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2 تصفیه خانه فاضالب تا پایان سال جاری وارد 
مدار بهره برداری می شود

معاون استاندار کرمانشاه:

اعطای تسهیالت ارزان قیمت به صاحبان ایده  در حوزه  
گردشگری و آی.تی

افتتاح بزرگ ترین طرح یادداشت سردبیر
توسعه آب و خاک در استان کرمانشاه

فاضــاب    و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن  ــاح ای ــن افتت اســتان کرمانشــاه در آیی
از  بهره بــرداری  بــا  گفــت:  پــروژه،  دو 
ــای چشــمگیری  ــاهد ارتق ــرح، ش ــن ط ای
در زمینــه جمــع آوری، تصفیــه و دفــع 
ــود. ــاوه خواهیــم ب فاضــاب شــهری در پ

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
هــر  بــه  گفــت:  کرمانشــاه  اســتاندار 
  IT و  گردشــگری  حــوزه  در  ایــده ای 
درصــدی   ۴ قیمــت  ارزان  تســهیات 
بــدون نوبــت پرداخــت خواهــد شــد.

وضعیت نابه سامان چاپ کتاب 

         عبداهلل سلیمانی

در کشور ما وضعیت نشر و چاپ کتاب هم شبیه اوضاع دیگر شده 
است در گذشته ناشران و مدیران نشر،معموال خود آشنا به قلم واهل 
کتاب بودند  و انسان های اهل مطالعه و اهل فکر. برای آنها بسیار 
مهم بود چه کارهایی چاپ شود چه کارهای چاپ نشود آنها نویسنده 
آنها مطلع می  با کتاب  ارتباط  اتفاق در  از کوچکترین  را  و مولف 
کردند با احترام وخضوع حق و حساب نویسنده را پرداخت می کردند. 
چارچوب مشخصی داشتتند هر کدام از ناشران در موضوعاتی که 
امسال  داشتند.  مشخصی  و  گویا  می کردندشناسنامه  چاپ  کتاب 
ناشران  که  عناوینی  و  داشتم  کتاب  نمایشگاه  در  گذاری  و  گشت 
چاپ کرده بودند را با دقت ماحظه کردم رفتار آنها با اهل کتاب 
گویای  برخوردها  و  رفتارها  و شاعران جوان.  نویسندگان  ویژه  وبه 
خیلی از مسائل بود غلبه روحیه سوداگری وکسب سود به هرقیمت،  
اینکه امروز کسب درآمد و پول دغدغه اول بیشترناشران می باشد 
گویا بسیاری از ناشران درجه اول و معتبر دیگر به گزینش و نوع کار 
که چاپ میکنند اهمیت چندانی نمی دهند متاسفانه امروز وضعیت 
نابسامان جامعه  به وضعیت نشر هم رسیده است اما با وجود همه 
این نابسامانی ها بودند ناشرانی که همچنان در این مورد هیچ بهانه 
با مدیریت جناب فریاد  ای را قابل قبول نمی دانستندنشر داستان 
شیری از جمله این ناشرانی است که هم چنان با دقت و وسواس 
به کار چاپ می پردازند جناب شیری که شاعری توانا است در کنار 
و  تمام توجه  ناشر ای است  از جمله  توکلی  همسرش خانم سحر 
نویسندگان  می کنند و  به مولفین و  همت خود را صرف خدمت 
ازآن روحیه ی سوداگرانه و داللی که بر بعضی از ناشرین حاکم است 
به دورهستند زیرا این دو عزیز در عین ناشر بودن در درجه نخست  
نویسنده و مولف هستند و به نویسندگان احترام می گذارند. امیدوارم 
وضعیت نشر و چاپ کتاب به گونه ای شود که احترام قلم بیش از 
بر  قلم  بر  را  یسنده ای که عصاره جان خود  نشودو  این خدشه دار 
صفحه کاغذ جاری می کند همچنان با عشق و امید بنویسد و دین 

خود را به جامعه  ادا کند.

شاهین سلحشور

برای آنانی که ازقافله بسیارجلوترند
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2خبـر

صنعت برق غرب کشور 
برای تأمین مطمئن 

برق هموطنان آمادگی 
کامل دارد

5شعـر

شعری از 
ناظم حکمت

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره 
بــه مهمتریــن اقداماتــی کــه  ســال گذشــته در اســتان انجــام شــده، 
ــد در  ــزار و ۳۸۹ مشــترک جدی ــال گذشــته ۱۵ ه ــرد: س ــار ک اظه

اســتان اضافــه شــد.
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــری ک ــت خب ــی در نشس ــی مرآت امیدعل
صنعــت بــرق در شــرکت توزیــع بــرق کرمانشــاه برگــزار شــد افــزود: 
در ســال گذشــته حــدود ۱.6 میلیــارد تومان خســارت ســرقت ســیم 
ــرق وارد شــده و هــر روز گزارشــی از ســرقت  ــع ب ــه شــرکت توزی ب

ــد. ــاه می رس ــبکه در کرمانش ش

*۱۰ هزار انشعاب غیر مجاز در کرمانشاه
وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ســرقت ها وجــود انشــعابات غیرمجــاز 
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــل می کن ــه شــبکه تحمی ــادی ب ــز خســارات زی نی
اگــر چــه تعــداد انشــعابات غیرمجــاز مــدام در حــال تغییــر اســت، 
امــا مــی تــوان گفــت حــدود ۱۰ هــزار انشــعاب غیرمجــاز در 

ــم. ــاه داری کرمانش
مرآتــی اظهــار کــرد: برخــی از انشــعابات بــه صــورت مشــهود بــرق 
ســرقت می کننــد و بخــش دیگــری از ســرقت بــرق نیــز بــه صــورت 

دســتکاری کنتــور اســت.
ــر شــبکه  ــزار کیلومت ــازده ه ــی از وجــود بیــش از ی ــی مرآت امیدعل
فشــار متوســط، بیــش از 6۹۰۰ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، ۱7 
هــزار دســتگاه ترانســفورماتور و بیــش از 26۰ فیــدر هــم در اســتان 

خبــر داد.

* تامین برق سه روستای استان کرمانشاه
وی اشــاره ای بــه آخریــن وضعیــت زیــر ســاخت ها و پوشــش بــرق 
ــش از 76۳  ــون بی ــم اکن ــزود: ه ــت و اف ــاه داش ــتان کرمانش در اس
هــزار مشــترک تحــت پوشــش شــرکت توزیــع بــرق اســتان هســتند.

وی همچنیــن از تامیــن بــرق ســه روســتاهای اســتان نیــز در ســال 
گذشــته خبــر داد و عنــوان کــرد: ۱6۴ حلقــه چــاه کشــاورزی نیــز 

برقرســانی شــد.
مرآتــی پیــک بــرق مصرفــی در ســال ۹7 را نیــز 727 مــگاوات اعام 
کــرد و یــادآور شــد: ســال گذشــته موفــق شــدیم ۱۹ مــگاوات کمتــر 
از آنچــه کــه شــرکت توانیــر بــه عنــوان ســقف پیــک مصرفــی بــرای 

مــا مشــخص کــرده بــود، بــرق مصــرف کنیــم.
ــع  ــات شــرکت توزی ــی از افزایــش ۴۸ درصــدی وصــول مطالب مرآت
نیــروی بــرق اســتان در ســال گذشــته هــم خبــر داد و عنــوان کــرد: 
میــزان وصــول مطالبــات ســال گذشــته در اســتان ۱۰۰ درصــد بــود.

وی اظهــار کــرد: ســال گذشــته کاهــش نیــم درصــدی تلفــات بــرق 
را نیــز در اســتان داشــتیم کــه بــدون احتســاب مناطــق زلزلــه زده 

بــه ۱۴.76 درصــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه  تامیــن 
بــرق منطقــه ویــژه اقتصــادی قصرشــیرین را نیــز از دیگــر اقدامــات 
مهــم انجــام شــده در ســال گذشــته دانســت و تاکیــد کــرد: بــرای 
ــار داشــتیم کــه ۱۰۰درصــد  ــارد تومــان اعتب ــروژه ۱.۵ میلی ــن پ ای
ــع قصرشــیرین  ــوق توزی ــق پســت ف ــم و از طری آن را جــذب کردی

بــرق منطقــه تامیــن شــد.
ــرق  ــن ب ــرای تامی ــم ب ــی ه ــات خوب ــرد: اقدام ــح ک ــی تصری مرآت
بازارچه هــای مــرزی اســتان از جملــه بازارچــه ســومار انجــام دادیــم 
و تامیــن بــرق بازارچه هــای دیگــر از جملــه شــیخ صله نیــز در 

ــتور کار اســت. دس

* خســارت ۱3۰ میلیــارد تومانــی تاسیســات بــرق اســتان 
در زلزلــه ســال 96

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره 
ــتان در  ــرق اس ــات ب ــی تاسیس ــارد تومان ــارت ۱۳۰ میلی ــه خس ب
زلزلــه ســال ۹6، گفــت: بــرای جبــران بخشــی از ایــن خســارت ۳2 
میلیــارد تومــان بــرای مــا در نظــر گرفتــه شــد کــه ســال گذشــته 

۱7.۸ میلیــارد تومــان آن تخصیــص پیــدا کــرد.
ــم  ــا داری ــت: بن ــز گف ــرکت نی ــال ۹۸ ش ــای س ــاره برنامه ه وی درب
امســال نیــز وصــول مطالبــات را بــه میــزان ۱۰۰ درصــد نگــه داریــم.

ــزان  ــده می ــزی ش ــن برنامه ری ــئول، همچنی ــن مس ــه ای ــه گفت ب

ــد و  ــدود ۱2.۸ درص ــه ح ــدی ب ــش دو درص ــا کاه ــرق ب ــات ب تلف
ــد. ــاری برس ــال ج ــه در س ــه 27۰ دقیق ــز ب ــی نی ــزان خاموش می

ــز  ــدار اســتان نی ــت روســتاهای برق ــن وضعی ــاره آخری ــی درب  مرآت
گفــت: اکنــون 2۵26 روســتای اســتان بــا ۱۵۴ هــزار و ۸۳۹ خانــوار 
ــای  ــد خانواره ــادل ۹۹.6 درص ــت مع ــن جمعی ــه ای ــد ک ــرق دارن ب

روســتایی اســتان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون هیــچ روســتای بــدون بــرق بــاالی 
ــه  ــتاهایی ک ــرد: روس ــد ک ــم، تاکی ــتان نداری ــواری در اس ــج خان پن
ــا  ــد و ی ــت دارن ــوار جمعی ــج خان ــر پن ــا زی ــتند ی ــرق هس ــدون ب ب

ــی اســت. ــا فصل ــت ســاکن در آنه جمعی

*۴۰ درصــد مطالبــات بــرق مربــوط بــه بخــش عمومــی و 
ادارات اســت

وی در ادامــه از مطالبــات ۱۴۰ میلیــارد تومانــی ایــن شــرکت هــم 
ــی و  ــای عموم ــه بخش ه ــوط ب ــد آن مرب ــه ۴۰ درص ــرد ک ــاد ک ی

ــت. ــتگاه ها اس دس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه در ادامــه دربــاره 
وضعیــت انرژی هــای نــو در اســتان نیــز یــادآور شــد: هــم اکنــون از 
ــام مســاجد و مــدارس ۱۵۰ کیلــو وات و از ســاختمان های  پشــت ب

شــرکت بــرق نیــز ۸۰ کیلــوات بــرق تولیــد می شــود.
ــز از  ــی نی ــرق تضمینــی پنــج کیلووات ــد ب ــان اینکــه خری ــا بی وی ب
ــوار روســتایی اســتان صــورت می گیــرد، خاطرنشــان کــرد:  ۵۰ خان

بــرای توســعه ایــن طــرح برنامــه داریــم.
ــر داد  ــزاری خب ــرم اف ــدازی ن ــری راه ان ــن از پیگی ــی همچنی  مرآت
کــه می توانــد ســاعت و زمــان خاموشــی های احتمالــی را بــه 

ــد. ــام کن ــترکین اع مش
ــه  ــز در زمین ــل توجهــی نی ــات قاب ــن مســئول، اقدام ــه  ای ــه گفت ب
قرائــت الکترونیکــی کنتورهــا و قرائــت از راه دور در برخــی از مناطق 
ــه  ــورت گرفت ــامی ص ــازار اس ــی از ب ــاژ ارگ و بخش ــه پاس از جمل

اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا بیــان 
ــار  ــی ب ــش 7۳ مگاوات ــال کاه ــتان امس ــک تابس ــرای پی ــه ب اینک
مصرفــی بــرای کرمانشــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت، افــزود: ســهم 
هــر بخــش از جملــه بخــش کشــاورزی، مشــترکین خانگــی، ادارات 

و ... در ایــن طــرح مشــخص اســت.
ــکاری الزم  ــه هم ــی ک ــرای بخش های ــئول، ب ــن مس ــه ای ــه گفت  ب
ــن زمینــه را داشــته باشــند مشــوق های نیــز در نظــر گرفتــه  در ای

شــده اســت.
ــر  ــاوه ب ــز ع ــرف نی ــر مص ــترکین پ ــرای مش ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــت  ــه از اول اردیبهش ــوب ک ــت مص ــدی قیم ــت درص ــش هف افزای
اعمــال می شــود، بــر اســاس میــزان مصــرف تــا ۱6 درصــد بــه نــرخ 

ــه خواهــد شــد. مصــرف اضاف

* خسارت سیل اخیر  به زیر ساخت های خطوط برق
وی دربــاره خســارتی کــه در ســیل اخیــر بــه زیرســاخت های 
ــات  ــم اقدام ــی رغ ــز گفــت: عل ــرق اســتان وارد شــده نی خطــوط ب
پیشــگیرانه ای کــه انجــام دادیــم میــزان خســارت 7۰ میلیــارد تومان 
بود.مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بیــان 
کــرد: مجمــوع هزینــه بــرق مصرفــی مناطــق زلزلــه زده طــی مــدت 
ــت  ــت دول ــه هیئ ــود ک ــان ب ــارد توم ــادل 22 میلی ــده مع ــر ش ذک
ــوز پرداخــت نشــده  ــا هن ــد ام ــد پرداخــت کن ــون بای ــاس قان براس

اســت.
مرآتــی بــا بیــان اینکــه از یکــم مهــر مــاه ۹7 بــه بعــد کنتورهــای 
ــه زده قرائــت شــد امــا تاکنــون هزینــه آنچنانــی  ــرق مناطــق زلزل ب
ــودن  واریــز نشــده اســت افــزود: پیشــنهاد داده شــد کــه رایــگان ب
بــرق مصرفــی در مناطــق زلزلــه زده تــا پایــان ســال ۹7 اعمــال شــود 

امــا هنــوز موافقــت اعــام نشــده اســت.
ــی در تابســتان امســال  ــت خاموشــی های احتمال ــاره وضعی وی درب
نیــز اظهــار کــرد: اگــر مشــترکین همــکاری داشــته باشــند امســال 

ــت. ــم داش ــده نخواهی ــزی ش ــی های برنامه ری خاموش

گزارش: فاطمه کریمی

۱5 هزار و 38۹ مشترک جدید در استان کرمانشاه
به مناسبت روز صنعت برق نشست خبری با اصحاب رسانه در توزیع برق کرمانشاه برگزار شد
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رسیدگی به تخلفات شرکت ها و رانندگان بخش 
حمل و نقل کاال و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ در سال گذشته

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه

برگزاری محفل جزءخوانی قرآن کریم بصورت روزانه در
 امامزاده ابراهیم)ع( طاقبستان

پروژه های مخابرات منطقه کرمانشاه همزمان باسفر
جناب آقای دکترروحانی،ریاست محترم جمهورافتتاح گردید

معلمان ماندگارترین افراد در زندگی هستند

ــال،  ــوط انتق ــروژه خط ــاح پ ــن افتت آیی
شــبکه جمــع آوری و تصفیــه خانــه 
بهــره  آغــاز  و   2 شــماره  فاضــاب 
ــن  ــرح تأمی ــه اول ط ــرداری از مرحل ب
آب بلندمــدت شــهر پــاوه از چشــمه 
ی هانــی کــوان بــه صــورت ویدیــو 
کنفرانــس توســط رئیــس جمهــور و 
باحضــور وزیرنیــرو، معــاون آب و آبفــای 
وزارت نیــرو و مدیرعامــل شــرکت آب و 

ــد. ــاز ش ــور آغ ــاب کش فاض
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان کرمانشــاه در آییــن افتتــاح ایــن 
دو پــروژه، گفــت: بــا بهره بــرداری از 
ایــن طــرح، شــاهد ارتقــای چشــمگیری 
ــع  ــه و دف ــع آوری، تصفی ــه جم در زمین
فاضــاب شــهری در پــاوه خواهیــم بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان کرمانشــاه، مهنــدس 
علیرضــا تخــت شــاهی افــزود: 8 تصفیــه 
ــرداری  ــره ب ــدار به ــه فاضــاب درم خان
ــردر  ــه دیگ ــه خان ــد و 3 تصفی قراردارن

ــا  ــای آنه ــه 2 ت ــم ک ــرا داری ــت اج دس
تــا پایــان ســال جــاری و تصفیــه خانــه 
ــدار  ــده وارد م ــال آین ــز در س ــوم نی س

ــرداری خواهنــد شــد. بهــره ب
بــا   99 ســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وزارت  عالــی  مقــام  هــای  حمایــت 
ســال  محلــی،  و  ملــی  مســئولین  و 
ــد  ــرای بخــش فاضــاب خواه ــی ب خوب
بــود، افــزود: 6 تصفیــه خانــه مرکــز 

شهرســتان وارد مــدار بهــره بــرداری 
مــی شــوند و تمامــی مراکــز شهرســتانها 
ــد  ــه فاضــاب خواهن ــه خان دارای تصفی
احــداث  بــرای  اینکــه  ضمــن  شــد 
شــهر   11 فاضــاب  خانــه  تصفیــه 
ــن  ــر تأمی ــز منتظ ــتان نی ــک اس کوچ
ــاده  ــاری م ــف اعتب ــذ ردی ــار و اخ اعتب

هســتیم.  23
ــماره  ــه ش ــه خان ــه داد: تصفی وی ادام

یــک شــهر پــاوه بــا 51 کیلومتــر خــط 
انتقــال و شــبکه جمــع آوری و تصفیــه 
خانــه بــا ظرفیــت 4700 مترمکعــب در 
شــبانه روز در ســال 1387 مــورد بهــره 
بــرداری قرارگرفــت و فــاز بعدی)تصفیــه 
ــرای  ــر اج ــتمل ب ــماره 2( مش ــه ش خان
36 کیلومتــر خــط انتقــال و شــبکه 
ــه  ــه خان ــاخت تصفی ــع آوری و س جم
ــک  ــدول ی ــق 1420 در دو م ــرای اف ب
 1700 ظرفیــت  بــا  هرکــدام  دو  و 
ــف شــد  ــبانه روز تعری ــب در ش مترمکع
ــال  ــک آن در س ــدول ی ــداث م ــه اح ک

ــد. ــاز گردی 1390 آغ
مهنــدس تخــت شــاهی افــزود: بــا بهــره 
ــه  ــه خان ــک تصفی ــدول ی ــرداری از م ب
شــماره 2، شــهر پــاوه در مجمــوع از 
87 کیلومتــر خــط انتقــال و شــبکه 
جمــع آوری و همچنیــن 2 تصفیــه خانه 
مجــزا، مجموعــا بــا ظرفیــت 6400 
ــد  ــره من ــبانه روز به ــب در ش مترمکع

ــد. ــد ش خواه

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(

اجرای احکام شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه
شماره صورتمجلس: 980900849000026

شماره پرونده: 9609988312300785
شماره بایگانی شعبه: 970805

تاریخ تنظیم: 98/1/21 
صورتمجلس 

در پرونده اجرایی کاسه 970805 اجرای احکام شعبه 7 مدنی کرمانشاه له خانم 
نرگس وحیدی  و علیه آقای محمد حسین فاخری به خواسته تعداد 98 قطعه 
سکه تمام بهار آزادی ، اجرای احکام شعبه فوق در نظردارد یک شماره تلفن دائمی 
را  آقای محمد حسین فاخری  به  به شماره 09121554324 متعلق  اول  همراه 
از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.شماره مذکور مورخ 97/10/5 توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 26000000ریال ارزیابی گردیده است که 
مزایده آن برای روز سه شنبه مورخ 98/3/7 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. 
طالبین و خریداران می توانند در روز وساعت مقرر جهت شرکت درمزایده در این 
اجرا حاضر شوند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کس که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید برنده شناخته خواهد شد و مکلف است 10 0/0 بهای پیشنهادی 
را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171293752003 بانک 
ملی واریز و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مزبور واریز کند و اال مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.)ضمنا متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست 10 در صد قیمت کارشناسی را قبل از شروع مزایده پرداخت 

ورسید آن را تحویل دهند(

دادورز شعبه هفتم مدنی دادگستری کرمانشاه- سلیمانی فر

آگهی تغییرات شرکت بذر گستر قره باغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
348 و شناسه ملی 10660013793 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
باکدملی  محمدی  مهتاب  خانم   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/12/25
باکدملی  محمدی  مهسا  خانم   ، مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان   3379952737
3379982784 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمدی با کدملی 
3369867796بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک ، سفته ، 
برات ، اوراق بهادار با امضای منفرد آقای احمد محمدی )مدیر عامل و عضو هیئت 
نامه  اوراق عادی و سایر  بود  اعتبار خواهد  دارای  با مهر شرکت  ( همراه  مدیره 
های اداری با امضای آقای احمد محمدی )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( و یا 
خانم مهتاب محمدی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سر پل ذهاب )453202(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کاو  انرژی  پادیر  شرکت  تغییرات  آگهی 
11522 و شناسه ملی 10660115316 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف : 1- آقای فریبرز والئی به شماره 
ملی 3360455551 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای آرش رضائی چقابلکی 
به شماره ملی 3256528767 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای علیرضا 
رضائی چقابلکی به شماره ملی 3369824752 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر 
عامل که همگی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء 
مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمانشاه )453200(

آگهی تغییرات شرکت دوهزاروپانصدوپنجاه وچهار شرکت تعاونی به شماره ثبت 896 و شناسه ملی 10861718084 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: قند کله حتی به صورت 
شکسته -بسته بندی حبوبات و غات و برنج-بسته بندی قند و شکر - بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی )طعام( - بسته بندی سویا -خدمات به سایر شرکت های 
خصوصی و دولتی-صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز-انجام عقود اسامی با بانکها- مشارکت با دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی- تفویض و اخذ نمایندگی-
شرکت در مناقصات و مزایدات- ایجاد شعبه. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسام آباد غرب )453198(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  باغ  قره  گستر  بذر  شرکت  تغییرات  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10660013793 ملی  شناسه  و   348 ثبت 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
به  محمدی  احمد  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -
کدملی:3369867796 ،خانم مهسا محمدی به کدملی3379982784 و خانم 
مهتاب محمدی به کدملی:3379952737 برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
-موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه 
ملی 10320862794 به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رستمی به شماره 
ملی3369334712 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب 
اداره کل ثبت  ترازنامه و صورتهای مالی سال 1396 تصویب گردید.  شدند. - 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  کرمانشاه  استان  اماک  و  اسناد 

سر پل ذهاب )453201(

آگهی تغییرات شرکت پادیر انرژی کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11522 
و شناسه ملی 10660115316 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیات مدیره عبارتند 
:علیرضا رضائی چقابلکی بشماره ملی 3369824752 آرش رضائی چقابلکی  از 
بشماره ملی 3256528767 فریبرز والئی بشماره ملی3360455551 که برای 
بشماره  اصلی(  )بازرس  منش  یزدان  سپیده   -  2 شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت 
ملی  بشماره  البدل(  علی  )بازرس  خشکه  توه  نجفی  پری   6160020595 ملی 
3256417426 برای مدت یک سال مالی بعنوان بازرسان شرکت انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمانشاه )453199(

۲ تصفیه خانه فاضالب تا پایان سال جاری وارد مدار بهره برداری می شود
مدیرعامل آبفا استان کرمانشاه:

نقــل جــاده ای  مدیــرکل راهــداری و حمــل و 
اســتان کرمانشــاه از برگــزاری 84 جلســه کمیســیون 
ــات  ــه تخلف ــه منظــور رســیدگی ب ــاده 11 و 12 ب م

شــرکت هــای حمــل و نقــل 
کاال و مســافر و همچنیــن 
راننــدگان حمــل و نقــل کاال 
و مســافر بــرون شــهری خبــر 

داد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی   ب
ــل  ــداری و حم اداره کل راه
اســتان  ای  نقــل جــاده  و 
کرمانشــاه، مهنــدس فریبــرز 

کرمــی اظهــار داشــت: درراســتای نظــارت بــر 
ــل  ــل و نق ــررات حم ــن و مق ــق قوانی ــراي دقی اج
ــه  ــرون شــهری، جلســات کمیســیون رســیدگی ب ب

تخلفــات شــرکت هــای فعــال  و راننــدگان در بخــش 
حمــل و نقــل کاال و مســافر، رســیدگی و تصمیمــات 

ــد. ــادر ش ــه  ص ــکام مربوط ــاذ و اح الزم اتخ
وی در خصــوص تخلفــات 
انجــام شــده در بخــش 
فعــال  ــای  ه ت  ک ر ـ ـ ش
در حمــل و نقــل کاال و 
ــت:  ــوان داش ــافر عن مس
56 جلســه در کمیســیون 
ــاده 12 تشــکیل شــده  م
وکل آرای صــادر شــده 
ــیون،221  ــن کمیس در ای
ــوده کــه 26 رأی آن تذکــر کتبــی، 115 رأی  رأی ب
ــه  ــز ب ــه و 16 رأی نی ــدی،64 رأی تبرئ ــه نق جریم

ــت. ــده اس ــر ش ــت منج ــه فعالی ــو پروان لغ

ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر  مومنی  سعید  مهندس 
گاز ایران طی  سفر یکروزه به استان کرمانشاه ضمن 
دیدار با مهندس بازوند استاندار وصفری نماینده مردم 
شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسامی و ارائه 
ازشرکت  بازدیدی  طی  گازاستان،  عملکرد  گزارش 
گازاستان ازنزدیک درجریان روند گازرسانی به پروژه 

ها و ارائه خدمات به مشترکین قرار گرفت.
طی  گازاستان:  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گاز  شرکت  کارکنان  با  مشترک  وجلسه  بازدید  این 
گازاستان ضمن  مدیرعامل  ابتدا  در  کرمانشاه،  استان 
گازرسانی  وضعیت  آخرین  از  گزارشی   ، خیرمقدم 
را  جاری  سال  اقدام  دردست  های  پروژه  و  دراستان 

ارائه نمودند.
وجود  نمودند:  بیان  شهبازی  مهندس  درادامه 
ارائه مجوزهای الزم از سوی  مشکاتی از جمله عدم 

های  چالش  اداری،  ونیزکمبودفضای  ذیصاح  مراجع 
پیش روی گازاستان درراستای ارائه خدمات مطلوب و 

انجام بموقع پروژه ها می باشند .
مطلوب  خدمات  تشکرازارائه  ضمن  مومنی  مهندس 
سیل  بحران  در  استان  گاز  شرکت  مجموعه 
زیر  از  پایداردرراستای حمایت  اخیر،خدمات مستمرو 
پدافند  ازجمله  تمهیدات الزم  به  را منوط  ها  ساخت 
اقدامات  غیرعامل ، مقاوم سازی شبکه ها وهمچنین 
به حداقل  به جهت  بحران  بعداز  و  ، حین  قبل  الزم 
رساندن خسارات به تأسیسات و شبکه های گازرسانی 

را ضروری دانست.
درادامه : با توجه به فرصت باقی مانده جهت گازرسانی 
به روستاها از محل بودجه پروژه های بند ق ، تسریع 
گاز  کاری  برنامه  اولویت  را  ها  پروژه  این  اجرای  در 

استان در سال جاری عنوان نمود.

محفل جزءخوانی قرآن کریم در امامزاده ابراهیم)ع( 

طاقبستان هر روز در ماه مبارک رمضان برگزار می 
شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
مبارک  ایام  در  روز  این محفل هر  ستان کرمانشاه؛  ا
مقدس  آستان  در  عصر   17:30 ساعت  از  ن  ا ض م ر

امامزاده ابراهیم)ع( طاقبستان برگزار می شود.
و  نماز  اقامه  با  همراه  محفل  این  است؛  ی  ن ت ف گ
سفره افطاری و پخش زنده از شبکه زاگرس برگزار         

می شود.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه، 
پروژه های مخابراتی آماده افتتاح استان که بامجموع 
اعتباربالغ بر351،680 میلیون ریال به اتمام رسیده 
آقای  حضور  با  کارگر  باروزجهانی  مصادف   ، است 
وزارت  ونوآوری  فناوری  معاونت  جهانگرد،  مهندس 
ویدئوکنفرانس  ازطریق  اطاعات  وفناوری  ارتباطات 
درمحل ساختمان مرکزی مخابرات استان کرمانشاه 

وبافرمان ریاست محترم جمهور افتتاح شد.
طی  قبادیان  مهندس  گزارش،آقای  این  براساس 
تمامی  کارگربه  روزجهانی  تبریک  ضمن  سخنانی 
وارتباطات  مخابرات  عرصه  زحمتکش  همکاران 
،پروژه های آماده افتتاح دراین مراسم راحاصل تاش 
شبانه روزی کارکنان خدوم مخابرات استان دانست 
جمهوربه  محترم  کردسفرریاست  واظهارامیدواری 
برای  خیروبرکت  منشا  شهیدپرورکرمانشاه  استان 

آحاد مردم استان به ویژه درحوزه ict باشد.
منطقه  مخابرات  شده  افتتاح  های  پروژه  عناوین 

کرمانشاه دراین مراسم بدین شرح است: 
باهدف  اول  1-نصب وارتقاءتعداد 119 سایت همراه 
استان  درسطح  اول  همراه  ارتباطی  پوشش  تکمیل 
 54 وتعداد   3G سایت    65 تعداد  شامل  کرمانشاه 

سایت 4.5G بااعتبار 171،400 میلیون ریال
 50 میزان  به  استان  درسطح  فیبرنوری  2-توسعه 

کیلومتربااعتبار 50،000 میلیون ریال
3-توسعه سیستم های دسترسی شامل 20 دستگاه 
کافونوری ومینی کافودرسطح استان بااعتبار 80،000 

میلیون ریال
بااعتبار  استان  درسطح  باندپهن  پورتهای  4-توسعه 

22،280 میلیون ریال
5-نصب وراه اندازی تجهیزات انتقال درسطح استان 

بااعتبار 28000 میلیون ریال
گفتنی است دراین آیین ،مهندس یافتیان عضوهیات 
یوسف  ایران،مهندس  مخابرات  شرکت  مدیره 
ومسئولین  سیارایران،  ارتباطات  پورمشاورشرکت 
این  درحاشیه  نیزحضورداشتندو   ict حوزه  استانی 
مراسم راهکارها وهمکاریهای بین بخشی جهت توسعه 

ارتباطی استان موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت.

معلمان   : گفت  کرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
ماندگارترین افراد در زندگی هستند .

خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  پراو  آوای  گزارش  به 
استان  بهزیستی  مدیرکل  مدنی  جوان،رضوان 
تحت  کودک  مهد های  مدیران  جمع  در  کرمانشاه 
معلم  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  بهزیستی  نظارت 
گفت : معلمان ماندگارترین افراد در زندگی هستند 

و از آن ها درس های بسیاری در زندگی گرفته ایم.
مربیان  شما  و  معلمان  حضور  تاثیر   : گفت  وی 
مهد های کودک بر تربیت کودکان بیشتر از خانواده 

هاست و سختی کار شما عزیزان قابل درک، مشاهده 
و تقدیر است.

رضوان مدنی افزود : مشکاتی در زمینه های مختلفی 
کاری شما وجود دارد، اما همواره مهد های کودک در 
مشکات و بسیاری از لحظات یاور بهزیستی بوده و 
 : افزود  است.وی  بوده  ارزشمند  همواره  شما  حضور 
جمعیت بسیار زیادی از استان به دلیل وظایف متعدد 
بهزیستی با این سازمان در ارتباط هستند از کودکان 
گرفته تا سالمندان که رسیدگی به امورات این اقشار 

نیازمند همت واال و عنایت خداوند متعال است.

کرمانشاهیان ۱۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

استان  امداد  کمیته  زکات  اجرایی  اداره  یس  ئ ر
خیر  مودیان   97 سال  در  گفت:  مانشاه  ر ک
کرمانشاهی با پرداخت 15 میلیارد و 770 میلیون 
تومان زکات، رتبه اول کشور را از نظر تحقق برنامه 

به خود اختصاص داده اند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، رضا طاهری، 
استان  امداد  کمیته  زکات  اجرایی  اداره  یس  ئ ر
تبلیغات  سازمان  روسای  همایش  در  مانشاه  ر ک
از سوی  با محوریت ترویج و تبلیغ زکات  اسامی 
مبلغان در شهرستان گیانغرب، گفت: بیش از 82 
درصد از مجموع روستاهای دارای اقام زکات در 
می  پرداخت  را  الهی  واجب  این  کرمانشاه،  ستان  ا

کنند.
اینکه مودیان خیر کرمانشاهی در  بیان  با  طاهری 

سال 97 بیش از 15 میلیارد و 770 میلیون تومان 
زکات پرداخت کردند، افزود: این میزان زکات جمع 
گذشته  سال  اباغی  برنامه  به  نسبت  شده  ری  و آ
168 درصد رشد داشته و کرمانشاه از نظر تحقق 

برنامه در کشور رتبه اول را کسب کرده است.
آوری  جمع  زکات  از  درصد   62 داد:  ادامه  ی  و

امور  در  و  زدایی  فقر  به منظور  شده در سال 97 
محرومین هزینه شده و 38 درصد نیز صرف ساخت 
المنفعه همچون  و مرمت 147 پروژه عمرانی عام 

مسجد، غسالخانه و کتابخانه در استان شده است.
در  زکات  آوری  تعهد جمع  اینکه  بیان  با  هری  طا
میلیون  و 800  میلیارد  از 25  بیش  نیز  سال 98 
تومان است، عنوان کرد: با توجه به افزایش نزوالت 
بخش  در  استان  ظرفیت  و  جاری  سال  در  ی  و ج
کشاورزی رشدی62 درصدی در امر پرداخت زکات 

نسبت به عملکرد سال 97 پیش بینی می شود.
استان  امداد  کمیته  زکات  اجرایی  اداره  یس  ئ ر
از  تومان  میلیارد   7 حدود  کرد:  تصریح  مانشاه  ر ک
زکات پیش بینی شده برای سال 98 سهم زکات 

فطره خواهد بود.



خبــر 3

ــل خواســته های  رئیــس جمهــوری گفــت: در مقاب
دشــمنان  یاوه گویی هــای  و  غیرمنطقــی  ــاروا،  ن
ــد  ــه بای ــدارد، البت راهــی جــز ایســتادگی وجــود ن
توقعــات خــود را بــا شــرایط فعلــی کشــور تطبیــق 
ــرای تولیــد و اتحــاد را مضاعــف  دهیــم و تــاش ب

کنیــم.
ــر  ــا، دکت ــل از ایرن ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــی عصــر روز چهارشــنبه در جلســه  حســن روحان
اســتان کرمانشــاه در محــل  داری  ا شــورای 
ــه از روز  ــردی ک ــوان ف ــه عن ــزود: ب ــتانداری اف اس
اول انقــاب از ســال 1342 بــه عنــوان یــک ســرباز 
در کنــار انقــاب بــودم، در دوران دفــاع مقــدس در 
کنــار رزمنــدگان مســئولیت داشــتم و در حــوادث 
ــرایطی  ــتم، ش ــور داش ــش حض ــز کمابی ــدی نی بع
کــه دشــمنان در ســال 97 و 98 بــرای کشــور 
ــت. ــختی اس ــیار س ــرایط بس ــد، ش ــاد کرده ان ایج

ــک  ــروز ی ــمنان ام ــت: دش ــوری گف ــس جمه رئی
ــت  ــه مل ــی را علی ــادی و روان ــزرگ اقتص ــگ ب جن
ــت  ــد کــه دول ــردم بدانن ــد و م ــاز کرده ان ــران آغ ای
ــامی  ــوری اس ــئوالن جمه ــان و مس ــب آن منتخ

آغازگــر ایــن درگیــری اقتصــادی نبوده انــد.
ــر  ــا آغازگ ــم م ــی ه ــگ تحمیل ــزود: در جن او اف
جنــگ نبودیــم امــا اجــازه ندادیــم دشــمن پیــروز 
ــور در  ــاک کش ــب از خ ــک وج ــی ی ــود و حت ش
اختیــار دشــمن قــرار بگیــرد و توانســتیم بــا 
اتحــاد، فــداکاری و بــاور بــه شــرایط از آن دوران و 

ــم. ــور کنی ــزرگ عب ــکات ب مش
ــی 26 دی   ــا از روز اجــرای برجــام یعن او گفــت: م
مــاه 94 تاکنــون توافــق هســته ای را نقــض نکردیــم 
و پــای قــول خــود ایســتاده ایم و بــا تاییــد آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــه تمــام تعهــدات خــود 

ــم. ــل کرده ای عم
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه عــده ای در 
ــی خــود را یکــی  ــکا تمــام تعهــدات بین الملل آمری
پــس از دیگــری زیرپــا می گــذارد، گفــت: آنهــا نــه 
فقــط بــرای ایــران کــه بــرای همــه جهــان مشــکل 
درســت کرده انــد و بســیاری از شــرکت ها و 
دولت هــا بخاطــر اقدامــات دولــت آمریــکا در رنــج 

ــد. ــرار گرفته ان ــقت ق و مش

* اروپا هم به تعهداتش عمل نکرده است
ــای  ــه طرف ه ــت: هم ــال گف ــن ح ــی در عی روحان
ــق هســته ای  ــه تواف ــرات هســته ای نســبت ب مذاک
ــکا  ــا آمری ــد و در رأس آنه ــف دارن ــران تخل ــا ای ب
ــیاری از  ــه در بس ــا ک ــپس اروپایی ه ــرار دارد س ق
تعهــدات خــود خــوب حــرف زده انــد امــا عملکــرد 
ــن  ــم همی ــا ه ــر طرف ه ــته اند و دیگ ــی نداش خوب

طــور.
یــس جمهــوری اظهــار کــرد: آمریکایی هــا  رئ
ــران بایــد در مســائل  حرفشــان ایــن اســت کــه ای
منطقــه ای، دفاعــی و فناوری هــای پیشــرفته در 
چارچوبــی کــه مــا می گوییــم حرکــت کنــد، یعنــی 
اگــر بخواهیــم بــا دوســتان منطقــه ای خــود تعامــل 
کنیــم یــا در فناوری هــای دفاعــی و پیشــرفته 
ــا  ــم ام ــازه بگیری ــا اج ــد از آنه ــم بای ــی کنی اقدام
مــا بــرای توانمنــدی دفاعــی خــود از کســی اجــازه 

نمی گیریــم.
ــمنان از  ــه دش ــزی ک ــرد: چی ــد ک ــی تاکی روحان
ــل  ــا قاب ــور م ــردم غی ــرای م ــد ب ــران می خواهن ای
ــر  ــتادگی در براب ــز ایس ــی ج ــت راه ــول نیس قب
خواســته های نــاروا، غیرمنطقــی، زورگویــی و 

یاوه گویی هــا دشــمن وجــود نــدارد.

* موانع را از پیش پای مردم برداشتیم 
رئیــس جمهــوری اظهــار کــرد: برخــی تصــور 
ــره آســان اســت  ــد جنــگ، دشــوار و مذاک می کنن
ــگ  ــدازه جن ــه ان ــم ب ــره ه ــد مذاک ــا بی تردی ام
ســخت اســت امــا ســختی های آن فــرق می کنــد.

روحانــی گفــت: همانطــور کــه در جنــگ تحمیلــی 
ــد در  ــت کردن ــدام حمای ــادی از ص ــمنان زی دش
ــی  ــزرگ جهان ــدرت ب ــر 6 ق مذاکــرات هــم در براب
تنهــا بودیــم امــا پیــروز شــدیم البتــه دشــمنان بــه 
ــر  ــته ای س ــرارداد هس ــه در ق ــد ک دروغ می گوین
آنهــا کاه رفتــه و آمریــکا بدتریــن قــرارداد تاریــخ را 

امضــاء کــرده اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــاور کنیــم در شــرایط 
عــادی قــرار نداریــم، تاکیــد کــرد: در دولــت 
تاش هــای فراوانــی کردیــم کــه موانــع را از پیــش 

ــم. ــن کار را کردی ــم و ای ــردم برداری ــای م پ

* تقویــت صــادرات غیرنفتــی بــرای جبران 
ــادرات نفت ــش ص کاه

رئیــس جمهــوری گفــت: اینکــه در ســال گذشــته 
43 میلیــارد صــادرات غیرنفتــی داشــتیم و امســال 
هــم قابــل تکــرار اســت یعنــی مــی تــوان بــا اتحــاد 
ــیر  ــور را در مس ــا کش ــری از ظرفیت ه ــره گی و به

صحیــح قــرار دهیــم. 
ــی  ــادرات غیرنفت ــش ص ــا افزای ــزود: ب ــی اف روحان
مــی تــوان بــه راحتــی کاهــش احتمالــی صــادرات 
ــاق،  ــت از قاچ ــا ممانع ــرد و ب ــران ک ــت را جب نف
ــرل و نقشــه  ــم قیمــت دالر و ارز را کنت ــی توانی م
هــای دشــمن را خنثــی کنیــم کــه ایــن کار شــدنی 

اســت.

*آمریکا تروریست ترین کشور دنیاست
ــه  ــکا در زمین ــه آمری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
سیاســی و اقنــاع افــکار عمومــی دنیــا کامــا 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــق ب ــورده و ناموف ــت خ شکس
ــه  ــار ب ــا فش ــادی ب ــه اقتص ــا در زمین ــه آنه البت
ــردم  ــرای م ــرایط را ب ــت ش ــن اس ــرکت ها ممک ش
ســخت کــرده باشــند و مــردم اکنــون فهمیده انــد 
ــا  ــه آنه ــت ک ــکا دروغ اس ــای آمری ــن ادع ــه ای ک
ــام و  ــا نظ ــا ب ــتند و تنه ــران هس ــت ای ــی مل حام

ــد. ــکل دارن ــت مش دول
او افــزود: دولتــی کــه بــرای ورود دارو و مــواد 
ــی  ــرده، یعن ــاد ک ــکل ایج ــران مش ــه ای ــی ب غذای
دشــمن مــردم اســت؛ آمریــکا دســت بــه تروریســم 
ــت  ــور دنیاس ــت ترین کش ــادی زده و تروریس اقتص
چنانچــه حقــوق مــردم فلســطین و ســوریه را هــم 
نادیــده گرفتــه و نیــروی رســمی و فــداکار »ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی« را بــه اصطــاح خــود 
در ردیــف گــروه هــای تروریســتی قــرار داده اســت.

ــادر  ــران ق ــت ای ــوری، مل ــس جمه ــه رئی ــه گفت ب
اســت بــا وحــدت و اتحاد و تــاش مضاعــف و درک 
شــرایط از ایــن مشــکات عبــور کنــد البتــه برخــی 
ــه  ــود ک ــی زده می ش ــاالت و تیترهای ــا، مق حرف ه
ــگ  ــرایط جن ــا در ش ــی رود م ــان م ــگار یادش ان
هســتیم و دشــمن همــه تــوان خــود را علیــه ملــت 
ــکار گرفتــه اســت و فکــر مــی کنــد مــی  ــران ب ای

ــران را شکســت دهــد. ــد ملــت ای توان

* برخی در انتخابات بداخالقی می کنند
ــت  ــاح بیــش از هف ــت: افتت ــه گف ــی در ادام روحان
هــزار میلیــارد تومــان طــرح در اســتان کرمانشــاه 
در یــک روز و نیــز بهــره بــرداری از بزرگتریــن 
ــارس  ــان در پ ــاز همزم ــن و 6 ف ــگاه بنزی پاالیش
ــه معنــای ایــن اســت کــه  ــی در ســال 97 ب جنوب
ملــت ایــران در مســیر توســعه و تولیــد قــرار دارد.

ــد  ــت و متح ــر درس ــید اگ ــن باش ــت: مطمئ او گف
ــد مــا را پیــروز مــی کنــد و  حرکــت کنیــم خداون
بی تردیــد مــا در برابــر دشــمن مقــاوم هســتیم و از 

ــم. ــی کنی ــور م ــا عب تحریم ه
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــه انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی در ســال 98 اشــاره و اظهــار 
ــوروز امســال هــم  ــاران ن ــد ب ــات مانن ــرد: انتخاب ک
رحمــت و هــم زحمــت اســت؛ برخــی در انتخابــات 

بداخاقــی می کننــد و بــرای مــردم زحمــت 
درســت می کننــد امــا امیــدوارم انتخابــات امســال 
بــه طــور کامــل رحمــت باشــد و بهترین هــا 

ــوند. ــده ش برگزی

*هزینه هشت میلیارد دالر در کرمانشاه
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــا اشــاره بــه خودکفایــی گنــدم بــرای چهارمیــن  ب
ســال متوالــی، ایــن اتفــاق را نشــانگر روحیــه کار و 

تــاش مــردم و کارآفرینــان دانســت.
روحانــی دربــاره توســعه و آبادانی اســتان کرمانشــاه 
هــم گفــت: در شــرایطی کــه دشــمنان می خواهنــد 
القــا کننــد کشــور بــه بن بســت رســیده و تحرکــی 
ــعه  ــرح توس ــن ط ــروز بزرگتری ــدارد، ام ــود ن وج
ــتان  ــور در اس ــخ کش ــاک در تاری ــع آب و خ مناب
کرمانشــاه افتتــاح شــد کــه مایــه خوشــحالی ملــت 

ایــران اســت.
او تصــورات دشــمنان دربــاره ملــت ایــران را واهــی 
ــت و  ــردم اس ــادم م ــت خ ــت: دول ــمرد و گف برش
ــان  ــع مشــکات آن ــرای رف ــود را ب ــوان خ ــام ت تم

ــکار مــی گیــرد. ب
ــتان  ــال 96 در اس ــب س ــه مهی ــه زلزل ــی ب روحان
ــاش همــه  ــا ت ــرد: ب ــه ک کرمانشــاه اشــاره و اضاف
مســئوالن و دســتگاه های امــدادی و نظامــی و 
مدیریــت اســتاندار پــرکار کرمانشــاه، خدمــات 
ــد در  ــام ش ــه زدگان انج ــه زلزل ــی ب ــیار بزرگ بس
ــیل،  ــارت های س ــران خس ــد جب ــه رون ــی ک حال
زلزلــه و ســونامی در اروپــا، آمریکا و ســایر کشــورها 

ــت. ــی اس ــیار طوالن بس
ــروز 29  ــه ام ــت ک ــز اس ــن افتخارآمی ــزود: ای او اف
هزارمیــن واحــد تخریبــی زلزلــه، بازســازی و همــه 
66 هــزار واحــد آســیب دیــده هــم تعمیــر شــد و 

ــرار گرفــت. ــه زدگان ق ــار زلزل در اختی
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه تکمیــل راه آهــن 
کرمانشــاه در ســال گذشــته گفــت: در دولــت 
ــی در  ــیار بزرگ ــای بس ــم کاره ــم و دوازده یازده
ــال  ــاهد اتص ــد و ش ــام ش ــازی انج ــه راه س زمین
ــه راه آهــن  ــه و رشــت ب همــدان، کرمانشــاه، ارومی

ــم. ــری بودی سراس
رئیــس جمهــوری عنــوان کــرد: امــروز طــرح هایــی 
بــه ارزش 6 هــزار و 750 میلیــارد تومــان در اســتان 
ــم و  ــای یازده ــت ه ــاح شــد و دول کرمانشــاه افتت
دوازدهــم در مجمــوع هشــت میلیــارد دالر در 
ــب  ــه موج ــد ک ــه کرده ان ــاه هزین ــتان کرمانش اس

تحــول اســتان شــده و خواهــد شــد.

* کرمانشاه نباید بیکار داشته باشد
روحانــی در واکنــش بــه انتقــاد از وضعیــت بیــکاری 
ــال  ــه در س ــت: گرچ ــم گف ــاه ه ــتان کرمانش اس
ــا  ــده ام ــته ش ــتان کاس ــکاری اس ــرخ بی 97 از ن
بایــد تــاش کنیــم کــه کرمانشــاه بیــکار نداشــته 
ــرا ظرفیت هــای بزرگــی در بخــش هــای  باشــد زی
کشــاورزی، دامپــروری، صنعــت و گردشــگری 
اســتان وجــود دارد و مهمتــر از آن مردمــی غیــور، 
ایثارگــر و پرتــاش در ایــن اســتان حضــور دارنــد.

او اتصــال کرمانشــاه بــه راه آهــن سراســری، افتتــاح 
بزرگتریــن طــرح آب و خــاک کشــور در اســتان و 
ــای  ــراق را زمینه ه ــا ع ــران ب ــتانه ای ــط دوس رواب
ارزشــمندی بــرای توســعه اســتان کرمانشــاه 
دانســت و گفــت: جاذبه هــای متعــدد و زیبــای 
گردشــگری اســتان بایــد در صداوســیما بــه مــردم 

ــی شــود. معرف

* دولــت 40 هــزار میلیــارد تومان خســارت 
ســیل را جبــران می کنــد

روحانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه دولــت 
ــل پرداخــت  ــور کام ــه ط ــیل را ب خســارت های س
ــاال  ــیار ب ــارت ها بس ــم خس ــت: رق ــد، گف ــی کن م
ــه  و حــدود 40 هــزار میلیــارد تومــان اســت امــا ب
فضــل الهــی همــه خســارت ها را جبــران خواهیــم 

ــرد. ک
ــزی و  ــا برنامه ری ــوری ب ــس جمه ــه رئی ــه گفت ب
تقســیم کار دولــت، هــم خانــه هــای آســیب دیــده 
ــه  ــوازم خان ــم ل ــود و ه ــی ش ــر م ــاخته و تعمی س

ــد شــد. ــن خواه ــا تامی ســیل زده ه
ــنبه وارد  ــح چهارش ــی صب ــام روحان ــت االس حج
ــت  ــاح هش ــس از افتت ــد و پ ــاه ش ــتان کرمانش اس
طــرح بــزرگ و شــرکت در جلســه شــورای اداری، 

ــرک کــرد. ــه مقصــد تهــران ت ــن اســتان را ب ای
اســتان کرمانشــاه بــا 2 میلیــون نفر جمعیــت دارای 

14 شهرســتان و 2 هزار و 622 روســتا اســت.
ــدی  ــزار واحــد تولی ــک ه ــش از ی ــن اســتان بی ای
ــا اشــتغالزایی بیــش از 30 هــزار نفــر  و صنعتــی ب

دارد.

راهی جز ایستادگی مقابل یاوه گویی دشمن نیست
رئیس جمهور:

خبــر

راه اندازي میز خدمت و سامانه خدمات الکترونیک
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

مدیرعامل برق منطقه ای غرب:

صنعت برق غرب کشور برای تأمین مطمئن برق هموطنان آمادگی 
کامل دارد

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:

نگذاریم حتی یک واحد تولیدی ۲ نفره هم تعطیل شود

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
ــاني  ــه خدمت رس ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــت  ــرکت اس ــن ش ــت ای ــت نخس ــردم اولوی ــه م ب
ــدف  ــا ه ــت ب ــز خدم ــرکت می ــن ش ــت: در ای گف
کاهــش مراجعــات حضــوري مشــترکین بــه امــورات 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی شهرســتانها 

ــت. ــده اس ــدازي ش راه ان
وي بــا اشــاره به اینکــه ســامانه خدمــات الکترونیک 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان کرمانشــاه 
ــه  ــه جهــت ارائ ــوده ک ــک ســامانه تحــت وب ب ، ی
خدمــات غیرحضــوري بــه مشــترکین طراحــي 
شــده اســت بیــان کــرد: تحــت وب بــودن ســامانه 
ــترکین از  ــه مش ــد ک ــم میکن ــکان را فراه ــن ام ای
ــي  ــان و از هــر سیســتم عامل ــکان و هــر زم هــر م
ــامانه شــوند و درخواســت خــود را  ــد وارد س بتوانن
ثبــت، یــا وضعیــت درخواســت ثبــت شــده ي قبلــي 

خــود را رهگیــري نماینــد.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان در ادامــه 
ــد  ــز مي توانن ــخوان نی ــر پیش ــران دفات ــزود کارب اف
ــترکین  ــخگوي مش ــامانه پاس ــن س ــق همی از طری
ــامانه  ــود در س ــات موج ــرد: خدم ــار ک ــند اظه باش
ــاء( و  ــات جــاري )آب به ــي خدم ــه دو دســته کل ب
خدمــات ســرمایه اي )حــق انشــعاب( و در 5 بخــش 

ارائــه مي شــود.
فرامــرز شــوهانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســامانه 
ــح  ــد تصری ــه مي کن ــردم ارائ ــه م ــت را ب 22 خدم

کــرد: تغییــر کاربــري انشــعاب، پاســخ بــه اســتعام، 
تغییــر مشــخصات، تغییــر واحــد مســکوني، تغییــر 
ظرفیــت قــراردادي انشــعاب، تغییــر قطــر انشــعاب، 
تفکیــک کنتــور، تغییــر مــکان وســایل انــدازه 
گیــري، آزمایــش کنتــور، تعویــض کنتــور، واگذاري 
ــب  ــاب، نص ــعاب فاض ــذاري انش ــعاب آب، واگ انش
ــعاب،  ــل انش ــت و وص ــع موق ــي، قط ــیفون اضاف س
جمــع آوري یــا ادغــام انشــعاب، صورتحســاب میــان 
دوره،بررســي صورتحســاب، اعــام کارکــرد کنتــور، 
مشــاهده ســوابق)المثني و...، امــکان پرداخــت 
صورتحســاب، پیشــنهادات، انتقــادات و بررســي 
شــکایات، فــروش آب تانکــري، دسترســي آســان و 
ســریع ثبــت خدمــت توســط مشــترکین از جملــه 

ایــن خدمــات اســت.
وي بــه مزایــاي ایــن طــرح پرداخــت و گفــت: 
افزایــش ســرعت و دقــت رســیدگي بــه درخواســتها، 
ــه شــده،  کاهــش قیمــت تمــام شــده خدمــات ارائ
صرفه جویــي در مصــرف انــرژي، امــکان اســتفاده از 
ســامانه در دفاتــر پیشــخوان، راهنمایــي مشــترکین 
ــي  ــامانه پیامک ــق س ــت از طری ــام خدم ــن انج حی
ــا ســامانه هاي خدمــات  ســایت و قابلیــت ارتبــاط ب
الکترونیــک ســایر ادارات و شــرکت ها اعــم از 
صــدور مجــوز یــا اســتعام جهــت تســریع در 
ــم  ــرح تکری ــتاي ط ــر در راس ــاني بهت ــات رس خدم
اربــاب رجــوع از جملــه ایــن مزایــا محســوب 

مي شــود.

ــه  ــرب، ب ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــا  ــو ب ــرق در گفتگ ــت ب ــی صنع ــبت روز مل مناس
ــه  ــاه ب ــز کرمانش ــیمای مرک ــدا و س ــگار ص خبرن
تشــریح فعالیــت هــا و رونــد خدمــت رســانی ایــن 
شــرکت در حــوزه تحــت سرپرســتی خــود در 
اســتان هــای کرمانشــاه، کردســتان و ایــام بــرای 

ــت. ــردم پرداخ م
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه 
ای غــرب، مهنــدس علــی اســدی مدیرعامــل 
ــه  ــه هم ــن روز ب ــک ای ــن تبری ــرکت ضم ــن ش ای
تاشــگران صنعــت بــرق در سراســر کشــور گفــت: 
ــبانه  ــاش ش ــا ت ــرق ب ــت ب ــا در صنع ــکاران م هم
ــه  ــدون وقفــه ب ــدار را ب ــرق مطمئــن و پای روزی، ب

ــد. ــی کنن ــن م ــان تأمی ــان عزیزم هموطن
ــش از  ــدور بی ــه ص ــاره ب ــا اش ــدی ب ــدس اس مهن

2815 گیــگاوات ســاعت انــرژی از طریــق شــرکت 
ــزود:  ــراق اف ــه کشــور ع ــرب ب ــه ای غ ــرق منطق ب
ســهم بــرق غــرب از صــادرات بــه عــراق بالــغ بــر 
50 درصــد از صــادرات کل کشــور اســت کــه 100 
درصــد آن از طریــق اســتان کرمانشــاه صــورت مــی 

گیــرد.
ــره  ــراوان و ذخی ــای ف ــارش ه ــه ب ــاره ب ــا اش وی ب
حجــم زیــادی از آب در پشــت برخــی از ســدهای 
امــکان  فــزود: خوشــبختانه شــرایط  ا کشــور 
اســتفاده از تولیــد نیــروگاه هــای برقابــی در کشــور 
ــری  ــت بهت ــته در وضعی ــال گذش ــه س ــبت ب نس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
مهنــدس اســدی ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت صرفــه 
جویــی در مصــرف انــرژی در همــه زمانهــا و مذموم 
ــه آمــوزه هــای تعالیــم  ــا توجــه ب ــودن اســراف ب ب
دینــی گفــت: از هموطنــان عزیزمــان اســتدعا دارم 
بــا صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی بــه خصــوص 
ــدان خــود در  ــار، فرزن ــام تابســتان و پیــک ب در ای
ــاری رســانده  ــرژی ی ــن ان ــرق را در تأمی صنعــت ب
ــبکه  ــی در ش ــاهد خاموش ــدا ش ــل خ ــه فض ــا ب ت

بــرق نباشــیم.
مدیرعامــل بــرق غــرب در پایــان بــه ارائــه 
توضیحاتــی در خصــوص آخریــن وضعیــت تأمیــن 
بــرق مناطــق زلزلــه زده و طــرح هــای توســعه ای 
شــبکه بــرق در اســتان های  کرمانشــاه، کردســتان 

ــت. ــام پرداخ و ای

ــان  ــا بی ــی اســتان کرمانشــاه ب ــاق بازرگان ــس ات رئی
اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم حتــی یــک واحــد 
ــس  ــت: مجل ــل شــود، گف ــدی در کشــور تعطی تولی
ــا  ــن ب ــد قوانی ــش تولی ــت از بخ ــرای حمای ــد ب بای

ــد. ــب کن ــت تصوی کیفی
ــه نقــل از ایســنا منطقــه،  ــه گــزارش آوای پــراو ب  ب
کیــوان کاشــفی در مراســم تجلیــل از کارگــران 
نمونــه اســتان کرمانشــاه که امــروز) 12 اردیبهشــت( 
ــه در  ــا 50 درصــدی ک ــورم 40 ت ــد، از ت ــزار ش برگ
کشــور وجــود دارد یــاد کــرد و افــزود: متاســفانه ایــن 
تــورم رونــد صعــودی دارد و باعــث شــده ســفره همه 

اقشــار جامعــه خصوصــا کارگــران کوچــک شــود.
 وی ادامــه داد: در کنــار ایــن نــرخ تــورم بــاال، 
نــرخ رشــد اقتصــادی منفــی، فضــای کســب و 
ــکات  ــا مش ــده ب ــث ش ــز باع ــب و ... نی کار نامناس
ــان و  ــویم و کارفرمای ــه ش ــدد مواج ــادی متع اقتص
کارگــران بیشــتر از همــه تحــت تاثیــر ایــن موضــوع 

ــد. ــرار دارن ق
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره 
ــد  وضعیــت اقتصــادی  ــی کــه می توان ــه راهکارهای ب
ــه  ــرد: در درج ــار ک ــر کند،اظه ــی بهت ــور را کم کش
اول بایــد بــرای ســرپا نگــه داشــتن واحدهــای 
تولیــدی کشــور تــاش کنیــم و اجــازه ندهیــم هیــچ 
واحــدی چــه بــا اشــتغال دونفــر چــه دو هــزار نفــر 

تعطیــل شــود.
ــد  ــک واح ــر ی ــی ه ــت، تعطیل ــد اس ــفی معتق کاش
تولیــدی، دشــمن را یــک قــدم بــه اهدافــش 

ــر می کنــد. ت زدیک  ن
وی اضافــه کــرد: مجلــس نیــز بایــد در ایــن زمینــه 
حامــی بخــش تولیــد باشــد و قوانیــن کیفــی بــرای 

حمایــت از کارگــران و کارفرمایــان تصویــب کنــد.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه بــر لــزوم 
حفــظ اشــتغال موجــود در کشــور نیــز تاکیــد کــرد و 
ادامــه داد: اگرچــه بایــد بــرای ایجــاد اشــتغال جدیــد 
تــاش کنیــم، امــا نبایــد اجــازه دهیــم اشــتغالی کــه 

در گذشــته وجــود داشــته نیــز از دســت بــرود.
ــا  ــه تنه ــن موضــوع ن ــرای ای ــه کاشــفی، ب ــه گفت  ب
ــا،  ــایر نهاده ــه س ــت بلک ــی و دول ــش خصوص بخ

بانک هــا و ... نیــز بایــد پــای کار بیاینــد.
 کاشــفی لــزوم گســترش چتــر  نهادهــای حمایتــی 
ــد  ــز ضــروری خوان ــه تامیــن اجتماعــی را نی از جمل
ــه  ــه عــاوه خــوب اســت کــه یاران و عنــوان کــرد: ب

اقشــار ضعیــف جامعــه بیشــتر شــود.
 عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان 
ــد  ــن شــرایط اقتصــادی بای ــرای تحمــل ای ــه ب اینک
ــم،  ــتر کنی ــز بیش ــه را نی ــی در جامع ــاط عموم نش
ــران  ــی در ای ــاط عموم ــفانه نش ــرد: متاس ــد ک تاکی
ــن  ــردم از ای ــت و م ــن اس ــاه پایی ــتان کرمانش و اس

ــد. ــج می برن ــئله رن مس
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حاج عزیــز كــه رِگ غیرتــش جنبیــده و خونــش جــوش آمــده 
اســت ، توضیــِح بیشــتر می خواهــد . جــوان ، من من كنــان 
از  یكــی  بــا  خانــم  گوهر تــاج  اســت  شــنیده  می گویــد 
جوجه فكلی هــای محــل كــه تــو جیبــی اش را از مــادرش 
آدم ِ  كــه  هــم  جوجه فكلــی  و  دارد ؛  َسر    و    ِســری  می گیــرد 
ــقه هایش  ــات معاش ــت ، جزئی ــی اس ــم و روی ــق ِ بی چش دهن ل
ــا شــده  ــدر ورِد زبان ه ــرده ؛ آنق ــف ك ــن و آن تعری را پیــش ای
كــه بــه گــوش او هــم رســیده و حتــا گفتــه اســت گوهر تــاج 
ــری می پوشــد و  ــوع لباس هــای زی ــگ و چــه ن ــم چــه رن خان
ــی اش  ــای نادیدن ــانه هایی روی جاه ــال و نش ــط و خ ــه خ چ

دارد .   
ــوع  ــگ و ن ــاره ی رن ــح درب ــغول توضی ــه مش ــور ك همین ط
ــی  ــیلی محكم ــت ، س ــط و خال هاس ــریح خ لباس هــا و تش
ــش را  ــه ی مشــتی دهان ــد و ضرب ــرق از چشــم هایش می پران ب
ــل  ــه مث ــد ك ــز را می بین ــد ، حاج عزی ــج و دردمن ــی دوزد . گی م
ــتابزده  ــرد و ش ــد ، می غ ــودش می پیچ ــی به خ ــی زخم پلنگ

ــی رود . م
 آن شــب در خانــه ی همســایه غوغایــی بــوده اســت بی نظیــر . 
صــدای داد و فریــاد ، فحــش و تهدیــد ، مشــت و لگــد و خشــم 
ــه  ــای زنان ــغ و زاری و التماس ه ــه و جی ــای مردان و خروش ه
ســاعت ها طــول می كشــد ؛ تــا نیمــه  شــب ؛ كــه از آن بــه بعــد 
ــه دل ِِ  ــای زن ك ــیاهی و زنجموره ه ــت و س ــكوت اس ــط س فق

هــر شــنونده را كبــاب می كنــد .
ــای  ــا موه ــاج ب ــز ، گوهر ت ــن ِِ حاج عزی ــس از رفت ــد ، پ روز بع
آشــفته ، ســر و كلــه ی به هــم ریختــه و زیــر چشــم های كبــود 
ــو روی آخریــن پلــه ی  ــه زان ــد . دســت ب ــاق بیــرون می آی از ات
ــوان  ــم های ج ــه چش ــی دوزد ب ــم م ــیند و چش ــوان می نش ای
كــه روی بــام اســت ؛ آن هــم بــا چــه نگاهــی ، شــرر بار ، گســتاخ ، 
ــز  ــا مغ ــه ت ــدری ك ــام ؛ بق ــرت و انتق ــو از نف ســرزنش گر ، ممل
ــه  ــد از آن هم ــوان بع ــه ج ــوزاند . طوری ك ــتخوان را می س اس
مــدت هنــوز احســاس عجــز می كنــد . ســرش را پاییــن  

می انــدازد و مــی رود . 
ــه  ــه ب ــد ك ــرم بع ــا تِ ــردد ت ــكده برمی گ ــه دانش ــش ب فردای
ــد .  ــرد . نشــانی نمی یاب ــد و ســراغ زن را می گی مرخصــی می آی
ــِی  ــكل كراوات ــِك ف ــا جوان ــنود ب ــد . می ش ــو می كن پُرس وج
ــاور كــن ســرهنگ ، آن جوانــك  عیاشــی فــرار كــرده اســت.  ب
ــور  ــاال چط ــود . ح ــن ب ــن ِ م ــه ی ذه ــاخته پرداخت ــط س فق

ــم ! ــرد ، نمی دان ــت و زن را بُ ــان گرف ــت ، ج ــمیت یاف جس
بگذریــم. جــوان مرخصــی اش را بــا یــاِد تــرم گذشــته 
ــم  ــز ه ــردد . حاج عزی ــز برمی گ ــه مرك ــاره ب ــد و دوب می گذران
ــد . كم كــم ماجــرا  دیگــر ازدواج نمی كنــد ؛ یكــه و تنهــا می مان
ــا ،  ــان ِ دوره در همان ج ــد از پای ــوان ، بع ــود . ج ــوش می ش فرام
ــع و  ــرد و ترفی ــود . زن می گی ــدگار می ش ــز مان ــی در مرك یعن
صاحــب اوالد . تــا دخترهــا و پســرها بــزرگ می شــوند ، دنبــال 
ــدی  ــی و ان ــد از س ــه بع ــد و او ك ــان می رون ــی خودش زندگ
ســال خدمــِت صادقانــه ، حــاال تیمســار ِ بازنشســته ای اســت بــه 
شــهر خــودش برمی گــردد تــا بــا همســر ِ پیــر ش زندگــی آرام ِ 
بی ســر و صدایــی داشــته باشــد ؛ امــا بمحــض این كــه خانــه ای 
می خــرد و بــرای اســتفاده از نــور و هــوای بیشــتر ، دیــوار ِ اتــاق 
ــان  ــد ، ناگه ــه می كن ــره ای تعبی ــكافد و پنج ــش را می ش خواب
همــه ی خاطــراِت فرامــوش شــده ی ســال های دور ، جــان 
ــمش  ــوی چش ــر روز جل ــد و ه ــمیت می یابن ــد ، جس می گیرن

می رونــد! رژه 
نخیــر ، زمســتان و تابســتان نــدارد ســرهنگ . تــوی ایــن خانــه ، 
تــوی ایــن حیــاط ، فصل هــا نمی آینــد كــه برونــد . البتــه شــب 
و روز می شــود ، نــه  كــه زمــان از حركــت مانــده باشــد ؛ فقــط 
ــور  ــه این ط ــاره ك ــگار !... دوب ــد ان ــا و ســال ها نمی گذرن فصل ه

ــگاه ام می كنیــد، خیــال می كنیــد ُخــل شــده ام ؟ ن
چطــور نــدارد . اتفاقــی اســت كــه افتــاده ؛ هــر روز هــم می افتد . 
تكــرار می كنــم امیــدوارم بــه عقــل مــن شــك نكــرده باشــید 

كــه دلخــور می شــوم واقعــاً !
ــا  ــت ام ــدی نیس ــت و آم ــم رف ــم می بین ــه ، من ه ــب بل خ

ــد ! ــوش بدهی ــت . گ ــه هس ــوره ك ــدای زنجم ص
ــاً  ــم مطمئن ــرهنگ . او ه ــد س ــنوایی داری ــكل ِ ش ــاً مش حتم
حضــور شــما را حــس كــرده اســت كــه بیــرون نمی آیــد . چــرا 
ــس و  ــه همه ك ــهربانی چی ها ب ــما ش ــًا ش ــد ؟... اص می خندی
ــته  ــن داش ــد . یقی ــگاه می كنی ــد ن ــا شــك و تردی ــز ب همه چی
باشــید . تــا یقیــن نباشــد كــه چیــزی عایــِد انســان نمی شــود .

از كجــا می دانیــد نرفتــه ام ؟ اتفاقــاً تــا حــاال صــد دفعــه ، صــد 
ــد . از  ــاز نمی كن ــه ام در زده ام . هیچ كــس ب ــه رفت و پنجــاه دفع
كوچــه كــه گــوش می دهــی انــگار كســی خانــه نیســت ؛ هیــچ 

ــه گــوش نمی رســد ! صدایــی ب
نخیــر از این جــا هــم جــواب نمی دهــد . شــاید بیشــتر از هــزار 
مرتبــه ســرم را از پنجــره بیــرون بــرده ام ، تــا كمــر خــم شــده ام 
ــًا  ــگار اص ــذارد . ان ــگ نمی گ ــل ِ س ــرده ام . مح ــش ك و صدای
ــط  ــد . فق ــس نمی كن ــود م را ح ــا وج ــنود ی ــم را نمی ش صدای

ــای خــودش می  رســد ! ــه كار ه ب
ــم  ــت . گفت ــر اس ــور ِ دیگ ــك ج ــی ی ــای ناگهان ــه ، آن نگاه ه ن
كــه ، تحملــش را نــدارم . می خواهــم عــادی و از نزدیــك نــگاه ام 

ــه ســوال هایم جــواب بدهــد ؛ همیــن و بــس ! كنــد . ب
ــد چــه ســوال هایی .  ــان می فهمی ــه رو شــدیم خودت ــی روب وقت

ــه ؟ ــا ن حــاال همــراه ام می آییــد ی
باشــد . ایــراد نــدارد . همه چیــز را بــه بــازی و مســخره بگیریــد . 
ــود .  ــت می ش ــم ثاب ــدق ِِ حرف های ــیدیم ص ــن رس ــی پایی وقت
فقــط بــا مــن بیاییــد تــا اگــر برحســب اتفــاق حاج عزیــز آمــد 
خیــال نكنــد دزد هســتم ؛ اگرچــه ســابقه نــدارد قبــل از غــروب 

ــد ! ــته باش بر گش
ــن .  ــی م ــرباز یعن ــه  س ــد ؛ كهن ــال كرده ای ــه خی ــا ، چ ها هاه
ــا ایــن  بایــد هــم از قبــل تــدارک ِ همه چیــز را دیــده  باشــم . ب
ــت  ِكم دوره ی  ــد وارم دس ــم . امی ــن می روی ــی پایی ــه ی طناب پل

رِنجــر را گذرانیــده باشــید ؟!
» راپل« و عبور از روی طناب و پُل ِ معلق را هم كه بلدید ؟

خــوب اســت . پــس كمــك كنیــد تــا ســر ِ ایــن طنــاب را بــه 
پایه هــای تخــت ببندیــم .... محكــم ... كمــی محكمتــر... خــوب 

شــد ....
نــه ، اجــازه بدهیــد مــن اول بــروم ... آرام ... آرام... آهــان ... حــاال 
شــما هــم بیاییــد . نترســید ، محكــم اســت . بــه ایــن آســانی ها 
ــچ و  ــدر پی ــاره نمی شــود ... آهســته ... آهســته تر... چــرا این ق پ
تــاب می خوریــد ؟ بدن تــان را خشــك نگیریــد . راحــت باشــید . 
ــتید ...   ــی هس ــنگی عریض ــه ی س ــد روی پل ــال كنی ــًا خی اص
آهــان... خیلــی خــوب بفرمــا ، تمــام . این هــم پشــِت بــام . انــگار 

ــاد جــدی نبــوده ســرهنگ ! ــد زی دوره هایــی كــه گذرانیده ای
ها هاهــا ، بــه دل نگیریــد ، شــوخی كــردم . بیاییــد تنــه ی 
ــاِط  ــم حی ــن .... این ه ــم پایی ــا بروی ــد ت ــن درخــت را بگیری ای

دراندشــت ... این جــا هــم هیــچ صدایــی نمی شــنوید ؟ 
نه ، جدا از آواز قمری و جیك جیِك گنجشك ها ! 

گریــه  هــم  پرنده هــا  مگــر  ســرهنگ ،  می گوییــد  چــه 
ــرم ؟ ــی بگی ــان عوض ــا صدا یش ــه ی او را ب ــه ضج ــد ك می كنن

ــر ، گوش هــای مــن حســاس ترند . خــب مقصــر نیســتید ؛  نخی
بقــدری تــوی شــهر و خیابان هایــش پَرســه زده ایــد و ســروصدا 
ــب  ــا اغل ــا نظامی ه ــگاه  ِ م ــا اطراق ــه .... ام ــین ها ك ــوق ماش و ب
دشــت های پهنــاور ِِ ســاكت و كوه هــای مرتفــع ِِ خامــوش بــوده 

اســت ؛  بایــد هــم حســاس تر باشــد ....
ــاق  عــرض كــردم كــه ، شــب ها ســروصدا از داخــل همیــن ات
ــم  ــت ؛ آن ه ــش اس ــاط پخ ــر ِ حی ــاال سراس ــا ح ــد ام می آی

كم محســوس ! زنجمــوره ای 
ــا  ــد كار ِ م ــه كســی می دان ــو . چ ــم ت بشــكنیم . بشــكنیم بروی
بــوده اســت ؟ یــك پیــچ دادِنِ جانانــه بــه قفــل بــس اســت .... 
ــرون .  ــد بی ــه از ریشــه آم ــت ك ــر ِ چف ــم زنجی ــن ه ــا ، ای بفرم
زورِِ بــازوی نظامــی پیــر را می بینیــد ســرهنگ ؟... چــه خیــال 
كرده ایــد؟ دوره هایــی كــه دیــده ام الكــی نبــوده اســت. آهــان 
ایــن همــان روســری و پیراهــن و پیژامــه و جلیقــه اســت كــه 
ــده روی  ــه ش ــا و كوم ــور ت ــردم . همان ج ــف ك ــان تعری برای  ت

ســوزنی ترمــه ؛ البتــه ایــن دفعــه وســِط اتــاق ! 
فــرش ِ ریــز بافــِت خــوش نقــش و نــگاری و پرده هــای تــوری 
ــو  ــی ممل ــا و تاقچه های ــوار و رف ه ــدری های چل ــپید و پُش س
از كاســه بشــقاب ِ بلــور و گلدان هــای چینــی و ســینی و 
زیر دســتی های نقــره ای پایــه دار و قلیــان ِ تنــه ورشــو  و چــراغ 
لمپــای فیــروزه ای  رنــگ و همــان گرامافــون كــه عــرض كــردم 
و این همــه صفحه هــای چیــده شــده روی هــم و این هــم 

عكــس خــودش اســت تــوی قــاب .
و  طنــاز  چطــور  زیبا ســت ؛  و  جــوان  چقــدر  می بینیــد   
ــدش  ــای بلن ــه ، موه ــژ گرفت ــرش را ك ــوس س ــین و مل دلنش
ــد  ــد لبخن ــا اب ــر ت ــه و در ســكوتی دلگی ــك  طــرف ریخت را ی

می زنــد بــه عــكاس ؟ 
ــز و ردیفــی !  ــرق ســپیِد دندان هــای ری چــه لبخنــدی . چــه ب
ایــن تــازه فقــط یــك عكــس ِِ ســیاه و ســفیِد كهنــه اســت ؛ اگــر 
خــودش را تــر و تــازه ، بــا آن رنــِگ پوســت و مــو ببینیــد چــه 
می گوییــد . حــاال حــق می دهیــد دلباختــه اش شــده باشــم یــا 
نــه ؟ چشــم های جادویــی اش را ببینیــد . آدم از دیدن شــان 
ــت و  ــر دس ــه دی ــی ك ــت ؛ دریا ی ــود ، دو دریا س ــیر نمی ش س

پــا بزنــی ، تــو را غــرق كــرده اســت !
هاهاها ، عشق ِ پیری !

توی آن صندوقخانه چیزی نیست ؟ 
نه ، منظورم یك مشت خرت و پرت و بقچه نیست!

اجــازه بدهیــد كمــی دیگــر نــگاه اش كنــم بعــد می رویــم . بــاور 
بفرماییــد طلســمم كــرده اســت . دلــم می خواهــد ســنگ شــوم 

و همین جــور روبه رویــش بمانــم بــرای همیشــه !
ــوان كــه شــب و  ــاق و ای ــم .... ایــن ات دســتم را نكشــید ، می آی
روز در معــرض دیــدم اســت . گمــان نمی كنــم كســی تویــش 

باشــد !
خب ضرر ندارد ، سری می زنیم !

این یكی چفت را شما می شكنید یا من ؟ 
ــه ی  ــاس ِ خان ــه و لب ــره و حول ــت و پنج ــم تخ ــن ه ــه ، ای  بل
پیر مــرد و قــوری و منقــل و بنــد و بســاط و گنجــه ی 
ــزم ؟  ــان بری ــد برای ت ــر از شیشــه . چیــزی میــل داری ــی پُ چوب

ها هاهــا ....
پستو و صندوقخانه هم كه ندارد. ؛ ماحظه می كنید !

چشــم عجلــه می كنــم . بفرماییــد . ایــن اتــاق كــه خالــی اســت ، 
اســباب اثاثیــه ای نــدارد . شــما هــم نگاهــی بــه صندوقخانــه اش 
ــی  ــن یك ــد ؟... ای ــدر شــتاب داری ــه این ق ــرای چ ــد ... ب بیندازی
اتــاق هــم همین طــور !... كاش امــروز را بــه خودتــان مرخصــی 

داده بودیــد ســرهنگ !
ــاس  ــا لب ــردم ب ــفارش ك ــودم س ــد ، خ ــت می گویی ــه ، راس بل
بیاییــد . حســاب ِِ احتمــاالت بــود نكنــد لبــاس شــخصی 
ــم  ــًا می گویی ــر شــویم . این جــوری اق ــان باشــد و غافلگی تن ت

ــد . ــزی داده ان ــی ، چی گزارش
باشد ، فرق نكند ، ابهِت این لباس كه بیشتر است !

همــه ی  از  بزرگ تــر  بــوده ،  مهمانخانه شــان  حتمــاً 
ــتباف  ــای دس ــا فرش ه ــر ، ب ــه دری ، آفتاب گی ــت ؛ س اتاق هاس
و مخده هــای مخمــل ِ ســرخ و آبــِی متعــدد و پرده هــای 

ــن  ــی مزی ــی و تاقچه های ــزرِگ قدیم ــوی ب ــنگین و آن رادی س
ــور و  ــره و بل ــه قالیچه هــای كوچــِك ابریشــمی و ظــروِف نق ب
شــمایل بزرگــی كــه رویــش تــور ِ ســپید كشــیده اند و عكــس ِِ 
ــایر  ــل و عش ــی از ای ــِل عظیم ــدِر ِِ خی ــان ِِ مقت ــان( ، خ )آقا خ
ــان(  ــهراب خ ــرش )س ــرادر كوچك ت ــراه ِ ب ــه هم ــن منطق ای
ــه  ــت های ب ــا دس ــب ب ــر اس ــوار ب ــر دو س ــز . ه ــدر ِِ حاج عزی پ
ــل شــده  ــه حمای ــی ك ــر زده و قطــار ِ فشــنگ و تفنگ های كم
اســت . هنــوز بــوی خــوش ِ دوران گذشــته را دارد. گمــان نكنــم 
ــی چــه كســانی  ــاز بشــود . اوووه زمان ــه ســال درش ب ســال ب
ــن  ــه ای ــدان ب ــد و خــوش و خن ــا آمده ان ــا این ج ــا و بی ــا كی ب
ــد .  ــرف زده ان ــی ح ــه چیزهای ــد و از چ ــه داده ان ــتی ها تكی پش
حــاال كجــا هســتند ؟ خاک شــان هــم نمانــده . یعنــی در واقــع 
وقتــی بیــن خــان و بــرادرش تفرقــه افتــاد ، البتــه بــه گفتــه ی 
مرحــوم ِ پــدرم ، خیــر و بركــت و رفــت  و آمدهــا هــم همــه از 

ــد ! ــه پَری ایــن خان
باشد ، باشد برویم .

آن اتاق چه، خالی است ؟
چشــم ، بــه زیر زمین هــا می پردازیــم ... بفرماییــد. شــما از 
جلــو برویــد. خواهــش میكنــم تعــارف نكنیــد... مواظب ســرتان 
باشــید.... چــه خمره هــای بزرگــی ! ایــن تغــار را ببینیــد چقــدر 

كپــك زده اســت ؛ شــاید پُــر از ترشــی بــوده ، یــا مربــا !
ایــراد نــدارد ، هــر كــدام یكــی را نــگاه می كنیــم ؛ ولــی خواهش 
می كنــم دقیــق بگردیــد... هیــچ ِ هیــچ ؟... تــوی آن یكــی چــه ؛ 
ــا  ــد این ج ــت !بیایید ببینی ــی نیس ــم هیچ ــا ه ــد آنج نگویی
ــه  ــت . چ ــوز هس ــوده ، هن ــی ب ــن حیوان ــداری روغ ــل نگه مح
ــه این طــرف و آن طــرف ســر می كشــید ســرهنگ ! ــد ب تند تن

كومه ی هیزم های موریانه خورده ؟
تشــریف بیاوریــد اینجــا. ایــن یكــی زیر زمیــن خیلــی تاریــك 

اســت ، چشــم چشــم را نمی بینــد . كبریــت داریــد ؟
ــت  ــا دس ــیده اند . ت ــه پوس ــت . چ ــال اس ــر از زغ ــون . پُ ممن

بهشــان می زنــی پــودر می شــوند . خفــه شــدم . برویــم !
ــد ســرهنگ . هــوای صبحگاهــی تابســتان  چــه عرقــی كرده ای
بــه ایــن لطافــت .... آهــا ، نــه . صبــر كنیــد . نرویــد تــوی آن  یكی . 
می  شــود .  شــنیده  واضح تــر  صــدا  هســتم  كــه  این جــا 

می شــنوید ؟ 
گوش بدهید !

ــوی  ــان را ت ــود وقت م ــت . بی خ ــكار اس ــن آش ــرای م ــی ب ول
اتاق هــا و پســتو ها و زیر زمین هــا تلــف كردیــم ؛ صــدا از 
ــازه  ــت . اج ــن جاهاس ــاً همی ــد . حتم ــاط می آی ــای حی زوای
بدهیــد چنــد قــدم بــه هر طــرف بــروم ببینــم در كــدام ســمت 

می شــود ! زیاد تــر 
ــت .  ــودش اس ــه ، خ ــان ، بعل ــد ... آه ــم ش ــه ... ك ــد... ن ــم ش ك

ــم ! ــیر بروی ــن مس ــد از ای بیایی
چرا كافه شده اید ؟

ــه جــان ِ شــما ، دچــار اوهــام نشــده ام . تعجــب می كنــم  ــه ب  ن
ــنوید ! ــور نمی ش چط

ــنوید و  ــد می ش ــی ؟... نكن ــن واضح ــه ای ــاال ب ــه ، ح ــاال چ ح
می كنیــد ! انــكار  به شــوخی 

ــگار بغــل گوشــم ایســتاده اســت و  ــن بلنــدی ، ان ــه ای اوووه ، ب
مویــه می كنــد . ولــی مســخره اســت ، مگــر می شــود البــه الی 
ــان  ــن هم ــان ؟!.. ای ــك انس ــد ؛ ی ــده باش ــان ش ــا پنه ُگل ه
ــاعت ها  ــن س ــل از رفت ــز قب ــم حاج عزی ــه گفت باغچه ایســت ك
ــت  ــدر درش ــد چق ــد . می بینی ــقه می كن ــش معاش ــا ُگل های ب
ــه  ــی ب ــر خوش ــور عط ــاال این ط ــا ح ــد ؛ ت ــر و معطر ن ــر پَ و پُ

دماغ تــان خــورده ؟
ســرهنگ جــداً دیگــر دارم عصبانــی می شــوم . آخــر شــما كــه 

ــد !  ــه اش می خندی هم
ــكالی دارد  ــه اش ــكاوم ، چ ــا را ب ــه الی ُگل ه ــد ، الب ــب ، باش خ

ــر؟ مگ
باور بفرمایید صدا از همین جاها می آید ؛ قسم می خورم !

مهــم نیســت ، بگــذار لــه بشــوند ، منبــع ِ زنجمــوره را یافتــه ام . 
بیــل ، بیــل ، یــك بیــل یــا كلنگــی بــه مــن برســانید  خواهــش 

می كنــم . عجلــه كنیــد . عجلــه كنیــد ... آهــااا ، ممنــون !
ــرم اســت ؛ زود كنــده  شــما زحمــت نكشــید ؛ خــاِک باغچــه ن
ــن  ــت ای ــه اس ــی گرفت ــه اوج ــده  ؛ چ ــاد ش ــه زی ــود . چ می ش
ــزار  ــه ه ــك زن ، ك ــه ی ــگار ن ــم می شــنوید؟ ان صــدا . شــما ه
را گرفته انــد ؛ روی ســرم  ســیاهپوش ، غــرق ِگل دورم  زنِ ِِ 
ــرده ام ...  ــن ُم ــر م ــیون . مگ ــد ؛ ش ــه می كنن ــتاده اند و موی ایس
ایــن صــدای برخــورد ِ بیــل بــود بــه ســنگ ؟... اجــازه بدهیــد... 
ــزرگ .  ــنِگ ب ــه س ــك تخت ــد؟ ی ــت ، می بینی ــودش اس آره ، خ
ــم ... حــاال بیاییــد  صبــر كنیــد خاک هــای رویــش را پــس بزن
ــا ، زور، زور .  ــا ، آه ــار ... آه ــرود كن ــم ب ــش بدهی ــا ُهل ــك ت كم
 كمــی دیگــر ... خــوب شــد . بلــه . دهانــه ی چــاه اســت ؛ امــا چــرا 

یكهــو زنجمــوره خامــوش شــد . 
ــن و شــما !  ــی نیســت جــز هن هــن نفس هــای م ــچ صدای هی
ایــن میلــه ی آهنــی قطــور چیســت كــه مثــل پـُـل  روی دهانــه 
ــم دورش  ــی ه ــرم و باریك ــل ِ ن ــرق ، كاب ــل ِ ب ــته اند ! كاب گذاش
ــد  ــازه بدهی ــت . اج ــاه اس ــوی چ ــیم ت ــر ِ س ــته اند . آن س بس

ــاال! ــم اش ب ــودم می كش خ
سنگین هست و نیست!

 نه ، ممنون . كمك نمی خواهم ، زحمت نكشید !
بفرماییــد . فقــط آرام ، آرام بكشــید . چــه هســت آن پاییــن كــه 
ــید  ــب باش ــی ؟! مراق ــوی آن تاریك ــورد ت ــاب می خ ــور ت آن ج
ــر .  ــی دیگ ــاط .  كم ــا احتی ــاال ، ب ــد . ب ــت نكن ــواره اصاب ــه دی ب
ــكلِت  ــت ؛ اس ــكلت اس ــد . ای وای . ای وای ، اس ــوم ش ــا ، معل آه
ــاب می خــورد .  ــزان شــده اســت . ت ــا آوی یــك انســان كــه از پ
ــید .  ــم پاش ــواره . از ه ــه دی ــورد ب ــورد . آخ آخ ، خ ــاب می خ ت
ــط  ــا ، فق ــه ای روی آب . بی ــه ی خف ــدای ِخش ــت . ص ــرو ریخ ف
ــد ؛ دو  ــاال آم ــت ب ــت و پوس ــته ی بی گوش ــم بس ــای به ه دو پ

تكــه اســتخوان !

اسماعیل زرعی

"داستانکواتهردآموزشخودکشینویسی"پرندههاهممیگریند

بــرای ایــن كــه داســتانی بــا ســوژه ی 
خودكشــی بنویســیم اول بایــد قهرمــان 
و  روحــی  لحــاظ  از  را  قصــه  بی نــوای 
بــه  آماده ســازی  آمــاده كنیــم.  روانــی 
ایــن معنــا ســت كــه در وهلــه ی نخســت، 
ــی ای  ــل منطق ــد دلی ــی بای ــن خودكش ای
داشــته باشــد. مثــل این كــه قهرمانــش 
مشــكل فلســفی بزرگــی پیــدا كــرده؛ 
ــای اول  ــه روزی از روزه ــد ك ــادش می آی ی
ــه:                                                                                             ــرش گفت ــت دخت ــه دوس ــزدی اش ب نام
ــوا.  ــو ازم نخ ــن یكی ــم ای ــش می كن "خواه

ــن  ــیدن م ــیگار كش ــم س ــز دل ــه عزی آخ
مــث آدمــای دیگــه نیــس كــه از روی 
ــا... ســیگار می كشــن.  ــا تفاخــر ی ــادت ی ع
و  دردهــا  از  مــن  كشــیدن  ســیگار 
مشــكات فلســفی ایه كــه زبونــم قــادر بــه 
ــل  ــد دلی ــن می توان ــس." ای ــون نی گفتنش
خیلــی موجهــی باشــد بــرای قهرمانــی 
كــه می خواهــد خــودش را بكشــاند. دلیــل 
ــزه ی  ــم انگی ــت بگوی ــر اس ــا بهت ــر ی دیگ
اعتقــادی  مشــكات  می توانــد  دیگــر 
باشــد. مثــا قهرمــان ایــن داســتان خــوب 
بــه یــاد دارد كــه زنــش یكی-دوســال 
ــش  اول زندگیشــان همیشــه آخــر نمازهای
ــا روزی  ــرد ت ــا می ك ــامتی او دع ــرای س ب
كــه از ســِر كارش بــه خانــه برگشــت؛ 
ــن او  ــان ذه ــرو وق و وق بچه ش ــوی راه ت
ــان  ــن خودم ــرد )بی ــغول ك ــخت مش را س
ــد: ایــن مــرد از همیــن ابتــدای قصــه  بمان
را  كفش هایــش  دارد(  ظــن  زنــش  بــه 
درآورد و خــودش را روی پنجه هــای پــا 
ــاند.  ــاق رس ــت در ات ــه پش ــان ب كشان كش
زن داشــت ســام نمــازش را می گفــت. 
ــع  ــه جم ــا عجل ــجاده اش را ب ــم س ــد ه بع
ــد  ــرد بع ــت... م ــاری انداخ ــه كن ــرد و ب ك
موقعــی  تنهــا  زنــش  می دانســت  آن  از 
ــش  ــد برای ــس می كن ــور او را ح ــه حض ك
ــید  ــرده باش ــت ك ــر دق ــد. اگ ــا می گوی دع
حتمــا متوجــه شــده اید كــه ایــن هــم 
ــرای خودكشــی  ــه ی محكمه پســندی ب بهان
ــل دیگــری مثــل  ــا دالی ــد باشــد. ی می توان
نابه هنجاری هــای  اخاقــی،  مشــكات 

روانــی، فشــارهای اقتصــادی و... 
ــن كار  ــه ای ــه ب ــانی ك ــان كس ــه از می البت
)درســت  كرده انــد  مبــادرت  مقــدس 
ــت  ــی س ــته تاش ــن نوش ــد؛ ای فهمیده ای
ــه(،  ــن تجرب ــه ای ــما ب ــب ش ــرای ترغی ب
ــر  ــی نكی ــه وقت ــتند ك ــم هس ــرادی ه اف
ــچ  ــد هی ــان می آین ــه سروقتش ــر ب و منك
ــد.  ــان ندارن ــده ای برای ش ــواب قانع كنن ج
نویســنده ی ایــن متــن بــا چار-پنج تایــی از 
ایــن آدم هــا )ببخشــید: مرده هــا( از نزدیــك 
ــاز  ــته. و ب ــتی داش ــه دوس ــورد و بل ك برخ
ــه ای  ــوژه قص ــن س ــا ای ــم ب ــر می خواهی اگ
ــن  ــد بدانیــم كــه نوعــی از ای بنویســیم بای
عمــل توســط عاملــی بیرونــی اعمــال 
خارجــی  فــرد  یــك  یعنــی  می شــود. 
)منظــور خــارج از فــرد خودكشــاننده( 
می آیــد و زحمــت ایــن كار را می كشــد 
ــا  ــی مث ــه: فان ــود ك ــه می ش ــد گفت و بع
ــه وســیله ی  تــوی حمــام انفــرادی اش )!( ب
ــرد.  ــی ك ــت خودكش ــودر )داروی( نظاف پ
ــوع  ــرای یافتــن اصطــاح مناســب ایــن ن ب
خودكشــی لطفــا بــه "فرهنــگ اصطاحــات 

سیاســی" تالیــف دكتــر قربونلــی ... مراجعــه 
ــه ی  ــد از تهی ــنده بع ــاری نویس ــد. ب كنی
تمهیــدات و تحصیــل معلومــات فوق الذكــر 
بایــد بــه انتخــاب لوكیشــن اقــدام كند.ایــن 
لوكیشــن همیشــه در ارتبــاط مســتقیم بــا 
نــوع خودكشــی اســت؛ بنابرایــن نویســنده 
بایــد زمانــی بــه معرفــی لوكیشــن بپــردازد 
ــوع خودكشــی  ــان در انتخــاب ن ــه قهرم ك
ــه تفاهمــی  ــق و البت ــه تواف ــایه اش ب ــا س ب
ــن  ــه ای ــیدن ب ــد. رس ــیده باش ــبی رس نس
تفاهــم غالبــا مــدت نســبتا طوالنــی ای 
ــا  ــا ت ــا ام ــی قهرمان ه ــرد. بعض ــت می ب وق
در یــك لوكیشــن پیــش پــا افتــاده و كامــا 
ــاری  ــث گرفت ــد، باع ــرار می گیرن ــی ق اتفاق
ــا  ــوند. مث ــان می ش ــر نویسنده ش و دردس
ــه  ــوب ب ــی، خ ــن خودكش ــنده ی ای نویس
ــر از  ــی دیگ ــوی یك ــه ت ــی آورد ك ــاد م ی
عســل خوران  بســاط  تــازه  قصه هایــش 
ــود كــه  ــده ب ــش را ورچی زمســتانی قهرمان
عروس خانــم  این كــه  خاطــر  بــه  آقــا 
یكــی یــه دونــه از روی دل خــوری ای بــه او 
ایــراد گرفتــه بــود كــه چــرا بــاالی چشــم 
ــت(  ــبیل نیس ــا س ــت )و مث ــرو س ــو اب ت
انگیــزه ی عاطفــی عمیقــی برای خودكشــی 
پیــدا كــرد و تــا تــوی لوكیشــن حمام ـــكه 
نویســنده بــه منظــوِر خیــِر دیگــری تعبیــه 
ــه  ــت و چشــمش ب ــرار گرف ــودـ ق ــرده ب ك
ــا  ــنده ت ــداد... نویس ــان ن ــاد، ام ــغ افت تی
بیایــد و ماشــینش را گــرم كنــد، كار از كار 
ــه  ــه نیم ــوز ب ــه هن ــه ای ك ــته و قص گذش
هــم نرســیده بــه راحتــی پایــان می گیــرد. 
بــه گمانــم ضمــن همیــن حكایــت پیشــین 
ــوی  ــه ت ــزار قتال ــه اب ــده اید ك ــه ش متوج
شــده.  تعبیــه  لوكیشــن ها  بیش تــر  
مثــا قهرمانــی كــه بــر پــل روی رودخانــه 
ــه آب دارد  ــه همیش ــا ك ــا دری ــتاده ی ایس
كــه  را  اســتثناهایی  بگیریــد  )نادیــده 
ــد خشــك  ــا هــم كــه برون ــب دری ــی ل حت
كــوه  یــا  بی صاحاب مونــده(  می شــود 
ــا  ــرت گاه ی ــه ی پ ــزار قتال ــه اب ــه همیش ك
ــاری  ــا خــودش دارد. انب عارضــه ی دره را ب
ــرگ  ــد م ــی می توان ــه راحت ــان ب ــه قهرم ك
موشــی آن جــا پیــدا كنــد. هرآشــپزخانه ای 
ــات  هــم كــه حتمــا یخچــال دارد... و امكان
ــای  ــد در قصه ه ــم الب ــام را ه ــی حم ذات
قبلــی ام خوانده ایــد. قهرمــان قصــه امــا 
ــردن  ــه ك ــا عرضــه ی تهی ــر نتوانســت ی اگ
دم و دســتگاه خودكشــی اش را نداشــت، 
نویســنده بایــد خــود دســت بــه كار شــود؛ 
ــه  ــی ك ــكل دار روی قاب ــه ش ــی را ب طناب
لوســتر اتــاق پذیرایــی از آن آویــزان شــده 
ــد  ــه می خواه ــی را ك ــا تفنگ ــد. ی ــره بزن گ
ــه  ــتانش ب ــا دوس ــه ب ــر هفت ــات آخ تعطی
شــكار ببــرد، گلولــه كنــد و روی میــز 
ــه  ــی ك ــا وقت ــد؛ ی ــش كن ــی رهای پذیرای
قصــه اش دارد بــه آخــر می رســد، درز و 
ــه و  ــا پنب ــا را ب ــكاف های در و پنجره ه ش
البســه اش بپوشــاند، شــیرهای گاز خانــه اش 
ــد  ــم بیای ــد ه ــد، بع ــاز كن ــر ب ــا آخ را ت
ــش  ــش را پی ــرش عینك ــز تحری ــار می كن
و  بگــذارد  خودنویســش  و  یادداشــت ها 

ــه...  ــد ك ــر بمان ــدر منتظ آن ق
در این جــا قصــه هنــوز بــه پایــان نرســیده. 
چــرا كــه این جــای قصــه همیشــه مــردی 
خنــزر پنــزری بــا گاری ای كــه تابوتــی روی 
آن ســوار اســت پشــت در منتظــر اســت تــا 
ــا خــودش  ــد و جنــازه ی نویســنده را ب بیای

ببــرد.  
والموت- 1382/12/8 تهرانسر

رضا روزبهانی

به تو که فراموش شده ای
»محمدنیکوعقیده رودمعجنی«

»جانباز شیمیایی«

هنوز ِسُرم می دود
در رگهای اطاق

و زمین در چشم تو
مساحت ناچیزیست

میخ شده
به سقف اطاق

تو که با کفشهای سالهای دور
از قلمرو تخت

به مقصد هیچ خیابانی در پاییز
فراتر نرفته ای

هنوز دردهایت را هر صبح

به تماشای پنجره می بری
باز سرفه ها به سراغت می آیند

روی دستهای اطاق....
تشییع می شوی

چیزی نمانده بال بال زدنت
ختم به پرواز شود

سعی کن نفس بکشی
غنیمت های خاکریز
تقسیم شده است

لیک سهم تو هم....
نفسهاییست

جیره بندی شده
در کپسول اکسیژن.



ادبـی 5

»از زندانی شدن ام به این سو«
ناظم حکمت

از زندانی شدن ام به این سو
ده دور چرخید دنیا

 به دور خورشید 
از او اگر بپرسید:نه چندان قابل عرض،

زمانی میکروسکوپیک!
از من اگر بپرسید: ده سال از عمرم....

در سال زندانی شدن ام
قلمی داشتم و

ــاک  ــا ه ــتم ت ــتم و نوش ــه نوش ــک هفت ی
شــدن اش 

ازو اگر بپرسید: یک زندگی تمام
از من اگر بپرسید: یکی دو هفت روز...

از زندانی شدن ام به این سو
عثماِن مجرم به قتل

هفت و نیم سال را پر کرد و
آزاد شد

 مدتی خیابان ها را دوره کرد و 
 دوباره 

به جرم قاچاق برگشت به زندان....

شش ماه در حبس  و 
 باز آزاد شد

دیروز نامه ای آمد که 
ازدواج کرده و

بچه اش متولد میشود
در بهار...

هم امروز قدم به ده میگذارند
نطفه های خوابیده در رحم

در روز زندانی شدن ام
و تک تِک کّره های لرزان قدم  و

دراز پای آن سال
مادیان های لمبر پری شدند به تمامی

اما نهال های زیتون
هنوز نهال

هنوز کودک  اند.....

از زندانی شدن ام به این سو
میــدان هــا ســاخته شــده در شــهر دور 

دســت ام و
اهل خانه ام  

 در کوچه ای غریب و
در خانه ای نادیده
مسکن گزیده اند

در سال زندانی شدن ام
نان 

سفید بود همچو پنبه...
وبعد

به کمبودی نشست 

اینجا در زندان
برای سیاه نانی قدر کف دست

به هم پریدند زندانیان

 امروز  به فراوانی است نان 
لیک کدر و  بی طعم و  مزه...

سال زندانی شدن ام
دومین جنگ

آغاز نشده بود هنوز

تنور های داخاو 
شعله برنکشیده بود

بمب اتم 
بر هیروشیما

پرتاب نشده بود...

همچو خون کودکی گلوبریده
جاری شد زمان

و به پایان رسید 
نهایتا آن روزها

هم امروز 
صحبت سومین جنگ است

به سیاق دالر آمریکایی

از زندانی شدن ام به این سو
نور خورشید اما سر برآورد

علی رغم همه چیزی

و »آنها« از کنار تاریکی 
دست های سنگین شان را 

برخاک 
تکیه دادند و برخاستند
هر چند نصفه و نیمه 

از زندانی شدن ام به این سو
ده دور چرخید دنیا به دور خورشید

و هنوز 
با ولِع روز اول 
تکرار میکنم باز

در روز زندانی شدن ام
آنچه نوشته ام

  آنها را:
آنهایی که به سان

 مورچه های در خاک 
ماهی های در آب 

و
پرندگان در آسمان

افزون اند

ترسو 
جسور 
 جاهل
 حاکم 

وکودک اند

آنها که قهارند و آفریننده و
در ترانه هایمان 

جز ماجراهای آنها نیست

و جز این 
 مثا؛

ده سال زندانی شدن ام
یاوه ای بیش نیست

شاهین سلحشور 
اتابک صادقی

خاکزاد علی 

ــوی  ــاره اش را ت ــر انگشــت اش کارگ
ــار  ــد ب گــوش پیچاند،دســتش را چن

ــید: ــکان داد و پرس ت
-باالخره چی کار کنم؟

ســید بــه زحمــت رفــت ســمت 
ــم  ــوی ه ــرش ت ــای الغ درخت؛پاه
مــی رفتنــد و همیــن حــاال بــود 
روی  بنشــیند  و  شــوند  تــا  کــه 
زمین،شــلوار کــردی دور قلــم پایــش 
را  گلویــش  بود.مهنــدس  پیچیــده 

صــاف کــرد:
-ببر!

لحظــه  زنجیــری  اره  صــدای 
خامــوش  بعــد  و  برخاســت  ای 
ــاره  شــد.کارگر اره را عقــب آورد،دوب

افتــاد. ورور  بــه  موتــور 
ــت  ــه درخ ــیده ب ــرد و نرس ــش ب پی
ــوخی  ــگار ش ــد ان اره از کار افتاد.بع
اش گرفتــه چندبــار همیــن کار را 
تکــرار کــرد و بــا تعجــب بریــده 
ــر  ــازوی کارگ ــید ب ــده خندید.س بری

را کشــید:
-نکــن به خدا معصیت داره

کارگــر از دیــدن دســت پیــس و 
ــش جــا  اســتخوانی ســید روی بازوی
ــری  ــار و ب ــی ب ــر ب خورد.درخــت پی
بــود بیــرون مسجد،دســتور تعریــض 
کوچــه هــا کــه آمــد دیوارهــای 
مســجد هــم عقــب نشســت و درخت 
کوچــه. میــان  مانــد  تنهــا  پیــر 
ــن  ــا همی ــی خــورد ب ســید قســم م
ــود  ــنیده ب ــودش ش ــای خ ــوش ه گ
ــود  کــه پــدرش از پــدرش شــنیده ب
ــا دور  ــا همیــن سلســله ت و او هــم ب
کــه مــرده دار هرهفتــاد ســال ســبز 
مــی شــود و بــرگ هایــی مــی دهــد 
ــل  ــت و مث ــف دس ــتی ک ــه درش ب
بیمــاری  هــر  بریــده،و  ی  پنجــه 
ــا  ــه ب ــورد البت ــش بخ ــرگ های از ب
نیــت پــاک مجــرب اســت کــه شــفا 
ــود  ــادش ب ــوب ی ــوز خ ــی یابد.هن م
ــر  ــی کفت ــود پ ــه ب ــاله ک ــت س هش
ســفید کاکلــی رفتــه بــود پشــت 
بــام و وقــت پریــدن و دســت دســت 
زدن کبوتــر شــیروانی از زیــر پایــش 
ــرد  ــت بپ ــا او خواس ــود ی ــریده ب س
ــی  ــر م ــرواز کبوت ــوی پ ــزی ت . چی
ــه او را مــی کشــاند و فکــر  ــت ک رف
ــد  ــی مان ــق م ــاال معل ــرد ح ــی ک م

ــود. ــده ب ــوا و پری ــوی ه ت
ــرده و  ــکا ورم ک ــل مت ــش مث پاهای

ــد. ــده بودن ــود ش کب
بــرگ  پنجــه  نــوش  دم  مــادرش 
بــا تکــه  و  بــود  او خورانــده  بــه 
ــته  ــل بس ــبز دخی ــه ی س ای پارچ
ــت  ــرقی درخ ــاخه ی ش ــه ش ــود ب ب
و آن وقــت ســید پیــری را دیــده 
ــود کــه از میــان مــرده دار آمــد و  ب
مثــل مــاه روشــن بــود و روی ریــش 
پاشــیده  نقــره  انــگار  گیســش  و 
نهیــب  ســرش  پیرمــرد  و  بودنــد 
زده بود:»هش«بــاد ســیاه چرکــی 
از کمــر ســید خزیــد تــوی شــکمش 
لــغ لــغ کــرد و دویــد و از زیــر 

ــتک  ــیاهی ش ــب س ــا مرک ــن ه ناخ
ــوا  ــه ه ــید و ب ــوره کش زد و دود ه
ــوی چشــم  ــره ت ــرق نق ــوز ب رفت.هن
ــد و  ــواب پری ــه از خ ــود ک ــش ب های
تــا مــادرش کــه پــای مــرده دار مــی 
گریســت یــک نفــس دویــد و پاهــای 
جوهــری اش را بــه او نشــان داد.
پیرهــا یادشــان بود.مهنــدس داد زد:
-ایــن چــرت و پرتــا چیه؟ببــرش 

خلیلــی
ــرد و اره  ــان ک ــاره امتح ــر دوب کارگ
دم پوســت کلفــت و تــرک تــرک 
ــر  ــی زد زی ــرد و خلیل ــت فروم درخ
دیــد  و  آمــد  پــس  خنده،قدمــی 
چقــدر کوچــک اســت و درخــت 
پهــن و طویــل بــا گــره هــا و پوســت 
ــی رود و  ــاال م ــرش ب ــروک پی پرچ
ــل  ــا مث ــت شــاخه ه ــر و آن وق باالت
ــر  ــه تصوی ــد ب ــگ زده ان ــه چن پنج
بعــد  و  دور  آن  ســفید  ابــر  کپــه 
ــاال  ــودش را از ب ــه ای خ ــگار لحظ ان
ــرش  ــی بیند...س ــری م ــور حقی جان

ــت. ــج رف گی
دســت چپــش بــی اختیــار بــاال آمــد 
ــه داد کــه  ــه شــانه ی ســید تکی و ب

مــی نالیــد:
-به خدا معصیت داره

چشــمش افتــاد بــه صــورت دورنــگ 
ســید کــه پرلکــه هــای زیــادی 
ــدان  ــه دن ــود و س ــره ب ــفید و تی س
ــد روی  ــته بودن ــرک نشس دراز و چ
لــب خــون پریــده و خلیلــی بــا 
ایــن کــه پیــش تــر هــم دیــده بــود 
هولــی بــه دلــش افتــاد و دســتش را 
پــس کشــید.لکه هــا تــوی روشــنای 
ســرد موهومــی جــان گرفتــه بودنــد.

مهنــدس گفــت:
-چرا بازی درآوردین؟

لودرچــی دســتی روی شــکم برآمــده 
ــی  ــش را م ــاف بزرگ ــته ن اش گذاش
کشــید. مــی  ســیگار  و  جســت 
ــدس اره  ــی زد.مهن ــد م ــی پوزخن ه
امتحــان  و  گرفــت  خلیلــی  از  را 
ــید. ــوت کش ــش س ــوش چپ کرد.گ
پیرمــردی آن دور دســت تــکان مــی 
ــی  ــوی کودک ــگار ت ــردی ان داد،پیرم
ــی داد و اره  ــکان م ــش دســت ت های
ــه  ــرد.رو ب ــی م ــت م ــک درخ نزدی

ســید داد زد:
کــردی؟  غلطــی  چــه  -مرتیکــه 
دوروزه عــاف ایــن درختــم از اوقاف 
هــم اجــازه دارم چــرا حالیــت نمــی 
شــه ماشــین بایــد از اینجــا رد بشــه 
ســید مثــل همــان پیرمــرد نگاهــش 
مــی کرد.مهنــدس مــی دانســت کــه 
ممکــن نیســت و تــوی دلــش لعنــت 

فرســتاد.
ــه  ــرو،دم در خان ــرا آن روب ــه زه خال

ــی زد. ــبیح م ــته تس اش نشس
ــی  ــی ســر و صــدا م ــا ب همســایه ه
بــی  شــان  گذشــتند،پادرمیانی 
ــش  ــال پی ــی س ــود.از خیل ــده ب فای
ســید هرغــروب پــای مــرده دار مــی 
ــی کشــید،خاله  نشســت و ســیگار م
زهــرا شــاهد بود؛پیــر عــزب جــز 

ــت. ــی نداش ــن هوس ای

-بــرو تبر رو بیار از وانت
گفت: سید 

ــه اون  ــو یادت ــرا ت ــه زه ــرا خال -زه
موقــع پنــج ســالت بــود ارواح خــاک 

ــو شــوهرت راســتش رو بگ
ــبیح  ــه تس ــی حوصل ــرا ب ــه زه خال

صددانــه را تــکان داد:
-پیســی بست نبود؟حیا کن سید

تــن الغــر و صــورت پرچروکــی بــود 
ــد  ــه چن ــب و چان ــه روی ل ــاال ک ح
و  داشــت  ســفید  بلنــد  تارمــوی 
ســید خــوب دیــده بــود امــا زاریــد:
نــه  بعــد  کــه  اون  -نامســلمون 
گفتنــت بــود بگــو مــرده دار معجــزه 

ــرد ــی ک م
برخاست: خاله زهرا 

-پس چرا پیســی تورو دوا نکرد؟
رفــت تــوی خانــه و دروازه را بــه 

هــم کوبیــد و ســید داد زد:
-ایــن نــور صورتمــه مثــل نقــره 

زهــرا نخواســت  اســت،خدا 
صــدای »الالــه اال اهلل«گفتــن پیــرزن 

مــی آمــد.
خلیلــی تبــر را تــوی دســتش تــکان 
گوشــش  دم  داد.مهنــدس  مــی 

ــت: گف
-اگــه بندازیــش امــروز تشــویقی 

داری
دوبــاره آن نمــای از بــاال یــادش 
ــت  ــای درخ ــه پ ــوری ک ــد و جان آم
تکــرار  نداشــت.مهندس  نمــودی 

ــرد: ک
داری -تشویقی 

بســم  داد  قــورت  را  دهانــش  آب 
اللهــی گفــت کــه ختمــش آخ و 
ــم  ــینه و زخ ــوی س ــود از ت دادی ب
داشــت و چشــم هایــش ســیاهی 
چنــد  مــدام  افتاد.انــگار  و  رفــت 
مــی  گاز  را  پایــش  قلــم  ســگ 
مــی  تنــش  تــوی  گرفتنــد،درد 
ــن  ــی خــورد روی زمی ــت م دوید،غل
و بــاز از آن بــاال خــودش را مــی 
ــد  ــی لول ــی م ــل کرم ــه مث ــد ک دی
ــش  ــار از دهان ــی اختی ــدس ب و مهن

ــد: پری
-این همه رو ســحر کرده

ــید،  ــت کش ــودش خجال ــرف خ از ح
ــی  ــای راســت خلیل ــنیده بودند؟پ ش
و  بــود  بنــد  مویــی  بــه  انــگار 
ــره ی  ــن زودی دای ــه همی ــون ب خ
ــید  ــود و س ــده ب ــی ش ــرخ بزرگ س
و  کــرد  مــی  دار  مــرده  نگانــگاه 
ــا  ــی گفت:»خدای ــدام م ــب م ــر ل زی
تــف  را  ســیگارش  توبه«لودرچــی 

کــرد و گفــت:
-االن زنــگ مــی زنــم صــد و پونــزده 

نفلــه...
ــش را درآورد و دو دل  ــدس کت مهن
ــر و حــس  ــای کارگ انداخــت روی پ
ــتش  ــده،زیر دس ــدا ش ــا ج ــرد پ ک
ــی  ــم م ــه ه ــش ب ــد و دل ــی جنبی م

ــورد. خ
دو ســه پنجــره بــاز شــد،دختری 
ــمالویی  ــت پش ــید و دس ــغ کش جی
بــرش گردانــد تــوی خانه.کارگــر 
سســت و بــی حــال مشــت مــی 

کوبیــد روی زمیــن و پایــش بــی 
ــد  ــد و مهنــدس دی اختیــار مــی پری
ــه  ــت قائم ــای راس ــم پ ــش و قل کف
ــی  ــا و دســتش م ــی پ ــا باق ــده ب مان
لرزیــد و مانــده بــود فشــار بدهــد یــا 

ــت: ــی گف نه.لودرچ
ــون  ــد خ ــر رو ببن ــا باالت ــاالی پ -ب

ــاد ــد بی بن
را  دوید.کمربنــدش  بعــد خــودش 
کشــید و محکــم بســت دور پا.حــاال 
ــود. ــدا ب ــن پی ــش از الی پیراه ناف
مهنــدس مــی دیــد کفش و مــچ پای 
ــده و  ــه مان ــی حرکت،عاری ــت ب راس
نمــی دانســت چــرا هــی ســرش پــی 
نــاف بــزرگ و عمیــق لودرچــی مــی 
ــد  ــرد بزن ــی ک ــت و و دل دل م گش

ــت: ــید گف ــر گریه.س زی
-به خدا امســال سبز می شه

مهنــدس رنگ پریده زل زد به او:
-این این مارو جادو کرده

ســیگار  کــرده  اخــم  لودرچــی 
گیرانــد: دیگــری 

-اصــن معلــوم بــود تــو عمــرش تبــر 
نــزده بــی حواســی کــرد طفلــی

و  نشســت  زمیــن  روی  مهنــدس 
ــوز  ــه درخــت کــه هن ــد ب ــره مان خی

ــود. ــته ب ــم برنداش ــی ه خراش
*

ــرده  ــر مجــروح را ب ــس کارگ آمبوالن
ــره ی  ــاکت بود.دای ــه س ــود و کوچ ب
ــن و  ــود روی زمی ــده ب ــرخی مان س
آپارتمــان  دوم  ی  طبقــه  از  زنــی 
ــرو نگاهشــان مــی کرد.لودرچــی  روب

ــت: گف
-از اول کار خــودم بود مندس

مهندس حرفی نزد.ســید گفت:
ــت  ــه معصی ــی ش ــبز م ــال س -امس

داره
نشســت. رل  پشــت  لودرچــی 
ــه  ــی ب ــار گاز داد و دود غلیظ چندب
ــی لرزید.جــام  ــوا فرســتاد.اگزوز م ه
ــد ســمت  ــن آورد و ران ــودر را پایی ل
درخت.چنــد ثانیــه بیشــتر طــول 
نکشــید،انگار کســی از پهلــو لــودر را 
ــی صــدا مثــل  بلنــد کــرد و غلتاند،ب
ــودر  ــو ل ــی یکه ــود و وقت ــواب ب خ
شیشــه  و  آهــن  صــدای  و  افتــاد 
ــد  ــدس پری ــه ترکید؛مهن ــوی کوچ ت
ســمت وانــت شــهرداری و داد زد 
از  گاز  تختــه  و  زد  داد  دوبــاره  و 
کنارغلتــک گذشــت و تــوی پیــچ 
کوچــه گــم شــد و لودرچــی بــا ســر 
و روی خونیــن خــودش را از اتاقــک 

ــت: ــید گف ــرون کشید.س ــودر بی ل
-خدا رحم کرد

ــی زد  ــا پق ــه ه ــل بچ ــی مث لودرچ
ــاز و  ــره ب ــه پنج ــه.دو س ــر گری زی

ــد. ــته ش بس
کوچــه  کنــار  خاموشــی  غلتــک 
مانــده بــود و لــودر واژگونــی،و ســید 
کــه بــاور داشــت امســال پیســی اش 
ــت و  ــاور داش ــی کند،ب ــان م را درم
ایــن را بلنــد رو بــه خانــه ی پیــرزن 
ــود. مــی گفــت کــه ســوت و کــور ب
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ــی  ــه ای ــار و دیرین ــا در تب ــای م 1_ دنی
و  تعبیرهــا  شــد؛دنیای  زاده  اینگونــه 
ــه الی  تفســیرها.دنیایی کــه واقعیــت الب
ــا معلــوم گــم و پنهــان  گفتمــان هــای ن
ــت   ــو اس ــت مح ــه واقعی ــت،جایی ک اس
بــی انــدک رد پایــی ،دنیایــی کــه چنــان 
درگیــر ناواقعیــت هــا و روکــش هاســت 
ای  گونــه  ،طنــز  واقعیتــی  هــر  کــه 
ــردازش  ــار پ ــخیف،دنیایی تلنب ــت س اس
ــی  ــر رنگ ــم  ،پ ــی مفاهی ــه جای ها،جاب
ــاره  ــی عص ــگ باختگ ــا و رن ــیه ه حاش
ــه هــای  ــه تمامــی تولیــد گون ها....کــه ب

ــت  ــانی اس انس
 butterfly effect ای  پروانــه  اثــر    _2

ــف  ــه ای ظری ــال زدن پروان ــد ب می گوی
در اینجــا شــاید موجــب طوفانــی اســت 
ــب در آنجا.حرکــت کوچکــی اینجــا  مهی
و اتفاقــی بــزرگ آنجا.اینجــا اینجاســت و 
ــات  ــا و ف ــوی دریاه ــا آن س ــا مث آنج
ــت  ــبات اس ــای مناس ــا دنی ــای م ها.دنی
ــود  ــه ای ب ــر معادل ــه اگ و نامعادالت،ک
ــم  ــن حج ــا ای ــانی ب ــای انس ــده ه پدی
ــض  ــن حجــم  تضــاد و تناق ــه و ای فاجع
ــت  ــی اس ــان آدم ــی یافت.هم ــور نم ظه
کــه اینجــا مــی اندیشــد و دنیاســت کــه 
ــی پکــد و  ــی ترکد،م در آنجــا می لرزد،م

ــه...... ــن گون ــزار بدی ه
ــا  ــود و ب ــت در خ ــبات طبیع ــز مناس ج
خــود- کــه آنهــم بعیــد اســت ایــن 
ــدار و  ــود م ــی و خ ــی ذات ــا هویت روزه
 self organizing بخــش  ســامان  خــود 
ــا  ــبات تمام ــایر مناس ــد -س ــته باش داش

ــت . ــی اس ــای آدم ــه ه ــد گون تولی
ــای  ــه ی »دنی ــه جمل ــار ک ــن ب 3_اولی

ارواح  بــرای  اســت  جهنمــی  مــا 
ــن  ــدم ای ــکی را خوان آسمانی«داستایوس
ملغمــه هــا و تصاویــر در ذهنــم پچپچــه 
ــی و  ــا در کجای ــی از  ن کرد:حجــم قیرین
بــی در زمانــِی شــاملو .....آفتــاب الجزیــره 
ــودا.... ــونت ب ــدم خش ــل ع ی کامو....اص

ــت  ــکا و  البیرن ــه ی کاف ــاب محاکم کت
مهیــب اش و  نا_قضــاوت هــای ذاتــا 

خصیصــه ی مثــا آدمیــان اش....
ــر اســت و ســقوط  4_آدمــی صعــود پذی
آدمی،بــس  اســت  چیــز  پرداز!همــه 
بســیاران بــزرگ و بســا کوتاه تــر از ارزن.
ــر  ــک س ــت  آدمی،ی ــدی اس ــط ممت خ
شــّر و ســوی دیگــر نا_شــّر ،از مخمصــه 
حاضــر  افتخــارات  در  و  گریــزان  هــا 
ــا  ــاالن و عمدت ــزان،گاه ن ــار و می و معی

ــران!  حی
و تماما تولید خود....

5_آدمــی کــه بــه قــول برشــت آدم 
ــه هــا مــی ســازد  اســت،آدمی کــه جمل

ــی  ــرای خودنمایی.آدم ــر ب ــش از تفک بی
کــه مــی بافــد و می پــردازد بیــش از 
زیســتن و ســاختن بــرای انهــدام ،بیــش 
ــرای بردگــی و حصار،بیــش  از آزادگــی ب
از بســیار اینگونــه هــا بــرای بســیار 

ــا. ــه ه آنگون
ــر  ــد و تفســیر، اث ــر میکن ــی تعبی 5_آدم
ــدان  ــی پذیرد،چن ــر م ــذارد و اث ــی گ م
ــن،  ــر زمی ــدن ب ــه مان ــت ب ــل نیس مای
ــدن  ــه نمان ــل نیســت ب چنــدان هــم مای
ــازد  ــد و می س ــی می گوی ــر زمین!آدم ب
ــد  ــد و می گوی ــد،دروغ می گوی ــی باف و م
کــه دروغــش راســت تریــن هاســت....باز 

ــد و......  ــدو مــی باف مــی گوی
زیســتن ادامــه دارد و ایــن زمیــن اســت 
ــه  ــه دور خورشــید می چرخــد و ن ــه ب ک
ــور آفتــاب اســت کــه  ــر عکس....ایــن ن ب
ــه  ــی اســت ک ــن آدم ــاه تابیده...ای ــه م ب
قافلــه ساالرســت نه کــدو و چغنــدر.......و 

ــه ی دیگــر! چنــد صــد هــزار ایــن گون

 مرده دار

ربای آاننی هک ازاقفله بسیارجلورتند

شاهین سلحشور

شعری کوتاه از شیرین ترابی

چنگ ام 

رب گلوی آسمان

فلس اهی ماه

اپشیده رب پوست شب               

اترم

هن هب تیرگی 

اتریکم                             

تنیده رب تن شب

کامتان را تلخ رکده ام 

شیرین ام



شعــر 6

مصطفی كوهستاني

تا بنِد دل از  آدم م بريد
با شيون گلو را درحلقه هاى مرواريد

هماهنگ كردم
آميزِش رنگ 

در ارتفاع سفيد 
 پرِت تنم كرد

 كسى از افسوِن عطر و حرارت بهوش آمد
من شبيه او را در كهكشان ديدم

و بار ها نشاَن ش دادم
 گلو ى مرتعش اينجا انعكاس ندارد

و چشم در چشم كورى م
عطِر بلوط در سكوت ِ جسد
سمت علف زار هاى هميشه

تبعيد بال هات 
َو

چهره با زغال نپوشان
آماده ام

تا جمجمه را از من خالى كنم
و استخان هام را كمى آنطرف تر از ياد ببرم

و دل بُِبرم كه  
در زمان ساعت داشتم

و شام م را
از قبل

چيده بودم.

مهران شفیعی

زن تراني؛
تهمينه نشاِن بازوش

متعالي،
در كتمان

تو كه رخ مي نمايي از ياقوت
به گمنامي از كجا 
هزار خنده بپوشم ؟

كه خنده بخشيده باشم به دندان

اينك گونه ام
به شمشير مجاِل ناَخن داد

كهربا تر از زرد
نديده باشدم،

آيا
كه مي شناسدم؟

ياّيْ 
مادر

توكه منزه از رؤيتي
تاش گوارا پذيرد،

كرامت است
عشق

بر تِب ساكن
كه جانب از من بگيرد

تا نشان،
از تنها به رهايي

كجا و نه خاك
ياد نگه دارد؟

اينجا كه احتضار
نه ُحسِن فاش باشم

ياد 
باالي گور بگذارم  ُو

كه نشناختش
عجول تر از ُغسل

به الال
چهره ات.

علیرضا سردشتی

۱
براى هوشنگ آزادى ور

نشسته با سر انگشتاِن بلندش  در كالف
مى چرخد و 

پاره هاى صدف را به هر سو مى پراكند
از جفتگيرى دو پا 

اندام هاش را كنجى نهاده تا مدام نگاهش 
كند

كرخت مى شود و دست در تور مى كند
پرى در خونش سياه شده

جلوتر مى رود و 
به دنبال چشمان دو غول مى گردد
كنار تكه هاى دو چشم خم شده و 

بر تارهاى آويخته مى پرد.

سیروس ذكایی

ديروز؛ امروز؛ ... 
 

ديروز 
در طالى چشمانت 

با ديوان حافظ 
تفال زدم 

در نگاه  تو 
شعله ها ديدم 

سوختم 
امروز 

تمام  خاطره ها 
كه تا چند قدم دور تر 

فاصله دارند 
در  البه الى نگاه تو 
خالصه مى شوند 

فردا 
سرنوشتم دست به دست 

خواهند شد 
دخترك  فال گير 

فالم  را خواهد گرفت 
با نهايت تعجب 

در طالى چشمانت 
ذوب خواهم  شد

احسان براهیمی

اگر بخوانى حرام
گفتگوى نيش ها را
طوفانى ى تسليم

ورق مى زند 
نشانه هاى غربتم را

     در صحراى ناخودآگاهت
تا به لهجه ى صرع

چون ياقوت ميلى از سركوب ها
نگين كابوس هايم شوى

در سكته هاى يقين.
            

مهدی فضلی

تنى پشت در
از انتظار به ، در

معشوقه ى درختى بودم
كه هرچه آب مى دادم 

از اشك هام پس مى گرفت ،
 ، به انتظار در بدر

خاكستر غم بودم و
 از شفاى جنگل

 به خيالش گلدان ها آب دادن
حضرت قلب ، انسان بودم و هرچه آب دادم

هر چه گلدان داشت
اميدم بود ، 

حضرت گلوم
دل بى جهتم سوخت ، مى سوزد

 گفتى : ، دنياى بيرون در
درخت بيدى است

ميان سال هاى باد و
قرن هاى زنده بودن آب

 و عشق نهالى ست
كه در پيشانى من روييده ست ،

حضرت غم
چشم كه مى بندم از  در

رود درونم جارى است و درختى شناور
براى جنگل از مرگ مى خاند

براى تنى پشت در
كه به ، پيشانيش

درختى خشكيده است
در انتظار بعد در

مهدی یزدی

۱
هنگامى كه پوست درخت  مى درخشد

شكايت از كجا كنم آغاز
و بر كدام شعاع پر رمق بياويزم

من نيز خراشيده ام از  ناخن خواب
ليك هر چه مى خواهد هواى اطراف باشد

مى مانم 
مى مانم خيره به گردوى پوچ 
به درون غريب و ديوار نجيب

۲
نسيِم گم 

جا به جا، گلو مى گذرانَد 
بر آن چه عزم مى شود

در عمر طوالنى ى استخوان
با باالى رعنا

عطِر جمِع جوانى و روشنا
قدم در ثبوت و سقوط

بال ِ ُمحاِل قديم و 
عظم رميم

ـ آن قدر كه بانگى ضعيف و نشر صدا در 
عمق ـ

گاهواره هايى را مشتعل كند

كه دسته هاى چاه 
عميق تر از آنند 

تا بمانند 
به تاريكى

چه بال هاى مشتعِل مشكوك 
در ظرف چند صدا 
جادو تر از ماِه سيام

قيام مى كنند و خروج نور
پِس تشّهِد بانو ...

احمد بیرانوند

۱
)مرغ الف(

الف درخت است
 كه مى توانيد به آن آويزان شويد.

درآويزان ازهرطرف
 كه به الف وارد شويد
 الف ايستاده است.
الف اشاره نيست. 

حرف است 
كه حرف مى آورد.

شما از آن باال
 مى رويد كه پايين ِآن را

 پشت سربگذاريد.
 وما در وسط الف

 دست نخورده مانده ايم.

۲
)مرغ زن(

زايش حركت است از خود به خود ديگرى.
  ما

 زنانى را كه بر زايش مى ميرند
 اجر شهيد مى دهيم

كه بر صفت ما مرده اند.

آرش رضایی

در آن شب ِ عقربه دار
بيرون آمديم 

با نيشى كه در پس تاريكى
جوهر مى ريخت،
صحيح مى نوشت،

در پايين راه اريب مى رفت و
زمستان در فاصله ى دو خط

سكوت و كور مى زد!

 كاُكل ام پريده بود باال،
درخت سرفراز  

در شب هم
آن حالت نبات و بلور را حفظ كرده بود و

به برگ و كاكل كارى نداشت:
»درخت تنها موجودى است 
كه چندماهى فراموشى دارد 
و دو فصل با دماى مشترك 
به تخم و بذرش هم نيست!«

از آن شب 
بين دو عدد گذشتيم و

در ساعت كوچكتر شديم،
ماه همين حاال را داشت 

به نيش مى كشيد؛
ما بين دو دندان ماه

با خالل بيرون آمديم:
گاو سياه 
شب سياه

خاطره ى غربى چندقرن ِ مشترك
چند قرِن پيشين

بجست و 
پشِت مزار ِ سيراب ِپديده ها

پايين آمد:
»ما همان شب ِ شرطى هستيم!«

علي مومني

نوشته ام تو بخواني
كه ماه 

بني هاشم تولد توست
قمرهاي ديگرسياره هاي ديگر دور...

بني آدمي،
 بدون اعضاي همديگر

كه مه لقا،
بدون بدن،

سمت تاريك خويش مي گريد
در انعكاس فرات

قطره قطره ،
نور سياه...

بروي چشم باد تماشايش
درون گوش باد صدايش

كه ماه
 در رحم شب

جنين تابان است

كیوان قنبری

بِِهل به حلقوم
صدمه ى زيرك سار
   پاره پاره بخاند
از گوشه هاى ابجد

و طيف هاى ناله لعاب بخورد
اينك عينُ القضات

        قتيِل عبارت است
بِنه شهر پس

       ضيافت َمجِمه كَند خُنك تَرك
و الالاقل بقلتد
در سفره و پتو

    تا ديرتر كَند ماِه ُمنير
معوج در مسير

و تا هوبَره اى ديگر لطيف تر شود
بَِدر و بگذار بيجان را

پِى جان

بهنود بهادری

ُمذاب به زير خاكستر
و دريا برخاست

به چرخش نام ات در گلو
كه ابتداى سپيده بود

هم زبان بوديم
اما كالم بيگانه مان مى كرد

نام ات چون بَدِر كامل به آب ها
كشيده مى كرد

مذاب زير خاكسترى ها را به چشم
تا به سكسكه بياندازد

سوزن را در تپش هاى قلب.
مرگ

بهمن ِ ناغافلى ست
كه ذهِن داغ را

كه قلِب ناموزون را
سپيد مى كند و

باد
به دره هاش پنهان.
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شعــر

برسد به ناِم 
ابراهیم محبی ابراهیم 
- دا تُرنه زد پنجره را 

- نشست/نشستند
 نشسته باشند 

 پرده دارد ساِل است
 به نورافکنِی خروار/
تََوُهِم شیون سوخته

-چانه بزن چانه 
نــان مــا آب ریســه دارد بــه مــادر مردگــِی بــاران/

دور زدیــم پیــاده رو
ها را ها ها ها 

آ 
ب

ن ا ن 
- چپ راست مین 

ــتاِن  ــروده و داس ــوِش س ــای خام ــن ه ــه انجم ب
ــر / ــی پ ــور پت گ

 تا سری بخاراند مترسِک
 دست فروش و 

ــن  ــس زری ــا را ، تندی ــتمکار/مرده ه ــردادی س خ
ــی  زار ِزر زپرت

به الکی های تبار وند 
و شناســنامه دار کــردِن گــور خرهــای گــور و واژه 

نامــه آمــرزش
ناقوس بی بامداد باشد 

به باشد الک شده الک دار  
 

جهانی/که رسیده /به یک دکمه 
دکمه دکمه 

پیراهن ات کجاست آزادی !

مازلو ماز دارد ماز 
میزاِن ما هیس!

شکاِف شکوفه بِهداد
بیا دور آتش !

تَپ تَپو تپه تپِش تَپ 
- دیدم/ دیدید

ــت  ــنی داش ــاه ش ــداِر روب ــد ُگ ــای س ــگل ه ان
آنجاکمــی ایــن ورتــر /

خیاباِن ماهی موج 
- ِدریا موِج کاکا 
- ِدریا موِج کاکا 

تازه داشت داستاِن ما /
بــه چــاِپ یــخ مــی رســید و شــبانه شــباِن واژه بــه 

هفــت بنــِد هاشــور تــرک خــورده ترک 
دال دال / دال دال

 دال پرست دال 
ساز بادی ساز به هوای نوا 

دوزله دال / گره باِر گره

به کجا چناِن چنین ؟
دبستاِن نُچ /نیست که

 - گوش کنید !
انگشِت بامداد/ ماه دارد ماه 

 ِشروه های چلیپا /
داستاِن داس بی خوابی/
 بی دارد بی چتر / دارد

 بی / بی های چاق و
داستاِن امروز آب دارد آب 

-نابینای دردهای هم ایم!
بی تو و با توام!

تاِر تن / تن پوش  
باز مانتو باز و عقابی/

 که نیش می زند
گورهای پتی را / نقطه! 

برق رفت /نقطه !
همه چیز را / آب برد! 

همه چیز برق رفت برق !

آب / ِگل دارد دسِت دستور . 
تخمک گذاری شلوار کوتاه .

کلیِد واژه نامه /این ماهی
شهِر گراز پایی ِگرد نانوشته ها .

تازه ایاز ها تخم دارند . 
به جاِن نقطه  خال تو و لب گزیدن هایت. 

دست بوسی/
 دست دست دست .

 پابوسی /
پست پست پست . 

هی دسِت پَست/
 پُســت کــرد دســت هــای بــی نبشــته را و شــهر 
نقطــه چیــن دارد چــروک هــای چرتکــه بــه 
ــده  ــم خوران ــد خوردی ــول خوردن ــای گ ــه ه یاران
ــد و و  شــد شــدهای مــا نمــوده وار نمــوده َو دارن
و و و یادداشــت :تــپ تپــو : بختــک/دال :کرکــس 
/ دوزلــه : ســاز بــادی کــه بســاِن نــِی هفــت بنــد 
ــا اســتخوان دال درســت مــی شــود  ــا ب اســت و ب
ــردم  ــان م ــتر در می ــوراخ دارد..و بیش ــش س و ش

ــرد َرهــدار اســت ... ُک

روباز
آریا پورفریاِدشهرویی 

خوانشی از داستان بلندِ وارونگی نوشته: عطیه راد

دنیای وارونه
وارونگی،  بلنِد  داستان  بررسِی  و  خوانش  در 
نظرگاهی  اِعمال  از  ناگزیر  راد،  عطیه  اثر 
 )Phenomenologie( پدیده شناختی 
پیِش  متن،  خود  عناصر  را  باید  این  هستیم. 

می گذارند.  دست 
آگاهی،  تجربه،  مفاهیِم  با  آمیخته  داستان  این 
افسانه،  است.  شناخت  و  تمایالت  ذهنی،  سبقۀ 
بازشناسی  مسیری  در  داستان  اصلی  شخصیت 
پدیده های پیرامونش قرار می گیرد. در پی معنا 
از  تعریف خود  به  تا  است  کردن جهان خویش 
ذهن  را  نهایی  تعریف  یابد.  دست  پدیده  این 
که  است  چنان  داد.  خواهد  دست  به  او  خود 
گویی افسانه به تعبیری هوسرلی، پیش فرض ها 
سر  پشت  اصیل  درکی  به  رسیدن  سوی  به  را 

می گذارد.
داستان بر محور کنش ذهنی او پیش می رود و 
می کند  کامل  را  آن  اوست  بیرونی  کنش  آنچه 
دیگری  کنش  افسانه،  داستاِن  عمِق  در  اما 
که  او  ناخودآگاهی  کنش  می  رود.  پیش  پنهانی 
بر  تصمیمات اش،  و  رفتارها  برخی  علت یابِی  در 

ما معلوم می گردد.
دنبال  به  داستان  فرعِی  و شخصیت های  افسانه 
وجود  به  رضا  نبوِد  با  خالئی  گمشده اند.  یک 
که  همچنان  توضیح.  بی هیچ  غیبتی،  آمده. 
مخاطِب من رفتار بیرونی و ذهنِی افسانه را در 
افسانه  می کند،  دنبال  موضوع  این  به  واکنش 
از  گذر  می رود.  پیش  به  واکاوی  یک  سیِر  در 
برای  »قشر«  از  عبور  همان  یا  پنهان  به  پیدا 

به »اصل«. دستیابی 
خود  تجربه گر  افسانه، حس  هم  و  مخاطب  هم 
را بیدار کرده اند و این شیوۀ پرسش گرانه، دقیقاً 
معنا  به  دست یابی  و  آگاهی  مفاهیم  به  را  متن 

که ادموند هوسرل مطرح کرد، پیوند می زند.
تکیه  با  که  است  افسانه  فلسفِی  کودک  این 
پیرامونش  جهان  بازشناسی  سوی  به  خود  بر 
آن  از  خود  خاص  تفسیر  و  تعبیر  به  تا  می رود 

یابد. دست 
 ← معرفت   ← تجربه   ← انگاره ها  پیش 

← عمل تصمیم 
اما افسانه چه گونه این حرکت را آغاز می کند؟ 
شّقه  موجودی  افسانه  پدیده شناسی،  پایۀ  بر 
گذشته ای  حال.  و  گذشته  میاِن  است،  شده 
را  باغ  در  زیستن  و  او  نوجوانی  و  کودکی  که 
شامل می شود و حال که روزگاِر پس از ازدواج 
ظاهراً  و  می دهد  معنا  آن  به  آپارتمان نشینی  و 

افسانه هنوز انسی با آن ندارد.
وجود  حال  و  گذشته  این  بین  آشکاری  شکاِف 
روال منِد  تداوِم  افسانه  حیاِت  مرحلۀ  دو  دارد. 

نیستند. هم 
زندگی در باغ چگونه سپری شده؟

مورد  در  )جز  پدر  حضور  داستان،  این  در 
شده.  کم رنگ  می شود(  تصویر  که  تنبیهی 
پدرانه  حاکمیِت  و  سلطه  از  شده  رها  وجودی 

)قیم فکری(، در جریاِن زندگی می بالد. 
این  بلوغ.  تا  باغ کودکی  بلوغ؛  تا  فاصلۀ کودکی 
افسانه شکل  فراز و فروِد تجربۀ زیستِی  به  فضا 
برای  ما  تأویِل  متن،  بستر  به  توجه  با  می دهد. 

نماِد باغ، سرسبزی و رشد است.
»سوژه در اسارِت فرایندهای تحلیلی منبعث از 
با زنجیرۀ داللتی؛ عامل  نمادین خویش  جایگاه 
دیالکتیکی  رابطه ای  در  کوری آور  ـ  گره گشا 

وارد می شود.«
)در حاشیۀ نقد ادبی 1390:66(

شادمانِی  و  رنج  بُرهه،  این  در  افسانه 
می گذارد  پشت  پس  را  کودکانه  دلبستگی های 

و  شود  متوقف  مرزهایی  پشت  باالخره  تا 
او  رشد  فراینِد  از  قسمتی  بشکند.  را  مرزهایی 
پیش تر  که  اما همچنان  می یابد.  باغ جریان  در 
افسانه،  حیاِت  در  رشد  رویۀ  این  شد،  اشاره 
روندی یک دست نیست. جایی در متن به »داِر 
رها  به  که  می شود  اشاره  بافته ای«  نیم  قالی 
شدگی، رکود، توّقف، واماندگی و ناتمامی توجه 
موانع  با  افسانه  رشد  طبیعی  روند  می دهد. 
روانی، سد می شود. او در حال، تنه امانده تا از 
آن برای رسیدن به شکلی از آینده، پُلی بسازد، 
اگر بخواهد و بتواند. مناسبات شناختِی افسانه، 
دچار  بالغین،  جهاِن  به  انتقال  عطِف  نقطۀ  در 

اخالل است.
اشاره به »زندان« در این داستان، تعمیِم معنای 
آزادی  مفهوِم  است.  اجتماعی  ساحت  به  توقف 
و  می کند  باز  راه  متن  در  سارتری  مسئولیت  و 
شده.  محدود  شخصیت  تجربه گری  عرصۀ  اما 
هوسرل،  دیدگاه  از  آگاهی،  مبنای  سویی  از 
ممکن  این  و  است  فردی  یقین  به  دستیابی 
نمی شود مگر آن که فرد به تجربه، مختار باشد. 
این انساِن دربند، نه پاسخ گوست، نه دغدغۀ آن 
دارد. ترجیح می دهد، بار مسئولیت را به دوِش 
جمعی  است.  متعلق  بدان  که  بگذارد  جمعی 
حاضر  باغ  در  و  هستند  افسانه  پیراموِن  در  که 
را در  نگاه خود  نوع  و  می شوند. جمع می شوند 
اختیار  تفویض  این  می دهند.  سرایت  دیگران 
به  فروم )1900-1980(  اریش  دیدگاه های  در 

خوبی تحلیل شده است.
هویِت افسانه کاماًل شکل نگرفته، منعطف است. 
عقب  بودن  خود  موضِع  از  راحتی  به  او 
دیگران  به  را  انتخابش  حِق  حتی  می نشیند. 
زندگی  را  خواسته هایش  دل  می کند.  واگذار 
و  مشخص  مواضِع  داشتِن  جای  به  نمی کند. 
و  انفعال  به  آنها،  حفظ  و  تبیین  برای  تالش 
تسلیم در برابر دیگران تن می دهد. یعنی وجود 
می یابد؛  تقلیل  ابزار  اندازۀ  و  حد  در  چیزی  به 

ابزاری در دسِت دیگران. 
بی اراده  از خود،  بیگانه  گذار،  مرحلۀ  در  افسانه 

بی ثبات می نماید. و 
مورد  و  )افسانه(  فاعل شناسنده  بین  بدین گونه 

شناسایی )جهاِن او( شکافی ایجاد شده.
انسانی  هنوز  افسانه  یونگ،  آموزه های  اعتبار  به 
ناخودآگاهی  و  آگاهی  است.  نایافته  فردیت 
چهرۀ  )پرسونا(  صورتکی  شده اند.  منفک  او 
»خوِد«  بروِز  از  مانع  و  پوشانده  را  او  راستین 

اوست.
است  دیگری  آغاز  نقطۀ  رضا،  شدِن  گم  رخداِد 
و  بازیابی  مکاشفه،  بازنگری،  حرکت،  برای 
چنان چه  خویش.  زبان آورِی  به  و  بیان  باالخره 
درخشِش  همان  فرصت،  این  می آید،  متن  در 
است  افسانه«  شاِل  حاشیۀ  در   ... نگین  »چند 

پس از زیسِت معلِق او.
رضا کیست که افسانه به دنبال رِد پای اوست؟

و  داشته  حضور  افسانه  کودکی  در  رضا 
در  نیز  او  دارد.  افسانه  با  مشترکی  ریشه های 
مرتبه ای دیگر، موجودیِت فردی خود را در تن 
دادن به ازدواج نامناسب به دیگران باخته. متن 
اما در  دربارۀ رضا به شرح جزئیات نمی پردازد. 
بازیابی  جهِت  در  انقالبی  حرکتی  که  می یابیم 
صرفِ نظر  گرفته.  جریان  او  زندگی  در  خویش 
او  جسورانۀ  زیسِت  رضا،  انتخاِب  شّر  و  خیر  از 
قرار می گیرد.  افسانه  بالتکلیفِی  مقابِل  نقطۀ  در 
برای  است  الزم  کاتالیزور  همان  ُرخداد  این 
به  خودآگاهی(  )مرکز  »من«  از  افسانه  حرکِت 
وجوه  هماهنِگ  کلیِت  همان  که  »خود«  سوی 

روانی است.
یونگ این کلیت را حاصل همپوشانِی خودآگاه، 

ناخودآگاه فردی در جمعی، می داند.
تأویلی  چه  داستان  این  در  »وارونگی«  مفهوم 

می پذیرد؟
بسته   « نحوۀ  در  نمادین،  شکِل  به  »وارونگی« 
جایگاِه  تغییر  شده.  ارائه  قالی«  دار  به  شدن 
است.  وارونگی  نوعی  هم  افسانه  و  نن تاجی 
داستان  پوِد  و  تار  به  متن،  غالب  مفهوِم  این 
بافته شده، زیرا از هر سو به آن می رسیم. رشد 
به  مسیرش  که  افسانه  نام  به  نهالی  واژگونۀ 
)تا مرحله ای  انتظار نیست  بالندگِی مورد  سوی 
با  متن  معناست.  همین  مؤید  نیز  داستان(،  از 
چینشی آینه در آینه، این معنا را مکرر و مؤکد 

می کند.
قوت  را  معنا  این  ضمنی،  مفاهیم  حتی 
در  که حل شدن  است  این  نه  مگر  می بخشند. 
انکاِر خود  دیگران و عاری شدن از خود، نوعی 
حالت  که  چرا  است.  رفتن  وارونه  مسیر  به  و 
طبیعی آن است که فردیت، محور و معیار باشد 
نگاه  به عکس.  نه  بپذیرند  تأثیر  او  از  و دیگران 
اومانیستِی اریش فروم را در تعامل روان فرد و 

بیاوریم. اجتماع، به یاد 
زهداِن  گویی  می زند،  سر  باغ  به  مرتب  افسانه 
اوست و هنوز بند نافش او را به آن متصل نگه 
گذشته  پیوند  در  سعی  او  ناخودآگاه  می دارد. 
است.  محرز  او  شناختی  نقِص  اما  دارد.  حال  و 
را بشوید، در  باغ می آید که مثاًل ظرف ها  به  او 
حالی که ظرف های خانۀ خودش نُشسته مانده. 
آشنا  دیگرانی  با  داستان  طول  در  مقابل  در 
می شویم که عذری آورده و تن به سایۀ سنگین 
از  جزئی  و  دارند  فردی  مشغلۀ  نداده اند.  غیر، 

حیاِت این و آن نیستند.
افسانه: به تغییر جایگاه نن تاجی و  برگردیم 

خواهد  نن تاجی  تکراِر  نکند،  فکری  افسانه  اگر 
حرکت  و  گذشته  به  بازگشت  از  )شکلی  بود 
حضور  نیازمند  و  ناتوان  همواره  و  ارتجاعی( 

دیگران برای رتق و فتق امورش.
نن تاجی،  و  خود  موقعیت  قیاس  در  راوی 

ناخودآگاه در نقش محقر خود نظر می کند.
تبدیل  به  شناختی  رشِد  توضیِح  در  ویگوتسکی 
ذهن،  عالی  و  برتر  کنش  به  ذهنی  اولیۀ  ُکنش 
اشاره دارد. فرادست آوردِن قدرِت تفکری که به 

می انجامد. مسأله  حِل 
نقطه ای  به  راوی  ذهنی  ـ  روانی  حرکِت  سیر 
به  استخر،  به  رفتن  جای  به  او  که  می رسد 
آغاِز  این  می رود.  خود  شخصی  مکاشفۀ  دنباِل 
روال  او  اوست.  زیستِی  منش  در  تازه ای  شیوۀ 
محدوده های  از  عبور  می شکند.  را  خود  عادت 
دربارۀ  )افسانه  نافرمانی  جسارِت  بروِز  و  مجاز 
این تجسِس پنهانی به هیچ کس خبر نمی دهد 
و با هیچ کس هماهنگ نمی کند( ماهی از تُنگ 
گشودگِی  واکاوی،  این  حاصل  پریده.  بیرون 
حرف  رضا  دربارۀ  جواد  با  افسانه  است.  زبان 
می زند. ورود به این دیالوگ، طلوِع ابراز و احراِز 
عقالنی  و  شناختی  رشد  پیاژه،  اوست.  هویِت 
متأخِر  نگاه  در  نیز  و  زبان می داند  پایۀ رشد  را 

توأمانند. افسانۀ زبان  برنتانو، آگاهی و 
بی سرانجام  و  منقطع  ارتباط محدود،  از  افسانه 
با باغ کودکی ها، به عرصۀ بیرونِی محلۀ قدیمی 
در  نظر  و  می نگرد  ریشه ها  در  می گذارد.  پا 
تعبیرها  می اندازد.  رفتارها  بروز  اسباِب  و  علل 
همگانی  و  موروثی  ذهنی،  ساخته های  پیش  و 
او را برمی انگیزند تا به دریافت های تازه برسد. 
سِد  از  عبور  در  را  ادراک  به  رسیدن  هوسرل 

انگاره ها ممکن می داند. پیش 
داستان  اواخِر  در  افسانه  می بینیم،  که  چنان 
ـ  ـ فضا  ارتباط سه گانۀ وجود  نقِص  از  را  خود 
خالص  هایدگری(   design )مفهوم  روزینگی 
نشانۀ  حمام،  در  آوردن«  »باال  صحنۀ  می کند. 

این خالصی است.
این  هم  نن تاجی  کردن  حمام  صحنۀ  در 
شدن  رها  نوعی  داشتیم.  را  آوردن«  »باال 
یک باره  و  دفعتاً  که  مزاحم،  ذهنیت های  از 
باال  و  است  پروسه  یک  خود  و  نمی آید  پیش 
که  است  گدازه هایی  زدن  بیرون  تنها  آوردن 
نوبۀ خود تشکیل  تلنبار شده اند و به  در درون 

ذره ذره شان زمان برده است.
جایگاه افسانه در این داستان کدام است؟

افسانۀ  راوی،  برای  افسانه  نام  انتخاب  سوای 
و  می شود  گنجانده  داستان  دل  در  خارکن 
برای  مشکل گشا(،  )آجیل  بهانه ای  کناِر  در 
کهنۀ  رسِم  این  می گیرد.  قرار  شدن،  جمع 
افسانۀ  دِل  از  برآمده  خود  مشکل گشایی 

خارکن است. 
افسانه(،  که  )همچنان  می داند  مخاطب 
دل   است؛  بازی  یک  تنها  کهنه  رسم  این 
و  خود  از  مسئولیت  سلب  برای  خوش کنکی 
به حل  هرگز  رویه  این  اما  آرامش.  به  رسیدن 
رسد  چه  شد،  نخواهد  منتهی  مسأله ای  هیچ 

به آرامش.
همواره  سنتی  انساِن  که  فرض  پیش  این  با 
به شیوۀ  را  عوامل محیطی اش  از  دریافت خود 
نمادین )در غالب افسانه( بیان داشته، به سابقۀ 
می یابیم.  توجه  بشر  آئینِی  و  فرهنگی  ذهنی، 
برای  شیوه ای  افسانه پردازی  پیاژه،  دیدگاه  از 

سازگاری جمعی بوده است. 
جمع،  افراِد  از  یک  هر  می بینیم  که  آن طور 
افسانۀ  تعریِف  در  نحوی  به  خودمیان بینانه، 
)اگوسنتریسِم  می کند.  مداخله  خارکن 

رشد( روانشناسی 
در  پیچیده  وجود  یعنی  است  افسانه  راوی  نام 
غالِف کهن داشته ها. به تعبیری فرومی او جدا 
از تجربۀ بی قید و شرط  از شهوِد حاصل  مانده 
بوده است که نقطۀ مقابِل پنهان شدن در پِس 
آخِر  در  بود  بهتر  شاید  است.  افسانه ای جمعی 
انتخاب  شخصیت  برای  دیگری  نام  داستان، 

شود.
وارونگی،  داستاِن  گذشت،  آن چه  براساس 
مدار  بر  و  است  تجربه  و  رسش  تعامِل  نمایِش 

فهم و فلسفۀ شناخت می گردد.
و  برنتانو  یافته های  اعتبار  به  این که  سخن آخر 
خواهیم  توفیق  چیزی  آن  فهِم  به  ما  هوسرل، 
یافت که در معرض تجربه و دریافِت بالواسطۀ 

ما قرار گیرد، صرف نظر از ماهیِت پدیده ها.

بع منا
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)الچین( ـ سخن گستر ـ 1390 .
ـ  زهاوی  دان  ـ  هوسرل  پدیدارشناسی   -2
ـ  روزبهان  ـ  واقفی  ایمان  و  صاحبکار  مهدی 

. 1392
ـ  فاطمی  فریدون  ـ  هوسرل  اندیشه های   -3

نشر مرکز ـ پل دیوید ـ 1376 .
4- روانشناسی رشد: تحول شناختی و عاطفی 
جواد  ـ  وادزورث  باری،  ـ  پیاژه  دیدگاه  از 
دانشگاه  ـ  امین یزدی  امیر  و  فدردی  صالحی 

مشهد ـ 1378 .
5- وارونگی ـ عطیه راد ـ چشمه ـ 1394 .

مهناز رضایی )الچین(

ترکیه ادبیات 

Bu Bizimki

 ,Yıkıcı bir aşk bu
 Yıkıyor milletin ortasına

.Tutku yükünü

 ,Bölücü bir aşk
 Ekmeği suyu bölüyor

.Günde üç öğün

 ,Hain bir aşk bu
 Sizin eve hırsız girer

.Onunkine polis

 , Yasadışı bir aşk
 Evlenmeyi

.Hiç mi hiç düşünmüyor

 ,Soyguncu bir aşk bu
 En sıradan ezgilerden

.Sevinçler devşiriyor

 ,Kökü dışarda bir aşk
 Dante ile Beatrice›inkine

.Fena öykünüyor

  ,İşgalci bir aşk bu
 Samanlık sevişenin diyor

 .Başka şey demiyor

بنیان برافکن است این عشق
بر می افروزاند میان مردمان

تا اندازه ایی که بر می آیدش

تجزیه گراست این عشق
میکند تقسیم 

 نان و
آب را

هر روز سه وعده

خائن است این عشق
دزد میزند خانه ی همگان

به خانه او می رود پلیس!

این عشق غیرقانونی است 
عقد و ازدواج را حتی 

نمی پروراند هم  درخیالش 
سارق است این عشق

از آخرین نغمه ها
بافاند  عاشقانه ها می 

ریشه در باد دارد این عشق
تجسد عشق دانته است

 به بئاتریس

اشغالگر است این عشق
ورد زبانش این:

کاهدان تنها ازآن عشق بازان است
 و جز این هیچ

شعر: جمال ثریا
سلحشور شاهین  برگردان: 
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خبــر

صعود  دراز  بازی  عملیات  سالروز  با  همزمان 
شهرستان  دراز  بازی  ارتفاعات  به  سراسری 

سرپل ذهاب انجام شد.
به گزارش آوای پراو به نقل از ایسنا، همزمان با 
سالروز عملیات بازی دراز صعود هموطنانمان 

بازی دراز در  ارتفاعت  به 
ذهاب  سرپل  شهرستان 

انجام شد.
به  سراسری  صعود 
از  دراز  بازی  ارتفاعات 
اوایل صبح امروز با حضور 
از 30  جمعیتی که بیش 
هزار نفر تخمین زده می 
طبق  که  شد  آغاز  شود 

برآوردها 12 هزار نفر آنان از استانهای دیگر 
به این منطقه آمده اند.

در بین صعودکنندگان به ارتفاعات بازی دراز 
مقدس  دفاع  دوران  جانبازان  از  زیادی  جمع 
یاران  با  بودند  آمده  که  داشتند  حضور  نیز 
کنند.  دوباره  میثاقی  تجدید  خویش  شهید 
تا  بودند  آمده  هم  شهدا  معظم  های  خانواده 

یاد عزیزان آسمانی خود را زنده نگه دارند.
پیشانی  مراسم  این  در  حاضرین  از  بخشی 

ام"  سپاهی  یک  من   " آن  روی  که  بندهایی 
نوشته شده بود را بر پیشانی خود بسته بوده 
پاسداران  از  حمایتشان  طریق  این  از  تا  اند 

ایران اسالمی را نشان دهند.
فرمانده  فضلی  علی  سردار  مراسم  سخنران 
حسین)ع(  امام  دانشگاه 
به  سخنانی  در  که  بود 
عملیات  اهمیت  بیان 
جانفشانی  و  دراز  بازی 
برای  اسالم  رزمندگان 
این  گیری  بازپس 
دست  از  ارتفاعات 

صدامیان پرداخت.
مراسم  نیز  گذشته  شب 
حرم  جوار  در  دراز  بازی  شهدای  یادواره 

احمدبن اسحاق سرپل ذهاب برگزار شد.
با   1360 اردیبهشت  بازی دراز  عملیات 
هدف  با  سپاه،  و  ارتش  مشترک  همکاری 
بازپس گیری ارتفاعات بازی دراز از رژیم بعث 

صدام برگزار شد.
در جریان این عملیات خلبان دالور علي اکبر 
شیرودي و فرمانده شجاع گردان تکاور مالک 

اشتر حسین ادبیان به شهادت رسیدند.

جهاد  سازمان  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
که  مراسمی  در  کرمانشاه  استان  کشاورزی 
و  االسالم  حجت  سازمان،  رئیس  حضور  با 
نمایندگی  دفتر  مسئول  نباتی  المسلمین 
مهندس  استان،  روستائی  تعاون  در  فقیه  ولی 
و  معاونین   ریاست،  حوزه  مدیر  کریمی زند 
افشین  مهندس  شد،  برگزار  سازمان  مدیران 
شورچه به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی 
کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کوروش  ارزنده  خدمات  از  و  گردید  منصوب 
عمل  به  تقدیر  اداره  این  سابق  رئیس  مهرابی 

آمد.
روابط  گزارش  به 
عمومی سازمان جهاد 
استان  کشاورزی 
این  طی  کرمانشاه، 
مهندس  ابتدا  مراسم 
از  مهرابی  کوروش 
ریاست سازمان جهاد 
به  استان  کشاورزی 
دلیل حسن اعتمادی 
انتصاب  و  وی  به 

هماهنگی  مدیریت  "سرپرست  درسمت جدید 
ترویج کشاورزی استان" تشکر کرد.

جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  مهرابی  مهندس 
مدتی  طی  گفت:  سازمان  در  عمومی  روابط 
که وظیفه اداره روابط عمومی را داشتم، سعی 
کردم تمام توان خود را برای رسیدن به اهداف 

سازمان جهاد کشاورزی بکارگیری نمایم.
وی همچنین از تالش ها و فعالیت همکاران در 
این  اداره روابط عمومی که طی مدت تصدی 
مسئولیت  در انجام فعالیت های محوله وی را 

یاری نموده بودند، قدردانی نمود.
سرپرست  شورچه،  افشین  مهندس  ادامه  در 
کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اداره 

استان کرمانشاه نیز طی سخنانی ضمن تشکر 
فرصت  و  حاتمی  مهندس  اعتماد  حسن  از 
به وی داده شده  خدمتی که در پست جدید 
است به بیان برنامه ها ی خود پرداخت و گفت: 
امروزه بحث ارتباطات جایگاه خود را در  دنیا و 
جامعه پیدا کرده و عصر، عصر ارتباطات است.

و  اندیشه  فکر،  با  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نوآوری در جهت توسعه بخش کشاورزی قدم 
کار  سرلوحه  را  محوری  دانایی  افزود:  برداریم 
برای  سازمان  در  را  نو  راهی  و  داده ایم  قرار 
پیش  در  نو  برنامه هایی  و  اهداف  به  رسیدن 

خواهیم گرفت.
شورچه   مهندس 
روابط  شعار 
سازمان  عمومی 
کشاورزی  جهاد 
کرمانشاه  استان 
"ثروت آفرینی،  را 
و  کارآفرینی 
محوری"  دانایی 

عنوان کرد.
اینکه  بیان  با  وی 
تمام تالش و توان خود و مجموعه اداره روابط 
سازمان  اهداف  به  رسیدن  برای  را  عمومی 
مجموعه  از  کرد:  تصریح  می گیرد  کار  به 
عمومی  روابط  اداره  با  می خواهم  همکاران 
تا  نمایند  بیشتر  را  خود  همکاری  سازمان 
بتوانیم چهره ی زیبا و شکوفایی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه را به جامعه انعکاس 

دهیم.
گفتنی است مهندس شورچه سوابقی از جمله 
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
استان کرمانشاه و مسئول مرکز خدمات جهاد 
کشاورزی بیلوار و سردبیری نشریات استانی را 

در کارنامه خود دارد.

بنا بر دستور معاون اول رییس جمهور مزایده 
واگذاری سیلوی کرمانشاه ابطال شد.

پراو  آوای  گزارش  به 
با  ایسنا،  از  نقل  به 
مستمر  پیگیری های 
کرمانشاه،  جمعه  امام 
کرمانشاه  استاندار 
نمایندگان  مجمع  و 
مجلس  در  استان 
اسالمی،  شورای 
مزایده  ابطال  دستور 
سیلوی  واگذاری 

کرمانشاه صادر شد.
پس از مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته 
با معاون اول رئیس جمهور، دکتر جهانگیری 
دستور مستقیم رئیس جمهور را در این  زمینه 

اخذ کرد و سپس فرمان لزوم ابطال واگذاری 
سیلوی کرمانشاه به دکتر دژپسند وزیر اقتصاد 
اعالم  دارایی  و 
نهایت  شد.در 
هیئت  تصمیم 
سازمان  عامل 
سازی  خصوصی 
ابطال  بر  مبنی 
مزایده به برندگان 

مزایده ابالغ شد.
کرمانشاه  سیلوی 
به  پیش  چندی 
خصوصی  بخش 
واگذار شده بود که قیمت پایین این واگذاری 
اعتراض مردم و برخی مسئولین استان را به 

دنبال داشت.

صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز

سرپرست جدید اداره روابط عمومی
 سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه معرفی شد

دستور ابطال مزایده واگذاری »سیلوی« كرمانشاه صادر شد

ــاه  ــتاندار کرمانش ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
  IT و  گردشــگری  در حــوزه  ایــده ای  هــر  بــه  گفــت: 
تســهیالت ارزان قیمــت ۴ درصــدی بــدون نوبــت پرداخــت 

ــد. ــد ش خواه
ــه نقــل از مهــر، هدایــت حاتمــی  ــراو ب ــه گــزارش آوای پ ب
در مراســم اختتامیــه مســابقه »فتــح پرچــم غــرب کشــور« 
کــه در آمفــی تئاتــر پروفســور شمســی پــور دانشــگاه 
رازی کرمانشــاه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: امــروز بحــث 
IT، اینترنــت و … بحث هــای مهــم و در الیه هــای مهــم 
ــرق، آب و…  ــت، ب ــاورزی، صنع ــه کش ــا از جمل ــی م زندگ

ــدا کــرده اســت. ــوذ پی نف
ــاه  ــتاندار کرمانش ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــایبری  ــای س ــا فض ــی ب ــد زندگ ــدل جدی ــروز م ــزود: ام اف
شــکل گرفتــه اســت کــه بــا حــذف فضــای مجــازی زندگــی 

ــد. ــره می افت ــه مخاط ب
وی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن شــاهد آن هســتیم کــه 
بــا حــذف فضــای مجــازی و قطــع اینترنــت کل کارهــای مــا 

ــود. ــل می ش مخت
ــی را در  ــد و مضرات ــا فوای ــن فض ــد: ای ــادآور ش ــی ی حاتم
پــی دارد امــا بحثــی کــه در آن بســیار حائــز اهمیــت اســت 

ــن فضاســت. بحــث امنیــت ای
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار کرمانشــاه بیــان 

داشــت: اگــر وارد عرصــه فضــای مجــازی مــی شــویم بایــد 
لــوازم و ابــزارآالت آن را نیــز فراهــم کنیــم و بحــث امنیــت 

آن اهمیــت دهیــم.
ــای  ــا در فض ــته های م ــن داش ــت: مهمتری ــار داش وی اظه
مجــازی داشــتن نیــروی انســانی مســتعد اســت کــه 
ــای  ــر فض ــروز در ه ــور ام ــای IT کش ــبختانه نیروه خوش
ــع  ــر واق ــرده و مؤث ــل ک ــق عم ــد موف ــدا می کنن ورود پی

می شــوند.
حاتمــی گفــت: در ســنوات گذشــته در اســتان بحثــی را بــا 
ــم کــه کار  ــاز کردی ــوان "اســتان مجــازی کرمانشــاه" آغ عن
خوبــی بــود و بایــد بگویــم در ایــن اســتان جــای کار بســیار 

دارد و بایــد آن را احیــا کنیــم.

ــاه  ــتاندار کرمانش ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرد و  ــاره ک ــر کشــور اش ــم ب ــه مشــکالت اقتصــادی حاک ب
بیــان داشــت: امــروز ایــن فضــا ذهــن مــا را درگیــر کــرده 
ــن را  ــا ذه ــن تنگناه ــه در ای ــم ک ــد کاری کنی ــت و بای اس
شــکوفا کــرده و کارهــای جراحانــه بــرای عبــور از مشــکالت 

ــم. اقتصــادی کشــور انجــام دهی
ــاده  ــخه های س ــراغ نس ــوالً س ــا معم ــه داد: م ــی ادام حاتم
ــود  ــا وج ــدارد ب ــی ن ــی در پ ــه خوب ــه نتیج ــم ک می روی
ــت  ــی باالس ــد نقدینگ ــم رش ــان می کنی ــه بی ــه همیش اینک

ــم. ــرای آن نکردی ــی ب ــر اساس ــت فک ــچ وق ــا هی ام
وی برگــزاری مســابقاتی ماننــد مســابقه »فتــح پرچــم غــرب 
ــرای پیشــرفت فکــر و  ــی ب کشــور« را منشــأ اقدامــات خوب
ــن  ــه از دل ای ــم ک ــد کاری کنی ــزود: بای ــده دانســت و اف ای
ــده جهــت اصــالح شــبکه های کاری و  ــادل ای مســابقات تب
ارتقــا صنعــت بیــرون کشــیده شــود و در دســتور کار قــرار 

گیــرد.
از  یکــی  را  کرمانشــاه  رازی  دانشــگاه  ول  ئ ـ ـ س م ن  ـ ـ ی ا
دانشــگاه های پیشــرو در کشــور دانســت و بیــان کــرد: یکــی 
از دغدغه هــای جــدی مــا در هــم تنیدگــی حــوزه دانشــگاه 
بــا جامعــه بــه مفهــوم عــام اســت و حاضریــم در ایــن راســتا 
صنعــت را پــای کار بیاوریــم کــه کار فناورانــه انجــام شــود و 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب بالندگــی اقتصــادی را ب

رئیــس بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان 
ــازار توســط بازرســین ایــن  کرمانشــاه از رصــد ویــژه ب

ــر داد. ــان خب ــاه رمض ــی م ــاد ط نه
ــی  ــن پهلوان ــر، رامی ــل از مه ــه نق ــزارش آوای ب ــه گ ب
اظهــار داشــت: در آســتانه فــرا رســیدن مــاه رمضــان از 
یــک هفتــه پیــش تشــدید گشــتهای بازرســی توســط 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــاف در دس ــاق اصن ــای ات اکیپه

اســت.
وی از وجــود هشــت اکیــپ بازرســی در ایــن ایــام خبــر 
داد و افــزود: افــزون بــر ایــن تعــداد ســه اکیپ بازرســی 
نیــز بــه طــور مشــترک بــا ســایر بازرســین بــه رصــد 

ــد. ــازار می پردازن ب
وی بــا بیــان اینکــه گشــت های مذکــور تــا پایــان مــاه 
ــور  ــه ط ــا ب ــن روزه ــزود: در ای ــه دارد، اف رمضــان ادام

ویــژه بــازار قنــد و شــکر، زولبیــا و بامیــه، مرغ، گوشــت، 
برنــج رصــد خواهــد شــد.

ــاق  ــت اداری ات ــه فعالی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب پهلوان
اصنــاف بــه دلیــل تشــدید بازرســی ها در عصرهــا انجام 
می شــود گفــت: صــدور فاکتــور هنــگام خریــد الزامــی 
اســت زیــرا در غیــر ایــن صورت احتمــال گران فروشــی 
ــد  ــود خواه ــندگان وج ــط فروش ــی توس ــم فروش و ک
داشــت.رئیس بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان 
کرمانشــاه همچنیــن خواســتار توجــه مــردم بــه تاریــخ 

و قیمــت اجنــاس هنــگام خریــد شــد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمانشــاه بــه توجــه ویــژه مقــام معظــم 
رهبــری بــه آمــوزش و پــرورش در 
ــول  ــند تح ــالب و س ــه گام دوم انق بیانی
ــژه و  ــه وی ــرد و توج ــاره ک ــن اش بنیادی
اجرایــی شــدن ایــن ســند را راهگشــای 
بســیاری از مشــکالت آمــوزش و پــرورش 

ــد. خوان
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از ایرنــا،  
ــنبه در  ــاه روز چهارش ــزدان پن ــد ی مجی
ــم‹  ــپاس معل ــگ ›س ــن زن ــن نمادی آیی
کــه بــا حضــور فرمانــده ســپاه نبــی اکرم 

)ص( اســتان در محــل مدرســه امــام علی 
)ع( شــهر کرمانشــاه برگــزار شــد، اظهــار 
ــچ  ــر معظــم انقــالب در هی داشــت: رهب
ــی  ــر اجرای ــروز ب ــدازه ام ــه ان ــی ب زمان
شــدن ایــن ســند تاکیــد نداشــته انــد که 

ــای اهمیــت آن مــی باشــد. گوی
وی از مدیــران ارشــد اســتان، مســووالن 
ــپاه  ــه س ــرورش و مجموع ــوزش و پ آم
ــاه  ــهر کرمانش ــری ش ــل قرارگی ــه دلی ب
ــز  ــی نی ــق جنگ ــق مناط ــت ح در لیس

ــرد. ــی ک قدردان
یــزدان پنــاه بــا اشــاره بــه نقــش 

آمــوزگاران در تعلیــم و تربیــت یــک 
جامعــه پویــا و توانمنــد، افــزود: هنگامــی 

کــه اخــالق و ایمــان بــا دانــش و 
ــالم و  ــه ای س ــزد جامع ــص درآمی تخص

پویــا خواهیــم داشــت.
ایــن مســوول بــا تاکیــد براینکــه دانــش 
آمــوزان همــواره بایــد قــدردان زحمــات 
معلمــان خــود باشــند، گفت: در کشــوری 
کــه مــدام دشــمنان در پی ضربــه زدن به 
آن هســتند آمــوزگاران بــا تربیــت انســان 
هــای متدیــن و انقالبــی مــی تواننــد در 

برابــر ایــن هجمــه هــا بایســتند.
ــم امــروز در مــدارس  ــگ ســپاس معل زن

ــه شــد. اســتان کرمانشــاه نواخت
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معاون استاندار کرمانشاه خبر داد:

پیــش از ظهــر روز شــنبه مدیــر کل 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی در نشســت 
ــدور  ــانه از ص ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
ــه  ــال بیمــه پای ــی و انتق دفترچــه درمان
ــه ســالمت  ــه بیم ــان ب ــی مددجوی تمام
خبــر داد.حســین خدرویســی بــا اشــاره 
بــه نزدیکــی مــاه مبــارک رمضــان، 
ــه  ــس کمیت ــی رئی ــا هماهنگ ــت: ب گف
امــداد کشــور ســال گذشــته بیمــه 
پایــه کلیــه مددجویــان کــه قبــاًل کارت 
درمــان داشــتند بــه بیمــه ســالمت 
ــی  ــه درمان ــرد و دفترچ ــدا ک ــال پی انتق

ــد. ــادر ش ــا ص ــرای آنه ب
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــان  ــداد حامی ــاه تع ــتان کرمانش )ره( اس
ایتــام و محســنین اســتان کرمانشــاه 

ــان  ــرد و بی ــالم ک ــر اع ــزار نف را 20 ه
ــش از  ــی بی ــتان ظرفیت ــت: در اس داش
ایــن تعــداد داریــم و امیدواریــم بتوانیــم 
ــم  ــذب کنی ــتری ج ــی بیش ــداد حام تع
تــا هــر کــدام از آنهــا یــک یــا چنــد نفــر 

ــد. ــرار دهن را تحــت پوشــش ق
حســین خدرویســی از کســب مقــام 
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام اول کمیت
ــر داد و  ــتغال خب ــوزه اش ــتان در ح اس
ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــت: اس ــار داش اظه
پرداخــت بیــش از 120 میلیــارد تومــان 
ــرای ۵030 نفــر عنــوان اول در حــوزه  ب
اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده 

ــت. اس
کمیتــه  شایســته  اقدامــات  بــه  وی 
در  کرمانشــاه  اســتان  )ره(  امــداد 
خصــوص کمــک بــه مناطــق ســیل زده 
ــتا  ــن راس ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک اش
ــش  ــور بی ــر کش ــداد سراس ــه ام کمیت
از 6 میلیــارد تومــان بــه اســتان های 
ــک  ــتان کم ــتان و لرس ــمالی، خوزس ش
ــرو  ــاه پیش ــتان کرمانش ــه اس ــد ک کردن
ــای  ــه ج ــد ک ــانی بودن ــات رس در خدم
تقدیــر از مــردم اســتان کرمانشــاه دارد.

ــاح  ــرح مفت ــه ط ــپس ب ــی س خدرویس
الجنــه کمیتــه امــداد بــرای کمــک 
ــرد و  ــاره ک ــنین اش ــواده محس ــه خان ب
افــزود: در ایــن طــرح خیــران و کســانی 
ــد  ــی توانن ــد م ــی دارن ــن مال ــه تمک ک
هــای  خانــواده  وضعیــت  نزدیــک  از 
مددجــو را ببیننــد و از نیازمنــدی آنهــا 
ــد  ــم بگیرن ــود تصمی ــوند و خ ــنا ش آش

ــد.  ــک کنن ــا کم ــه آنه ــوری ب چط
ــه طــرح کمپیــن ســفره  وی در ادامــه ب
ــام  ــام ایت ــرای اطع ــی ب ــزار تومان 10 ه
ــت: در  ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــم اش ه
درگاه  حســاب،  شــماره  طــرح  ایــن 
ــرار  ــهریان ق ــار همش ــی در اختی اینترنت
مــی گیــرد کــه بتواننــد در مــاه مبــارک 
ــواده  ــام و خان ــام ایت ــرای اطع رمضــان ب
نیازمنــدان حداقــل بــا پرادخــت 10 
هــزار تومــان در ایــن کار خیــر و ثــواب 

ــد. ــرکت کنن ــزرگ ش ب
حســاب  شــماره  ســپس  وی 
کارت  شــماره  و   0109360939009
معرفــی  را   6037991899939627

کــرد.
برخــی  بــه  ادامــه  در  خدرویســی 

پیرامــون عملکــرد کمیتــه  شــایعات 
امــداد هــم اشــاره کــرد و افــزود: در 
ــوان  ــازی عن ــای مج ــار فض ــی اخب برخ
سرپرســت  بــی  عراقــی  زنــان  شــد 
ــداد هســتند  ــه ام تحــت پوشــش کمیت
ــا  ــذب محــض اســت و تنه ــن ک ــه ای ک
ــش  ــت پوش ــتی تح ــی سرپرس ــان ب زن
قــرار مــی گیرنــد کــه شناســنامه ایرانــی 
داشــته باشــند و در حــال حاضــر تمــام 
زنــان بــی سرپرســت اســتان کــه تحــت 

ــتند.  ــی هس ــتند ایران ــش هس پوش
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
)ره( کرمانشــاه در بخــش دیگــری از 
ــداد  ــه ام ــت: کمیت ــود گف ــخنان خ س
ماهیانــه حــدود 36 میلیــارد تومــان 
ــی  ــه م ــتان هزین ــان اس ــرای مددجوی ب
ــه  ــت ماهیان ــی اس ــن در حال ــد، ای کنن
حــدود 300 میلیــون تومــان از صدقــات 
ــع آوری  ــتان جم ــردم اس ــذورات م و ن

ــود. ــی ش م
بــه  مســوول  مقــام  ایــن  پایــان  در 
پرســش هــای خبرنــگاران پاســخ گفــت.

گزارش: فاطمه کریمی

انتقال بیمه پایه تمامی مددجویان به بیمه سالمت

رییس بازرســی اتاق اصناف کرمانشاه خبر داد :

پایش بازار ماه رمضان كرمانشاه با ۸ اكیپ بازرسی

سند تحول بنیادین راهگشای مشکالت آموزش و پرورش است


