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آزمایش فشارخون برای یک میلیون نفر از 
مردم کرمانشاه انجام می شود

تالش می شود خاموشی برق برای تابستان امسال 
اعمال نشود 

 ترجمه کامل اولیس جویس از
دکتراکرم پدرام نیا

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کرمانشــاه گفــت: میــزان فشــار خــون 
یــک میلیــون نفــر از جمعیــت بــاالی ۳۰ 
ســال اســتان کرمانشــاه کنتــرل می شــود.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــاش  ــه ت ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــرق در  ــی ب ــری از خاموش ــرای جلوگی ب
تابســتان امســال گفــت: در صــورت بــروز 
ــه  ــق ســامانه ای ب ــرق از طری خاموشــی ب

مــردم اطاع رســانی می شــود.

تخفیف برای غایبان از 
خدمت سربازی
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معرفی کتاب  
»گزیده داستان های 

کوتاه جهان«

        یادداشت سردبیر
          عبداهلل سلیمانی

پرداختن  کنم  عرض  باید  مقدمه  در 
نادیده  منزله  به  نیا  پدرام  اکرم  دکتر  از  اولیس  ترجمه  به 
مترجم  بار  نخستین  دانیم  نیست می  دیگران  کار  گرفتن 
نامدار جناب منوچهر بدیعی ترجمه این رمان پرداخت اما 
متاسفانه ارشاد حاضر نشداین ترجمه را بدون سانسور چاپ 
به شرافت  وبنا  قلم  احترام   به  بدیعی  منوچهر  کند  جناب 
خیر  وز  بدهد  سانسور  به  تن  نشده  حاضر  نویسندگی 
انتشار اولیس گذشت بعدها کتاب ارزشمند دیگری ارتباط 
برای  کتاب  این  مطالعه  که  کرد  ترجمه  جویس  اولیس  با 
فهم متن رمان اولیس بسیار راه گشا می باشد به هر حال 
اولیس  رمان  کاست  و  کم  بدون  ترجمه  که  بپذیریم  باید 
ایران میسر نیست و خواننده نمی پذیرد رمانی  شاخص  در 
وتاثیرگذاردرحیات ادبی غرب  رابا دغدغه حذف بخواند که 
معنای  به  این سخن  رابرآشوبد  او  اضطراب  ذهن  و  دغدغه 
را  کتاب  این  که  دیگری  مترجمان  زحمات  گرفتن  نادیده 
در ایران منتشر کرداند نیست  ااز جمله جناب فرید قدمی 
زیادی  زحمت  که  ومنتشرکرده)جلداول(  اولیس راترجمه 
کشیده اند:large_blue_circle::red_circle:)ترجمه کامل اولیس ا

زاکرم پدرام نیا(
ایرانی  پژوهشگر  و  مترجم  نیا،نویسنده،  پدرام  اکرم 
خانواده ای  در  است.او  کاشان  متولد۲۸بهمن۱۳۴۸درشهر 
ادبیات  دردانشکده   ۱۳۶۶ سال  در  شده است.  بزرگ  مبارز 
ادبیات  و  زبان  رشته  در  تهران،  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
دانشگاه  به   ۱۳۶۹ سال  در  سپس  شد.  پذیرفته  انگلیسی 
تحصیل  پزشکی  رشته  در  و  شد  وارد  ایران  پزشکی  علوم 
کرد. در آذرماه ۱۳۷۹ به کانادا هجرت کرد. در سال ۱۳۹۴ 
از دانشگاه مک مستر )کانادا( در رشتهٔ تخصصی انفورماتیک 
ادبی  بنیاد  فعال  اعضای  ونیزاز  شد  پزشکی فارغ التحصیل 

جیمز جویس است.

496/م الف/12 _ نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 بنیاد مسکن استان کرمانشاه

بنیــاد مســکن اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی و ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت نســبت بــه خریــد آهــن آالت مــورد نیــاز پــروژه بازســازی بقعــه مبــارک 
احمــد ابــن اســحاق در شهرســتان ســرپل ذهــاب از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 97 اقــدام 

نمایــد، اطالعــات مناقصــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

توجــه: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت 
ــه آدرس       ــتاد( ب ــت )س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــق درگاه س ــده از طری ــن برن و تعیی
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ســپرده شــرکت در مناقصــه: بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــه مــدت 3 مــاه و یــا بصــورت 
واریــز نقــدی بــه حســاب 2173683751001 نــزد بانــک ملــی حســاب دریافــت وجــوه ســپرده 

بنــام ذیحســابی بنیــاد مســکن اســتان کرمانشــاه
تاریخ انتشار اسناد در سامانه: از ساعت 8 صبح مورخ 98/2/22

مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 8 صبح مورخ 98/2/26
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 12 ظهر مورخ 98/3/5

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 13 مورخ 98/3/5
محل جلسه بازگشایی پاکات: سالن جلسات بنیاد مسکن استان کرمانشاه )22 بهمن سی متری دوم(

شــرایط شــرکت در مناقصــه: فروشــندگان دارای جــواز کســب، تولیدکننــدگان و نمایندگــی هــای 
مربوطــه، شــرکتها و اشــخاص حقیقــی دارای کارت بازرگانــی

شماره مناقصه در سامانهمدت زمان تهیه روزمقادیر به کیلوگرممحل تحویل کاالموضوع مناقصه
ستاد

خرید آهن آالت مصرفی بازسازی 
بقعه احمد ابن اسحاق شامل میلگرد، 

ورق پلیت، ورق گالوانیزه و نبشی
12622615700/000/0002098005171000003سرپل ذهاب

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

)ریال(

مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان کرمانشــاه گفــت: گلریــزان بــه منظــور 
کمــک بــه آزادســازی تعــدادی از زندانیــان جرائــم غیرعمــد اســتان، 
۲۳ اردیبهشــت مقــارن بــا هفتمیــن روز مــاه مبــارک رمضــان برگــزار 

خواهــد شــد. 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــک تراب باب
هماننــد  نیــز  امســال  مراســم 
ــارک  ــاه مب ــته در م ــالهای گذش س
رمضــان و بــا حضــور جمعــی از 
مســئولین و خیریــن اســتان در 
ــود.  ــزار می ش ــیان برگ ــل پارس هت
گلریــزان  در جشــن  افــزود:  وی 
ســال گذشــته بــا جمــع آوری ۲5۰ 
نقــدی  میلیــون تومــان کمــک 
خیریــن نســبت بــه آزادســازی ۲۲ 
ــتان  ــد اس ــم غیرعم ــی جرائ زندان

ــم.  ــدام کردی اق
مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان 

همچنیــن از برنامــه ریــزی ایــن ســتاد بــرای آزادســازی ۲۰۰ زندانــی 
جرائــم غیــر عمــد اســتان در ســالجاری خبــر داد و گفــت: در تاشــیم 
ــرض  ــهیات ق ــزان تس ــش می ــتر و افزای ــع بیش ــذب مناب ــا ج ــا ب ت

ــم. ــتری را آزاد کنی ــان بیش ــداد زندانی ــال تع ــنه، امس الحس
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته جمعــا ۲۶۶ فقــره پرونــده جهــت 

آزادســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد در ســتاد دیــه اســتان تشــکیل 
ــی  ــتیم ۱5۹ زندان ــا، توانس ــن پرونده ه ــری ای ــا پیگی ــزود: ب ــد، اف ش
جرائــم غیرعمــد اســتان شــامل ۱5۶ مــرد و ســه زن را آزاد کنیــم و 

رهایــی ســایر زندانیــان مشــمول نیــز در دســت اقــدام اســت. 
 ۱5۹ از  کــرد:  تصریــح  ترابــی 
ســال  در  شــده  آزاد  زندانــی 
گذشــته ۲۹ نفــر از طریــق رایزنــی 
ــتیم  ــکات داش ــا ش ــه ب ــی ک های
و کســب رضایــت آنــان، بــدون 
آزاد شــدند.  پرداخــت وجهــی 

 ۱۳۰ بدهــی  کل  جمــع  وی 
ــارد و  ــر را ۱۷۴ میلی ــی دیگ زندان
5۰۰ میلیــون ریــال عنــوان کــرد و 
گفــت: از ایــن رقــم ۴۷ میلیــارد و 
۷۰۰ میلیــون ریــال را از شــاکیان 
تســهیات  گرفتیــم.  گذشــت 
بانکــی، کمــک ســتاد دیه اســتان و 
کشــور، شــرکت های بیمــه، صنــدوق تامیــن خســارت بدنــی، پذیــرش 
اعســار دادگاه و... نیــز از منابــع مهــم تامیــن ایــن میــزان بدهــی بــود. 
ــان  ــراد آزاد شــده را زندانی ــده اف ــه اســتان عم ــل ســتاد دی مدیرعام
مالــی، تصادفــات، حــوادث کارگاهــی، صدمــات بدنــی، مهریــه و نفقــه 

اعــام کرد./ایســنا

دبیــر اتحادیــه چلوکبابــی، کبابــی و اصنــاف وابســته کرمانشــاه بــا 
اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از پشــم و پنبــه در حلیــم نــه  تنهــا در 
ــت  ــت و صح ــر نیس ــت امکان پذی ــور صح ــه در کش ــاه بلک کرمانش

نــدارد اظهــار داشــت: اســتفاده از 
ــف  ــم تخل ــرغ در حلی ــت م گوش

اســت.
انتشــار  بــه  مرادیــان  بهــروز 
فیلمــی کذایــی در ســه ســال 
گذشــته دربــاره اســتفاده از پشــم 
ــرد و  ــاره ک ــم اش ــه در حلی و پنب
اظهــار داشــت: اســتفاده از پنبــه و 
پشــم در حلیــم بــرای هــر فــردی 
ایــن  و  اســت  تشــخیص  قابــل 
ــی نیســت. ــدام ممکــن و منطق اق

بــه  فــردی  کــرد:  عنــوان  وی 
ــی  ــع غذای ــدس صنای ــوان مهن عن
اظهاراتــی  مقالــه ای  قالــب  در 

ــه در حلیــم داشــته اســت کــه  ــر اســتفاده از پشــم و پنب مبنــی ب
ــرا عــاوه  ــرای وی گــران تمــام می شــود زی در صــورت پیگیــری ب
ــه درک و  ــی ب ــتگاه های نظارت ــرد دس ــردن عملک ــؤال ب ــر زیرس ب

ــت. ــرده اس ــن ک ــز توهی ــردم نی ــام م ــم تم فه
ــرای  ــذب ب ــار ک ــن اخب ــار ای ــه انتش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب مرادی
ــتفاده  ــزود: اس ــت اف ــی اس ــتگاه های نظارت ــردن دس ــؤال ب ــر س زی
از گوشــت مــرغ در حلیــم تقلــب 
از  قیمتــی  نظــر  از  و  اســت 
ــل  ــاح قاب ــع ذی ص ــق مراج طری
ادعــای  امــا  اســت  پیگیــری 
اســتفاده از پشــم و پنبــه توهیــن 
بــه فهــم مــردم اســت و ایــن 
ــارات  ــخگوی اظه ــد پاس ــرد بای ف

ــد. ــود باش ــذب خ ک
چلوکبابــی،  اتحادیــه  دبیــر 
وابســته  اصنــاف  و  کبابــی 
ســال  در  گفــت:  کرمانشــاه 
ــار  ــل انتش ــه دلی ــز ب ــته نی گذش
اخبــاری مبنــی بــر ایــن موضــوع 
5۴ مــورد حلیــم از مغازه هــای 
مجــاز آزمایــش شــد و تعزیــرات حکومتــی نیــز پیگیــر ایــن 
ــد  ــورد رص ــهر م ــطح ش ــای س ــام حلیم پزی ه ــد و تم ــوع ش موض

گرفتند./تســنیم قــرار 

گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در کرمانشاه برگزار می شود 

استفاده از پشم و پنبه در حلیم کذب محض است



خبــر 2
یکشنبه 22  اردیبهشت 1398  - 12 می 2019 - شماره 32

خبــر

قدردانی استاندار کرمانشاه از مدیرعامل آبفای شهری

بارندگی ها پوشش مراتع کرمانشاه را 3 برابر کرده است 

واریز ۱۰ میلیون تومان به حساب بیماران ضایعه 
نخاعی زلزله کرمانشاه

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان کرمانشــاه 
گفــت: میــزان فشــار خــون یــک میلیــون نفــر از 
ــرل  ــاه کنت ــتان کرمانش ــال اس ــاالی ۳۰ س ــت ب جمعی

. می شــود
محمودرضــا مــرادی در نشســت مدیــران بهداشــتی 
ــرل  ــن کنت ــرای کمپی ــرای اج ــی ب ــتان و هم پیمان اس
فشــار خــون بــاال اظهــار داشــت: فشــارخون باال ریســک 
فاکتــور بســیاری از بیماری هــا اســت کــه دومیــن علــت 

نارســایی کلیــه پــس از دیابــت فشــار خــون اســت.
ــان  ــا بی ــاه ب ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــرط از  ــی مف ــت و چاق ــاال، دیاب ــون ب ــار خ ــه فش اینک
مشــکالت اســتان اســت بیــان کــرد: کنتــرل ایــن 
ــا از اولویت هــای بهداشــتی اســت کــه شــایع  بیماری ه
بــودن، نداشــتن عالمــت و عــدم آگاهــی از وجــود آن تــا 
ــون  ــار خ ــای فش ــوارض خصوصیت ه ــاد ع ــل از ایج قب

ــاال اســت. ب
از  نفــر  میلیــون  یــک  کــرد:  خاطرنشــان  مــرادی 

جمعیــت اســتان کرمانشــاه شــامل تمامــی افــراد بــاالی 
ــاران  ــی بیم ــاردار و تمام ــادران ب ــی م ــال، تمام ۳۰ س
دارای نارســایی کلیــوی غربالگــری می شــوند کــه ایــن 
ــانی  ــوزش و اطالع رس ــا آم ــت ب ــرح از 27 اردیبهش ط
آغــاز و از 17 خــرداد بــا غربالگــری تــا 15 تیرمــاه ادامــه 

دارد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه افــزود: 

ــاال  ــارخون ب ــه دارای فش ــانی ک ــالمت کس ــت س وضعی
تشــخیص داده شــوند پیگیــری شــده و اقدامــات درمانی 
ــا  الزم بــرای آنهــا انجــام می شــود و مــردم می تواننــد ب
مراجعــه بــه ســایت رســمی www.salamat.gov.ir نســبت 

ــه ثبــت اطالعــات خــود اقــدام کننــد. ب
ابراهیــم شــکیبا معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اســتان کرمانشــاه نیــز در ایــن رابطــه گفــت: 
تمــام مــردان و زنــان بــاالی ۳۰ ســال شــهر، روســتا و 
ــنی  ــرایط س ــدون ش ــاردار ب ــادران ب ــام م ــایر و تم عش
یعنــی در هــر ســنی کــه باشــند بایــد غربالگــری 

می شــوند.
شــایع ترین علــت مــرگ و میــر در کشــور، فشــار 
خــون بــاال اســت کــه 6۰درصــد بیمــاران فشــار خونــی 
ــاری  ــوع بیم ــن ن ــد و ای ــالع ندارن ــود اط ــاری خ از بیم
بــا  بیمــاری خامــوش می گوینــد کــه می تــوان  را 
ــه  ــاده ب ــن س ــون گرفت ــار خ ــا فش ــم و ب ــات ک امکان

پی برد./تســنیم آن  وجــود 

طــی مراســمی کــه بــا حضــور مهنــدس 
قندالــی رئیــس ســازمان امــور عشــایری 
ــت  ــی معاون کشــور، مهنــدس میرآخورل
توســعه مدیریــت منابــع ایــن ســازمان، 
ســازمان  رئیــس  حاتمــی  مهنــدس 
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه، 
حجــت االســالم و المســلمین یوســفی 
نیــا مســئول حــوزه نماینــده ولــی 
ــری از  ــع کثی ــازمان و جم ــه در س فقی
ــالن  ــتان در س ــایر اس ــان و عش کارکن
اجتماعــات ســازمان جهــاد  کشــاورزی 
ــور  ــد ام ــرکل جدی ــد، مدی ــزار ش برگ
عشــایر اســتان کرمانشــاه معرفــی شــد.

ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه، 
مهنــدس  طــرف  از  حکمــی  طــی 
قندالــی رئیــس ســازمان امور عشــایری، 
بعنــوان  محمــدی  بهــزاد  مهنــدس 
مدیــرکل جدیــد امــور عشــایری اســتان 
ــن  ــدس حس ــات مهن ــی و از زحم معرف
احمــدی مدیــرکل ســابق قدردانــی 

ــد. ــل آم بعم
قندالــی  مهنــدس  مراســم  ایــن  در 
رئیــس ســازمان امــور عشــایری کشــور 
طــی ســخنانی ضمــن تبریــک مــاه 
مبــارک رمضــان، از عالقــه خــود نســبت 
بــه عشــایر گفــت و اظهــار داشــت: 
ــا  ــردن م ــر گ ــی ب ــق بزرگ ــایر ح عش
دارنــد زیــرا آنهــا اولیــن کســانی بودنــد 
کــه در دوران دفــاع مقــدس در میــدان 
نبــرد حاضــر شــدند و بــرای ایــن مــرز و 

ــدند. ــاز ش ــخ س ــوم تاری ب
کــم  ســاده،  مردمــی  را  عشــایر  وی 
ــده  ــد کنن ــال تولی ــن ح ــع و در عی توق
هایــی فعــال برشــمرد و افــزود: عشــایر 
در بخــش تولیــدات دامــی بــا تولیــدات 
ــواره در  ــد هم ــته ان ــه داش ــبی ک مناس
تامیــن غــذای جامعــه  نقــش تاثیرگــذار 

ــد. ــا نمــوده ان ایف
ــم  ــیار مه ــای بس ــش ه ــی از نق وی یک
ــان  ــی بی ــع طبیع ــظ مناب عشــایر را حف
کــرد و گفــت: عشــایر همــواره در منابــع 
ــش  ــد و نق ــرده ان ــی ک ــی زندگ طبیع

ــد. ــظ آن دارن ــی در حف مهم
ــرات  ــای خاط ــی ه ــه ویژگ ــی  ب قندال
و  داشــت  اشــاره  عشــایر  زندگــی 
خاطرنشــان کــرد: زندگــی عشــایری 
در کنــار ســختی هایــی کــه دارد از 
شــیرینی خاصــی هــم برخــوردار اســت.

گفــت:  ادامــه  در  قندالــی  مهنــدس 

جمعیــت عشــایری بســیار انــدک اســت 
و حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار 
ــی  ــت کشــور را شــامل م ــر از جمعی نف
ــن تعــداد جمعیــت،  ــا ای شــوند کــه   ب
ــور را  ــی کش ــدات دام ــد تولی 25 درص

ــد. ــی کنن ــد م تولی
ــور  ــایر کش ــور عش ــازمان ام ــس س رئی
ــن  ــزار ت ــایر 19۰ ه ــرد: عش ــح ک تصری
گوشــت قرمــز را تولیــد مــی نمایــد 
ــا 28  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
درصــد دام ســبک کشــور را در اختیــار 

ــد. دارن
ــد از  ــه 59 درص ــان اینک ــا بی ــی ب قندال
ســطح کشــور در حــوزه قلمــرو عشــایر 
اســت اضافــه کــرد: الزم اســت ظرفیــت 
بیــن تصمیــم ســازان  را در  عشــایر 

مطــرح و بــا حمایــت از آنهــا، عشــایر را 
ــم. ــد نمائی توانمن

ــد  ــه 5۰ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ناوگان ماشــین آالت عشــایری نوســازی 
شــده گفــت: 9۰ دســتگاه تانکــر و 12۰ 
ــوع کمــک دار در  دســتگاه ماشــین از ن
ــرار داده  ــور عشــایر کشــور ق ــار ام اختی

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســالهای 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــر از محــل صن اخی
ــرای عشــایر تخصیــص  ــی ب اعتبــار خوب
یافتــه اســت، افــزود: از ایــن اعتبــار 
بــرای آبرســانی ســیار و مرمــت چشــمه 
ســارها و قناتهــای حــوزه عشــایری 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
پیــش از ســخنان رئیــس ســازمان امــور 
حاتمــی  مهنــدس  کشــور،   عشــایر 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اســتان کرمانشــاه نیــز ضمــن خیــر 

مقــدم خدمــت مهنــدس قندالــی و 
اســتان  در  بــرای حضــور  همراهــان 
ــت  ــش عشــایر در امنی ــاه، از نق کرمانش
داشــت:  اظهــار  و  بــرد  نــام  کشــور 
مــردم عشــایر دارای پیشــینه و بزرگانــی 
هســتند کــه همــواره پشــتوانه امنیتــی 
انــد و در کنــار نظــام  بــوده  نظــام 
ــران از  ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــد. ــرده ان ــاع ک ــور دف ــوم کش ــرز و ب م

حاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نــگاه 
ویــژه بــه عشــایر داشــته باشــیم افــزود: 
بایــد مــردم عشــایر را حمایــت و آنهــا را 

توانمنــد نمائیــم.
ــرای  ــی ب ــرمایه بزرگ ــایر را س وی عش
کشــور دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
حــوزه  در  زیــادی  هــای  ظرفیــت 

ــد از آن  ــه بای ــود دارد ک ــایری وج عش
ظرفیــت  نمائیــم؛  مطلــوب  اســتفاده 
هایــی از جملــه تولیــد گوشــت، لبنیــات، 
صنایــع دســتی کــه مــی بایســت بهتــر 
شــناخته شــوند و جــزء اولویــت کاری در 

ــند. ــایر باش ــور عش ــوزه ام ح
مهنــدس حاتمــی ضمــن آرزوی موفقیت 
محمــدی  بهــزاد  مهنــدس  بــرای 
مدیــرکل جدیــد امــور عشــایری اســتان 
ــام  ــا تم ــا ب ــاه از وی خواســت ت کرمانش
ــد  ــایر باش ــردم عش ــت م ــوان در خدم ت
ــه  ــی ک ــالش از فرصت ــی و ت ــا همدل و ب
ــه  ــرار داده ب ــار وی ق ــد در اختی خداون
نحــو احســن اســتفاده کــرده و در جهــت 
ــش از  ــش بی ــن بخ ــگاه ای ــالی جای اعت

ــد. ــا باش ــش کوش پی
وی بــا اشــاره بــه تحریــم هــای ظالمانــه 
اســتکبار جهانــی کــه  اقتصــاد کشــور را 
ــرار داده از همــکاران مهنــدس  هــدف ق

ــه  ــا روحی ــا ب ــز خواســت ت ــدی نی محم
نیــت در  بــا خلــوص  بســیجی وار و 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــالی نظ راه اعت

ــد. ــر بردارن ــای موث ــالمی گام ه اس
در ابتــدای ایــن مراســم حجــت االســالم 
مســئول  نیــا  یوســفی  المســلمین  و 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه در ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه نیــز 
ــارک رمضــان را  ــاه مب طــی ســخنانی م
ــاه  ــت: م ــار داش ــت و اظه ــک گف تبری
ــذا  ــت ل ــی خداس ــاه میهمان ــان، م رمض
بایــد در ایــن مــاه مســلمین و مومنیــن 
ــه  ــب ک ــر واج ــن ام ــد و ای روزه بگیرن
دســتور خداونــد اســت را انجــام دهنــد.

انتصــاب  تبرریــک  بــا  ســپس  وی 
مدیــر  بعنــوان  محمــدی  مهنــدس 
جدیــد امــور عشــایری اســتان بــرای وی 
آرزوی توفیــق داشــت و افــزود: خدمــت 
ــرا  ــت زی ــق اس ــک توفی ــایر ی ــه عش ب
عشــایر مردمــی زحمــت کــش هســتند.

ــرد: عشــایر  ــا خاطرنشــان ک یوســفی نی
ــت  ــا فعالی ــه ب ــتند ک ــانی هس ــا کس م
هایشــان در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 
ــد در  ــته ان ــی توانس ــه خوب ــت و  ب اس

ــد. ــا  نماین ــش ایف ــتا نق ــن راس ای
ــه  ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ مســئول ح
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه در س
احمــدی  مهنــدس  بــرای  کرمانشــاه 
ــق  ــز آرزوی توفی ــین نی ــرکل پیش مدی

ــود. نم
ســپس مهنــدس احمــدی مدیــرکل 
ســابق امــور عشــایری اســتان کرمانشــاه 
ــدی  ــت در تص ــی از دوران خدم گزارش
ــور  ــاورزی و ام ــوزه کش ــای ح ــت ه پس
عشــایری ارائــه داد و بــرای مهنــدس 
ــود. ــق نم ــدی آرزوی توفی ــزاد محم به

ــرکل  ــدی مدی ــدس محم ــان مهن در پای
ــتان کرمانشــاه  ــور عشــایر اس ــد ام جدی
بــا اشــاره بــه ســابقه 22 ســال فعالیــت 
در حــوزه امــور عشــایری، از فرصــت 
ابــراز  عشــایر  مــردم  بــه  خدمــت 
خوشــنودی کــرد و افــزود: خــودم را 
از مــردم عشــایر جــدا نمــی دانــم و 
ــور  ــای ام ــت ه ــود و ظرفی ــوان خ از ت
عشــایری بــرای خدمــت بــه مــردم 

عشــایری اســتفاده خواهــم نمــود.
گفتنــی اســت مهنــدس بهــزاد محمــدی 
ــور  ــرکل ام ــت مدی ــن معاون ــش از ای پی
ــده  ــر عه ــاه را ب ــتان کرمانش ــایر اس عش

داشــت.

آزمایش فشارخون برای یک میلیون نفر از مردم کرمانشاه انجام می شود

ــای  ــا اعط ــاه ب ــتاندار کرمانش ــد اس ــنگ بازون هوش
ــه علیرضــا تخــت شــاهی مدیرعامــل  ــر ب ــوح تقدی ل

شــرکت آب و فاضــالب اســتان، از 
ــر، همــکاری شایســته  ــالش مؤث ت
و اهتمــام در پیشــبرد اهــداف و 
ــی  ــورای هماهنگ ــای ش ــه ه برنام
در  اســتان  بحــران  مدیریــت 
ــرد. ــی ک ــته قدردان ــال گذش یکس

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
از متــن  کرمانشــاه، در بخشــی 

ــه امضــای اســتاندار کرمانشــاه،  ــر ب ــوح تقدی ــن ل ای
آمــده اســت: »نیــل بــه اهــداف حیاتبخــش مدیریــت 

فکــر  نیازمنــد  طبیعــی  مخاطــرات  در  بحــران 
ــاس  ــه پ ــت. ب ــتوار اس ــخ و اراده اس ــزم راس آرام، ع
تعامــل، تــالش مؤثــر، همــکاری 
ــام در پیشــبرد  شایســته و اهتم
اهــداف و برنامــه هــای شــورای 
بحــران  مدیــرت  هماهنگــی 
ارزنــده  خدمــات  از  اســتان 
یکســاله جنابعالــی سپاســگزاری 
ــوح  ــن ل ــای ای ــا اعط ــوده، ب نم
را  بلندتــان  همــت  ســپاس، 
توفیــق  نهیــم. دوام  ارج مــی 
و  درپنــاه خداونــد  روزافــزون 
تحــت توجهــات حضــرت ولیعصر)عــج( برایتــان 

آرزومنــدم.«

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
برابری  از پوشش سه  استان کرمانشاه  آبخیزداری 
بدلیل  گذشته  سنوات  با  مقایسه  در  استان  مراتع 

بارش های خوب رخ داده خبر داد.
بارندگی  اینکه  بیان  با  حیدری  بهزاد  مهندس 
خوب  خیلی  را  مراتع  گیاهی  پوشش  وضعیت  ها 
بارندگی  افزود: امسال در همه نقاط استان  کرده، 
که  نحوی  به  بودیم،  شاهد  را  خوبی  خیلی  های 
حتی در مناطق گرمسیری استان مثل سومار هم 
شده  سبب  موضوع  این  و  داشتیم  مناسبی  بارش 
تا پوشش گیاهی مراتع استان غنی شده و به سه 

برابر سنوات گذشته برسد.
وضعیت خوب  به  توجه  با  امسال  کرد:  اضافه  وی 
دام  چرای  و  حضور  برای  خیلی  استان،  مراتع 
دامداران در مراتع استان سختگیری نخواهیم کرد.

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  سپس  کرمانشاه  استان  آبخیزداری 
ساالنه بین 26۰ تا 27۰ هزار تن علوفه در مراتع 
استان تولید می شود، گفت: پیش بینی می شود 

امسال این میزان دو برابر شود.
از  بیش  را  کرمانشاه  استان  مراتع  حیدری وسعت 
یک میلیون و 19۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: 

مراتع استان کرمانشاه به سه دسته غنی، متوسط 
و ضعیف تقسیم می شوند.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه 16۰ هزار هکتار 
را  استان  متوسط  مراتع  سطح  دارد،  غنی  مرتع 
افزود: همچنین در  و  اعالم کرد  ۴87 هزار هکتار 
ضعیف  مراتع  هکتار  هزار   55۰ کرمانشاه  استان 
داریم که این مراتع هم امسال وضعیت قابل قبولی 

دارند.
کرمانشاه  استان  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
نزدیک یک میلیون و2۰۰ هزار واحد دامی مازاد بر 
ظرفیت مراتع داریم، گفت: در مجموع سه میلیون 
و 2۰۰ هزار واحد دامی سبک در استان داریم، در 
حالیکه مراتع استان ظرفیت چرای یک میلیون و 
9۰۰ هزار تا 2 میلیون واحد دامی را بیشتر ندارند.

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  اداره  رئیس 
نامتناسب  به  اشاره  با  استان کرمانشاه  آبخیزداری 
بودن پراکنش دام در مراتع استان، از این موضوع 
مراتع  روی  پیش  های  چالش  از  یکی  عنوان  به 
استان یاد کرد و افزود: به عنوان مثال در شرایطی 
مراتع  در  دام  پراکنش  داالهو  شهرستان  در  که 
اورامانات پراکنش دام  باال است، در منطقه  بسیار 

بسیار کم است.

 1۰ واریز  از  کرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
میلیون تومان به حساب بیماران ضایعه نخاعی آسیب 
و  داد  استان کرمانشاه خبر  زلزله سال 96  دیده در 

گفت: در این زمینه 25 نفر شناسایی شده است.
فاطمه رضوان مدنی از 1۰ میلیون تومان به حساب 
بیماران ضایعه نخاعی در استان کرمانشاه خبر داد و 
گفت: در زلزله آبان ماه سال 96 بیست و پنج نفر در 

استان کرمانشاه دچار ضایعه نخاعی شدند.
کمک  برای  افزود:  وی 
زلزله  بیماران  این  به 
پیگیری های  با  زده، 
استاندار کرمانشاه مبلغ 
به  تومان  میلیون   1۰
بیماران  این  حساب 

واریز شد.
آسیب   25 شناسایی 
در  نخاعی  ضایعه  دیده 

زلزله استان کرمانشاه
بهزیستی  مدیرکل 

استان کرمانشاه یادآور شد: پس از وقوع رخداد زلزله، 
در آبان ماه سال 96 همکاران ما با پیگیری هایی که 
بیمارستان های  زده،  زلزله  شهرستان های  سطح  در 
استان کرمانشاه و حتی بیمارستان های کشور انجام 
دادند، نهایتاً 25 نفر از هموطنان ما به عنوان ضایعات 

قطع نخاعی در زلزله مذکور شناسایی شدند.
به  مربوط  نفر   19 تعداد  این  از  کرد:  تصریح  وی 
شهرستان  به  مربوط  نفر   5 سرپل،  شهرستان 

به شهرستان جوانرود  مربوط  نفر   1 و  ثالث باباجانی 
است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: پس از 
شناسایی، برای این افراد تشکیل پرونده داده شد و 
سپس به مراکزی ما هدایت شدند و حتی خانواده های 

این افراد تحت پوشش قرار گرفتند.
در  توانبخشی  و  پزشکی  توان  مرکز   2 اندازی  راه 

استان کرمانشاه
راه  از  مدنی  رضوان 
توان  مرکز   2 اندازی 
توانبخشی  و  پزشکی 
در دو شهرستان سرپل 
باباجانی  ثالث  و  ذهاب 
در این راستا خبر داد و 
همکاران  توسط  گفت: 
ما امکانات بسیار خوبی 
و  تهیه  مراکز  این  در 
تدارک دیده شده است.

از  هدف  افزود:  وی 
به  درمانی  اقدامات  که  است  این  مراکز  این  ایجاد 
صورت راحت تری در اختیار این افراد که در سرپل 
و  گیرد  قرار  دارد،  سکونت  باباجانی  ثالث  و  ذهاب 

بتوانند به راحتی از این امکانات استفاده کنند.
گفت:  پایان  در  کرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
افراد نیز مناسب سازی شده و از همان  مسکن این 
روز اول نیز هزینه مذکور به صورت متمرکز و کامل از 
سوی سازمان به حساب این افراد واریز می شود./ مهر

حامیان اینام تاجران موفقی هستند که با خدا 
را  سودی  پر  تجارت  خداوند  و  میکنند  معامله 

نصیب آنان میکند
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند » هر کس یتیمی 
را مانند فرزند خود تحت حمایت بگیرد خداوند 

بهشت را بر او واجب می گرداند.
همشهریان عزیز و نیکوکار

مدیریت بهزیستی شهرستان کرمانشاه آمادگی 
خود را جهت دریافت نذورات نقدی و غیر نقدی 
شما مردم شریف و خیر و نوعدوست،جهت کمک 
به خانواده های نیازمند،ایتام و معلولین در ماه 
مبارک رمضان اعالم می دارد و شما عزیزان می 
توانید کمک های نقدی خود را به شماره حساب 
2345363041 نزد بانک ملت شعبه گلستان و 
رفاه  بانک  2268005517نزد  حساب  شماره 
کارگران شعبه شهید جعفری و کارت 16 رقمی 

به شماره 5894637000022282 نزد بانک رفاه 
مشارکت  نام  به  جعفری  شهید  شعبه  کارگران 
کرمانشاه  شهرستان  بهزیستی  مردمی  های 
را  خود  غیرنقدی  های  کمک  و  نموده  واریز 
شهرستان  بهزیستی  مدیریت  به  مراجعه  با 

کرمانشاه به آدرس:
معلم،  امامی،پارک  مصطفی  کرمانشاه،خیابان 
فاضالب  و  آب  اداره  مرکز گسترش،جنب  کوی 
بهزیستی  مدیریت  بازرسی  اداره  روبروی 
های  مشارکت  )دفتر  کرمانشاه  شهرستان 

مردمی(
های  مشارکت  )واحد  تماس  های  شماره 

مردمی(38220924
38220946-

38237881-
38238476-

صدور ۱۰۵۱ پروانه ساخت برای مساکن خسارت دیده در سیل استان کرمانشاه

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمانشاه 
از صدور 1۰51 پروانه ساخت برای مساکن خسارت 

دیده در سیل اخیر استان خبر داد.
و  بازسازی  کارگروه  در  شنبه  امروز  عاطفی  بابک 
نوسازی مناطق سیل زده که در استانداری کرمانشاه 
منازل  تیپ  نقشه های  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
داشت:  اظهار  هستند،  آماده  سیل  از  دیده  آسیب 
به دلیل عدم وجود اعتبار در این خصوص در حال 
حاضر عملیات اجرایی ساخت و ساز واحدهای سیل 

زده را شروع نکرده ایم.
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 

کرمانشاه افزود: تاکنون برای 1۰51 واحد مسکونی 
خسارت دیده از سیل پروانه ساخت صادر شد است.

برای مابقی منازل خسارت دیده  اینکه  بیان  با  وی 

پروانه ساخت صادر خواهد شد،  هفته  پایان  تا  نیز 
گفت: همچنین برای 1۰67 واحد تعمیراتی تا کنون 

پرونده تشکیل و ثبت سامانه شده است.
عاطفی خاطر نشان کرد: از سوی بنیاد مسکن برای 
خانه های احداثی یکسال و برای واحدهای تعمیری 

نیز ۴ ماه فرصت در نظر گرفته شده است.
برای  مجموع  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
سیل  از  ناشی  تعمیری  و  تخریبی  واحد   ۳9۰۰
گفت:  است  شده  تشکیل  پرونده  کرمانشاه  استان 
برای واحدهایی که باید کار جابجایی آنها از منطقه 
پرخطر انجام شود 16 ماه پیش بینی شده است./مهر

طی مراسمی با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور؛

مدیرکل جدید امور عشایر استان کرمانشاه معرفی شد
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اســتاندار کرمانشــاه گفــت: ایجــاد ۴۶ هــزار شــغل 
ــده  ــذاری ش ــدف گ ــتان ه ــرای اس ــال ۹۸ ب در س

اســت.
هوشــنگ بازونــد در نشســت بــا ائمــه جمعــه 
اســتان بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان توقــع داشــت 
ــود  ــل ش ــبه ح ــک ش ــتان ی ــکالت اس ــه مش ک
افــزود: بــا بررســی وضعیــت شــاخص هــای اســتان 
ــالهای ۹۵و ۹۶  ــا س ــه آن ب ــال ۹۷ و مقایس در س
قطعــا تحــول مثبــت در ایــن حــوزه هــا دریافــت 

مــی شــود.
بازونــد افــزود: بطــور نمونــه نــرخ بیــکاری اســتان 
در ســال ۹۷ نســبت بــه ســال ۹۶ دو و نیــم درصــد 
ــه 1۸.۷  ــد ب ــرد و از 21.2 درص ــدا ک ــش پی کاه
درصــد رســید و نخســتین اســتان در کاهــش 

ــم.  ــکاری در کشــور بودی بی
وی گفــت: امســال نیــز بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر 
انقــالب بــر رونــق تولیــد، برنامــه ای بــا 2۰ محــور 
تدویــن شــده کــه نشــات گرفتــه از بیانــات رهبری 
ــر اســاس ایــن  در فروردیــن مــاه امســال اســت. ب
ــر  ــه ب ــت ک ــه اس ــال تهی ــندی در ح ــا س محوره
اســاس آن چشــم انــداز ایجــاد ۴۶ هــزار شــغل در 

ســال ۹۸ بــرای اســتان ترســیم شــده اســت.
اســتاندار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه بــرای موضــوع 
رونــق تولیــد بایــد فرهنــگ ســازی کــرد و تبدیــل 
بــه گفتمــان مــردم شــود تــا از ســرمایه گــذاران و 
کارآفرینــان حمایــت بیشــتری شــود، اظهــار کــرد: 
از ائمــه جمعــه اســتان انتظــار مــی رود در بحــث 

اشــتغالزایی و رونــق تولیــد از برنامــه هــا حمایــت 
کــرده و همراهــی داشــته باشــند.

اســتاندار کرمانشــاه در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
دولــت در ســال  ۹۸ شــرایط ســختی دارد، گفــت: 
از یکســو بایــد ۳۵هــزار میلیــارد تومــان خســارت 
ــود و  ــن ش ــد تامی ــا بای ــل درآمده ــیل از مح س
ــای  ــوگاه ه ــا گل ــم ه ــم تحری ــر ه ــوی دیگ از س
اقتصــادی را هــدف قــرار داده کــه نیازمنــد تــالش 

ــت. ــبانه روزی اس ش
ــداران در  ــپاه پاس ــام  س ــرار دادن ن ــه ق ــد ب بازون
لیســت ســازمان هــای تروریســتی از ســوی آمریــکا 
ــا  ــه تنه ــدام ن ــن اق ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــم اش ه
ــت  ــه محبوبی ــد بلک ــور نش ــرای کش ــدی ب تهدی
ــا روی  ــاح ه ــدان کــرد و همــه جن ســپاه را دوچن
ــد  ــدا کردن ــر پی ــاق نظ ــاد اتف ــن نه ــت از ای حمای
ــرای شــکل  ــه فرصتــی ب و ایــن حرکــت تبدیــل ب

ــی شــد. ــری انســجام مل گی
ــل  ــیل اوای ــوع س ــه وق ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی

علیرغــم  ایــن حادثــه  کــرد:  اظهــار  امســال، 
خســارت  جانــی،  کــم   بســیار  خســارات 
هــای  زیرســاخت  بــه  تومانــی  1۵۶۰میلیــارد 

کــرد. وارد  اســتان 
وی بــا اعــالم اینکــه  ۴۶۸ روســتا و ۵۷۰۰ خانــوار 
ــاز  ــاخت و س ــب و س ــی نامناس ــل جانمای ــه دلی ب
ــرار  ــیل ق ــرض س ــا در مع ــه ه ــیه رودخان در حاش
گرفتنــد، گفــت: از ائمــه جمعــه تقاضــا داریــم کــه 
ــاب  ــردم در خصــوص اجتن ــه م ــرات الزم را ب تذک
از ســاخت و ســاز در حاشــیه رودخانــه هــا داشــته 
ــن وظیفــه شــهرداری هــا اســت  ــه ای باشــند. البت

کــه مانــع ایــن اقدامــات شــوند. 
ــاهد  ــیل ش ــوع س ــرد: در موض ــار ک ــد اظه بازون
ــه  ــم ک ــی بودی ــجام مل ــک  انس ــری ی ــکل گی ش
موجــب افزایــش ســرمایه اجتماعــی شــد کــه اگــر 
ادامــه داشــته باشــد فشــارها و تهدیــدات دشــمن 
ــه  ــل ب ــرد و آن را تبدی ــد ب ــی نخواه ــه جای راه ب

ــرد. ــم ک ــت خواهی فرص
وی در بخــش دیگــر ســخنانش بــه رونــد بازســازی 
ــرد و  ــه زده اســتان اســتان اشــاره ک مناطــق زلزل
گفــت: در اقدامــی بــی نظیــر در کمتــر از 1۶مــاه 
ــه اتمــام رســیده و  کار ســاخت 2۹ هــزار واحــد ب
۶۶هــزار واحــد نیــز تعمیــر شــده کــه یــک رکــورد 

بحســاب مــی آیــد.
اســتاندار کرمانشــاه در پایــان گفــت: همــواره 
تأکیــدم بــه مدیــران اســتان همراهــی و همــکاری 
بــا ائمــه جمعــه بــوده و همچنــان هســت./ ایســنا

ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
کرمانشــاه گفــت: صنعــت بــرق از نظــر اقتصــادی 
و اشــتغال می توانــد زمینــه هــاي مناســبي را در 

اســتان ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش واحــد خبــر روابــط عمومــي و 
ــت  ــر هدای ــتانداري؛ دکت ــل اس ــن المل ــور بی ام
حاتمــی در جلســه هماهنگــی برپایــی همایــش 
ــرق، خواســتار  ــت ب جــذب ســرمایه گذاری صنع
افزایــش جــذب ســرمایه گذار در زمینــه صنعــت 
نیروگاه هــای خورشــیدی در اســتان  بــرق و 
ــای  ــدازی نیروگاه ه ــت: راه ان ــار داش ــد، اظه ش
ســرمایه گذار  و جــذب  و خورشــیدی  بــادی 
ــم  ــتراتژی های مه ــی از اس ــوزه یک ــن ح در ای
وزارت نیــرو اســت امــا متاســفانه در اســتان 
ــزه و برنامــه مشــخصی از ســوی  کرمانشــاه انگی
دســتگاه های مربوطــه در ایــن زمینــه دیــده 

نمی شــود.
وی تصریــح کــرد: دو شــرکت بــرق منطقــه ای و 
ــی  ــر کارهای ــرق خــود را درگی ــروی ب ــع نی توزی
ماننــد پیــک مصــرف و ... کرده انــد و شــاید 
تفکــر ایــن شــرکت ها اینگونــه باشــد کــه چنــد 
ــارات  ــا اعتب ــته ب ــه در گذش ــی ک ــروگاه برق نی
ــر  ــت و دیگ ــو اس ــده جوابگ ــاخته ش ــی س دولت
نیــازی بــه نیــروگاه جدیــد خورشــیدی یــا 

ــم، در حالیکــه کرمانشــاه پتانســیل  ــادی نداری ب
ــیدی و  ــرق خورش ــد ب ــه تولی ــادی در زمین زی
ــر اســتان  ــاط بادگی ــادی دارد و بســیاری از نق ب
ــی از  ــادی حت ــای ب ــدازی نیروگاه ه ــرای راه ان ب
ــرای  ــرف ب ــه ح ــن زمین ــه در ای ــتان هایی ک اس

ــت. ــتعدتر اس ــد، مس ــن دارن گفت
ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
و  بــادی  نیــروگاه  احــداث  بــا  داد:  ادامــه 
چرخــش پره هــای آن هــم پــول بــه جیــب 
ــادی  ــق اقتص ــم رون ــی رود و ه ــرمایه گذار م س
ــود  ــاد می ش ــتان ایج ــرای اس ــغل ب ــاد ش و ایج
ــه  ــا ب ــد صرف ــرق نبای ــت ب ــوزه صنع ــذا در ح ل
ــای  ــد و حلقه ه ــدود ش ــا مح ــاخت نیروگاه ه س
پیشــین و پســین ایــن صنعــت خصوصــا در بعــد 

ــادی دارد. ــای کار زی ــز ج ــزات نی تجهی

دکتــر حاتمــي بیــان داشــت: صنعــت بــرق 
و تجهیــزات وابســته بــه آن می توانــد شــانه 
ــون  ــد و تاکن ــاختمان بزن ــت س ــانه صنع ــه ش ب
ســاخت  بــرای  متعــددی  ســرمایه گذاران 
نیروگاه هــا و ... بــه کرمانشــاه آمده انــد،  امــا 
دســتگاه ها  برخــی  ســنگ اندازی  متاســفانه 
ایــن  فــرار  باعــث  طبیعــی  منابــع  ماننــد 

می شــود. ســرمایه گذاران 
وی بــا بیــان اینکــه مشــکل زمیــن برای ســاخت 
ــد  ــادی بای ــیدی و ب ــرق خورش ــای ب نیروگاه ه
ــزود:  ــود، اف ــل ش ــتان ح ــر در اس ــه زودت هرچ
ــک  ــدت ی ــد در م دســتگاه های مربوطــه موظفن
ــوان  ــه عن ــق را ب ــورد تواف ــه م ــه 1۰ نقط هفت
ــت  ــا ظرفی ــرمایه گذاری متناســب ب ــای س لکه ه

ــد. ــرق، مشــخص کنن ــد ب تولی
ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
اظهــار داشــت: بــرای مدیــران و یــا کارشناســی 
کــه در ایــن زمینــه ممانعــت ایجــاد کننــد نیــز 

طــور دیگــری تصمیــم خواهیــم گرفــت.
ــت  ــی صنع ــش تخصص ــه همای ــاره ب ــا اش وي ب
بــرق کــه  قــرار اســت اواخــر شــهریور در اســتان 
ــا قبــل از برپایــی  برگــزار شــود، اضافــه کــرد: ت
ســرمایه گذار  چندیــن  بایــد  همایــش  ایــن 

ــم. ــای کار بیاوری ــت پ ــن صنع ــد را در ای جدی

امسال ایجاد ۴۶ هزار شغل در استان هدف گذاری شده است

استاندار کرمانشاه:
خبــر

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 کشور:

 گندم قوت غالب مردم و تامین کننده امنیت غذایی کشور است

مستاجران موقوفات اجاره نمی دهند

38 هزار رقبه استان سند اجاره نامه ندارد

و  روابــط عمومــی شــرکت غلــه  بــه گــزارش 
ــااله  ــور ،  ماش ــه ۹ کش ــی منطق ــات بازرگان خدم
ــم  ــای مه ــاخص ه ــی از ش ــت : یک ــی گف ارویس
ســنجش امنیــت غذایــی کشــور ، خودکفایــی 
ــد  ــی باش ــردم م ــاز م ــورد نی ــدم م ــن گن در تامی
ــور  ــه منظ ــویقی ب ــزاری تش ــی اب ــد تضمین و خری
ترغیــب کشــاورزان بــه کاشــت ایــن محصــول 

اســتراتژیک و حیاتــی کشــور اســت .
ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــل ش ــر عام مدی
منطقــه ۹ کشــور اظهــار داشــت : بــا سیاســت هــای 

ــن  ــت در تعیی ــوب دول خ
تضمینــی  خریــد  نــرخ 
محصــوالت کشــاورزی ، 
ــزون  ــد روز اف ــاهد تولی ش
ــدم در سراســر کشــور  گن
بــوده ایــم بــه نحــوی کــه  
ــی ســابقه  ــزان ب ــت می ثب
تولیــد و خریــد تضمینــی 
گنــدم در ســال زراعــی 

ــزاری  ــکر گ ــن شـ ــزاری جش ــب برگ ۹۴-۹۵ موج
گنـــدم پـــس از 12 ســال وقفــه شــد و بــا تــالش 
کشــاورزان زحمــت کــش و سیاســت گــذاری  
ــدم  ــن گن ــی در تامی ــزار ، خودکفای ــت خدمتگ دول
مــورد نیــاز مــردم هــم اکنــون بــه مرحلــه پایــداری 
ــق  ــز طب ــاه نی ــتان کرمانش ــت و در اس ــیده اس رس
آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزی  بــا وجــود کاهــش 
ــبختانه  ــدم خوش ــت گن ــر کش ــی زی ــطح اراض س
شــاهد رشــد ۴۵ درصــدی خریــد تضمینــی گنــدم 
در بــازه زمانــی ســال ۹۰ تــا ۹۷ بــوده ایــم و 
میــزان خریــد تضمینــی گنــدم از ۴۳۵ هــزار تــن 
در ســال ۹۰ بــه بیــش از ۶۳۹ هــزار تــن در ســال 
ــا همــت  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ۹۷ رســید و ای
تمامــی دســتگاههای عضــو شــورای پایــش گنــدم 
ــن  ــرف آرد بی ــرانه مص ــتان ،  س ــان اس ، آرد و ن
خانوارهــای کرمانشــاهی از 1۰ کیلــو گــرم بــه ازاء 
ــو  ــه رقمــی حــدود ۸ کیل ــون ب ــم اکن ــر ه ــر نف ه
ــا  ــا ب ــیم ت ــی در تالش ــیده اســت و همگ ــرم رس گ
ــن  ــدی و همچنی ــان تولی ــت آرد و ن ــش کیفی افزای

ــر ۷  ــه زی ــم را ب ــن رق ــرف ای ــوی مص ــالح الگ اص
ــانیم .   ــر برس ــر نف ــرای ه ــرم ب کیلوگ

ارویســی گفــت : بــا توجــه بــه پیــش بینــی 
کرمانشــاه   اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
مبنــی بــر برداشــت  بیــش از ۸۸۰ هــزار تــن 
گنــدم از مــزارع اســتان در ســال زراعــی جــاری ، 
برنامــه ریــزی هــای الزم در جهــت انجــام  خریــد 
تضمینــی محصــول اســتراتژیک گنــدم بــا جانمایــی 
خــوب حــدود ۸۰ مرکــز خریــد مجهــز و اســتاندارد 
ــات  ــه و خدم ــرکت غل ــت و ش ــه اس ــورت گرفت ص
آمادگــی  بازرگانــی 
کامــل دارد تــا گنــدم 
تولیــد مــزارع اســتان 
بــا قیمــت مصــوب  را 
بــرای  ریــال   1۷۰۰۰
و  معمولــی  گنــدم 
بــرای  ریــال   1۷۷۰۰
گنــدم دروم ،  خریــداری 
ســیلوهای  در  و 

. نمایــد  ســازی  ذخیــره  اســتاندارد 
وی همچنیــن از کشــاورزان خواســت تــا در شــرایط 
جنــگ گســترده اقتصــادی کــه غــرب بویــژه 
ــه  ــور ب ــردم کش ــه م ــر علی ــکار ب ــکای جنایت آمری
راه انداختــه انــد ، فریــب دالالن را بــا وعــده هــای 
پــوچ و فریبنــده نخورنــد و آینــده غذایــی کشــور را 
بــه ســود ناچیــز امــروز نفروشــند چــرا کــه امــروز 
تولیــد هــر خوشــه طالیــی گنــدم بــه مثابه شــلیک 

ــی اســت . ــب اســتکبار جهان ــر قل ــه ب یــک گلول
ــد  ارویســی همچنیــن خاطــر نشــان ســاخت  خری
ــل  ــاه از اوای ــتان کرمانش ــدم در اس ــی گن تضمین
خــرداد مــاه آغــاز و تــا اواســط شــهریور مــاه 
ــاورزان  ــزود : کش ــد و اف ــد انجامی ــول خواه ــه ط ب
ــز  ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــتی ب ــی بایس ــدر م گرانق
ــه  ــبت ب ــاورزی نس ــاد کش ــازمان جه ــات س خدم
ــدام و در  ــدی اق ــه بن ــامانه پهن ــام در س ــت ن ثب
ــتن  ــت داش ــا در دس ــول ب ــت محص ــان برداش زم
ــز اســتاندارد  ــه مراک ــر ب ــه معتب ــی نام ــه معرف برگ

ــد .  ــه نماین ــی مراجع ــد تضمین خری

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمانشــاه بــا 
بیــان اینکــه خیلــی از مســتاجران موقوفــات اســتان 
ــه  ــزار رقب ــت: ۳۸ ه ــد، گف ــه ندارن ــاره نام ــند اج س

ــد. ــه ندارن ــند اجاره نام ــتان س ــن اس ای
حجــت االســالم آیــت اهلل عباســیان اظهــار کــرد: در 
ــم  ــی داری ــه منفعت ــزار رقب ــاه ۵۳ ه ــتان کرمانش اس
کــه فقــط ســند اجــاره 1۵ هــزار مــورد از ایــن رقبات 
ــان  ــه ش ــاره نام ــند اج ــا س ــه ی ــه روز اســت و بقی ب
منقضــی شــده و یــا اصــاًل ســند اجــاره نامــه ندارنــد.

ــات اســتان  ــی از موقوف ــرد: خیل ــه ک عباســیان اضاف
ــه صــورت  ــد و ب کرمانشــاه اصــال ســند اجــاره ندارن
ــی  ــه حت ــوند ک ــروش می ش ــد و ف ــه  ای خری قولنام
در زمــان خریــد و فــروش هــم ســهم اوقــاف از ایــن 

ــود. ــت نمی ش ــات پرداخ موقوف
ــاه  ــتان کرمانش ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
همچنیــن بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن میــزان اجــاره 
ــن  ــی ای ــا ارزش واقع ــات در مقایســه ب ــای موقوف به
امــالک، گفــت: بــه عنــوان مثــال اجــاره نامــه یــک 
ــه ای در منطقــه 22 بهمــن  ــزل مســکونی موقوف من
بیشــترین  در  و  حــدود 2۰۰  ســاالنه  کرمانشــاه 
ــم  ــن رق ــزان آن ۴۰۰ هــزار تومــان اســت کــه ای می
در مقایســه بــا ارزش منــازل مســکونی ایــن منطقــه 

ــزی اســت. ــم ناچی رق
ــه در  ــی ک ــه اقدامات ــا اشــاره ب ــه ب عباســیان در ادام

مجموعــه اوقــاف کرمانشــاه در راســتای ترغیــب 
مســتاجران موقوفــات به پرداخــت اجاره موقوفاتشــان 
انجــام شــده، اظهــار کــرد: بــا وجــود پیگیــری هایــی 
زیــادی کــه کــرده ایــم و اخطارهایــی کــه بــه 
ــان از  ــا همچن ــده، ام ــات داده ش ــتاجران موقوف مس
ــه  ــوی موقوف ــات از س ــاره موقوف ــت اج ــر پرداخ نظ
ــن  ــی در ای ــد آنچنان ــم و رش ــکل داری ــینان مش نش

نداشــته ایم. حــوزه 
ــای  ــاره به ــت اج ــه پرداخ ــان اینک ــا بی ــیان ب عباس
موقوفــات از ســوی موقوفــه نشــینان نیــاز بــه 
فرهنگ ســازی بیشــتری دارد، گفــت:در پــی آن 
هســتیم  کــه بــا فرهنــگ ســازی، مســتاجران 
ــات  ــاره موقوف ــه پرداخــت اج ــات خودشــان ب موقوف
تمایــل داشــته باشــند، چــرا کــه ایــن دیــن بزرگــی 

ــت. ــان اس ــر گردنش ب
وی در ادامــه بــه مســتاجران موقوفــات توصیــه کــرد: 
بــرای پرداخــت اجــاره موقوفــات خــود اقــدام کننــد، 

چــرا کــه حــق النــاس اســت.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمانشــاه با 
بیــان اینکــه پرداخــت نکــردن اجــاره بهــا از ســوی 
برخــی موقوفــه نشــینان اســتان ســبب خواهــد شــد 
تــا نتوانیــم در اجــرای نیــات واقفیــن موفــق باشــیم، 
اضافــه کــرد: بــه عنــوان مثــال قســمت اعظــم موقوفه 
آیــت اهلل کرکوکــی شــهر کرمانشــاه بــه بحــث دارو و 
ــا  ــاص دارد، ام ــت اختص ــی بضاع ــاران ب ــان بیم درم
ــه  ــم ک ــادی داری ــتاجران زی ــه مس ــن موقوف در همی
نســبت بــه پرداخــت اجــاره خــود بــه اوقــاف اقدامــی 

نمــی کننــد. 
ــه  ــادی ب ــراد زی ــه اف ــه مراجع ــا اشــاره ب عباســیان ب
ــورد  ــای م ــد داروه ــول خری ــی پ ــه حت ــاف ک اوق
ــتاجران  ــر مس ــرد: اگ ــار ک ــد، اظه ــان را ندارن نیازش
موقوفــات اجــاره خــود را پرداخــت کننــد مــی توانیم 
ــه  ــی بضاعــت ارائ ــردم ب ــه م ــات بیشــتری را ب خدم

ــنا ــم./ ایس دهی

معاون استاندار: 

استان کرمانشاه پتانسیل زیادی در زمینه تولید برق خورشیدی دارد

ــتانداري  ــی اس ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس مع
و  اســتان  مدیریــت  میدانــی  حضــور  کرمانشــاه 
ــیل  ــران س ــرل بح ــب کنت ــردم را موج ــی م همراه
اقدامــات  برخــی  اگــر  کــرد:  تاکیــد  و  دانســت 
پیشــگیرانه انجــام نمــی شــد خســارت هــای بزرگــی 

ــد. ــی ش ــتان وارد م ــه اس ب
ــور  ــي و ام ــط عموم ــر رواب ــد خب ــزارش واح ــه گ ب
ــار  ــی تب ــم اله ــل اســتانداري؛ محمدابراهی ــن المل بی
در جلســه شــورای هماهنگــی شــورای پدافنــد 

ــات صــورت  ــار داشــت: اقدام ــتان اظه ــل اس غیرعام
گرفتــه در پیشــگیری و کنتــرل ســیل فروردیــن مــاه 
ــی  ــزرگ نمای ــرا ب ــده ای آن ــه ع ــه ک ــالف آنچ برخ
ــهری را  ــن ش ــتاها و اماک ــیاری از روس ــد بس خواندن

ــات داد. نج
ــزی در  ــل فل ــدن پ ــته ش ــرد: برداش ــح ک وي تصری
کرمانشــاه یــا انتقــال کانکــس هــا از حاشــیه رودخانه 
الونــد جمعیتــی را از مخاطــره نجــات داد.بــا حضــور 
میدانــی مدیریــت اســتان و همراهــی مــردم، بحــران 
ســیل کــه مــی توانســت خســارت هــای بزرگــی بــه 

بــار آورد کنتــرل شــد.
ــتانداري  ــی اس ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس مع
ــه  ــور فعاالن ــات و حض ــه داد: از اقدام ــاه ادام کرمانش
ــرل  ــتان در کنت ــه ای اس ــبانه روزی آب منطق و ش
بحــران ســیل تقدیــر داریــم زیــرا بــا اطالعــات 
ــت اســتان توانســت  ــود کــه مدیری بجــا و درســت ب
و  کنــد  اتخــاذ  ســیل  در  تصمیمــات صحیحــی 
همچنیــن هــالل احمــر اســتان و مجموعــه دســتگاه 

ــتند. ــی را داش ــیار خوب ــی بس ــه کار تیم ــا ک ه
ــوم پزشــکی  ــان داشــت: دانشــگاه عل ــار بی ــي تب اله

ــای  ــارچ ه ــورد ق ــداری را در م ــانی هش ــالع رس اط
بهداشــت  و  بهــورزان  تقویــم ســاالنه  ســمی در 
بگنجانــد و ســال ۹۷،بیشــتر اقدامــات در بخــش  
درمــان مســمومیت هــای ناشــی از قــارچ هــای 
ــه  ــال ب ــه قب ــت ک ــراد را داش ــن ای ــود و ای ــمی ب س
هــای  دســتگاه  و  نشــد  رســانی  اطــالع  مــردم 
ــن  ــتند و ای ــردم هس ــالمت م ــی س ــتی متول بهداش
ــالع  ــم. در اط ــردم را آگاه کنی ــه م ــت ک ــر ماس هن
ــت  ــوان از ظرفی ــی ت ــوارد م ــن م ــرای أی ــانی ب رس

مدارس،مســاجد و دهیــاری هــا بهــره گرفــت.
وي گفــت: هــالل احمــر اســتان موضــوع مــکان یابــی 
ــیل  ــد. در س ــرار ده ــه ق ــورد توج ــراری را م اضط
ــورت  ــی ص ــکان بخوب ــات اس ــاه عملی ــن م فروردی
ــوارد گســترده  ــرای م ــه ب ــا الزم اســت ک ــت ام گرف
ــن  ــرد. همچنی ــورت بگی ــا ص ــی ه ــش بین ــر پی ت
تهیــه نقشــه خطرپذیــری اســتان یــا نقــاط ریســک و 

ــرورت دارد. ــز ض ــف نی ــای مختل ــی مانوره برپای
ــی  ــی، الیروب ــع آب ــظ مناب ــوزه حف ــزود: در ح وي اف
رودخانــه هــا و آبخــوان داری مــی تــوان از ظرفیــت 

ــرد. هــای مردمــی بهــره ب

معاون استاندار: 

اقدامات پیشگیرانه موجب کنترل بحران سیل شد

تقدیر و تشکر

باتشکر
از طرف کامران آقایی

جناب آقای یوسف فتاحی
 کارشناس محترم بانک سپه

بدین وسیله از تالش های دلسوزانه و اخالق حسنه شماجهت 
خدمت صادقانه به مراجعان بانک ، تقدیر و تشکر می نماییم.

باشد این عملکرد مسووالنه شما را به درجات عالی تری مرهون نماید.



شعــر 4

علی میرکازهی

1

باید بریل تنم را
یاد می گرفتی
تا در هر لمس
دلم خوانا شود

2

که بی نشانه...
به سنگی نوشته شدم

که خانه
عاشقانه بماند

3

به همهمه خوابت بروم
یا اینکه شبیه شیهه به درد شوم

به ساعت گریه های فراوان
که گردنه بیش کرده ای و

رفته ای...

4

رنگدانه های خیال نبود و
کج کرده به کنجم دهنش

کرنش نمی کند اسبی    که زاده ای
بند نمی کند

آبستن است     که میهن است

سرباز صفر نبوده
 آنکه بسته طنابی به هر جهت

تا کور کند ذائقه را
با ریش ریش کردن گوشت

سروی ست پست مدرن
کاسه ی سوپ

آنقدر مشکوک گذشته اند
که شیشه های خانه دودی کنم

یا زنگ هراس بترکد در وان

سردم که بود هوای تبانی
سردم که نبود هوای تبانی

تا سایه های محترمی را سفر کنم

نرگس دوست

وقتی زیبایی ما
از دهان دوربین ها افتاد

عکس هایمان را در دست گرفتند
یکی یکی

تکه تکه کردند
و سوزاندند

در آتش لبخندی که روشن کردیم

و همین لبخند کوچك کافی بود
که فردا 

من و تو راکنار جریزه ی بزرگی
در آب غرق کنند

این ها همان آدم هایی بودند
که سال هاپیش 

از صندلی عکاس خانه افتادند
و در عکس هایشان

 سوختند!

محمد نیازی

1

گرگی که زوزه می کشد
از عبور برف های کوهستان خبر می دهد

ماهی های پریشان
از کوچ رود خانه ها

این مداد سیاه
جنگل متروکی ست

که از درون خودش می سوزد
با سیگار های بهمن

می شود به کوه های آتش فشان فکر کرد
به دود های غلیظ

که چگونه جزایر النگرهانس را فتح می کنند
در استخوان بندی کوه ها
ضبط صوت گذاشته اند

و در سطرهای بعدی شعر
کسی به کلمات گاز زده مشکوک است

در مسیر کوچ
می شد ازرودخانه ها

سیب چید
و عکس هایی

که به دوربین سرازیر شده اند
اما

کسی به چاقو های آشپز خانه
اعتماد ندارد

2

آنکه هر صبح طلوع می کند
خورشید نیست

کارگری ست با کاله ایمنی زرد
که از پشت کیسه های سیمان

بیرون می زند
پیغمبری ست

که کفش های ایمنی اش
به او ایمان نیاورده باشند

بلغزد پاهایش
ما

پیغمبران زیادی هستیم
که معجزه های مختلفی داریم

برای ایمان آوردن
شئ ای که در دست هایم می بینید

سنگ فرز نیست
گل آفتابگردان است

پویان بارانی

خالی از پُر بو گرفته و
درد از دروغ

بوی خوش  پیاله به وقت هوا
لب پَر از دل پریده 

دست بُریده
دهان دریده
پای رمیده

خیال خوش!
خوابت به خیر غریبه ی تو در تو

در پیك های دو نفره
عکس های دو نفره
ترک های دو نفره

چه قدر هوای دو نفره بوی درد می دهد
بوی ضبط صوت شکسته در گوشه ی بچگی
بوی جوهر آبی بر گِچ دست و پای شکسته

من از شکست برگشته ام
که شکل آبی ام

هیکلی سیاه ست
بر تن تنهایی

محمد عسکری ساج

1

»سایه«

به میوه دادن ادامه داد
سایه ی درختی
که سال ها پیش

قطعه قطعه شده بود با تبر
به زمین نشست و

مسافرهایش پیاده شدند
سایه ی هواپیمایی

که سقوط کرده بود در دریا
مردی که شلیك می کرد به سایه اش

کشته شدو
سایه اش به زندان افتاد

چه چیزی از زندگی
در مرگ هست

که به تمام شدن این فیلم
امیدوارم می کند ؟!
فیلم تمام می شود

بازیگر اما به نقش اش ادامه می دهد
و

آن که فندکش را می چکاند در پمپ بنزین
آن که دستبرد میزند به بانك

آن که با روزنامه ای بر چهره تعقیب ات 
می کند

آن که می گوید از جنگ برگشته و 
معشوقه اش هستی

بی آن نامش را بدانی
آن که با شاخه گلی به دیدارت می آید

بی آن که نامت را بداند
تنها بازیگری ست

که به نقش اش ادامه داده است
مرگ

سایه ی زندگی ست
و من که سال هاست از مرگم می گذرد

در کافه های خلوت
در روز های آفتابی

در خیابان های شلوغ
به نقش ام ادامه داده ام

شاید روزی
بی آن که نامت را بدانم

با هم از خیابانی گذشته ایم
و بی آن که بدانیم

سایه هایمان
همدیگر را در آغوش کشیده باشند...

مهری رحمانی

از سیب اول ... سراِب آخرم.... سرب ثانیه 
در شِب فراق ... لو می دهد ... تنانگی عشق 
را .... تیك تاک ... نبِض سنگین در رگ تاک 
.... پوم.... تاک ...در دل دِل دختِرَرز.... تاک 

...تاِک پیچیده به باالی شب ... فردای خوشه 
...مست ... هست می شود ... خیره در چشِم 
خراِب جام ... زن...مرد... ِزن ... مردمِك سیاه 
من ... در روشنای تو ... یك نقطه سپید تو 
... در تاریکی من....  عشق ... َعَشقه ... شقه 
شقه باال می رود از .... دیوار ... تا نور در نور 
...داربسِت شب فرو می ریزد بر تِن تاک ... 

دختِر َرز مو به مو ... مُومُو... ماغ می کشد در 
تن اش ... عشِق جاری ... یال می رقصاند ... 
در یورتمه های باد ... شیهه می کشد ... ُسم 
می کوبد ... اسب ... اسب ... اسِب بخار .... 

در موتور خار می شود ... خار می کشد گل 
ُرز ... بر پیشانِی جلجتا ... پیامبر باکره ... به 
جبران مادر ... در می رود .... َرز... ُرز ....ناز و 
نیاز ... راز می شود ...  ... جلوه ی دلدار ... بر 
در و دیوار ... غم آب می شود .... در غمباد 

... ُسر می خورد از گلو .... لو می رود کرم در 
سیب ... قشنگ می شود ... زن ... زمین ... 
زمان ... قشنگ یعنی ... تعبیِر عاشقانه ی 

اموات ... وات ... مو تور را خاموش می کند ... 
سکوت به بوسه می رسد !

سریا داودی حموله

1

شب 
شب را پس می زند

شب کوری
 به درختان بر می گردد

راه جایی ندارد
تا ماه را بترساند

دردی
 که درخواب علف زاده می شود

عمود بر زمین است!

2

هیچ کس نمی تواند
در من جهت عوض کند

من می توانم
به نام تمام گیاهان بسوزم

از میان خطوط موازی بگویم
سایه ام

چقدر درخت دارد!

3

ترسی از من می گذرد
 پرچمی فتح می شود

اگر درد
روی زمین افتاده باشد

اسبی الزم است
تا خستگي هاي جهان را پر از شیهه کند!

فاطمه سادات حسینی

پناه می برم به کوه 
که کلمات معلق فرود آورده اند

به پناه هم
واشیانه ابری ابری گناه نخست را می شوید

پناه می برم
و دختران دربند جهان را برای کشف دوباره 

به شاخه ها می بندند
واسبان جهاز  به جهاز شترها را به آسمان 

می برند
من ذبیحم که قربانگاه ندارم 

برای این آسمان
برای دشت
من گناهم 

نخست گناه که افروید یت به چاه رفت
واز انگیزه های آب خبر نداشت

پناه می برم به سنگ
پناه می برم به سترون ترین زنی که به دنیا 

نیامده است
و انتظار
می کشد
می کشد

که ما این شاخه ها را برای او به آسمان 
بفرستیم

نه
جهان کوچکتر از آبی است که نمی آید نمی 

رود
وبه دهان ماتنهابلوطی مانده که اهالی نارنج 

زاران را نمی شناسد

فاطمه احمدزادگان

کمیل !
این رگ های تناور بادرختان بزرگ 

که هر شب باد بر دهانش می کوبد سم 
این پوکه هادر گیسوان بلند 
که هرکدام از چکانده ی شب 

بربوته بوته خار ریخته در گردنت 
وکودکانی که مانند زگیل 

برشقه های روحت می زنند سیلی
که بر تمام دهان ها می گذاشتی پلك 

ببین چقدر ریخته ای پلك 
بر بندرخت

درخیابان باگلوگاه ابری 
که هر شب می دوشیده اند ,بچه هاازلته ی 

آسمان 
کمیل! بعد میکاپ پوتین هات در خیابان 

دوشیده اند بارها 
بعد جیغ های فجیع 

ازتمام سوراخ, سمبه ها 
ازتمام آت آشغال ها در راس 

کمیل !
کودکانی که خوابیده اند 

گوشه های جیغ تمام می کنند 
این درختان تناور که باد کرده

 شبی سیقلی از برگهاش می ریزد 
از هر رگش می خورد سیلی کودکی 

کمیل !
این لغتی فاسد است برای شاهان فاسد 

لغت فاسد برای دولتمردان فاسد 
که کشیده اند بارها زبان در خمره ی دروغ 

واین خواب کالغی است با دهانی پر 
که شکسته از خواب ها با تقه های در می 

پرد
خواب لیسیده با چشمانی درشت 

ودراز کشیده چهار گوش 
کمیل !

پنجره را باز کن
زیر تیغ 

زیر این تکه منفذ 
که تنفس 
که تنفس 
که تنفس 

باهزار گه ریزی پس از زایمان ترس 
که ای گه ها به هوا پس بدهید 

این لغاات فاسد فاسق را 
که دوخته ام به تمام این چاله ها کالبدی

وپشت پالکارد آتئیست 
پلك ها ریخته ام به بند رخت 

برای تیز کردن چوب ها بعد بهار 
بعد پرده باال بردن انقالب 

برای چاق کردن رگهای غروب 
پنجره را باز 

بروی جلد آخر کتاب 
که صفحه صفحه باد کرده در دود سیگارت 

پشت پالکارد آتئیست 
درخیابان لب بتکان 

که بهار دکمه های زمین باز کند به لبخندش 



ادبـی 5

روایت جن زدگان معقول
)مخاطب در جایگاه آفریننده ی واقعی ی شعر(

اکنون تو بیا
خواب نرمانرم....

فریدریش هلدرلین
بیژن الهی

وقتی شعری سروده می شود
یعنی زمانی که فرمش را در ذهنیت شاعر 

می سازد
_هنوز اتفاقی نیفتاده ست_

صرفا کلماتی آغشته به احساسات شاعر 
بیرون ریخته اند

_که البته حس خوبی به شاعر می دهند_

شاعر برای خودش و روبروی خودش می 
ایستد

آنهم به روشی غافلگیرکننده و جذاب
اما شعر در واقع آنجایی آغاز می یابد

یا خودش را می آغازاند که توسط خواننده 
اش بازنویسی شود

یعنی مخاطب_نه هر خواننده ای_ با شناخت 
از دنیای کلمات

با درگیر شدن در ساحت انسانی ی متن
و عمیق شدنی زیبایی شناسانه

شعر را مجددا _یا شاید هم برای اولین بار_ 
بسراید

و آن را از نو برای خودش بچیند
و این کاریست دشوارتر از سرایش ظاهر ا 

اولیه ی شعر
یکی از دالیل کم بودن مخاطبان جدی ی 

شعر هم همینست
این نکته که عموم سرزننده گان به شعر

نمی خواهند مجنون بشوند
و منتظر ارتباطی یک طرفه و لذت بخش،با 

نوشته اند
در حقیقت

نوشته ای روسپی می خواهند که خودش را 
به آنان بماالند

نوشته ای هرزه که حتی بدون درخواست 
خواننده لخت شود

آنها می خواهند همزمان با شعر و 
غیرشاعرانه باشند

و این امریست غریب و نامفهوم
_که خود می تواند به شعری بدل بشود_

عموم سرزننده گان به شعر ظالمند
آنها شاعر را همان موجود منفعلی می 

خواهند که ساخته اند
همان مفعولی که باید مورد رد و پذیرششان 

قرار بگیرد
همان فاعلی که حق ندارد در خود امر 

دخالتی بکند
همان نویسنده ای که باید از پشت دیوار 

اثرش را برایشان بخواند
دیواری که نامش کاغذست

کاغذی که باید بشود پاره کرد و دور ریزاند
فورا لذتش را چشید

و فورا تر در ذهن،دستمال کاغذی وار مچاله 
اش کرد

یک مخاطب واقعی ی شعر اما
هیچ چیزی از شاعرش کمتر ندارد

او چیزی زیادتر هم داراست
هنر او،هنر خواندن ست

خواندن شعر،هنریست ویژه و کم تر یاب
چیزی که خود شاعر از آن بی بهره ست

چرا که
شاعر نمی تواند فاصله اش با متن را

تا مرز دیگری ای کامل شدن
پیش ببرد

شاعر نمی تواند در حال خواندن شعر 
خودش چندین پاره شود

_برخالف حالتش هنگام سرودن_
و شعرش را مدام بازآفرینی کند

چرا که اگر به این کار که سخت ناممکن می 
نماید دست بزند

هیچ شعری نخواهد نوشت
در واقع،مخاطب شعر شاعریست که دست 

برنمی دارد
ادامه می دهد و ادامه می دهد
رابطه ی مخاطب شعر و شاعر
رابطه ی شعله و دینامیت ست

دینامیت بدون شعله منفجر نمی شود
و شعر شاعر بدون مخاطب واقعی نمی ترکد

شعر،بدون خوانندگان جدی اش
خانه ایست پرت میان کویری دور

که دست هیچ آدمی بدانجاش نمی رسد
شعر همراه خواننده ی جدی اش

غوغاییست که سالها ادامه پیدا خواهد کرد
و لبه های سفت زندگی را نرم... ...

ســال هــا بــود کــه خــواب مــی دیــد 
و تــوی همیــن خــواب بارهــا آمــده 
و رفتــه بــود و ایــن تمامــی نداشــت. 
دراز  رختخوابــش  تــوی  هنــوز 
کشــیده بــود و حــس مــی کــرد 
دســته ای ســوار از رویــش گذشــته 
ــی  ــوس م ــش و ق ــه ک ــد و هرچ ان
کــرد بنــد بنــد کوفتــه ی تنــش 
داشــت،یادش  شــد.زنی  وانمــی 
مــی آمــد کــه دارد و نمــی دانســت 
بیداری؟رنــج  یــا  خــواب  تــوی 
واقعــی بود،محکــم تــر از زمینــی 
ــی  ــج ب کــه رویــش راه مــی رفت؛رن
وقفــه بود،قلــب و پهلویــش تیــر 
مــی  کشــید. و لــذت تنهــا لحظاتــی 
دور بود،انــدوه غــروب و آفتــاب بــی 
آزار پاییزی،مــی اندیشــید همیــن 
امــا کافــی اســت و خــم کهنــه 
لبریــز اســت. لبریــز  ی درونــش 

ــت  ــوب دس ــی آورد چ ــاد م ــه ی ب
دســتش  از  درخشــانی  گوگــردی 
ــار ســرخی شــده  ــده م ــرون خزی بی
بــود و ایــن جایــی تــوی خــواب 
ــردی  ــعله ور،م ــردی ش ــد م بود.بع
ــش  ــدون دود تکان ــی ب ــان آتش می
فهمیــد  وقــت  آن  و   بــود  داده 
اســت.با  رســیده  رفتــن  زمــان 
ــه  ــود ک ــته ب ــش دانس ــد تن ــد بن بن
ــل  ــی اش مث ــام زندگ ــی میرد.تم م
ــود  ــته ب ــی گذش ــم زدن ــک بره پل
بــود،از  انــدوه طویلــی  و حاصــل 
درون و بیــرون بــا جانــش ایــن درد 
ــاق  ــد ات ــرد هرچن ــی ک ــس م را ح
همچنــان همــان اتــاق غمــزده و 
ــره  ــی دونف ــا تخت ــود ب ــور ب ــم ن ک
ــه  ــه ب ــرف ک ــی آن ط ــز آرایش و می
واقعیــت چهــره شــان دهــن کجــی 
مــی کرد،چهــره غبــار بــود و خــوب 
ــم دروغ  ــار ه ــوی به ــد ب ــی فهمی م

ــود. ب
علی؟ -بیداری 

همــه  بــود؟در  زنــش  صــدای 
ایــن  ای  نشــئه  هــر  حــاالت،در 
ــی زد  ــش م ــه صدای ــود ک ــش ب زن
طنــزی  صدایــش  در  همیشــه  و 
بــه  داشت،اشــتیاقی  نهفتــه 
خواســت  دلهره،نمــی  و  کودکــی 
بپذیــرد زندگــی آن هــا هــم ســپری 
ــه  ــن کودکان ــت لح ــده؛می دانس ش
ــر  ی گفتگویشــان نمــک پاشــیدن ب

ــر  ــود ب ــه خ ــه ناب ــت ک ــی اس زخم
خــود زده اند.زخــم عمیــق و طویــل 
و هــزاران ســاله بود،زخــم بــود چــرا 
که...بــی  بودند،چــرا  جاهــل  کــه 
اختیــار زمزمــه کرد:»ظلمــا جهــوال« 
مــی خواســت چشــم ببنــدد و وقتــی 
ــوروز باشــد و  ــی گشــایدش اول ن م
وعــده هــای میهمانی.تقویــم همیــن 
را مــی گفــت امــا دلــش دیگــر بــاور 
نداشــت.وقت رفتــن بــود و ایــن 
بــا همــه ی حواســش درمــی  را 
یافت؛مــی دیــد ایــن هــم پایــان 
بــرای آن لحظــه  دیگــری اســت 
گشــت.داوری  بازخواهنــد  کــه 
در  بــود،داوری  لحظــه  همیــن 
ــید.به  ــی کش ــه بود؛آه ــن لحظ همی
ســال هایــی فکــر مــی کــرد کــه در 
ــچ  ــته بود،هی ــق گذش ــرت عش حس
وقــت تنــی را کــه دوســت مــی 
ــود و روزی  ــرده ب ــس نک ــت لم داش
ــا  ــا ب ــود ام ســرانجام عشــق آمــده ب
بــود  غش.خــواب خــوش گرانــی 
ــی  ــه پ ــی اش ک ــی زندگ ــل باق مث
خوشــبختی دویــده بــود و چــون 
ــی  ــود رؤیای ــار و پ ــل ت ــید مث رس
طعمــی  و  بــود  گسســته  هــم  از 
نداشــت.حس مــی کــرد بیهــوده 
ــن را در  ــا مشــتی ش ــد ت ــی کوش م
دســت بگیــرد کــه بازیگوشــانه از 
ــی  ــن م ــه زمی ــتانش ب ــان انگش می
دانــه  همــان  ریخت؛خوشــبختی 
ــه  ــه ای ک ــان لحظ ــن بود،هم ی ش
ی  همــه  ایــن  و  افتــاد  فرومــی 
زندگــی اش بود،عمــری تلف.زنــی 
کــه حــاال در چارچــوب درایســتاده 
بــود آیــا همانــی بــود کــه هــر 
شــب کنــارش مــی خوابید؟پلــک 
ــا  ــد ام ــم او را دی ــم زد و بازه بره
نــور،و  غباردرخشــانی،مثل  مثــل 
ــا  ــد ت ــکان ده ــود دســت ت ــی ب کاف
شــبیه هرکســی باشــد کــه دوســت 
ــی گفتگــو مــی دانســت  مــی دارد.ب
دیگــر هیــچ کــدام از نقشــینه هــا را 

ــد. ــی خواه نم
بخوری؟ صبحانه  -نمیای 

قــوی  لحظــه  حال،ایــن  صــورت 
ــه  ــش بود.صبحان ــام خیال ــر از تم ت
ــو. ــی گفتگ ــر و کم ــای و پنی ــا چ ب

برخاســت و در آینــه بــه زحمــت 
خــودش را بــه یــاد آورد.شــقیقه 

بود.درهــم  شــده  ســپید  هایــش 
مــرد  بود،انــگار  پیــر  و  شکســته 
ــا  ــال ه ــن س ــام ای ــری بود.تم دیگ
زندگــی  او  جــای  دیگــری  مــرد 
ــاال  ــت ح ــاال درس ــود و ح ــرده ب ک
کــه مــی فهمیــد وقــت رفتــن بــود.

چیزی روی ســینه اش ســنگینی می 
کرد.تنهــا جلــوی آینــه ایســتاده بــود 
و درمــی یافــت تمــام ایــن ســال هــا 
تنهــا بوده،زنــی که آن جــا در درگاه 
ــود از  ــاری ب ــود غب ــاق ایســتاده ب ات
ــت و  ــی داش ــتش م ــه دوس ــی ک زن
مــی خواســت کــه باشــد.همه چیــز 
ــه  ــد آن هم ــدر بود.بع ــی ق ــه ب چ
مطالعــه،آن همــه فکــر کــردن تــازه 
ــه  ــدر قفس ــی فهمید،چق ــت م داش
ــرد  ــز بود.م ــش ناچی ــاب های ی کت
درهــم شکســته ای بــود کــه خــواب 
ــار  ــد عاشــق شــده و زن غب مــی دی
موهومــی در فضــا بــود.زن نبــود.
ــود. ــوم ب ــم موه ــور ه ــود و ن ــور ب ن

ــود و  ــم نب ــودش ه ــزی نبود،خ چی
ــود و غیابــش جلــوی آینــه  غایــب ب
ایســتاده بــود و ناگهــان غیــاب هــم 
نبود.آینــه بود.کافــی بــود دســت 
انگشــت  بــود  کند،کافــی  دراز 
بگردانــد و شــکل دیگــری بــه غبــار 
ــده  ــگ پری ــورت رن ــوی ص بدهد...ت
همســرش  ی  نکــرده  آرایــش  و 
ــد. ــان را مــی دی تمــام محــارم و زن

او لحظــه ای مــادرش بود،لحظــه 
ــه  ــی ک ــه و خواهر،زن ــر خال ای دیگ
بود.آیــا  شناخت،همســرش  نمــی 
مــرد تــوی آینــه علــی بود؟ایــن 
ــود.آن  ــس نب ــچ ک ــده هی ــرد تکی م
ــت  ــی دانس ــود و م ــتاده ب ــا ایس ج
بود،دانســتن  نبــوده  وقــت  هیــچ 
هــم نبود،غیــاب خــودش را مــی 

ــود. ــم نب ــاب ه ــد و غی دی
-من باید برم

-کجا بری عزیزم؟
هــزاران ســال بــه نظــرش مــی 

دوشــین. خــواب  رســید 
خوابیدم؟ -چقدر 

زن پیش آمد:
-حالت خوبه عزیزم؟

خــواب  اش  همــه  دانســت  مــی 
بــوده و تــوی خــواب انــگاری ســکته 
کــرده بــود و قلبــش ســنگین بــود و 

ــود. ــواب ب ــم خ ــن ه همی

-من چند سالمه؟
-عزیزم چی شده؟

و  گرفــت  را  او  هــای  دســت  زن 
چرخانــد. خــود  ســمت 

ــم  ــی نری ــد دیدن ــوای عی ــی خ -م
شــده؟ عزیزم؟چیــزی 

برم -باید 
زن پرسید:
-کجا بری؟

برم -باید 
ــی  ــد م ــا بای ــا ام ــی دانســت کج نم
رفــت و ســروقت مــی فهمیــد کجــا.

ــود  ــده ب ــرده ای دی ــی م ــچ ماه هی
راه دریــا بگیرد؟پــس چــرا بیــدار 
نمــی شــد و آن وقــت دیــد دوســت 
ــا زن  دارد بیــداری همیــن باشــد ام
ــود  ــی ب ــرده بود.واقع ــش ک بود.لمس
ای  مــرده  ماهــی  مثــل  درســت 
ــی  ــا بگیرد،راســتی زمان ــه راه دری ک

ــش داد: ــود؟زن تکان ــم ب معل
-چته علی؟چی شده؟

ــکته ای  ــی کشید،س ــر م ــش تی قلب
قلبــش  هــم  خــواب  دیگر؟تــوی 
ــید و او  ــر کش ــد و تی ــم کوبی محک
ــس  ــود و ح ــم گش ــه ای چش لحظ
اش  ســینه  تــوی  چیــزی  کــرد 
افتــاده،کاش  ســنگین  و  ســخت 

ــاد. ــی افت ــاره م دوب
بگــو  -عزیــزم خوبی؟یــه چیــزی 

داری نگرانــم مــی کنــی
وقــت رفتــن بود.نــه دیگــر زن را 
بــه جــا نمــی آورد،خانــه را بــه یــاد 
نمــی آورد،آن همــه کتــاب تــوی 
کتابخانــه مــال چــه کســی بود؟چــرا 

ــان؟ ــود ناگه ــاده ب ــز س ــه چی هم
خــوری  مــی  آب  لیــوان  -یــه 

دیــدی؟ بــد  عزیزم؟خــواب 
روی تخــت نشســت.پاکت ســیگارش 
آن  و  برداشــت  عســلی  روی  از  را 
ــپزخانه  ــی آش ــران راه ــت زن نگ وق
ــود  ــده ب ــدی دی شــد.حتما خــواب ب
ــن  ــی گفت ــان صــدای یاعل ــا ناگه ام
اتفــاق  دانســت  و زن  آمــد  مــرد 
ــرد و  ــا ک ــوان را ره ــدی افتاده.لی ب
دویــد بــه اتاق.ســیگار روشــنی روی 
ــده  ــرد آرام خوابی ــاده و م ــو افت پت
ــود.او خــواب دیگــری مــی دیــد و  ب
ــی  ــس نم ــت،هیچ ک ــی دانس زن نم
ــادی  ــه ب ــش چ ــوی خواب ــت ت دانس

ــی وزد. م

شهروز مرکباتی لنگرودی

علی خاکزاد

معرفی کتاب

کوتاه  داستان های  »گزیده  کتاب 
سیارمنش  ماهان  آقای  را  جهان« 
در  کتاب  این  است  کرده  ترجمه 
سال ۹۷ توسط انتشارات دوات معاصر 
در  کتاب  شد.این   نشر  بازار  وارد 
۱۲۷صفحه، با تیراژ۵۰۰ تایی و  شامل 
نویسنده های  از  کوتاه  داستان  ده 

مطرح جهان است.
ماهان  آقای  کتاب  این  نویسنده 
جوان  مترجمان  از  که  سیارمنش 
وپرکار و با استعداد است از وی پیش 
از این رمان ))جنگل((  در سال ۹۵ 

توسط انتشارات بوتیمار منتشر شداست 
در  متعددی  مقاالت  تاکنون  نیز  و 

نشریات منتشر کرده است.
در مقدمه ی کتاب حاضر می خوانیم: 
نویسندگان بزرگ چگونه می نویسند؟ 
از  بسیاری  که  است  پرسشی  این 
مخاطبان ادبیات داستانی می پرسند. 
زیستن در جهان داستانی نویسندگان 
از  بسیاری  برای  هنوزاهنوز  بزرگ، 
خاصی  جذابیت  ادبیات،  مخاطبان 
دارد. دنیایی که متفاوت از دنیای تو، 

من و ما است.

ماهان سیارمنش

 مرگ خوش

چــن او لــی یــو ، متولــد 1963 از تایپــه 
تایــوان ، یــک مهاجــر تایوانــی و هــم اکنــون 
در آژاکــس انتاریــو کانــادا زندگــی مــی کنــد 
، چــن ، شــاعری اســت کــه بــا اشــعار هایکــو 
و تانکــو ، در دو مجموعــه اشــعارش ، برنــده 
ــعار او  ــت و اش ــده اس ــی ش ــزه جهان دو جای
ــه و  ــی ، فرانس ــای انگلیس ــه زبانه ــون ب تاکن
...ترجمــه شــده اســت ، او ســردبیر و مترجــم 
برجســته مجلــه Never Ending Story  اســت

ــن  ــدرن بی ــرایان م ــزو هایکوس ــعار او ج اش
ــه  ــر ب ــای منحص ــی ه ــژه گ ــی و از وی الملل
فــردی برخوردارســت ،  کتــاب اشــعار او 
تحــت عنــوان » بعــد از مــاه بــه بــاغ افــرا « 

ــو. ــتیوال هایک ــزه  2011 فس جای
Haiku pix chapbook 

ــه  ــرش ک ــاب دیگ ــرد ، و کت ــود ک از آن خ
هایکــو و تانکــو هــای دو زبانــه اش بــه چــاپ 
رســیده بــود تحــت عنــوان » الکپشــت هــای 
نورانــی « جوایــز ارزنــده ســری A در بخــش 
شــعر و ترجمــه از فســتیوال شــعر هایکــو را 
ــو از  ــه هایک ــد نمون ــرد ، چن ــود ک از آن خ
چــن ال لــی یــو بــه فارســی ترجمــه نمــودم 
و بــه زودی برگزیــده از هایکــو و تانــکا هــای 
ــه  ــاذوق را ب ــوان و ب ــرای ج ــو س ــن هایک ای
صــورت کتابــی مســتقل بــه عالقمنــدان 

ــم تقدیــم خواهــم کــرد ــی قل شــعر و اهال

)1(
کشیشی تنها

در اتاقک اعتراف
آخر سال

)2(
همسرایی گاْوغوکها*
تکرار می کنم گفتن

دوستت دارم را
)3(

چکمه هاش
بحث عاطفی ما را 

دامن می زند
گرمای تابستانی

)4(
پیوند زناشویی

گذر از حکایت طالق
از عمو زاده تا پسر عمو

)5(
من احساس میکنم

چیزی باعث شده
که مانکن برهنه است

)6(
دریای زمستانی

پیش از پناهجویان
پس از پناهجویان

)7(
بین چراغهای خیابانی

روسپی ایی*
و سایه کشیده من

|| توضیح مترجم
ــی  ــزرگ آمریکای ــه ب ــا ، قورباغ * گاو غوکه
ــا گاو غــوک ــه ی ــزرگ و گاوقورباغ ، غــوک ب

ــر  ــوم کارگ ــه مفه ــادل sex worker ، ب * مع
ــرای  ــه ب ــی ک ــا آدم ــر و ی ــی ، کارگ جنس
ــو و  ــی ، پرن ــات جنس ــا و موسس ــرکت ه ش
ــنهادی  ــادل پیش ــد ، مع ــی کار میکن سکس
فرهنگســتان زبــان فارســی ، کارگــر جنســی 
ــوم  ــان مفه ــه هم ــرا ب ــن آن ــا م ــت ، ام اس
ــردم ــردان ک ــپی برگ ــان روس ــی خودم بوم

هایکو مدرن
چن او لی یو

ترجمه معرفی
 سعید جهانپوالد

لوورتــوف  متولــد24  پریســیال دنیــس 
دســامبر   20 مــرگ   -  1923 اکتبــر 
موثــر  هــای  چهــره  از  یکــی   1997
در شــعر آمریکایــی اســت.  او  جایــزه 
کتــاب  ســروده  بــرای   Lannan ادبــی 
ــد؟‹  ــت دارن ــزی را دوس ــه چی ــان چ ›آن
دریافــت نمــود کــه شــعر تاثیرگــذاری 
دربــاره جنــگ ویتنــام و عواقــب پــس 
ــای  ــدی ه ــس و عالقمن ــار دنی از آن ، آث
سیاســی  مســایل   ، جنــگ  دربــاره  او 
ــگ  ــای جن ــت ه ــی ، و سیاس ــن الملل بی
نــژادی،  تبعیــض  آمریــکا،  افروزانــه ی 
و  همزیســتی  و  رادیکالــی  فمنیســت 

صلــح جویــی اســت ، 

» سخنی با غم«

آه ای غم
ــار  ــی رفت ــو چــون ســگی خیابان ــا ت ــد ب نبای

کنــم
که به پشت در آمده

ــی  ــی خشــک ، اســتخوانی ب ــرای تکــه نان ب
گوشــت

باید اعتماد کنم به تو
متقاعدت کنم نوازش کنان 

رام ات کنم و به خانه پناه ت دهم
گوشه ایی. که مال خودت باشد

زیراندازی کنار در ورودی بیندازم 
که بر آن بیآرامی

و ظرف آبی ...
 خیالت نمی دانی 

که می دانم در پناه ایوان خانه ام
 به سر می بردی

و منتظر بودی
که جای خودت را بیابی

پیش از  آنکه زمستان بیاید
تو نام و نشان خودت را می خواهی

قالده خودت را
و حق اینکه غریبه های مزاحم را 

دور کنی
که خانه ام را 

حریم ات بدانی
مرا صاحب ات 

و خود را 
سگ با وفایم بدانی

****

»گالیه از آدم«

بعضی از مردمان
ــیده  ــا بخش ــه آنه ــه ب ــه آنچ ــه  ب ــی توج ب

ــی ای
هنوزهم ماه را می خواهند

نان
نمک

گوشت سفید و تیره
هنوز هم گرسنه اند

حجله گاه عروسی
و گهواره

هنوز هم  آغوششان خالی است
به آنان زمین را می بخشی
خود را به زمین می افکنند

پاهایشان روی زمین
هنوز هم رو به جاده ها دارند

 و آب
 برایشان

گود ترین  چاه زمین را حفر کن
هنوز اما آنقدر عمیق نشده اندپ

که ماه را در آن بنوشند

ترجمه معرفی
پریسیال دنیس لیورپول

سعید جهانپوالد

معرفی شاعر تایوانی کانادایی
چن او لی یو

معرفی شاعرمعاصرآمریکایی
 پریسیال دنیس لوورتوف
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منا کرمی

)1(
از عشق پشیمانم و بی عشق پریشان 
دل بستۀ آغوش تو ودل زده از آن! 

دنیا قفسی خسته و من کفتِر جلدش 
از زندگی ام سیرم و از مرگ گریزان!

ابری شده دنیای من و می زند آرام 
بر شیشۀ تنهایِی من نم نم باران 

در خانۀ من پنجره ها روبه غروبند 
در خانۀ تو پنجره ها رو به خیابان 

گم کرده ای آغوش مرا در تِن این شهر 
پیدا شده در رابطه مان رِد زمستان 

گنجشکک سرزندۀ باغت دو سه روز است 
کز کرده دلش در قفسی گوشۀ ایوان 

ای کاش که می شد به عقب برد زمان را 
برگشت به آرامش قبل از شب طوفان 

آن روز که دل دادۀ من بودی و فالت 
افتاد شبیِه گل سرخی ته فنجان 

گلخانۀ طوفان زده ای منتظر توست 
برگرد! ترک خورده دل نازک گلدان 

)2(
بگذار که در پردۀ ابهام بمانیم 
آنقدر غریبانه که گمنام بمانیم 

یک عمر شکستیم و لب از لب نگشودیم 
سرسام گرفتیم که آرام بمانیم! 

هر چند شبی دل زده از طعمۀ صّیاد 
گفتیم که ننگ است در این »دام« بمانیم 

ما کفتر جلدیم! رهایی قفِس ماست 
از »دام« رهیدیم که بر »بام« بمانیم 

بازیچۀ عشقیم که باید همۀ عمر 
از خود بگریزیم و... سرانجام بمانیم 

دلگیرم از این رفتن و هرگز نرسیدن 
تلخ است بسوزیم ولی خام بمانیم 

بگذار بمیریم , ولی پرچمی از عشق 
افراشته بر چوبۀ اعدام بماند! 

مینا سلوکی

)1(
به خیابان های تهران فکر میکنم

به دست هایی که گل می  آورد
برای روزهایی که نیستی

رزهای خشک شده چقدر خاطره ضبط 
کرده اند.

)2(
غمگینم

به وسعت وحشت زنی
که شب ها چراغ های خانه را روشن می گذارد
تا تنهایی اش را در انبوه روشنایی پنهان کند .

اشکان پناهی

گریستم بر دهانه ی تفنگ 
که حفره ایی انداخته بود بر مشیت 

پیراهن گلدارت 
به لرز کوچک زیر گلویتان گریستم ! 
به حقایق پنهان شما در آنطرف میز

به برگ های سفید در اولین طلوع ماشین 
تایپ

که خسته و شل خمیازه می کشیدید
هر کلمه ۳2 ملیت بود 

تا لب می گشودی می ریخت و 
کدر تر می شد دهانتان در 

صبح
 با بستن مرز موهایت

با شورانگیزی مرگ در البه ی دویدن هات
وقتی روزنامه ها و مردم و اتحادشان 

یک زخم عفونیست 
بگو هنوز به کشیدن انگشتان معترض ام 

فکر میکنی به 
ظهر 

صدای پیچاندن چیزی ست در یکایک اتاق 
ها !

میزهای چوبی با پایه های کوچک  و 
واژگون شده اش خرد شده بود .  .

بلند شدم و با گورکنی که شخصیت آن 
داشت شکل می گرفت

با هیوالیی که مدرن شده بود و 
زندگی جدید اش را دوست می داشت 

به دست بر دهانم ، گفتم محکم تر !
اینگونه نمی میرم که 

شب 
مگر ممکن است از مرگ سخن بگویی و 

دهانت زخم نشده باشد ؟!
وقتی  هنوز هم ماشین تایپ

آن سوختگی الکتریکی 
بی ربط نیست به اتفاق زیر گلو ..

صدای سائیدگی می آید صدای َضرب خون
به جذابیت ام حاال نگاه کن
به برامدگی های کوچک ام 

چیزی مرا به شکل خودم در آورده است
از کشوی میز ، اتحاد ، صدای تایپ و 
دندان های باقی مانده ام می ترسی با

روایت تو در گودی هام آشنایم . .
گلوی درد های منفرد در رویش اتاق ها 

صدای تو
می پیچید در اندوه باران 

میان اعماق ابرویت ،گهواره ایست رقضان 
و تاب میخود تاب میخورد تاب . .

هجوم به سفیدی مه آلودت دختر !
که رخت سپیدی را اویختم اگر

پریشانی وطنی که مرا زاییده بود 
گونه ی چشم های توست

پس
دختری که لی لی کنان می روی 
دختری که لی لی کنان می آیی 

نمی ترسم دیگر !

بلند می شود 
دهانه ی آهن را بر اشتیاق رنگ می کشد 

خون 
پرنده ایی هزار فصل ست 

که دهانم را 
قطره قطره از دست می دهد ..

ندا مصباحی

دست می سایی به من
چیزی فرو میریزد

و آغاز میشوم
دست که می سایی

به دیوارهای منفرد هر سلول
زندانی تازه ای متولد میشود

من ایمان دارم
به اینگونه  اغاز شدن هر زندان
حتی دست می سایی به کلمات 

غول اندوهگینی در انها زاده میشود
که شعر میداند

در آغاز کلماتی از هم رمیده بودیم
بی آنکه صدای هم را بدانیم

به حنجره ی یکدیگر راه یافته بودیم 
 به سالح ها دست می سایی

که غریبه ترمان کنی
تا به اصالتمان باز گردیم

میمون هایی خاکی
که از کلمات نامشان میترسند

و هرشب خواب دیده اند
در دستشان چیزی است

که نمیدانند
و با ان هرکه را صدا بزنند
دیگر زنده نخواهد ماند

دست میسایی به حنجره ی متورمم
تا جهانی از کلمات فرو بریزد 

و  اغاز شوم...

عباس حیدریان

بازمیگردم
به شهری که لهجه هایش

فرق دارد 
پنجره ها خیابانی را بغل کرده اند

که دستار
از صورت برداشته و می گوید

»وه جور باوه ژن ره فتار کید، دیار 
دالگیمان«

گونه هایش را نوازش میکنم
دستهایم گل آلود میشوند

و دامنی که هویت من است آنرا پاک نمیکند
خیابانی که زبان مادریش را نمیفهمد

آشیانه ای بر درختانش نمیسازند

به یاد می آورم
پنجره ای میگفت

از ابرهای خاورمیانه 
بمب میبارد 

یا پرنده های دست آموز؟
و

مادری که الالیی هایش را گم کرده 
در زیر کدام پنجره مرگ را در آغوش 

میکشد؟

ماجو مهری

ما درخت متولد شدیم
بی شاخ و برگ

یک فصل مانده به
معاشقه ی نهال ها 

دو کبوتر نیمه جان بودیم
بر فراز کوه

با چشمان نیمه باز
شاهد هنرنمایی ابراهیم

و پرواز چهار پرنده ی بی بال !

ما دو انسان بودیم !
رویاهایمان را مرز کشیدند

و ما را سرباز های روی برجک
مبادا آرزویی پا به فرار بگذارد
در عمق یکی از خواب هایمان

سهم ما توفان شد
از نوازش های نسیم

و گرداب ،
از آرام ترین

روزهای زندگی موج ...
 

عشق گناهی ست 
که از قرن ها پیش از تولدت
تا هزاره های پس از مرگت
بخاطرش عذاب می کشی

مهسا نصرتی

تن های ته نشین شده ی زیادی تا گلویم 
باال آمده بود

که وقتی نگاهت را به من دوختی
از رد سوزن های تنم نفت میپاشید

من هر صبح در کالبد زنی الغر و سیاه 
در زندان زنان برمیخیزم

و عصرها با سینه و شکم فراخ
در جوب های شهر جنین هایم را می زایم

و هرشب فاحشه ای میان سال را از تنم در 
میاوردم

هیچ آیینه ای صورت مرا بلد نیست
دست بردم صورتم را بگردم 

از سرم پرید
کالغ هایی که سیصد سال غار میکشیدند 

سیاهی موهام
و الی پنکه ی سقفی 

به در و دیوار پرت میشدند..

چکار میکردم با تنی که داشت کم میشد
و نفت از ان بند نمی امد

به هرجای من دست بکشید
زیبایی دست هایتان را سیاه میکند

یک روز از خواب برمیگردم
و بند میایم از اخرین قطره ی اندامم

و زنان زیادی
دسته دسته به آیینه معرفی خواهند شد

 محمد سعید میرزایی

انار شو که تمام لِب تو را بَِمکم
به بغضم این همه سوزن مزن که می ترکم!

شب است و عطر ِخوش ِنان تازه ی تن ِتو
بگو چه کار کنم با دل ِ پر از کپکم؟

دهانم آب می افتد ، چقدر می افتد
دهانم آب برایت ، انار با نمکم!

انار سوخته ام من ، دل ِ مرا بچالن
نمک بریز و بنوش از دِل تََرک تََرکم

مخواه دختر چوپان! که باد حمله کند
به دشت های پُر از گّله های شاپرکم

تو می شوی ملکه-گوشواره ات گیالس
بساز با نِخ گیسوت، تاج ِ قاصدکم

شبیه تکه ی ابری غریبه ام ، تو بگو
به چشمهات که باران کنند نم نمکم

تو چون عروسک ِ خاموش ِ قصه ها شده ای
و من غریبه ی شهر ِ هزار آدمکم

شبیه غربت یک الک پشت در برکه
همیشه دور و بر ِ چشمهات می پلکم

مریم رحمانی

عمو زنجیر باف ها
سالهاست می بافند
و تو طناب را چون 

دستانی لطیف دور گردنت حلقه می کنی
به خاطراتت ُزل می زنی

چنان عاشقانه
که صندلی چوبی زیر پایت جوانه می زند

و زندانبان
برایت دست تکان می دهد

شهادت می دهم!
تفنگ ها شعرها ی ناگفته ی تو اند

که یک روز شلیک می شوند
و کوکان چهره های ناشناخته ات
که دست در دست هم می چرخند

سایه هاشان یک در میان از بین میله ها 
داخل می افتد

داد می زند:
عمو! زنجیر مرا بافتی؟

با صدای چه؟
دستهای تو تنها بازمانده ای است
که از البالی میله ها بیرون می آید
جواب می دهد: با صدای تفنگ 
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شعــر

تکیه دادم به بُعد ویرانی
تکه های گسستنی دارم
از کمربسته ی غزل بودن
قد و باالی منحنی دارم

جریان ساز رودکی ها بود
قرنها پیش جسمم و حاال
گونی خسته از بیابان ها

ریشه در بغض کدکنی دارم

راه راهم تنیده بر شنها
گورخرهای خسته ی اندوه
در سرم می دوند دردی را

 و حضور سترونی دارم

رگ به رگ شد صدای فریاد
ماهی مانده در تکاپویت
روی تُنگم و در ته دریا
چند تا خواهر تنی دارم

ارتباط عمودی شعرم
 افقی تازه از تو می خواهد

جای جای نبودنت زخمی ست
در خودم جنگ میهنی دارم

مرد باش و ورق ورق برگرد
درد تاریخی مرا حس کن
تا بفهمی به ظن زن بودن

چه سرانجام دل کنی دارم...

زیگوراتی که رب نوعش را 
پله پله به خاک مالیدند
تکیه  داده به بعد ویرانی
تکه های گسستنی دارد

سمیه دریجانی

1

مرگ ؟
میشناسمش!

باید درست شبیه آخرین نگاهی باشد
که بین من و تو نفس کشید
چشم می بندیم و نمی دانیم

بعدی در کار نیست

2
گفتند پدربزرگ رفت

استکان از دستم افتاد و شکست
من هم روزی به همین سادگی
از دست کسی خواهم افتاد!

هدی احمدی

مجنون تا جنبید جنون گرفت جانا... شعله 
ای برای جزام عقل« این خانه تاریک است 
» را نمی سازد... بودا و بابونه ربطی به شفای 
دل ما نداشت... بر بط بود و ساز و سماع...
ساز های ناکوک سوت می زنند در جوشش 
هوا...  جز  کند  نمی  صید  کف  تور  موج... 
هوای حوا بس پس است..نا جوان.. مردان.. 
ه.. .شعله ی جلسه ی توسکاهای ساحلی تا 
چمن سوخت...زن بدون رژمسلح به سیگار 
خاکی  کت  اور  از  کرد  شره  میلیشیا  شد... 
درخت..  بر  گلوله  زد  بوسه  ریز...  خاک  تا 
ها  کتاب  کاغذ  انتقام...  به  شد  دار  درخت 
باد کرد.. باد برد...سم پناهی از سم  ستوران 
در  های  شمشیر  چکاچک  به  خشم  خیال 
گیر باد گیر... دن کیشوت چمباتمه زده زیر 
رادیکال جذر به ظن... فصل خزان خیزران 
بر گلوگاه  شد به خیزش خزه های ماسیده 
اتفاق  طناب،  آرید...  خز  و  خیزید  خاور... 
رفاقت معصوم... زانو بزن  به چهچه ی زیور 
تذهیب... سرو چمان من چرا.. تسلیم همدم 
...فرای  بنوش  را  چکاوک  نوای   ... شو  گل 

سپیدي ها ی دماوند برف نو ببو

محبوبه ابراهیمی

 ترجمه کامل اولیس جویس ازدکتراکرم پدرام نیا
وشغل  کانادااست   حاضر  تورنتو،  درحال  او  محل زندگی 
نوشتن  گوید  می  خود  که  گونه  ولی آن  است  پزشکی  وی 
پیش  وی  است..  زندگی اش  ناپذیر  جدایی  بخش  ترجمه  و 
ترجمه  و  کرد  ترجمه  را  ناباکوف  اثر  لولیتا  رمان  این  از 
درخشانی شد و مورد استقبال خوانندگان و اهل کتاب قرار 
افغانستان چاپ شد و نسخه های  البته این کتاب در  گرفت 

ستایش به سرعت وارد ایران شد.
به نظر من یکی از کارهای بزرگ دکترپدرام  تالش و همت 
عجیب ایشان برای ترجمه رمان الیس است ایشان برای به 
ها  سال  اند  کشیده  زیادی  زحمات  کار  این  رساندن  انجام 
زیادی  سفرهای  و  بودند  ارتباط  جویس در  جیمز  بنیاد  با 
ایران  در  از وی  پیش  اند هر چند  داشته  نیز  دانشگاه ها  به 

این  ترجمه  به  چاپ  برای  تالش هایی 
کتاب صورت گرفت.

نخستین  از  بدیعی  منوچهر  آقای 
این  ترجمه  به  تصمیم  بودند  کسانی 
کتاب برسد به ایشان متاسفانه به خاطر 
به  حاضر  کتاب  از  هایی  بخش  سانسور 
چاپ آن نشد وطن به سانسور نداد این 
این  تا  را  تالشش  تمام  بزرگ  مترجم 
منتشر  ایران  در  سانسور  بدون  کتاب 
در  ناشر  پیشنهاد  وجود  با  اما  شود 
باز  ها  پاراگراف  و  ها  بعضی  جایگزینی 
هم حاضر نشد آن را بپذیرد در یکی از 
نشریات در مورد این ماجرا آمده است:

نیز  ایران  در  اولیس  انتشار  حکایت 
نوع  در  و  درازدامن  است  حکایتی 
وقتی  است  روایت  غریب.  بسیار  خود 
این  بدیعی  منوچهر   ۱۳۷۲ سال  در 
برگرداند؛  فارسی  به  را  سترگ  رمان 
ظاهرا نسخه ارائه شده به وزارت ارشاد 
وتعدیل  جرح  با  نیلوفر،  نشر  توسط 
پیشنهاد  ناشر  شد.  روبرو  فراوان  های 
شاهکار  که  رمان  شأن  حفظ  برای  داد 
کوتاه  های  بخش  است،  قرن  ادبیات 
کنند  منتشر  انگلیسی  زبان  به  را  شده 

که پذیرفته نشد و پرونده انتشار رمان بسته شد«
پس از آن آقای بدیعی کتابی را که »اولیس جویس )عصاره 
خورند  قضا  از  که  اثری  کرد»  دارد.ترجمه  نام  داستانی(« 
ها  نخوانده  اولیس  به  که  کتابی  است.  کنونی  ادبی  فضای 
اصلی  دربیاورند! متن  اولیس  کار  از  کمک می کند که سر 
بدیعی  است.  هزار صفحه  از  بیش  انگلیسی  زبان  در  اولیس 
این  آماده نشر کرده که  را در چهار جلد  این رمان  ترجمه 
افزایش حجم به دلیل وجود پی نوشت های بسیار زیاد آن 
رمان  شود.  تر  آسان  رمان  درک  کند  می  کمک  که  است 
به اساطیر و نکات  ارجاعات  از اشارات و  اولیس مملو است 
برآمده از فرهنگ و تاریخ اروپایی و کتاب مقدس که درک 
آنها برای مخاطب غربی انگلیسی زبان هم دشوار است چه 

رسد برای مخاطبانی از فرهنگی دیگر. «
اولیس  رمان  ماجرای  کردن  فروکش  به  اتفاق  این  از  پس 
ارسال ها  پس  نیا  پدرام  اکرم  دکتر  سرنجام  جویس  جیمز 
ترجمه  کلمه  یک  حتی  بدون حذف  را  اولیس  رمان  انتظار 

و منتشر کرده است 
رمان  ویژه  جویس به  جیمز  شیفتگان  برای  خوش  خبر  این 
شدن  صدساله  آستانه  در  که  بود  اولیس)یولیسز(خواهد 
رمان یولسیز )اولیس(، ترجمه فارسی کامل و بدون سانسور 

آن در دسترس فارسی زبانان قرار گرفته است.
از یکی دو سال تحقیق و مطالعه،  اکرم پدرام نیا پس  دکتر 
۱۳۹۳ شروع  از سال  متمرکز  به طور  را  یولسیز  ترجمه  کار 
کرد، سال گذشته جلد اول را به دست چاپ سپرد و هم چنان 
به آن مشغول است.وی هم اکنون در حال گذراندن بورسیه 
دوماهه پژوهشی در »بنیاد جیمز جویس« در زوریخ است

پژوهشی  بورسیه  نیا  پدرام  دکتر  به  جویس  جیمز  بنیاد 
مطالعاتی  وفرصت  بورسیه  این  مورد  در  وی  کند  می  اعطا 
می گوید: موجب خوشحالی و سعادت است که بنیاد جیمز 
جویس- زوریخ )سوئیس( بورسیه پژوهشی دو ماهه ی سال 

۲۰۱۹ را به من اختصاص داده است.
این فرصت منحصر و گرانقدری است، زیرا می توانم در این 
مدت به همه ی منابع موجود در زمینه ی یولسیز )اولیس( و 
دیگر آثار جیمز جویس دسترس داشته باشم و برای ادامه ی 
استادان جویس شناس  با  و گفت وگو  از هم نشینی  ترجمه ام 
باسانسور  را  بهره مند شوم.« وی حاضر نمی شود ترجمه اش 
درایران چاپ کند و به هیچ قیمت زیر بار سانسور نمی رود 
به این کار خود را احترام به مولف و احترام به خوانندگان 

می داند.
از متن  نیست حتی یک کلمه  دارد که حتی حاضر  باور  او 
کتاب حذف یا سانسور شود و به هیچ قیمتی تن به سانسور 
نمی دهد وی در مورد مشکالت چاپ کتابش در ایران)زمانی 
در  بود(  نشده  ازکشورچاپ  درخارج  اولیس  کتاب  هنوز  که 
سه  دو،  با  اخیر  سال  سه  دو،  »در  می گوید:  مصاحبه  یک 
ناشر در ایران مذاکره کردم، حتی در یک مورد تا حد توافق 

هم پیش رفتیم ولی متاسفانه هیچ ناشری نیست که متعهد 
در  دستبردی  هیچ گونه  بدون  و  دقیق  به طور  اثر  این  شود 

ایران چاپ و منتشر شود.
جمعیت  برای  نباشد،  چه  و  باشد  شاهکار  چه  اثر  این 
کتاب  نقش  دانشگاهی  استادان  و  ادب  اهل  از  بی شماری 
مرجع  کتاب  در  نباید  که  نیست  تردیدی  و  دارد  را  مرجع 

دست برده شود. 
امیدواریم  بنیاد جیمز جویس  اعضای  و  من  داد:  ادامه  وی 
نسخه   نخستین  انتشار  در صدسالگی  یعنی   ،۲۰۲۲ سال  تا 

»یولسیز«، ترجمه  کامل فارسی آن هم منتشر شود«.
او برای ترجمه رمان اولیس سختی های زیادی را متحمل 
سر    پشت  را  راه  های  کار سختی  پشت  به  عشق  با  میشود 

زمانی خواندم که   را  یولسیز  انتشار  می گذارد می گویدخبر 
بنیاد  در  شدنم  ساکن  و  رسیدن  از  ساعتی  چند  از  بیش 
پژوهشی(  دوره ی  یک  )برای  زوریخ  در  جویس  جیمز 
در همان شهری که جیمز جویس بخش های  بود،  نگذشته 

میانی این اثر را نوشته است. 
به  نزدیک  از  پس  آن،  آغازین  بخش های  ترجمه ی  امروز 
می گیرد.  قرار  عزیز  فارسی زبان های  اختیار  در  سده،  یک 
امیدوارم  و  می گیرم  نیک  فال  به  را  فرخنده  اتفاق  این 
و  حوصله  با  طوالنی  راه  این  تمام  در  یولسیز  خوانندگان 

باشند. همراه  شکیبایی 
نیازی به گفتن نیست که برای ترجمه ی »مشکل ترین رمان 
سال  چندین   )۲۰۱۶ ژوین   ۱۳ گاردین  )روزنامه ی  دنیا« 
است که شب و روز وقتم را صرف مطالعه و تحقیق و حضور 
در کنفرانس ها و سمپوزیوم ها کرده ام و هم چنان ادامه دارد. 
 / زبان  به  آید  نه آن است که  به قول حافظ، »سخن عشق 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت.« از همه ی این 
شیوه ی  بگذریم  که  یولسیز  ترجمه ی  مخصوص  مشکالت 
نیک  است.  کرده  طی  نشیبی  و  فراز  پُر  راه  هم  اثر  انتشار 
وحشتناک  فضای  این  از  ایرانی  خواننده ی  روزی  می دانم 
سانسور ادبی فقط خاطره ای در ذهن خواهد داشت و بس، 
اما امروز هنوز سمبه ی سانسور پر زور است و گریزی نیست 
از  خارج  در  آن  انتشار  دیو.  این  با  مستقیم  مبارزه ی  جز 
همان گونه  دارم  یقین  و  است  مبارزه  راه های  از  یکی  وطن 
که پنج سال پیش در مصاحبه ای با بی بی سی برای انتشار 
لولیتا گفتم، »وقتی اثری چاپ شد، بی گمان راه رسیدن به 
به  هم  یولسیز  می یابد«  را  عالقه مندش  خواننده های  دست 

دست خواننده ها می رسد. 
راستش در ابتدا امیدوار بودم که بتوانم دست کم بخش هایی 
از این اثر را بدون سانسور در ایران منتشر کنم تا خواننده 
متأسفانه  ولی  یابد  گنجینه ی سترگ دست  این  به  آسان تر 
چنین چیزی میسر نشد. پس تصمیم گرفتم چاپ و انتشار 
آن را به نشر نوگام در لندن بسپارم که از پیشگامان مبارزه 
سانسور  بدون  فارسی  آثار  نمایشگاه  بنیانگذار  و  سانسور  با 
از  حمایت  آن  ارزنده ی  خدمات  از  یکی  و  است  جهان  در 

پدیدآورنده و انتشار رایگان آثار است.
با  پیشرو  و  جدی  ادبیات  به  عالقه مندان  امیدوارم 
راه  این  تداوم  به  آن،  خرید  و  نوگام  نشر  از  حمایت شان 

کمک کنند. »دستی همیشه منتظر دست دیگر است. 
چشمی همیشه هست که نمی خوابد.«۱ *.)همان مصاحبه(

خبر انتشار یولسیز را زمانی خواندم که  بیش از چند ساعتی 
از رسیدن و ساکن شدنم در بنیاد جیمز جویس در زوریخ 
)برای یک دوره ی پژوهشی( نگذشته بود، در همان شهری 
که جیمز جویس بخش های میانی این اثر را نوشته است. 

به  نزدیک  از  پس  آن،  آغازین  بخش های  ترجمه ی  امروز 
می گیرد.  قرار  عزیز  فارسی زبان های  اختیار  در  سده،  یک 

امیدوارم  و  می گیرم  نیک  فال  به  را  فرخنده  اتفاق  این 
و  حوصله  با  طوالنی  راه  این  تمام  در  یولسیز  خوانندگان 
برای  که  نیست  گفتن  به  نیازی  باشند.  همراه  شکیبایی 
 ۱۳ گاردین  )روزنامه ی  دنیا«  رمان  »مشکل ترین  ترجمه ی 
ژوین ۲۰۱۶( چندین سال است که شب و روز وقتم را صرف 
سمپوزیوم ها  و  کنفرانس ها  در  حضور  و  تحقیق  و  مطالعه 

کرده ام و هم چنان ادامه دارد. 
 / زبان  به  آید  نه آن است که  به قول حافظ، »سخن عشق 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت.« از همه ی این 
شیوه ی  بگذریم  که  یولسیز  ترجمه ی  مخصوص  مشکالت 
نیک  است.  کرده  طی  نشیبی  و  فراز  پُر  راه  هم  اثر  انتشار 
وحشتناک  فضای  این  از  ایرانی  خواننده ی  روزی  می دانم 
در  خاطره ای  فقط  ادبی  سانسور 
امروز  اما  بس،  و  داشت  خواهد  ذهن 
زور است و  پر  هنوز سمبه ی سانسور 
مستقیم  مبارزه ی  جز  نیست  گریزی 
از  خارج  در  آن  انتشار  دیو.  این  با 
و  است  مبارزه  راه های  از  یکی  وطن 
سال  پنج  که  همان گونه  دارم  یقین 
سی  بی  بی  با  مصاحبه ای  در  پیش 
»وقتی  گفتم،  لولیتا  انتشار  برای 
رسیدن  راه  بی گمان  شد،  چاپ  اثری 
عالقه مندش  خواننده های  دست  به 
دست  به  هم  یولسیز  می یابد«  را 

می رسد.  خواننده ها 
که  بودم  امیدوار  ابتدا  در  راستش 
اثر  این  از  بتوانم دست کم بخش هایی 
را بدون سانسور در ایران منتشر کنم 
گنجینه ی  این  به  آسان تر  خواننده  تا 
متأسفانه  ولی  یابد  دست  سترگ 

نشد.  چنین چیزی میسر 
انتشار  و  چاپ  گرفتم  تصمیم  پس 
بسپارم  لندن  در  نوگام  نشر  به  را  آن 
و  سانسور  با  مبارزه  پیشگامان  از  که 
بدون  فارسی  آثار  نمایشگاه  بنیانگذار 
از  یکی  و  است  جهان  در  سانسور 
خدمات ارزنده ی آن حمایت از پدیدآورنده و انتشار رایگان 
پیشرو  و  جدی  ادبیات  به  عالقه مندان  امیدوارم  است.  آثار 
راه  این  تداوم  به  آن،  خرید  و  نوگام  نشر  از  حمایت شان  با 

کمک کنند. »دستی همیشه منتظر دست دیگر است. 
چشمی همیشه هست که نمی خوابد.«۱ *.

تاکنون  متعددی  مترجم آثار  و  نویسنده  این  از  درضمن 
زیر  موارد  به  توان  ایشان می  آثار  از جمله  منتشرشده است 

اشاره کرد:

لولیتا رمان  :small_blue_diamond:انتشار 
:small_blue_diamond:نفیر کویر - نشر قطره)۱۳۸۹(

نشر  اول  چاپ   - :small_blue_diamond:زیگورات 
به  راهیافته   ،)۱۳۹۵( نفیر  نشر  دوم:  چاپ   )۱۳۸۹( قطره، 

مرحله نهایی جایزه ادبی مهرگان سال ۱۳۹۱
 - سوما  تپه های  :small_blue_diamond:زمستان 

نگاه:)۱۳۹۳( انتشارات 
یک  روز  :small_blue_diamond:یک 

پاییزی نویسندهبرگ های 
:small_blue_diamond: داستان های کوتاه

هرناندو  اثر  هیچ،  دیگر  و  توبینکف  کالم  اثر  یک،  از  یک 
از  دوم  )داستان  دکتروف  ال.  ئی.  اثر  مونت،  اج  تلزخیابان 
 All the Time in the مجموعه ۱۲ داستان کوتاه به نام

World: New and Selected Stories
 - لندن  جوآن  اثر  :small_blue_diamond:گیلگمش، 

افق)۱۳۸۸(  نشر 
اف.  اثر  شب،  است  :small_blue_diamond:لطیف 
چاپ   -)۱۳۸۸( قطره  نشر  اول:  چاپ   - فیتزجرالد  اسکات 

دوم: نشر میلکان )۱۳۹۳(
بی.  ریچارد  اثر  کاالن  :small_blue_diamond:کالرا 

رایت - نشر نفیر ،چاپ اول: )۱۳۹۵(
ناباکوف  والدیمیر  اثر  :small_blue_diamond:لولیتا 

افغانستان )۱۳۹۴( نشر زریاب، 
اثر رابرت  :small_blue_diamond:۵۰ درجه زیر صفر 

نگارینه)۱۳۸۸( نشر  مانش 
دارمش  هست  و  هستم  :small_blue_diamond:تا 

دوست اثر رابرت مانش نشر نگارینه )۱۳۸۸(
تمیز  را  همه جا  :small_blue_diamond:جاناتان 

کرد… اثر رابرت مانش نشر نگارینه )۱۳۸۸(
:small_blue_diamond:دولت های فرومانده، نویسنده: 

نوام چامسکی نشر افق: )۱۳۸۷(
ترویج  و  خواندن  :small_blue_diamond:روانشناسی 

کتاب خوانی، نشر قطره چاپ اول: )۱۳۸۶( 
نشر  نوجوان،  :small_blue_diamond:روانشناسی   

قطره)۱۳۸۷(
چندین مصاحبه؛با سایت ها و خبرگزاری ها و...
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خبــر

كرمانشاه  استان  برق  نيروي  توزيع  شركت 
موفق به احراز رتبه اول در بين شركتهاي 
صنعت آب و برق غرب كشور حوزه فعاليت 
در  مدت  كوتاه  هاي  دوره  و  آموزشي  هاي 

سال ۱۳۹۷ شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي 
برق استان كرمانشاه، در همين راستا مهندس 
يوسف صحرايي رئيس مجتمع عالي آموزشي 
به  تقديري  لوح  اهداء  با  غرب،  پژوهشي  و 
مهندس اميدعلي مرآتي رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 

كرمانشاه از تالش ها و زحمات ارزشمند و 
جهت  به  وي  همكاران  و  ايشان  صادقانه 
حمايت هاي موثر از فعاليت هاي علمي و 

آموزشي، تشكر و قدرداني نمود.

استان  )ص(  اكرم  نبی  حضرت  سپاه  فرمانده 
عليه  دشمنان  اقدامات  به  اشاره  با  كرمانشاه 
كشور گفت: چنگ و دندان نشان دادن دشمن 

از عجز آنهاست.
سردار بهمن ريحانی در مراسم توديع و معارفه 
به  اشاره  با  سرپلذهاب  ناحيه  سپاه  فرمانده 
 ۹۶ سال  بزرگ  زلزله  از  بعد  كه  سختی هايی 
بر مردم اين شهرستان گذشت، اظهار داشت: 
مشكالت  همه  اين  از  بعد  امروز  ذهاب  سرپل 
در  كه  جنگ  زمان  همچون  ايستاده  سرپا 
بود؛ مردم بزرگی  ايستاده  بمباران ها هم سرپا 
اينجا زندگی می كنند كه در بدترين شرايط هم 

پای نظام ماندند.
را  افتخار  پر  سال  امروز ۴۰  كشور  افزود:  وی 

پشت سر گذاشته و 
و  ما  تمام دشمنان 
در رأس آن آمريكا 
پايگاه  بزرگترين 
تمام  دنيا  شيطانی 
عزمش را جزم كرد 
كه ما چهل سالگی 
جشن  را  انقالب 
و  آشوب  و  نگيريم 
و  تحريم  و  فتنه ها 

تهديدهای زيادی برای اين منظور به كار برد، 
اما ملت ايران با بی اعتنايی از كنار اين حرف ها 

گذشتند.
استان  )ص(  اكرم  نبی  حضرت  سپاه  فرمانده 
است  احمق  ما  دشمن  كرد:  عنوان  كرمانشاه 
مورد  در  مردم   نارضايتی های  و  اعتراض  كه 
پای  به  را  اقتصادی  مشكالت  و  نارسايی ها 
نارضايتی از نظام می گذارد در حالی كه مردم 
برای دفاع از اصول انقالب از هيچ تالشی دريغ 

نمی كنند.
مشكالت  تمام  با  امسال  داشت:  بيان  وی 
استان  بهمن   ۲۲ راهپيمايی  در  اقتصادی 
كرمانشاه نسبت به تمام سالهای گذشته حضور 

مردم ۲۵۵ درصد بيشتر شده بود.
چالش های  تمام  امروز  گفت:  ريحانی  سردار 
گذاشتيم  سر  پشت  موفقيت  با  را  ساله  چهل 
و  بيم  با  دسيسه ها  اين  مدت  اين  تمام  در  و 

نااميدی شروع و با عزت و پيروزی تمام می شد.
وی بيان داشت: به لطف خداوند متعال پيروزی 
شكست های  و  ما  برای  بزرگی  عزت های  و 

بزرگی برای دشمنان ما رقم زده خواهد شد.
استان  )ص(  اكرم  نبی  حضرت  سپاه  فرمانده 
و  اين هياهو  امروز هم  كرد:  تصريح  كرمانشاه 
ادعا و چنگ و دندان نشان دادن  دشمنان را 

نبينيد، چراكه اينها طبل توخالی هستند.
وی با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب در 
قالب گام دوم انقالب گفت: ايشان توصيه هايی 
دوره های  موفق  گذراندن   برای  كه  داشتند 
اينكه  جمله  از  كنيم  توجه  آن  به  بايد  بعدی 

عقبه و گذشته را مورد توجه قرار دهيم.
توجه  بيشترين  اينكه  بيان  با  ريحانی  سردار 
اين  در  له  معظم 
مورد  در  بيانيه 
گفت:  است،  جوانان 
بسيج  اصلی  شاكله 
و مردم  هم حركت 

جوانان است.
عصبانيت  دليل  وی 
مردم  از  دشمنان 
را  ايران  متحد 
كرد:  بيان  اينگونه 
امروز ما بر قله های افتخار ايستاده ايم و همين 
می ترسند  و  است  شده  آنها  عصبانيت  باعث 
برای  الگو  و  قدرت  عنوان  به  اسالمی  ايران 
كشورهای جهان تبديل شود و هيمنه آنها  را 

از هم بپاشد.
استان  )ص(  اكرم  نبی  حضرت  سپاه  فرمانده 
كرمانشاه افزود: ما با داشتن اخالقی متعهدانه 
و انقالبی و اسالمی می توانيم  بخش بزرگی از 

مشكالت را برطرف كنيم.
وی ادامه داد: در دنيا هيچ سازمان مردمی با 
اين  كه  نمی بينيد  را  بسيج  قدرت  و  عملكرد 
تمام  در  بصيرت  با  و  يافته  سازمان  حضور 

صحنه ها انقالب را بيمه می كند.
پاسدار  سرهنگ  جلسه  اين  در  است،  گفتنی 
پاسدار  دوم  سرهنگ  و  توديع  كرمی  نجفعلی 
سپاه  جديد  فرمانده  عنوان  به  اكبری  نوروز 

ناحيه سرپل ذهاب معارفه شد./مهر

انتخاب مهندس فریبرز کرمی مدیر کل توانمند و پرتالش اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه را به عنوان مدیر برتر در عرصه 
مدیریت بحران سیل اخیر در راه ها و محورهای مواصالتی سطح استان 
که با درایت و تدابیر موثر و اقدام صحیح در حوزه راهداری ، که با تالش 
شبانه روزی جناب عالی و حضور مستمر و مثال زدنی عوامل راهداری  در 
جریان سیل ، بارش ها و طغیان رودخانه ها که به بهترین شکل ممکن 
این بحران را مدیریت نمودید ، را خدمت ایشان و هم استانی های گرامی 
تبریک عرض نموده ، و برای مهندس کرمی ، سربلندی ، سرافرازی و عزت 

از درگاه خداوند خواستاریم .

كسب رتبه اول شركت توزيع برق استان كرمانشاه در حوزه   
مهارت هاي آموزشي شركتهاي وابسته وزارت نيرو در غرب كشور

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم )ص( کرمانشاه:

چنگ و دندان نشان دادن دشمن از عجز آنهاست 
هیاهوی طبل های توخالی

مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه 
بــا اشــاره بــه تــالش بــرای جلوگيــری از خاموشــی بــرق در 
تابســتان امســال گفــت: در صــورت بــروز خاموشــی بــرق از 

ــود. ــانی می ش ــردم اطالع رس ــه م ــامانه ای ب ــق س طري
ــه اينكــه تــالش می شــود در  ــا اشــاره ب ــی ب اميدعلــی مرآت
ســال ۹8 خاموشــی بــرق در اســتان وجــود نداشــته باشــد 
ــا  ــی ب ــه جامع ــته برنام ــاه گذش ــد م ــت: از چن ــار داش اظه
عنــوان ۰۹8 بــرای تمــام شــركت های توزيــع و بــرق 
منطقــه ای ارســال و جلســات كارگروه هــا آغــاز شــده اســت 
ــرق  ــروی ب ــع ني ــركت توزي ــی در ش ــورت هفتگ ــه ص و ب

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس
وی بــا بيــان اينكــه بخشــی از خاموشــی ها در ســال 
ــود عنــوان  ــودن آب ســدها ب ــه پاييــن ب ــوط ب گذشــته مرب
ــی  ــی از خاموش ــده اند و بخش ــر ش ــدها پ ــال س ــرد: امس ك

ــد. ــران ش ــود جب ــل ب ــن دلي ــه اي ــوط ب ــه مرب ك
مرآتــی از ورود چنــد نيــروگاه بــه مــدار طــی امســال 
خبــرداد و گفــت: چنانچــه ايــن نيروگاه هــا وارد مــدار 
شــوند و آب ســدها جوابگــو باشــد خاموشــی رخ نمی دهــد 
ــر  ــرای ه ــهميه ای ب ــدام س ــن اق ــرای اي ــرو ب ــا وزارت ني ام
ــاه ۷۳  ــتان كرمانش ــرای اس ــه ب ــه ك ــر گرفت ــتان در نظ اس

ــت. ــده اس ــن ش ــگاوات تعيي م
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه با 
اشــاره بــه اينكــه بــرای تأميــن ايــن ســهميه همكاری هايــی 
ــرای مشــتركان بخش هــای مختلــف تعريــف شــده اســت  ب
ــهريور در  ــا ۱۵ ش ــرداد ت ــه از ۱۵ خ ــاورزانی ك ــزود: كش اف
چهــار ســاعت پيــک يعنــی از ۱۲ تــا ۱۶ بعدازظهــر مصــرف 
بــرق نداشــته باشــند مصــرف ۲۰ ســاعت بعــد بــرای آن هــا 
ــورد  ــز م ــته ني ــال گذش ــن طــرح در س ــگان اســت و اي راي

اســتقبال قــرار گرفــت.
ــس  ــاون اول رئي ــتور مع ــاس دس ــه براس ــان اينك ــا بي وی ب
جمهــور دســتگاه های دولتــی موظــف بــه اســتفاده از 
ــی از آن  ــه در خاموش ــتند ك ــن هس ــود تأمي ــتم خ سيس
ــزل  ــه دي ــی ك ــتگاه دولت ــر دس ــت: ه ــد گف ــتفاده كنن اس
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــدار كن ــک وارد م ــور را در ســاعت پي ژنرات
ــه  ــت و حوال ــه آن پرداخ ــان ب ــاعت ۴۵۰ توم ــووات س كيل

ــود. ــا می ش ــا اعط ــه آن ه ــز ب ــی ني ــت و گاز دولت نف
مرآتــی دربــاره همــكاری مشــتريان صنعتــی گفــت: چنانچــه 
ايــن مشــتركان در چهــار ســاعت پيــک از ديــزل اســتفاده 
كننــد يــا تعطيلــی روزهــای پنجشــنبه و جمعــه را به شــنبه 
و يكشــنبه موكــول كنــد مشــوق های مناســبی بــرای آن هــا 
در نظــر گرفتــه می شــود و در زمــان خاموشــی بــرق آن هــا 

ــود. ــع نمی ش قط
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه 
ــای  ــاری و جايگاه ه ــتركان تج ــرای مش ــه ب ــان اينك ــا بي ب
CNG نيــز همكاری هــا و مشــوق هايی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت بيــان كــرد: اميــد داريــم امســال خاموشــی رخ 
ــرای  ــزاری ب ــی نرم اف ــروز خاموش ــورت ب ــا در ص ــد ام نده

ــت. ــده اس ــی ش ــتركان طراح ــه مش ــانی ب اطالع رس
ــگام  ــامانه ۱۰۰۰۱۲۱۱۲۱ در هن ــتفاده از س ــاره اس وی درب
بــروز خاموشــی گفــت: چنانچــه مشــتركان بــا ايــن ســامانه 
ــد  ــت كنن ــود را ثب ــراه خ ــماره هم ــد و ش ــاس بگيرن تم
ــا  ــه آن ه ــامانه ب ــق س ــی از طري ــروز خاموش ــورت ب در ص

می شــود. اطالع رســانی 
ــه اينكــه تــالش می شــود مــدت زمــان  ــا اشــاره ب مرآتــی ب
خاموشــی در امســال بــه ۲۷۰ دقيقــه در ســال كاهــش يابــد 
ــا  ــان خاموشــی در ســال های 8۷ ت ــوان كــرد: مــدت زم عن
۹۷ از ۹۱۳ دقيقــه در ســال آغــاز شــده و اكنــون بــه ۳۲۱ 
دقيقــه رســيده اســت و تــالش می شــود ايــن مــدت زمــان 

كاهــش يابــد.
ــوی  ــالح الگ ــتركان اص ــه مش ــه چنانچ ــان اينك ــا بي وی ب
ــت:  ــد گف ــی رخ نمی ده ــد خاموش ــت كنن ــرف را رعاي مص
و  دارد  وجــود  اســتان  در  بــرق  مشــترک  هــزار   ۷۵۰
ــک مصــرف ۱۰۰ وات  ــان پي ــر مشــترک در زم چنانچــه ه
صرفه جويــی كنــد معــادل قــرار گرفتــن يــک نيــروگاه۷۵۰ 

ــت. ــدار اس ــی در م مگاوات
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه 
ــرق اعمــال  ــا ســال گذشــته كــه خاموشــی ب بيــان كــرد: ت
نشــده بــود مــردم و مســئوالن مشــكالت موجــود در حــوزه 
ــد  ــا از ســال گذشــته و بع ــد ام ــرق را احســاس نمی كردن ب
از اعمــال خاموشــی ها تمــام مســئوالن متوجــه شــدند كــه 
ــرق  ــوزه ب ــرای ح ــد ب ــژه ای باي ــی وي ــارات عمران ــد اعتب باي
ــته  ــی وجــود نداش ــه خاموشــی آنچنان ــد ك ــص دهن تخصي

باشــد. /تســنيم

اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
 ۱۰ تعهــد  بــه  اشــاره  بــا  كرمانشــاه 
ــاز  ــر مدرسه س ــک خي ــی ي ــارد ريال ميلي
گفــت: ايــن خيــر مدرسه ســاز متعهــد بــه 
ســاخت چهــار مدرســه بــا ۹ كالس درس 

ــد. ــاه ش ــتان كرمانش در اس
مجيــد يــزدان پنــاه از امضــای تفاهم نامــه 
ســاخت چهار مدرســه خيرســاز روســتايی 
در مناطــق محــروم اســتان خبــرداد و 
ــر  ــاز امي ــر مدرسه س ــت: خي ــار داش اظه
شــايان محمــودی، تفاهم نامــه  ســاخت 
در  درس  كالس   ۹ بــا  مدرســه  چهــار 
اســتان  روســتايی  محــروم  مناطــق 

ــرد. ــا ك ــاه را امض كرمانش
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
ــامل  ــدارس ش ــن م ــت: اي ــاه گف كرمانش
ــک مدرســه  ســه مدرســه دو كالســه و ي
ــاری  ــا اعتب ــه ب ــود ك ــه می ش ــه كالس س
ــده ای  ــال در آين ــارد ري ــش از ۱۰ ميلي بي

نزديــک عمليــات اجرايــی آنهــا آغــاز 
می شــود.

ــن  ــی از اي ــه يك ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
مــدارس ســه كالســه در روســتای ميــرزا 
ــاد كنــگاور توســط ايــن خيــر مدرســه  آب

ســاز احــداث می شــود، عنــوان كــرد: يــک 
مدرســه دو كالســه در يكــی از روســتاهای 
بيســتون، يــک مدرســه دوكالســه در 
ويــده بهــاران منطقــه دو فيروزآبــاد و يــک 
مدرســه دوكالســه در روســتای گرگــی در 

ــود. ــداث می ش ــر اح روانس
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
كرمانشــاه بيــان كــرد : پيشــرفت هــر 
جامعــه در گــرو پيشــرفت فرهنگــی و 
ــت و  ــه اس ــراد آن جامع ــش اف ــا دان ارتق
ــا همــت خيريــن ســاخت ايــن  بی شــک ب
مــدارس در روســتاهای محــروم می توانــد 
زمينــه ســاز رشــد  نســل های آينــده 
اســتان و كشــور باشــد كــه در نــوع خــود 
گامــی بــه ســوی توســعه فرهنگــی كشــور 

می شــود. محســوب 
ــن  ــه خيري ــان اينك ــا بي ــاه ب ــزدان پن ي
ســاخت  زمينــه  در  كرمانشــاه  اســتان 
مدرســه تعامــل خوبــی بــا آمــوزش و 
پــرورش دارنــد، افــزود: ايــن خيريــن 
ــف  ــای مختل ــال در بخش ه ــوری فع حض
تســهيل  در  بســزايی  نقــش  و  دارنــد 
آمــوزش كــودكان و نوجوانــان اســتان 

می كنند./تســنيم ايفــا  كرمانشــاه 
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معــاون حمايــت و ســالمت خانــواده 
كميتــه امــداد اســتان كرمانشــاه گفــت: 
مددجــوی   8۷۴ بــرای   ۹۷ ســال  در 
مشــمول خدمــت ســربازی كــه بــه 
مــدت حداقــل هشــت ســال از خدمــت 
غايــب بــوده انــد تخفيــف ۷۰ درصــدی 
در صــدور كارت معافيــت اعمــال شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش ســايت خبــری كميتــه 
امــداد، كيومــرث رحمتــی پــور، معــاون 
حمايــت و ســالمت خانــواده كميتــه 
امــداد اســتان كرمانشــاه گفــت: كميتــه 
ســال  روزهــای  آخريــن  در  امــداد 
گذشــته فراخــوان اعمــال تخفيــف بــرای 
ــت ســربازی  ــب از خدم ــان غاي مددجوي

ــت.  ــرده اس ــادر ك ص
رحمتــی پــور بــا بيــان اينكــه ايــن 
طــی  مددجويــان  بــرای  تخفيــف 
تعامــل و رايزنــی كميتــه امــداد بــا 
ــده،  ــاظ ش ــه لح ــام وظيف ــازمان نظ س
ــوان  ــن فراخ ــالم اي ــا اع ــرد: ب ــوان ك عن
كرمانشــاهی  مددجــوی   8۷۴ بــرای 

ــت  ــال از خدم ــت س ــل هش ــه حداق ك
ســربازی غايــب بــوده انــد معافيــت ۷۰ 

درصــدی اعمــال شــده اســت.
معــاون حمايــت و ســالمت خانــواده 

كرمانشــاه  اســتان  امــداد  كميتــه 
ــن  ــرای تمامــی اي ــزود: هــم اكنــون ب اف
مددجويــان كارت معافيــت صــادر شــده 

ــت. اس

اشــاره  بــا  پــور  رحمتــی  كيومــرث 
ــرای  ــواره ب ــاد هم ــن نه ــه اي ــه اينك ب
ــت ســربازی  ــان مشــمول خدم مددجوي
و  انتقــال  معافيــت،  نظيــر  خدماتــی 

كاهــش مــدت خدمــت ارائــه مــی كنــد، 
ــی از  ــون يك ــاس قان ــرد: براس ــان ك بي
پســران زنــان سرپرســت خانــوار و تنهــا 
فرزنــد پســر خانوارهــای مددجويــی كــه 

ــت  ــند از خدم ــر باش ــه خواه دارای س
ســربازی معــاف می شــوند.

ايــن  كنــار  در  كــرد:  تصريــح  وی 
 ۶۳ خدمــت،  از  غايــب  مددجويــان 
مددجــو ديگــر در اســتان كرمانشــاه 
طــی ســال گذشــته از خدمــت ســربازی 

ــد. ــده ان ــاف ش مع
رحمتــی پــور بيــان كــرد: همچنيــن در 
ايــن مــدت ۳8۷ مددجــو در اســتان 
ــی  ــگان خدمت ــن ي ــه نزديكتري ــز  ب ني
بــه محــل ســكونت انتقــال و يــا از 
تســهيالت كاهــش تعرفــه صــدور كارت 

ــد. ــده ان ــد ش ــره من ــربازی به س
معــاون حمايــت و ســالمت خانــواده 
كميتــه امــداد اســتان كرمانشــاه عنــوان 
كــرد: فرزنــدان پســر خانــواده هــای 
بــه  امــداد  كميتــه  حمايــت  تحــت 
ــغلی  ــای ش ــت ه ــاد فرص ــور ايج منظ
و درآمدزايــی پايــدار بــرای خانــواده 
از خدمــات معافيــت، كاهــش تعرفــه 
برخــوردار       خدمــت  محــل  انتقــال  و 

ــوند. ــی ش م

اعمال تخفيف ۷۰ درصدی برای ۸۷۴ مددجوی غايب از خدمت سربازی

۴ مدرسه در روستاهای محروم استان كرمانشاه ساخته می شود


