی منتقدین نیز از کمبود تکنیک و فرم در شعر او صحبت به میان 
می آورند)۱( اما حقیقت امر این است که خصلت آشنایی زدایی شعر 
فروغ، اشراف او را به کارکرد زبان و تکنیک های درونی شده ی شعر 
او نشان می دهد و این بدان معنا نیست که شعر فروغ دراین زمینه 
فاقد ایرادهای محتمل است. فروغ باهوشیاری می گوید: »از مضمون 
و محتوای شعر امروز فارسی که بگذریم، ایراد بزرگ من به نوع زبانی 

است که در آن به کار برده می شود.)۲(
رضا براهنی معتقد است که این فقط زنان نیستند که »باید در ادامه 
شعر  در  فنی  ظرفیت  مقداری  فرخزاد  بگویند.  شعر  فرخزاد  راه  ی 

فارسی ایجاد کرد و از این
تن  چند  این  منتها  کردند،  هایی  استفاده  چند  تنی  ها  ظرفیت 

حساسیت شعری فرخزاد را
ندارند، گرچه یکی از آنان، یعنی آزاد، حساسیت تغزلی از نوعی دیگر 
با ارزش است ولی آزاد سخت خصوصی و  نوبه  ی خود  دارد که به 
نیست  فردی  های  وسواس  از  رهایی  دنبال  به  بیانش،  است.  فردی 
در شعر  خواهد جوالنی  نمی  و  ندارد  توجهی  جامعیت کالمی  به  و 
بلند داشته باشد تا به کمبودهایش، از این راه شاید، پی ببرد و فعال 

فرخزاد تنها می ماند، چرا که صمیمی ترین پیروانش یعنی شاعره ها، 
هنوز حساسیتی از نوع حساسیت او نشان نداده اند و هنوز مهارت 
کالمی و عمق دید زبانی نیافته اند... گویا برای پیدایش باروری واقعی 
از فرهنگ مؤنثی که شعر او به وجود آورده سال ها باید چشم به راه 
بود... فعال او در شعر فارسی تنهاست، بی نظیر است، بی پیرو است، 

بی گذشته است و امید که بی آینده نماند.)۱(
براهنی این نکات را در ارتباط با شعر دهه ی چهل مطرح می کند 
و همچنان که او آرزو کرده شعر فروغ بی آینده نمانده است، منتها 
آینده ی شعر فروغ را نباید مستقیما در شخصیت شعری یک یا چند 
شاعر خاص جستجو کرد، بلکه بسط امکانات زبان گفتاری شعر فروغ 
براهنی  که  است  ای  آینده  همان  من  گمان  به  دهه ی شصت،  در 
برای شعر او آرزو کرده است. نگارنده ی این سطور در فصل نخست 
همین کتاب زیر عنوان »شاخص های تأثیرگذار شعر فروغ« بر نوع 
تأثیرپذیرهای غیرمستقیم و موجهی که نسل جوان از ظرفیت های 

گفتاری شعر او داشته مکثی کرده است. 
باید یادآوری کنم که م. آزاد در سال  از ادامه ی این مبحث  پیش 
فروغ شده  متوجه مهمترین شاخصه ی شعر  فراست خاصی  با   ۴۸
»شعر  یا  ای«  »محاوره  به شعر  فروغ  با  ای  مصاحبه  در  آزاد  است. 
گفتگو« که تا آن زمان خاص فروغ است اشاره میکند و می گوید: 
»به نظر من اولین توجه صمیمی و سالم در شعر محاوره ای - که 
»امکانی« قوی و غنی در زبان ماست - از جانب شماست. در قدیم 
می خواستند با »مناظره« و گفتم و گفتا راهی پیدا کنند که باز همان 
عیب و علتهای زبان  غیر محاوره ای در آن بود، تا پروین اعتصامی 
استناد میکنند، ولی قوت حسی و  او  به مناظره های  که خیلی ها 
اعترافی  شعرهای  در  نبود،  شعر  نوع  این  در  همیشه  پروین  شعری 
کودکانه و آرزومندش بود که گاهی زبان کامال طبیعی هم داشت. از 
لحاظ »تکنیک« می خواهم بگویم که اولین کوشش در شعر گفتگو، 
شعر زبان روزگار ما، شعر شما بوده. البته نحوه های بیان دیگر هم 
است«  زندگی  که  »شعری  از  مثال  شما  بیان  طرز  نوع  این  هست. 
موفق تر است. این کوشش به جایی رسیده که مسأله ی تازه ای را در 
»وزن شعره امروز مطرح کرده، چون خود زبان موسیقی دارد، طبیعتأ 
تطبیق این موسیقی شعری که مثال در زبان فارسی عبارت است از 

ترکیب خاصی از هجاهای بلند و کوتاه، کوششی است دقیق.
 - اجتماعی  مقتضیات  بستر  بر  شصت  ی  دهه  شعر  ترتیب،  هر  به 
هنری خاصی به شعر گفتاری فروغ روی می آورد. رویکرد بخشی از 
شعر دهه ی شصت به شعر فروغ عمدتا ناظر به ظرفیت های این شعر 
گفتاری است. این بخش از شاعران با اتکاء بر سنت شعر گفتاری فروغ، 
می کوشند صدای طبیعی خود را باز یابند؛ هم از اینروست که ما با 
تأثیر پذیری مستقیم این شاعران از شعر فروغ روبرو نیستیم. شاعران 
مورد نظر ما - با هر میزان توفیق - از موهبتی بزرگ برخوردارند، چرا 
که سنت زنده ی شعر گفتاری را پشت سر دارند. این موضوع اما مانع 
از آن نیست که گاه برخی از شاعران »گفتارگراه جذب دقایق شعر 
فروغ نشوند. شمس لنگرودی در آثار اولیه اش، سخت به شعر فروغ 

چشم دوخته است: 
سنجاقک ها چرا نهفته نگاهم می کنند 

 پروانه ها چرا میان علف ها از شانه ی هم باال می روند 
تا مرا نبینند 

شب پره ها هم با من مهربان تر شده اند آه چه اتفاق افتاده است؟
)خاکستر و بانو ص۹(

دشوار  بردن  سر  به  تو  بی  چقدر  آه  است  سخت  تنهایی  چقدر 
است)همان ص ۱۰(

علی باباچاهی

یکی از مهم ترین دستاورد های ادبی دکتر شفیعی بومی سازی بسیاری 
وبوطیقا  شناسی  ادبی ،وزبان  نقد  حوزه  در  اصطالحات  و  مفاهیم  از 
است. تسلط و مهارت دکتر شفیعی در/بر ادبیات فارسی و شناخت 
و مطالعه ایشان از دانش های ادبی معاصر اسباب خالقیت استاد در 
این حوزه یعنی بومی سازی مفاهیم و دانش های ادبی است. برای 
افرادی بودند مقاله معروف شکلوفسکی در  از نخستین  مثال ایشان 
مورد شگردها و تمهیدات شعر با زبانی ساده و رسا نظریه فرمالیست 
بر  ایشان  به خاطر تسلط  استاد  ویژه مطرح کردند هنر دیگر  به  ها 
ادبیات عرب می باشد که بسیاری از مفاهیم نقد نو را ایشان از منابع 
عربی استفاده می کند. در کتاب ادوار شعر فارسی هم پیرامون شعر 
و عناصر اصلی آن مباحثی را مطرح کرده است که فهم و دریافت آن 
برای هر عالقمندی به ادبیات و نقد ادبی و نیز شعر کلید واژه میباشد 
تقسیم بندی های استاد پیرامون شعر به خاطر بهره گیری از نظریه 
های معاصر ادبی همواره تازه و از  جامعیت خاص برخوردار هستند 
این کتاب مباحثی در مورد شعر مطرح کرده است که فهم آن  در 
برای هر دانشجویی ضرورت دارد تعریف استاد در مورد شعر همانند 
تعریف ایشان در مورد سبک ادبی یکی از تعاریف رایج امروز در حوزه 

شناخت شعر می باشد استاد در مورد شعر می گوید:
»شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل 
گرفته است.« در این تعریف پنج عنصر اصلی دیده می شود که هر 

شعر ، به گونه ای از هر کدام از آن پنج عنصر برخوردار است..
: یا احساس ، زمینه ی درونی و معنوی شعر است ، به  الف.عاطفه 
اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش. نوع 
عواطف هر کسی ، سایه ای است از من او. بر این اساس می توان، 
در یک چشم انداز عام، من ها را در سه گروه عمده و اساسی تقسیم 

کرد. )شفیعی کدکنی،۱۳۸۰،۸۶تا۱۰۰(
۱-من های فردی و شخصی

با زندگی و  ۲- من های اجتماعی که حوادث پیرامون را در قیاس 
هم  از  ای  مجموعه  بلکه  سنجند،  نمی  خود  های شخصی  خواست 
و  دارند  نظر  در  معینی  مکانی  و  زمانی  برش  در  را  سرنوشتان خود 
اگر » من » می گویند، شخص خودشان منظور نیست. در قدما ناصر 

خسرو ، نمونه ای از این گونه من هاست.
۳-من های بشری و انسانی که از مرز زمان و مکان محدود، فراتر می 
روند . برای آنها سرنوشت انسان و مشکالت حیات انسانی مطرح است 

. مانند خیام و مولوی و حافظ
باید دیگر عناصر در خدمت آن  بی گمان مهمترین عنصر شعر که 

صور  در  را  انسانی  حیات  و  زندگی  که  است  عاطفه  عنصر   ، باشند 
مختلف خود ترسیم می کند. باید این عنصر بر دیگر عناصر فرمانروا 
در  عاطفه  که  این  نه  باشند  عنصر  این  در خدمت  آنها  یعنی  باشد، 
خدمت آنها. چرا که شعر چیزی نیست مگر تصویری از حیات. آنجا 
در  و  ندارد  وجود  زندگی  و سریان  پویایی حیات  نباشد،  عاطفه  که 
حقیقت شعر بی عاطفه، شعری است مرده و هر قدر عناصر دیگر در 
آن چشم گیر باشند نمی توانند جای ضعف و کمبود حیات را در آن 

جبران کنند.
ب.تخیل: عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابط 
به شاعر  نیرویی است که  تعبیر دیگر، تخیل  به  دارد.  اشیاء  پنهانی 
برقرار کند،  ارتباط  اشیاء  و  مفاهیم  میان  را می دهد که  آن  امکان 
پل بزند و چیزی را که قبل از او ، دیگری در نیافته ، دریابد. نیروی 
تخیل، صور خیال است که اگر بخواهیم با همان اصطالحات سنتی 
آن را توضیح بدهیم، باید بگوییم حاصل نیروی تخیل انواع تشبیهات، 
استعارات و مجازهایی است که شاعر می آفریند. صور خیال چیزی 

نیست که تمام شدنی باشد؛بیکرانه است.
بی گمان کمال ارزش تخیل در بار عاطفی آن است . تخیلی که مجرد 
باشد ؛ هر چه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود؛ ابدیت نمی 

یابد.)همان:۸۹(
محور همه ی تحوالت شعر »زبان و روابط اجزای زبان است « . وقتی 
که زبان شاعر تکراری است، جهان بینی او هم تکراری است. انسان 
چیزی نیست جز زبان و همه ی خالقیت های ادبی جهان فقط وفقط 
در حوزه ی زبان است . بر طبق سخن ویتنگنشتاین، از فالسفه ی 
طراز اول قرن بیستم که گفت : » محدوده ی زبان من، محدوده ی 

جهان من است«
ج.زبان:عاطفه و تخیل در شعر نیازمند زبان هستند که ظرف ارائه ی 
آنها باشد. زبان یکی از عناصر بسیار مهم در شعر است. همه می دانند 
که زبان امر ثابت و منجمدی نیست و هر لحظه در حال پویایی و 
تغییرات تدریجی است. بنابراین با تغییرات زندگی و آمدن نیازمندی 
های جدید و از بین رفتن بعضی مفاهیم ، هر زبان مقداری لغت را 
، از راه ساختن و یا از راه قرض گرفتن از زبانی بیگانه ، در خود به 

وجود می آورد.
محور همه ی تحوالت شعر »زبان و روابط اجزای زبان است « . وقتی 
که زبان شاعر تکراری است، جهان بینی او هم تکراری است. انسان 
چیزی نیست جز زبان و همه ی خالقیت های ادبی جهان فقط وفقط 
در حوزه ی زبان است . بر طبق سخن ویتنگنشتاین، از فالسفه ی 

طراز اول قرن بیستم که گفت : » محدوده ی زبان من، محدوده ی 
جهان من است« ؛ هر کس ، هر قدر گسترش زبان داشته باشد، به 
همان اندازه دارای جهان بینی وسیع تری است. چون از لحاظ علمی 
، زبان و فکر ، دو روی یک سکه اند، پس اگر کسی تلقی درست و 

علمی از علم داللت داشته باشد ،
اما نمی توانم آن را بیان  هیچ وقت نمی گوید من فکر خوبی دارم 
و  نحو  و  ، صرف  ما فقط  ای است که  پیچیده  پدیده ی  زبان  کنم. 
واژگان را از آن به یاد می آوریم ، در صورتی که در این چشم انداز 
های  الیه  از  باشند-  داشته  داللی  نقش  بتوانند  که  عواملی  تمامی 
معنایی مختلف در یک جمله یا یک واژه تا ساختمان یک اسطوره 
گیرند.)شفیعی  می  قرار  عام  معنی  به  زبان  قلمرو  در  همه  رمز-  یا 
کدکنی،۱۳۸۰ :۲۷ (اهمیت علم داللت سبب شد، گفتار دوم به این 

مبحث اختصاص داده شود.
در بررسی زبان شاعر، یا یک دوره شعری، می توان این نکات را 

مورد بررسی قرار داد:
۱-واژگان : بی گمان یک شاعر بزرگ ، به مناسبت نیازمندی هایی 
که در ارائه ی عواطف و تخیل خویش دارد و براثر داشتن پشتوانه 
ی فرهنگی پهناور، از واژگان وسیع و گسترده ای بر خوردار است.

)همان:۹۲(
باید در شمار واژگان به حساب  را  اگر چه ترکیبات  ۲-ترکیبات: 
آورد ، ولی از این باب که دارای اهمیت است جداگانه مورد بحث 
روزگار  طول  در   ، بزرگ  شاعر  هر  که  دانیم  می  گیرد.  می  قرار 
شاعری، مقداری ترکیب تازه در زبان شعری خود می آفریند که 
می تواند مورد استفاده گویندگان پس از او قرار گیرد. زبان فارسی 
زبان  نیرومندترین  از  یکی   ، ترکیبی  امکانات  قدرت  لحاظ  به   ،

هاست.
۳-نحو: یعنی میزان توانایی شاعر در طرز قرار دادن اجزای جمله 
به تناسبی که نیاز دارد. یکی از مهمترین نکته ها در شعر و به طور 
کلی در هنرهایی که با کلمه سرو کار دارند، بالغت جمله است، 
یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله. تفاوت سعدی با سیف 
در  اند،  گفته  غزل  هردو  و  هستند  هم  معاصر  که  فرغانی  الدین 
این است که سعدی از رموز بالغت جمله آگاه تر است ولی سیف 

فرغانی این تسلط را ندارد.)همان:۹۳(
د.آهنگ : هر گونه تناسبی، خواه صوتی ، خواه معنوی، می تواند در 
حوزه ی تعریفی آهنگ قرار گیرد. بنابراین ، منظور از آهنگ فقط 
وزن شعر نیست، بلکه مجموعه ی تناسبهایی است که در یک شعر 

می تواند مورد بررسی قرار گیرد و عبارت است از:
خوانده  عروضی  وزن  که  چیزی  همان  شعر:  بیرونی  ۱-موسیقی 
می شود و چشم گیرترین عامل، عامل وزن است که آشکارترین 

موسیقی را همراه دارد.
۲-موسیقی کناری: منظور تناسبی است که از رهگذر هماهنگی 
دو کلمه یا دو حرف در آخر مصراع ها دیده می شود. مثل »خواب 
«و »آب« که در حقیقت صامت و مصوت های مشترک سبب می 
و  قافیه  موسیقی  همان  کناری  ببرد.موسیقی  لذتی  گوش  شوند 
ردیف است که بتواند در پایان مصراع ها موسیقی ای از این دست 

به وجود آورد.
مجموعه  درونی  یا  داخلی  موسیقی  از  داخلی:منظور  ۳-موسیقی 
تناسب هایی است که میان صامت ها و مصوت های کلمات یک 
شعر ممکن است وجود داشته باشد.مثاًل اگر در یک شعر ، مصوت 
های â.ؤ».إ»تکرار شوند. این خود نوعی موسیقی ایجاد می کند ، 

نظیر تکرار مصوت)a/ آ(در این بیت:
یاد باد آن که نهانت، نظری با ما بود/ رقم مهر تو بر چهره ی ما 

پیدا بود
۴-موسیقی معنوی: هر نوع تناسب را می توانیم در قلمرو آهنگ 
گیرند.آنچه  می  قرار  این حوزه  در  معنوی  تناسبهای  دهیم،  قرار 
اند، همه تناسب  النظیر و...خوانده  قدما، طباق و تضاد و مراعات 
های معنوی مفاهیم و کلمات است. این تناسب ها اجزای شعر را از 
درون به هم پیوند می بخشند و در استحکام فرم تأثیر بسیار دارند.

یکی شکل  دارد،  یا صورت  قالب  یا  . شکل:هر شعر دو شکل  هـ 
ظاهری که عبارت است از طرز ترکیب مصراع ها و ابیات با یکدیگر 
به اعتبار قافیه و ردیف و گاه وزن. این همان چیزی است که در 
اصطالح قدیم ، قصیده ، غزل ، قطعه و..... را از یکدیگر جدا می 

کرد.
اما شکل شعر یا صورت شعر ، یک مفهوم عمیق تر هم می تواند 
داشته باشد و آن مسئله ی شکل درونی یا فرم ذهنی آن است که 
به طور خالصه عبارت است از مسئله ی پیوستگی عناصر مختلف 

یک شعر در ترکیب عمومی آن.
ارگانیک  از نوعی یکپارچگی و وحدت  از شعرهای قدیم  بسیاری 

برخوردار هستند ، مثل قصاید ناصر خسرو. .)همان ۹۷ و ۹۸(

منبع :  » ادوار شعر فارسی«محمدرضا شفیعی کدکنی، نشر 
مرکز، تهران 138۷

عناصر شعر از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی
عبداهلل سلیمانی

فروغ زدگی و فروغ گرایی
علی باباچاهی
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مهنــدس عیــدی معــاون اقتصــادی و قائــم مقام شــهردار 
کرمانشــاه در نشســت هم اندیشــی مدیــران شــهرداری، 
یکــی از مهم تریــن شــاخص های ســرمایه گذاری در 
ــت شــهری را فراهــم نمــودن بســترهای  عرصــه مدیری
ــوزه  ــی در ح ــش خصوص ــور بخ ــت حض ــب جه مناس

شــهرداری دانســت.
ــاط  ــق نق ــی و دقی ــناخت علم ــا ش ــد ب ــزود: بای وی اف
ــت  ــتای تقوی ــم و در راس ــهر را بیابی ــف ش ــوت و ضع ق

ــم. ــز کنی ــرمایه گذاری تمرک ــی س ــای رقابت مزای
ــهر کرمانشــاه  ــاز ش ــه نی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــدس عی مهن
بــه ارتقــاء قابلیــت هــا و توانمندی هــای شــهری افــزود: 
بایــد زمینــه را بــرای رشــد اقتصــادی، اجتماعــی، رفــاه 

و پیشــرفت شــهروندان جامعــه فراهــم نماییــم.
معــاون اقتصــادی شــهرداری کرمانشــاه ادامــه داد: 
سیاســت امــروز شــهرداری از وظیفــه محــوری بــه 
نهایــت  در  و  مشــتری مداری  بازارمحــوری،  ســمت 
جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی بــا هــدف دســتیابی 

ــت. ــه اس ــر یافت ــدار تغیی ــای پای ــه درآمده ب
ــعه و  ــزان توس ــرد: می ــان ک ــر نش ــئول خاط ــن مس ای
پیشــرفت، بــا شــرایط مالــی و درآمدهــای پایــدار شــهر 
در ارتبــاط اســت کــه مدیریــت شــهری کرمانشــاه 
ســازمان  زیرســاخت های  بهبــود  و  تقویــت  بــا 
ســرمایه گذاری، زمینــه را جهــت جــذب ســرمایه و 

حضــور ســرمایه گذار فراهــم کــرده اســت.
درحــوزه  امروزشــهرداری  سیاســت  داد:  ادامــه  وی 
اقتصادشــهری وســازمان ســرمایه گــذاری و جــذب 
مشــارکت های مردمــی ایــن اســت کــه پروژه هــای 

ــان و  ــن زم ــب در کمتری ــت مناس ــا کیفی ــهری را ب ش
ــام  ــی انج ــش خصوص ــور بخ ــا حض ــه ب ــل هزین حداق

ــد. ده
جــذب  قطعــا  داد:  ادامــه  عیــدی  مهنــدس 
ــق فضــای  ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی باعــث رون
کســب و کار،  بهبــود فضــای اقتصــادی شــهر و کســب 

درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری خواهــد شــد.
وی افــزود: همــه مدیــران شــهرداری موظف انــد در 
ــد. ــدام کنن ــرمایه گذاران اق ــاد س ــب اعتم ــتای جل راس

معــاون اقتصــادی شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه بــاور 
صحیــح اســتفاده بهینــه از بخــش خصوصی در راســتای 
صرفه جویــی در هزینه هــای شــهرداری افــزود: ایــن 
امــر اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت مشــارکت جامعــه 
شــهروندی را در عرصــه مدیریــت شــهری در پــی 

خواهــد داشــت.
پایــان  در  شــهردار  مقــام  قائــم  عیــدی  مهنــدس 
بــرای جــذب  زیرســاخت ها  اظهــار داشــت: همــه 
ســرمایه گذاری  ســازمان  در  مردمــی  مشــارکت های 

شــهرداری فراهــم شــده اســت.

گزارش خبـر

از شهر سنگ کرمانشاه چه خبر؟

ــرح  ــی مط ــل صحبت های ــال قب ــد س از چن
بــود کــه کرمانشــاه صاحــب »شــهر ســنگ« 
شــود. محلــی بــرای تجمیــع واحدهــای 
ــه  ــنگ ک ــه س ــاالن عرص ــنگ بری و فع س
بتواننــد کارهــای خــود از تولیــد تــا عرضــه 
ــد. ــام دهن ــخص انج ــل مش ــک مح را در ی

بــا گذشــت چنــد ســال از ایــن طــرح هنــوز 
ــدازی  ــه راه ان ــی در زمین ــدام اجرای ــچ اق هی
شــهر ســنگ کرمانشــاه انجــام نشــده و 
همچنــان شــاهد خــام فروشــی حجــم قابــل 
ــاه  ــِی کرمانش ــنگ های تزئین ــی از س توجه
و  دیگــر  اســتان های  بــه  کــه  هســتیم 
ــی رود و  ــور م ــارج از کش ــی خ ــی گاه حت
ــود. ــران می ش ــد دیگ ــزوده  آن عای ارزش اف

ــاه  ــت کرمانش ــی از دس ــود در حال ــن س ای
تزئینــی  ســنگ  ظرفیــت  کــه  مــی رود 
ــین و...  ــرب، هرس ــام آبادغ ــتان در اس اس

ــت. ــه اس ــل توج ــیار قاب بس
ــتان  ــدن اس ــه مع ــره خان ــات مدی عضــو هی
ــهر  ــت ش ــن وضع ــاره آخری ــاه درب کرمانش
ســنگ کرمانشــاه گفــت: هنــوز هیــچ خبــر 
خاصــی در ایــن زمینــه نیســت و بعیــد 
اســت اقــدام عملــی بــرای راه انــدازی شــهر 

ــد. ــه باش ــورت گرفت ــنگ ص س
ــد  ــه از چن ــان اینک ــا بی ــدر زرافشــانی ب حی
ــرای  ــدازی شــهر ســنگ ب ــل راه ان ــال قب س
ــدازی  کرمانشــاه مطــرح شــده، افــزود: راه ان
ایــن مرکــز بســیاری از مشــکات واحدهــای 
فعــال در عرصــه ســنگ را مرتفــع می کنــد.

وی از مشــکاتی کــه واحدهــای  ســنگ 
تزئینــی در زمینه هــای مختلــف دارنــد هــم 
ــای  ــی واحده ــه داد: برخ ــرد و ادام ــاد ک ی
دفــع  بــرق،  نظــر  از  هنــوز  ســنگ بری 
نخاله هــا، دفــع پســاب، مســائل محیــط 
زیســت و... مشــکل دارنــد و اگــر شــهر 
ســنگ تاســیس شــود ارائــه خدمــات و 
تجمیــع  واحدهــا  بــرای  زیرســاخت ها 

ــد. ــد ش خواه
معــدن  خانــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: بــه عــاوه 
دارای  ســنگ بری  واحدهــای  از  بســیاری 
ــاد و  ــتهاک زی ــا اس ــوده ب ــزات فرس تجهی
بازدهــی کــم هســتند و اگــر در یــک محــل 
مشــخص تجمیــع شــوند امــکان جــذب 
ــه آنهــا بیشــتر  ــرای کمــک ب ســرمایه گذار ب

ــود. ــد ب خواه
بــه گفتــه زرافشــانی اگــر شــهر ســنگ 
ــل  ــل و نق ــت حم ــود، وضعی ــدازی ش راه ان
واحدهــای  برخــی  بــرای  اکنــون  کــه 
ســنگ بری دچــار مشــکل اســت، بهتــر 

خواهــد شــد.
ــای  ــنگ، واحده ــهر س ــرد: ش ــد ک وی تاکی
ســنگ بــری را از ایــن پراکندگــی و بــه هــم 

ــد. ــات می ده ــم نج ــی ه ریختگ
معــدن  خانــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
بــرای  بایــد  اســت،  معتقــد  کرمانشــاه 
ایــن شــهر ســنگ بخش هــای مختلفــی 
ــدرن،  ــرآوری م ــد انبارســنگ، واحــد ف مانن
محصــوالت،  عرضــه  دائمــی  نمایشــگاه 
نظــر  در  و...  تخلیــه  و  بارگیــری  محــل 

گرفتــه شــود.
زرافشــانی دربــاره مــکان احتمالــی ایــن 
شــهر ســنگ نیــز گفــت: مــا در دو منطقــه 
آبادغــرب  اســام  و  هرســین)مرمریت( 
از  توجهــی  قابــل  )الیمســتون( ظرفیــت 
ــهر  ــه ش ــم ک ــی داری ــنگ تزئین ــادن س مع
ایــن  نزدیکــی  در  اســت  بهتــر  ســنگ 

معــادن باشــد.  
ــتم  ــه سیس ــی ب ــرد: دسترس ــوان ک وی عن
نقــل  و  حمــل  نقــل خصوصــا  و  حمــل 
ریلــی را نیــز بایــد مــد نظــر قــرار داد 
ــر  ــا اث ــش هزینه ه ــر کاه ــد ب ــه می توان ک

بگــذارد.
ــنگ  ــهر س ــل ش ــانی مح ــه زرافش ــه گفت ب
بایــد دسترســی مناســبی هــم بــه بازارهــای 
صادراتــی و بازارهــای داخلــی فراهــم کنــد./

یسنا ا

۱۴۸۸ واحد  مسکونی برای 
خانواده های مددجو در 
استان کرمانشاه تامین شد

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه 
بــرای  مســکونی  منــزل   ۱۴۸۸ گفــت: 
ــدای  ــاهی از ابت ــو کرمانش ــای مددج خانواره
ــده  ــر ش ــداری و تعمی ــاخته، خری ــال س امس

ــت. اس
محســن رخصــی اظهــار داشــت: خدمــات 
عمرانــی کمیتــه امــداد در قالــب ســاخت، 
ــه خانوارهــای  ــداری، تعمیــر و بهســازی ب خری

تحــت حمایــت ارائــه می شــود.
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــت  ــه نخس ــزود: در نیم ــاه اف ــتان کرمانش اس
ــرای  ــکونی ب ــزل مس ــزار و ۴۸۸ من ــال ه امس
خانوارهــای مددجــو کرمانشــاهی ســاخته، 

ــت. ــده اس ــر ش ــداری و تعمی خری
رخصــی خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۱۴ میلیارد 
و 7۴0 میلیــون تومــان اعتبــار بــه منظــور 
ــازی  ــر و بهس ــا تعمی ــداری و ی ــاخت، خری س
خانوارهــای  ایــن  بــرای  مســکونی  منــزل 

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــو اختص مددج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ایــن میــزان اعتبــار از 
محــل کمک هــای مردمــی و اعتبــارات داخلــی 
امــداد تامیــن شــده اســت بیــان کــرد: امســال 
در انعقــاد تفاهــم نامــه ســه جانبــه ایــن نهــاد 
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــپاه و س ــا س ب
ــزل مســکونی  ــز بیــش از 2۸0 من ــام)ره( نی ام
بــرای خانوارهــای مددجــو در مناطــق محروم و 
روســتایی اســتان کرمانشــاه ســاخته می شــود./

تسنبم

عزم جدی برای برخورد با 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــن  ــدی ای ــزم ج ــر ع ــد ب ــا تاکی ــاه، ب کرمانش
ــری  ــر کارب ــا تغیی ــورد ب ــرای برخ ــتگاه ب دس
مــورد   ۴0  : گفــت  کشــاورزی  اراضــی 
ــی  ــای اراض ــر کاربری ه ــکام تغیی ــرای اح اج
ــیده  ــت رس ــه قطعی ــتان ب ــاورزی در اس کش

ــت. اس
نوربخــش حاتمــی رئیــس ســازمان جهــاد 
ــرای  ــت : ب ــاه گف ــتان کرمانش ــاورزی اس کش
ــواری در  ــوم زمین خ ــده ش ــا پدی ــورد ب برخ
بخــش مختلــف از جملــه تصــرف اراضــی 
تغییــر  و  اســناد  جعــل  دولتــی،  و  ملــی 
ظرفیت هــای  باغ هــا،  و  زمین هــا  کاربــری 

قانونــی وجــود دارد.
و  باغ هــا  اراضــی  حفــظ  خصــوص  در  او 
ابتــدای  از   : گفــت  کشــاورزی  زمین هــای 
امســال تاکنــون در اســتان، ۶7 مــورد ســاخت 
ــا  ــاورزی ب ــی کش ــاز در اراض ــاز غیرمج و س
کرمانشــاه  شهرســتان  در  قضایــی  دســتور 

ــت. ــده اس ــب ش تخری
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــران در  ــه مدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاه ب کرمانش
زمینــه گــزارش هرگونــه تغییــر کاربــری 
ــزارش  ــزود: 270 گ ــد، اف ــه مهمــی دارن وظیف
انجــام عملیات هایــی  داشــتیم کــه قصــد 
ــه  ــته اند ک ــری داش ــر کارب ــتای تغیی در راس
الزم،  اخطاریه هــای  و  تذکــرات  ارائــه  بــا 
ــت. ــده اس ــف ش ــه متوق ــای مربوط عملیات ه

ــراد  ــا اف ــاورزی ب ــاد کش ــزود: جه ــی اف حاتم
کاربــری  تغییــر  قصــد  کــه  ســودجویی 
ــض  ــه مح ــد ب ــاورزی را دارن ــای کش زمین ه
ــگان حفاظــت  ــد و ی مشــاهده، اخطــار می ده
ــاد  ــی ایج ــه به تازگ ــاورزی ک ــی کش از اراض
ــای  ــوص برخورد ه ــن خص ــت در ای ــده اس ش

می دهــد. انجــام  را  الزم 
ــکام  ــرای اح ــریع در اج ــر تس ــد ب ــر تاکی او ب
برخــورد بــا تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی 
ــورد اجــرای احــکام  ــزود: ۴0 م در اســتان، اف
کشــاورزی  اراضــی  کاربری هــای  تغییــر 
ــاه  ــن م ــه در همی ــیده، ک ــت رس ــه قطعی ب
ــع  ــا قل ــرا و بنا ه ــورد از آن اج ــاه( ۶ م )آبان م

و قمــع شــده اند ./باشــگاه خبرنــگاران

ــاب  ــه  گام دوم انق ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتاندار کرمانش اس
مشــارکت  اســت  اســامی  نظــام  اصلــی  راهبــرد 
حداکثــری در انتخابــات را نشــانه اقتــدار نظــام دانســت 
و تاکیــد کــرد: اقتــدار بــا مشــارکت حداکثــری و فراگیــر 

ــی خــورد. ــم م رق
ــط عمومــي و امــور بیــن  ــه گــزارش واحــد خبــر رواب ب
در  بازونــد  مهنــدس هوشــنگ  اســتانداري؛  الملــل 
ــر  ــا مدی ــاه ب ــتان کرمانش ــزاب اس ــران اح ــت دبی نشس
ارشــد اســتان و معاونیــن اســتانداری اظهارداشــت: 
ــان و  ــت و مجری ــم اس ــیار مه ــات بس ــامت انتخاب س
ناظــران امانــت داران رای مــردم هســتند و بــی طرفــی 
مجریــان در دســتور کار ماســت و انتخــاب مــردم بــرای 

ــرام اســت. ــل احت ــا قاب م
ــای  ــه ه ــان اندیش ــر و بی ــادل نظ ــکر از تب ــا تش وی ب
انســجام محورانــه توســط دبیــران احــزاب تاکیــد کــرد 
ــارکت  ــی در مش ــش آفرین ــار نق ــزاب انتظ ــه از اح ک

ــرود. ــار می ــری انتظ حداکث
بازونــد در ادامــه از همراهــی صداوســیما قدردانــی کــرد 
و گفــت: در زلزلــه کرمانشــاه  انســجام و وحــدت ملــی 
شــکل گرفــت و تاکیــد رهبــری معظــم انقــاب یعنــی 

فرصــت ســازی از تهدیــد زلزلــه رقــم خــورد.
ــه  ــی ب ــی فضل ــه از رحمان ــاه در ادام ــتاندار کرمانش اس
عنــوان  یکــی از قــوی تریــن وزرای کشــور یــاد کــرد و 
افــزود: وزیــر کشــور در انتخــاب اســتانداران در دور دوم 
ــره  ــده ای مذاک ــچ نماین ــا هی ــد، ب ــر و امی ــت تدبی دول

نکــرد.
ــن نشســت نداشــتن  ــه ای ــتان در ادام ــد اس ــر ارش مدی
ــان  ــدی ات ــکات ج ــی از مش ــی را یک ــش خصوص بخ
کرمانشــاه دانســت و گفــت: ایــن در حالــی اســت  کــه 
ــه  ــی هزین ــش خصوص ــه بخ ــد یافت ــتانهای رش در اس

ــود. ــل میش ــتان متقب ــرای اس ــی ب ــل توجه ــای قاب ه
اســتاندار کرمانشــاه در بیــان عملکــرد دو ســاله خــود در 
مدیریــت اســتان کاهــش نــرخ بیــکاری از 2۵درصــد بــه 
۱۴درصــد را یکــی از آمارهــای موفــق ایــن دوره دانســت 
و اضافــه کــرد: ایــن کار ماحصــل تــاش همــه مدیــران 

و رز حرکــت بــر اســاس برنامــه بــوده اســت.
مهنــدس بازونــد ادامــه داد: بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری 
ســه برنامــه رونــق تولید، ســند اقتصــاد مقاومتی و ســند 
اشــتغال اســتان را بــا هــدف گــذاری  کاهش۳درصــدی 
ــه  ــاز ب ــرای تحقــق آن نی ــه ب ــن شــده ک ــکاری تدوی بی

ایجــاد 2۶هــزا شــغل دیــده میشــود.
 وی کانــون و مرکــز شــدن کرمانشــاه در منطقــه غــرب 
ــت:  ــت و گف ــود دانس ــم خ ــدف مه ــر ه ــور را دیگ کش
ــود و  ــور ب ــرب کش ــه غ ــاب منطق ــاه روزی ه کرمانش
همــه اســتانها از آن ســرویس مــی گرفتنــد امــروز ایــن 
نقــش کــم رنــگ شــده اســت و مــی طلبــد کرمانشــاه 
جایــگاه خــود را بازیابــد کــه البتــه تحقــق آن مســتلزم 

زیرســاخت هــا اســت.

استاندار كرمانشاه:

مشارکت حداکثری در انتخابات نشانه اقتدار نظام است

تغییر سیاست شهرداری از وظیفه محوری به مشتری مداری
مهندس عیدی معاون اقتصادی و قائم مقام شهردار کرمانشاه:

ــادي  ــور اقتص ــي ام ــاون هماهنگ مع
تاثیــر  وقــف  گفــت:  اســتانداري 

زیــادی در توســعه کشــور دارد.
بــه گــزارش واحــد خبــر روابــط 
الملــل  بیــن  امــور  و  عمومــي 
گرامیداشــت  مراســم  اســتانداري؛ 
دکتــر  حضــور  بــا  وقــف  هفتــه 
حاتمــی معــاون اســتاندار، دکتــر 
ــش  ــته گزین ــئول هس ــوی مس موس
رنجبــر  کشــور،  اوقــاف  ســازمان 
و  همتــی  کرمانشــاه،  فرمانــدار 
و  اســتاندار  مشــاوران  صالحــی 
و  روحانیــون  از  کثیــری  جمــع 
حــرم  در  مــردم  مختلــف  آحــاد 
بســتان  طــاق  ابراهیــم  امامــزاده 

گردیــد. برگــزار 
ــا  ــم ب ــن مراس ــی در ای ــر حاتم دکت
اشــاره بــه اهمیــت وقــف در توســعه 
ــت:  ــور گف ــری در کش ــاد براب و ایج
اوقــاف یکــی از بزرگتریــن نهادهــای 
اســامی در کنــار نهــاد دولــت اســت 
و از ایــن جهــت نقــش بســیار بــزرگ 
و تاثیرگــذاری در توســعه و رشــد 
افزایــش  زمینه هــای  در  اقتصــاد 
ســرمایه فیزیکــی، ســرمایه انســانی، 
بهــره وری، کاهــش فقــر نســبی 
و حــذف فقــر مطلــق بــر عهــده 
دارد و می بینیــم کــه بســیاری از 

مراکــز  بیمارســتان ها،  مــدارس، 
علمــی، مســاجد و... بــا کمــک وقــف 
بــرداری  بهــره  آمــاده  و  ســاخته 

ند. می شــو
همگامــی  و  همراهــی  افــزود:  وی 
در  دولــت  بــا  اوقــاف  ســازمان 
زیرســاختها  از  بســیاری  تامیــن 
ــب  ــکان مناس ــن و م ــوص زمی بخص
ــم  ــکاری و ه ــی از  هم ــه موفق نمون
راســتا شــدن اهــداف توســعه کشــور 
بایــد  الگــو  ایــن  کــه  می باشــد 

تقویــت و اشــاعه پیــدا کنــد.
دســتاوردهای  اســتاندار  معــاون 
اقتصــادی اســتان را نشــانه عــزم 
بــرای  اســتان  مدیریــت  جــدی 
کاهــش مشــکات اســتان ذکــر کــرد 
ــر  ــال اخی ــه در دو س ــزود: آنچ و اف
ــکاری ،  ــرخ بی ــش ن ــه کاه در زمین
ــرمایه  ــش س ــورم و افزای ــش ت کاه
ــم  ــاهد بودی ــتان ش ــذاری  در اس گ
همدلــی،  بــا  کــه  داد  نشــان 
می تــوان  پیگیــری  و  هماهنگــی 
را  غیرممکــن  هــا  از  بســیاری 

ممکــن کــرد.
ــی  ــای آت ــه برنامه ه ــان ب وی در پای
ــت: در  ــار داش ــاره و اظه ــتان اش اس
پاالیشــگاه،  پتروشــیمی،  مباحــث 
ــروری، گردشــگری  کشــاورزی، دامپ
برنامه هــای  مــرزی   تجــارت  و 
ــم  ــرا داری ــت اج ــددی  در دس متع
ــول  ــد تح ــا می توان ــق آنه ــه تحق ک
ملموســی در وضعیــت اســتان ایجــاد 
ــن  ــت در ای ــرای موفقی ــه  ب ــد ک کن
ظرفیت هــای  تمــام  از  بایــد  راه، 
اســتان بخصــوص وقــف اســتفاده 

ــم. نمایی

معاون استاندار:

وقف تاثیر زیادی در توسعه کشور دارد

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــهرداران  ــاه از ش ــتانداری کرمانش اس
مانــع  جــد  بطــور  تــا  خواســت 
ســاخت و ســاز در حریــم و بســتر 

شــوند. رودخانه هــا 
دومیــن  در  باالیــی  جلیــل 
اســتان  شــهرداران  گردهمایــی 
ــتانداری  ــل اس ــه در مح ــاه ک کرمانش
کرمانشــاه برگــزار شــد بــا اشــاره 
ــران  ــت بح ــون مدیری ــاغ قان ــه اب ب
در شــهریورماه امســال، گفــت: بــر 
شــهرداری ها  قانــون  ایــن  اســاس 
امــور شــهر،  بایــد بعنــوان مدیــر 
اقدامــات پیشــگیرانه را بــرای کاهــش 
مختلــف  حــوادث  در  خطرپذیــری 

انجــام دهــد.
راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
شــهرداران می بایســت نســبت بــه 
ــکیات  ــارت تش ــازی چ ــب س متناس
شــهرداری  در  بحــران  مدیریــت 
همــت  خــود  پرســنل  آمــوزش  و 

باشــند. داشــته  مضاعــف 
ــی  ــش بین ــه پی ــاره ب ــا اش ــی ب باالی
ماه هــای  در  شــدید  بارش هــای 
پیــش رو، گفــت: ویژگــی بارش هــا 
ــه ای اســت  در ماه هــای پیــش رو بگون
ــوده  ــه از شــدت بیشــتر برخــورد ب ک
و در مــدت زمــان کوتاهــی حجــم 

ــت و  ــم داش ــی خواهی ــاالی بارندگ ب
ــی مســیل ها  ــتا الیروب ــن راس در همی
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان 
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــاه اف کرمانش
شــهرداران می بایســت بــا جدیــت 
ــت و  ــی، رف ــث الیروب ــه بح ــتر ب بیش
روب و هدایــت  آب هــای ســطحی 
ــه  ــز ک ــه خی ــاط حادث ــت نق و مدیری
مســیر تجمــع یــا تــردد جمعیــت 
می باشــد توجــه کــرده و اقدامــات 

پیشــگیرانه را بعمــل آورنــد.
ــارت  ــان نظ ــن خواه ــی همچنی باالی
جــدی و برخــورد قانونــی شــهرداران 
ــه  ــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز ب ب
ــا  ــم رودخانه ه ــژه در بســتر و حری وی

شــد.
ــا اشــاره  مدیــرکل مدیریــت بحــران ب
بــه ابــاغ اعتبــار 22 میلیــارد تومانــی 
ــی از  ــارت ناش ــران خس ــل جب از مح
خواهــان  شــهرداری ها،  بــه  ســیل 
ــا  ــت نامه ه ــه موافق ــریع در مبادل تس
پروژه هــای  موقــع  بــه  اجــرای  و 

ــد. ــده ش ــن ش تعیی
وی در پایــان خواهــان تدویــن برنامــه 
محــور،  جامعــه  بحــران  مدیریــت 
مشــارکت جویانــه و مســئولیت پذیــر 
شــهروندان شــد و گفــت: در مــواردی 
ــهروندان ریشــه  ــه ش ــارت ب ــه خس ک
ــدام  ــدم اق ــا ع ــگاری و ی ــهل ان در س
ــوع  ــد، موض ــته باش ــگیرانه  داش پیش
هیات هــای  در  بررســی  قابــل 
ــت و  ــی اس ــع قضای ــات و مراج تخلف
در چنیــن مــواردی امــکان کمــک 
ــران خســارت توســط  ــن جب ــه تامی ب

ــنا ــود ندارد./ایس ــت وج دول

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه:

شهرداران مانع ساخت و ساز در حریم رودخانه ها شوند


