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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عنوان کرد:

مهمانی و سفر نوروزی 
ممنوع
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نقد امیر سنجابی

بر داستانی از محمد کشاورز

استاندار:
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برخالف آخرین خبر رئیس پلیس 
پیشگیری ناجا

استاد گنج یابی خبر از آزادی خود داد

پواروی کرمانشاهی
بازهم دستگیر نشد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه:

 متخلفان چهارشنبه سوری
تا پایان تعطیالت نوروزی

در بازداشت می مانند 

رئیس سازمان آتش نشانی:

آتش نشانی کرمانشاه
روزانه 600 تماس
مزاحم تلفنی دارد

امسال، بهار زودتر از تصور ما به کرمانشاه آمد. تقریباً در 
شهر کرمانشاه هیچ برفی را لمس نکردیم و توی مشتمان 
گلوله برفی شکل نگرفت. تنها ردی سفید روی ارتفاعات 
باشد.  استخوان سوز  که  نبود  آن طور  دیدیم. سرما هم 
چند درجه ای هوا سرد شد و همین. گرچه همین هوا 
باشد  می تواند هشداری  اما  می داد؛  زیبایی  و  بهار  نوید 
برای اینکه منتظر بهار و تابستان سختی باشید. بخصوص 
فصل تابستان که احتماالً گرمای طاقت فرسایی را تجربه 
اتفاق همچون یک  این  این حال ممکن است  با  کنیم. 
تابستان  با  همراه  انتظار،  دور  زمستان  و  نباشد  توالی 
به شرایط  را می توان  این وضعیت  نباشد.  انتظاری  دور 
این  پهنه  در  خودمان  زیستی  و  اجتماعی  و  عمومی 
استان و کشور نیز تسری داد. روی کاغذ که شرایط را 
می نویسیم و می آوریم و محاسبه می کنیم بایستی منتظر 
سال سخت تری در سال 1400 باشیم؛ اما در عمل ممکن 
است زمان به این سختی که محاسبه شده در انتظارمان 
نباشد. با این حال، فارغ از آنچه سال بعد پیش رویمان 
می گذارد، تک تک لحظات زندگی ارزش زیستن دارد. در 
یک چشم انداز کلی، ممکن است ما از عمری که بر ما 
رفته یا شکوه کنیم، یا آن را واجد ارزش خاصی ندانیم 
که  نگاهی  هر  ببینیم.  ارزشمند  و  پرثمر  را  آن  آنکه  یا 
داریم بایستی فراموش نکنیم این ما هستیم که می توانیم 
آنکه  یا  سازیم  ارزشمند  را  زندگی مان  لحظات  تک تک 
روزگار  نوروز در  تعطیالت  بگذرانیم.  از سر  را  آن  صرفاً 
کرونا، فرصت خوبی است تا بیشتر در این باره بیندیشیم، 
ببینیم،  خوب  فیلم های  بیشتر  بخوانیم،  کتاب  بیشتر 
بیشتر به فردیت خود فکر کنیم و در کنار آن با دیگران 
بیشتر مهربان باشیم. شاید تغییر در شناخت ما از امور، 
تغییری شگرف در گذر سال به همراه داشته باشد و سال 

خوبی را برای مان به ارمغان بیاورد.

ساِل خوب
سرمقاله گزارشی از سال 1399 و آنچه در استان کرمانشاه گذشت

ساِل سخت
همین صفحه
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به بهانه تخریب  و تغییر کاربری اماکن تاریخی و سنتی در کرمانشاه

در قدرشناسی تاریخ

و ضرورت آرشیو
عکس: بهزاد فرجی

سال 1399 به روزهای پایانی خود نزدیک تر شده است. 
سالی که شاید بعدها، به خاطره ای برای ما و نسل های 
بعد تبدیل شود؛ با دو کلمه: سال سخت. گرچه هنوز 
آن  از  روزهایی چند  و  نرسیده  پایان  به  این سال  هم 
آخرین  در  حتماً  تا  ندارد  نیازی  اما  است؛  باقیمانده 
ساعت این سال بود تا به این نتیجه رسید که امسال 
را سخت گذراندیم. همین که مردم تمام روزهای این 
سال را درگیر بیماری کرونا بودند کافی است تا بدون 
هرگونه سخاوتی این لقب را به سال 99 بدهیم. کرونا 
هم مردم را از یک روند عادی زندگی، از آنچه انسان 
انسان ها  بسیاری  هم  و  کرده  دور  آموخته،  زیستن  از 
تازه یک  این  از فرصت تداوم زیستن محروم نمود.  را 
چشمه از سختی های این سال است )خواستم بنویسم 
بود، اما دیدم هنوز که در این سال هستیم!( مشکالت 
اقتصادی و معیشتی در سال 99 عریان تر و عیان تر از 
دلیلی  هر  حاال  کرد.  انکار  بتوان  که  هست  و  بود  آن 
که داشت امسال سال گرانی بود. هم برای خرید مواد 
بهایی  باید  استفاده  مورد  معمول  محصوالت  و  غذایی 
گزاف می دادیم و هم برای سالمتی. با این پروتکل های 
بهداشتی و خرید ماسک و الکل و مواد شوینده و بدتر 

از همه استفاده از آن ها.
مثبت  ارزشی  نه  به خودی خود   ،99 سال  حال،  این  با 
که  هستند  اتفاقات  و  رویدادها  این  منفی.  نه  و  دارد 
به سال و ماه و تاریخ حس و جان می دهند. آنچه در 
روزگاران از تاریخ به جا می ماند هم نه خرده روایت ها 
از  بلکه روایت های گل درشت  و حس و حال مردمان، 
اتفاقات روزگار است. سال ها بعد کسی یادش نمی ماند 
که آسیه نامی بود که مرگش تا چند هفته ای رسانه ها 
همان  مسیر  نهایت  در  اما  کرد؛  مشغول  خود  به  را 
مسیری را رفت که ریش تراش با عروجعلی ببرزاده طی 
کرد! روایت اگر می کنند کسی ممکن است نخواند یا 
نبیند که جوانی در دهه سوم زندگی و در ابتدای راه 
ازدواج و در حالی که با تالش و کسب دانش می رفت 

که پزشکی حاذق شود، ناگهان دست کرونا او را از دامن 
زمین برگرفت، یا مردی که نان آور خانواده بوده و کرونا 
او را و خانواده ای را به خاک سیاه نشانده و... تاریخ به 
اگر  بیشتر عدد می شناسد.  ندارد.  نیازی  روایت ها  این 
تاریخ بگویی  ابعاد فاجعه بار رخدادی در  از  می خواهی 
باید عدد به رخ بکشی. آغا محمدخان در کرمان، 20 
هزار جفت چشم کور کرد، چنگیز در حمله به بخارا و 
سمرقند چنین و چنان کرد... برای روایت اتفاقات سال 
را  نفر  کرونا جان چند  باید گفت  تاریخ هم  قامت  در 

گرفت. عددها اینجا حساب می شوند تا انسان ها.
برای  بیاورم  توجیهی  بخواهم  که  گفتم  همه  این ها 
در  ما  سال  هر  کرمانشاه.  آوای  در  ساله  هر  رسمی 
به زعم خود  آخرین شماره سال،  در  و  کرمانشاه  آوای 
امسال؛  رویدادهای سال.  از  برخی  به  نگاهی می کنیم 
را  اول، سال  در درجه  ابتدای مطلب، خواستم  در  اما 
از »سال  یک جا بردارم و چیزی بگویم کلمه ای بهتر 
سخت« پیدا نکردم. گرچه حتی وقتی سختی از توی 
تخم دو چشممان هم یک راست بیرون می زند و بدجور 
که  می شنویم  و  می شنوید  ندا  می زند،  ذوق  توی  هم 
سیاه نمایی نکنید! تصویر را تیره وتار نشان ندهید. حاال 
نه اینکه اگر کسی هم دو کلمه حرف نزند یا ننویسد 
مردم تا فیها خالدون شان درد و رنج نرفته باشد. با این 
و خادمان ملت،  را شکر مسئوالن گران قدر  حال خدا 
بارها به طوری رسمی و علنی پذیرفتند که امسال سال 

سختی است یا بود!
بگذریم. قرار است نگاهی به رویدادهای سال بیندازیم. 
نشریه، سیاست محلی و استانی دارد؛ لذا جایی نیست 
شجریان.  محمدرضا  استاد  درگذشت  به  بپردازیم  که 
گرچه در همین شهر و به ویژه در میان مخاطبان این 
را  آن ها  غم انگیز  اتفاق  این  که  بودند  بسیاری  نشریه، 
بیش از هر چیز دیگری متأثر کرد و مگر نه اینکه ما 
قرار است روایت کنیم شادی و تلخی مردم این دیار را. 
با این حال به رسم همیشه تنها آنچه که فقط و فقط 

در پهنه این استان رخ داد را ثبت می کنیم.

 سال کلیپ های جنجالی
و  کلیپ ها   99 سال  اندازه  سالی  هیچ  نمی کنم  فکر 
تصاویری از کرمانشاه، دست به دست شده باشد که این 
اندازه جنجال آفرین باشد. دو کلیپ از زورگیری خشن 
در کرمانشاه به سرعت باد تا آن سر دنیا هم رفت. یکی 
و  کرمانشاهی  بانویی  به  سارق  دو  ناجوانمردانه  حمله 
سرقت از او در نهایت قساوت و سنگدلی. ضربات مشت 
و لگد بود که بر تن او می بارید. ابعاد این ویدئو آن چنان 
تکان دهنده بود و احساسات عمومی را چنان جریحه دار 
کرد که پلیس مجاب شد آن را به صورت بسیار ویژه 
پیگیری کند تا چند روز بعد که موفق شدند سارقان 
را دستگیر کنند. دیگری هم حمله با سالح به پسری 
سارقان  دستگیری  از  خبری  البته  که  او  از  سرقت  و 
شنیده نشد؛ اما یکی از مدیران نشریات محلی به اتهام 
انتشار ویدئو این زورگیری در کانال این نشریه احضار 

و بازجویی شد.
لوکس فروشی  مغازه  به یک  عده ای  دیگر حمله  ویدئو 
اقسام سالح ها و زدوخورد و شکستن و  انواع و  با  بود 
کتک زدن و... که باز هم ابعاد آن چنان بود که پلیس 
در حرکتی ضربتی، ضاربان و حمله کنندگان را دستگیر 
از  بود  کلیپی  همه،  از  پرسروصداتر  حال  این  با  کرد. 
و  مدل  یک  قامت  در  خانمی  که  جایی  معاون.  تکیه 
می کرد.  حرکت  دوربین  مقابل  مختلف  فیگورهای  با 
البته  و  دیده شد  و  یکی خیلی گسترده تر پخش  این 
حرکت  شاهد  هم  باز  وقفه،  طوالنی  مدت های  از  بعد 
ویدئو  این  انتشار  بودیم.  خودجوش  معروف  قول  به 
مقارن شده بود با ویدئویی دیگر که نشان می داد یکی 
از بوتیک های معروف محله کسری، از مانکن زنده برای 
پشت ویترین خود استفاده کرده است. همه این ها یک 
اتفاقاً، دست  که  داشت  جامعه  از  بخشی  برای  مفهوم 
برتر را در تأثیرگذاری در امور دارند. سخن این بود که 
اقدام به این امور ناهنجار و خالف شئونات اسالمی و 
در این فاصله کوتاه، تصادفی نیست و پای جریان نفوذ 
این  سازندگان  سرنوشت  از  است.  میان  در  استکبار  و 
نیست جز چند خبر  اطالع خاصی در دست  کلیپ ها 
بسیار کوتاه مبنی بر دستگیری و محکومیت به حبس.

د راین میان مرگ آسیه پناهی، پیرزنی که در جریان 
تخریب  برای  کرمانشاه  شهرداری  اجرائیات  عملیات 
مکان هایی که به صورت غیرقانونی ساخته شده بودند 
بیش از همه جنجال آفرین شد. ابتدا یک خط خبر آمد 
شهرداری  توسط  آلونکش  تخریب  جریان  در  زنی  که 
بالفاصله  شهرداری  است.  رسیده  قتل  به  کرمانشاه 
که  بعد  کرد.  تکذیب  را  موضوع  به کلی  و  داد  بیانیه 
این  شد  منتشر  مجازی  فضای  در  بیشتری  اطالعات 
پیرزن  به  ناروا  اجرائیات آمد و نسبت هایی  بار مسئول 

درگذشته نسبت داد و در نهایت گفت که بر اثر سکته 
ندارد.  اجراییات  نیروهای  به  ربطی  و  درگذشته  قلبی 
باالخره یک ویدئو منتشر شد از روز حادثه. سیمای زنی 
عجزوالبه  و  نشسته  لودر  یک  دهانه  در  که  غبارگرفته 
آلونکش را خراب نکنند. مسئول اجرائیات  می کند که 
منکر هر آنچه شد که قباًل گفته بود. اما دیگر برای انکار 
دیر بود. پیرزن در اثر استنشاق اسپری فلفل که از سوی 
افراد منتسب به اجرائیات بر او پاشیده شده بود بدحال 
از دنیا می رود.  بعد(  بعد هم )شاید ساعاتی  می شود و 
این داستان شاید برای چند هفته فضای رسانه ها را پر 
کرده بود. کلی تصویر گرافیکی و هنری از سیمای زنی 
رنجور و غبارآلود نشسته بر دهانه یک لودر طراحی و 

منتشر گردید؛ اما حاال کمتر کسی او را به یاد دارد.

موج های کرونا
کرونا تاکنون چند موج خطرناک بر سر کرمانشاهی ها 
به رقص درآورده. البته نه رقص سکرآور و لذت بخش، 
در  کرمانشاه  بار  سال 99 چندین  در  مرگ بار.  رقصی 
سهمگین  موج  دو  و  گرفت  قرار  کرونا  قرمز  وضعیت 
کرونایی  عادی  روزهای  در  اگر  کرد.  تجربه  را  کرونا 
سال کمتر می شنیدیم از اطرافیان و آشنایان کسی به 
کرونا مبتال شده یا بدتر آنکه جانش را از دست داده 
است در این موج های سهمگین کرونا، زیاد می شنیدیم 
در  می شدند.  کرونا  قربانی  که  را  افرادی  می دیدیم  و 
این موج ها، تجربه کرونا برایمان دست اول تر شده بود 
نبود.  »می گویند«  بر  مبتنی  و  دور  تجربه  دیگری  و 
عینی تر و واقعی تر از آنچه فکر می کردیم. کرونا از آنچه 
می دیدیم و می شنیدیم به ما نزدیک تر بود. البته هنوز 
انگار در گذر  را  نزدیک تر می شود. حلقه محاصره  هم 

روزگار تنگ تر و تنگ تر می کند.
داشتیم.  مرگ  در  هم  کرونا  رکوردزنی  دوره  یک 
کرونا  ستاد  سخنگوی  که  رسمی  روایت  بر  بنا  البته 
این  کرمانشاه  آوای  در  ما  می کند.  اعالم  کرمانشاه  در 
روایت سخنگوی ستاد کرونا را این گونه تیتر زدیم: » 

رکوردزنی کرونا، هر 96 دقیقه یک مرگ«.
دیگر  بعدی  از  هم  باز  که  افتاد  اتفاقی  میان،  این 
ادعا  کرمانشاه  در  فردی  کرد.  خبرساز  را  کرمانشاه 
این  است.  کرده  کشف  را  کرونا  درمان  داروی  کرد 
خبر در روزگاری در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام 
دست به دست می شد که هنوز نه خبری از فایزر و مدرنا 
نمونه های  حتی  نه  و  اسپوتنیک  آسترازنکاو  نه  بود 
چینی و هندی و کوبایی و وطنی. کار به جایی رسید 
که جماعت هنرمند در خلق و پرورش و متناسب سازی 
در  زدن  حرف  به  کنند  شروع  توطئه،  توهم  با  امور 
کرمانشاهی  نابغه  این  نمی گذارند  که  مجازی  فضای 
تایید  به  کار  مقطعی  در  البته  بسازد.  را  کرونا  داروی 
کسی  اما  رسید؛  هم  کرمانشاه  علوم پزشکی  دانشگاه 

نفهمید باالخره این نابغه دهر چه کرد با کشف داروی 
کرونایش. نه دیگر خبری از او شد و نه حتی دانشگاه 
از این خبر  اولیه اش  علوم پزشکی کرمانشاه ذوق مرگی 

را گردن گرفت. انگار شتر دیدی ندیدی...

رشد محسوس خشونت
چند  از  کردم  صحبت  جنجالی  کلیپ های  بخش  در 
سبک  به  درگیری  یک  البته  و  زورگیری خشن  مورد 
فیلم های بزن بهادری سینما. اما این همه داستان نبود 
است.  یافته  افزایش  غریبی  نحو  به  نیست. خشونت  و 
از نامادری قسی القلبی در یکی از مناطق غربی استان 
که ژیار، پسر چند ساله همسرش را ابتدا خفه کرد و 
بعد پیکر نیمه جان او را از بلندی به پایین پرت کرد تا 
فردی که در چندم تری ساختمان دادگستری کرمانشاه 
با کلت همسر و دو نفر دیگر را مقابل چشمان بهت زده 
مردم به قتل رساند، فقط نمونه هایی هستند گل درشت 
از آنچه ما می گوییم جامعه خشمگین. این ها به سبب 
روایت  اتفاقات  دیگر  از  بیش  انسانی  دل خراش  ابعاد 
می شود؛ اما کیست که نداند میزان تاب آوری مردم در 
برابر اتفاقات چقدر کم شده است؟ راستی می دانید آن 
دعوای معروفی که دو بار در این متن به آن اشاره کردم 

بر سر چه بود؟ جای پارک خودرو!
البته در ابعاد وسیعی آگاهیم به اینکه بسیاری در این 
کشور هنر و توانایی عجیبی در نشنیدن و گوش نکردن 

اما ما هم هنر عجیبی در تکرار و تکرار داریم.  دارند؛ 
یکی از رویدادهای این سال برای ما )آوای کرمانشاه( 
خوبی  نوید  اجتماعی  شرایط  است  این  تکرار  و  تکرار 
نمی دهد. جامعه در برابر فشارها و سختی های متعددی 
که تجربه می کند توان تاب آوری خود را از دست داده 
آور  فاجعه  عملی  به  زدن  پتانسیل دست  لحظه  هر  و 
دیگر  و  کرمانشاه  آوای  سرمقاله های  در  بارها  دارد.  را 

مطالبمان به آن اشاره کرده ایم. باز هم می گوییم.

شورا و شهرداری!
کوتاه ترین روایت از آنچه در شورای شهر و شهرداری 
و  جامع  و  کامل  که  گذشت   99 سال  در  کرمانشاه 

قابل فهم برای همه است: همان همیشگی.

امیدوارکننده
امیدوارکننده  و  خوب  خبر  چند  سال  پایانی  ماه  در 
خبرهایی  و  چهارم  پتروشیمی  عملیات  آغاز  داشتیم. 
با  مرتبط  پروژه  یک  البته  و  آناهیتا  پاالیشگاه  درباره 
نفت و گاز در مناطق غربی استان. به این ها اضافه کنید 
خبری که در شماره امروز کار کردیم که نشان می داد 
کرمانشاه در میان پنج استانی است که بیشترین میزان 
سرمایه خارجی را جذب کرده است. این ها می تواند در 
صورت به ثمر نشستن و بهره برداری، مرهمی باشد بر 

زخم نرخ باالی بیکاری در استان کرمانشاه.

منفی.  نه  و  دارد  مثبت  ارزشی  نه  به خودی خود   ،99 سال  حال،  این  با 
تاریخ حس و جان  ماه و  به سال و  اتفاقات هستند که  و  این رویدادها 
می دهند. آنچه در روزگاران از تاریخ به جا می ماند هم نه خرده روایت ها 
و حس و حال مردمان، بلکه روایت های گل درشت از اتفاقات روزگار 
است. سال ها بعد کسی یادش نمی ماند که آسیه نامی بود که مرگش تا 
اما در نهایت مسیر همان  چند هفته ای رسانه ها را به خود مشغول کرد؛ 
روایت  کرد!  طی  ببرزاده  عروجعلی  با  ریش تراش  که  رفت  را  مسیری 
اگر می کنند کسی ممکن است نخواند یا نبیند که جوانی در دهه سوم 
زندگی و در ابتدای راه ازدواج و در حالی که با تالش و کسب دانش 
می رفت که پزشکی حاذق شود، ناگهان دست کرونا او را از دامن زمین 
برگرفت، یا مردی که نان آور خانواده بوده و کرونا او را و خانواده ای را 
به خاک سیاه نشانده و... تاریخ به این روایت ها نیازی ندارد. بیشتر عدد 
بگویی  تاریخ  فاجعه بار رخدادی در  ابعاد  از  اگر می خواهی  می شناسد. 
باید عدد به رخ بکشی. آغا محمدخان در کرمان، 20 هزار جفت چشم 
کور کرد، چنگیز در حمله به بخارا و سمرقند چنین و چنان کرد... برای 
روایت اتفاقات سال در قامت تاریخ هم باید گفت کرونا جان چند نفر را 

گرفت. عددها اینجا حساب می شوند تا انسان ها.

 هر سال ما در آوای کرمانشاه و در آخرین شماره سال، به زعم خود 
ابتدای  در  اما  امسال؛  سال.  رویدادهای  از  برخی  به  می کنیم  نگاهی 
مطلب، خواستم در درجه اول، سال را یک جا بردارم و چیزی بگویم 
کلمه ای بهتر از »سال سخت« پیدا نکردم. گرچه حتی وقتی سختی از 
توی تخم دو چشممان هم یک راست بیرون می زند و بدجور هم توی 
ذوق می زند، ندا می شنوید و می شنویم که سیاه نمایی نکنید! تصویر را 
تیره وتار نشان ندهید. حاال نه اینکه اگر کسی هم دو کلمه حرف نزند 
یا ننویسد مردم تا فیها خالدون شان درد و رنج نرفته باشد. با این حال 
خدا را شکر مسئوالن گران قدر و خادمان ملت، بارها به طوری رسمی 

و علنی پذیرفتند که امسال سال سختی است یا بود!
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اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
در حال حاضر منع تردد در جاده های 
از  گفت:  نمی شود،  اعمال  استان 
امسال  می خواهیم  نوروزی  مسافرین 

به کرمانشاه سفر نکنند.
نشست  حاشیه  در  بازوند  هوشنگ 
جمع  در  کرونا  با  ملی  مقابله  ستاد 
آخرین وضعیت  تشریح  به  خبرنگاران 
شیوع بیماری کرونا در استان کرمانشاه 
پرداخت و گفت: تاکنون سه موج این 
بیماری را پشت سر گذاشته ایم و این 
موج  گرفتار  که  دارد  وجود  احتمال 

چهارم بیماری هم بشویم.
هفت  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
شیوع  لحاظ  به  استان  شهرستان 
بیماری کرونا در وضعیت آبی و هفت 
قرار  زرد  وضعیت  در  هم  شهرستان 
ترددی  منع  حاضر  حال  در  و  دارند 
معنا  بدان  این  البته  داریم،  استان  در 
بیماری  این  از موج چهارم  نیست که 

غفلت کنیم.

در  اگرچه  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
حال حاضر هیچ کدام از شهرستان های 
استان به لحاظ شیوع بیماری کرونا در 
وضعیت قرمز و نارنجی نیستند، اما هر 
لحظه ممکن است دچار این وضعیت 
آن صورت محدودیت ها  در  که  شویم 

دوباره اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به در پیش بودن تعطیالت 
کرمانشاه  شرایط  خصوص  در  نوروز، 
نوروزی  مسافرین  از  پذیرایی  برای 
گفت: با وجود اینکه هنوز در کرمانشاه 
مسافرینی  از  اما  نداریم،  محدودیتی 
که قصد دارند به کرمانشاه سفر کنند، 
استان  این  به  امسال  که  می خواهیم 

سفر نداشته باشند.
از  همچنین  شد:  یادآور  بازوند 
اقوام  و  فرزندان  که  خانواده هایی 
نیز  هستند  استان  از  خارج  در  آن ها 
سالمتی  خاطر  به  امسال  می خواهیم 
که  بخواهند  مسافرینشان  از  خودشان 
سفری به کرمانشاه نداشته باشند و از 

طریق فضای مجازی در این ایام جویای 
احوال هم شوند و سفرهایشان را به بعد 

از شیوع بیماری کرونا موکول کنند.
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
سیر  با  ما  هم جوار  استان های  برخی 
در  کرونا  و  مواجه اند  بیماری  صعودی 
کمین ما هم هست و اگر می خواهیم 
خسارت های کمتری را متحمل شویم، 
باید پروتکل های بهداشتی را به صورت 

جدی رعایت کنیم،
در خصوص  مردم  به  توصیه  با  بازوند 
بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت 
گفت: اکنون میزان رعایت پروتکل های 
درصد   55 استان حدود  در  بهداشتی 

است که باید افزایش پیدا کند.
به  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار   
استان  در  شده  اندیشیده  تمهیدات 
برای مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: 
بیماری  چهارم  موج  با  مقابله  برای 
تدارک  استان  در  تخت  کرونا، 1500 

دیده شده است.

شرایط  خصوص  در  ادامه  در  وی 
که  عراق  کشور  با  کرمانشاه  مرزهای 
شیوع بیماری در آن در حال گسترش 
کشور  با  استان  در  گفت:  نیز  است 
در  که  داریم  رسمی  مرز  پنج  عراق 
از هر دو طرف  حال حاضر منع تردد 

در این مرزها اعمال شده است.
به  صادرات  بحث  البته  افزود:  بازوند 
این کشور با رعایت کامل پروتکل های 
از  و  است  انجام  حال  در  بهداشتی 
این  در  که  کامیون هایی  رانندگان 
کرونا  سریع  تست های  هستند،  مسیر 

گرفته می شود.
 13 طی  کرمانشاه  استاندار  گفته  به 
ماه گذشته، عالوه بر 61 جلسه ستاد 
استان  در  هم  جلسه   45 کرونا،  ملی 
کرمانشاه برگزار شده که نشان می دهد 
جمعاً  استانی  مسئولین  مدت  این  در 
115 جلسه با موضوع کرونا داشته اند 
که در آن ها تصمیماتی برای مقابله با 

این بیماری اتخاذ شده است.

کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
گفت: آن دسته از متخلفان و هنجارشکنان مراسم سنتی 
در  شادی  بهانه  به  بخواهند  که  سال  پایان  چهارشنبه 
نظم و امنیت عمومی اخالل ایجاد کرده و مزاحم دیگران 

شوند تا پایان تعطیالت نوروزی در بازداشت می مانند.
سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: پلیس هیچ گاه 
کرده  تالش  نیز  همواره  و  نبوده  مردم  مخالف شادی 
شرایط ایمنی را برای شادی آن ها و خصوصاً جوانان 
فراهم کند، اما در این میان متأسفانه افرادی هستند 
باعث  سنتی  مراسمات  برپایی  و  شادی  بهانه  به  که 
مردم  و  خانواده ها  برای  و  بی نظمی شده  و  هرج ومرج 

ایجاد مزاحمت می کنند.
 آمویی تصریح کرد: روی صحبت و اخطار پلیس با این 
افراد است که تصور می کنند به بهانه شادی می توانند 
با اقدامات هنجارشکنانه مزاحمت ایجاد کرده و برای 

دیگران مشکل ساز شوند.
کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
کرده  برخورد  افراد  این  با  قاطعانه  پلیس  کرد:  تأکید 
و عالوه بر دستگیری و بازداشت آن ها، خودروهایشان 
را نیز تا پایان تعطیالت نوروزی توقیف و در پارکینگ 

نگه خواهد داشت.
امسال  کرد؛  توصیه  شهروندان  به  حال  عین  در  وی 
هم مانند سال گذشته و به علت تداوم شیوع کرونا و 
جهش این بیماری از حضور در اجتماعات خودداری 
و به صورت مختصر و محدود آیین سنتی چهارشنبه 

پایان سال را برپا کنند.
مراسم  شهروندان  است  خوب  داد:  ادامه  آمویی 
چهارشنبه پایانی سال را به صورت کوچه محور برگزار 
نیز بر رفتار کودکان و نوجوانان خود  کرده و والدین 
نظارت الزم را داشته باشند تا شاهد اتفاقات و حوادث 

تلخ نباشیم.

گفت:  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۸0 حدود   ۹۹ سال  در 
سرمایه گذاری برای اجرای طرح های کشاورزی در استان 

کرمانشاه جذب شد.
نوربخش حاتمی در گفت وگو با ایرنا، عمده سرمایه گذاری های 
بخش کشاورزی را مربوط به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
بخش های  مهم ترین  از  که  دانست  گلخانه  و  دام پروری 

اشتغال زا در استان است.
او با اشاره به اینکه 103 درصد از سهمیه اشتغال استان 
در سامانه رصد تکمیل شده است، افزود: تاکنون با ثبت 
هفت هزار و 4۷5 مورد شغل، سهمیه اشتغال سازمان 

جهاد کشاورزی تکمیل شده است.
وی سهمیه اشتغال ابالغی بخش کشاورزی در استان را 

هفت هزار و ۲5۸ نفر برای سال ۹۹ اعالم کرد.
محل  از  را  پرداختی  تسهیالت  پرداخت  محل  حاتمی 
اعتبارات بند الف تبصره 1۸، بند الف ماده 5۲، اعتبارات 
اشتغال روستایی و عشایری و باقی مانده اعتبارات سیل 

و زلزله اعالم کرد.
وی گفت: از محل تبصره 1۸ و بند الف ماده 5۲ تاکنون 
 66 تسهیالت  مبلغ  و  نفر   360 اشتغال  با  طرح   15۷

میلیارد تومان پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
طرح های در دست اقدام سال ۹۹ در مرحله قرار داد و 
پرداخت را 1۷۸ طرح با اشتغال 3۸5 نفر و تسهیالت ۷0 
میلیارد تومانی اعالم کرد که در بحث آبیاری تحت فشار، 
باقی مانده تسهیالت سیل و مکانیزاسیون و کمک های 

فنی و اعتباری است.
حاتمی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته تسهیالت با 
سود 4 و 6 درصد از محل اعتبارات روستایی و عشایری 
داشت:  اظهار  می شد،  پرداخت  کشاورزی  طرح های  به 
درصد   1۲ سود  با  ابالغی  تسهیالت  امسال  متأسفانه 

پرداخت شد.
در  سرمایه گذاری  برنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
محل  از   1400 سال  در  کرد:  تصریح  کشاورزی  بخش 
کمک های فنی و اعتباری با بانک کشاورزی توافقنامه ای 
که داشتیم، کمک به بخش صنایع تبدیلی، دام پروری و 

گلخانه و باغ در دستورکار خواهد بود.

کرمانشاه قطب کشاورزی غرب کشور
از  یکی  و  کرمانشاه  پایدار  توسعه  محور  کشاورزی 
است  چهارفصل  و  مرزی  استان  این  مهم  بخش های 
که عالوه بر تأمین نیازهای غذایی داخل استان، بخش 
زیادی از نیازهای کشور را نیز تأمین و تضمین می کند.

هزار   ۲5 با  ایران  غرب  در  پهناور  استانی  کرمانشاه 
کیلومترمربع مساحت، یکی از استان های مهم از حیث 
کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود به طوری که 
۷0 درصد مساحت استان را عرصه های منابع طبیعی با 
بیش از 5۲۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 1۹۲ 

هزار هکتار مرتع تشکیل داده است.
همچنین بیش از ۹50 هزار هکتار زمین کشاورزی در 
و  میلیون  چهار  ساالنه  که  دارد  وجود  کرمانشاه  استان 
5۷5 هزار و ۸14 تن انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی 

و شیالت و آبزیان در استان تولید می شود.
برابری   ۲ بارش های  هوایی،  و  آب  اقلیم   11 داشتن 
تولید  و  بودن  چهارفصل  کشوری،  میانگین  به  نسبت 
بیش از ۹۸ درصد محصوالت زراعی و باغی در استان از 
جمله ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی استان 

کرمانشاه است که
از این ظرفیت برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش 

درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی استان استفاده کرد.
از مجموع جمعیت استان حدود 1۲5 هزار بهره بردار در 

بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.
 14 در  ساکن  جمعیت  نفر  میلیون   ۲ کرمانشاه  استان 
شهرستان، 31 بخش، 3۲ شهر، ۸6 دهستان و ۲ هزار و 
5۹5 آبادی دارد و ۲.4 درصد جمعیت کشور در این استان 
نقاط  در  درصد   ۷5 تعداد  این  از  که  می کنند  سکونت 

شهری و ۲5 درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.

استاندار:

 مسافران نوروزی به کرمانشاه نیایند
۲۸۰ میلیارد تومان

تسهیالت سرمایه گذاری

بخش کشاورزی کرمانشاه 

جذب شد

از  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
شناسایی ۲6 مبتالی کرونای انگلیسی در سطح استان 
خبر داد و افزود: از این تعداد ۲5 نفر یا در سفر و یا در 

دورهمی ها به این ویروس آلوده شده اند.
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  شکیبا  ابراهیم  دکتر 
افزایش مبتالیان کرونای انگلیسی در استان گفت: در حال 
حاضر ۲6 فرد مبتال در سطح استان شناسایی شده است.

سفر  در  یا  افراد  این  از  نفر   ۲5 متأسفانه  افزود:  وی 
مبتال شده و یا در دورهمی هایی که مسافرانی از دیگر 

استان ها داشته اند.
شکیبا گفت: این موضوع زنگ خطری برای تمام استان 
ایام  از سفر رفتن و مهمانی گرفتن در  باید  است که 

نوروز به طور جد اجتناب کنند.
وی افزود: این توصیه ها تماماً برای حفظ سالمت خود 
مردم است و مردم باید بدانند کرونای انگلیسی قدرت 
به  نسبت  بیشتری  بیماری زایی  قدرت  نیز  و  سرایت 
پروتکل ها  رعایت  باید  بنابراین  دارد،  معمولی  کرونای 

با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
هرچه  به چرخش  می تواند  مسافرت  و  رفتن  مهمانی 
و  کرده  کمک  استان  در  ویروس  این  گسترده تر 

کرمانشاه را گرفتار پیک چهارم کرونا کند.
وی افزود: چنانچه گرفتار پیک چهارم شویم، با توجه 
این موج قطعاً بخش درمان استان  انگلیسی بودن  به 
از  پیشگیری  برای  بنابراین  شد،  خواهد  مشکل  دچار 
با  پروتکل ها  و  بوده  هوشیار  باید  همه  وضعیت  این 

جدیت هرچه تمام تر رعایت کنند.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تصریح کرد: رعایت پروتکل ها تنها به استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی خالصه نمی شود و افراد در 
مهانی  و  رفتن  مهمانی  از  جد  به طور  باید  نوروز  ایام 

گرفتن و نیز مسافرت رفتن اجتناب کنند.
کنار  در  انگلیسی  کرونای  کرد:  خاطرنشان  شکیبا 
خطرناک بودن برای افراد سالمند، متأسفانه قشر جوان 
و نوجوان را هم با قدرت بیشتری درگیر می کند، بنابراین 
هیچ کس از شر این ویروس در امان نیست و همه باید 
تا حد توان از ابتال به این نوع ویروس پیشگیری کنند.

»علی  از  قدردانی  و  تجلیل  آیین 
جمهوری  خبرگزاری  رئیس  مولوی« 
و  کرمانشاه  مرکز  )ایرنا(  اسالمی 
که  استان  رسانه ای  پیشکسوت 
و  خبر  عرصه  در  سال   30 از  بیش 
فعالیت داشت، در سالن  اطالع رسانی 

تدبیر استانداری برگزار شد.
خوش اقبال  حضور  با  مراسم  این 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری، جمعی از اصحاب فرهنگ 
خبری  فعاالن  و  پیشکسوتان  هنر،  و 
استان، مدیران دستگاه های اجرایی و 

مدیران روابط عمومی برگزار شد.

مهم  استوانه های  از  یکی  ایرنا 
اطالع رسانی در کرمانشاه است

و  شاعر  نویسنده،  آهنگرنژاد  جلیل 
در  کرمانشاه  استان  رسانه ای  فعال 
از  یکی  را  مولوی  آقای  جلسه  این 
و  خبر  حوزه  در  استان  بهترین های 
اطالع رسانی دانست و گفت: امروز که 
رسانه ای  فضای  کاربردی  برنامه های 
را با چالش های جدیدی مواجه کرده 
است، آقای مولوی با داشتن یک تیم 
یک دست حرفه ای، ارزشمند و عالمانه 

در حوزه رسانه استان کار کردند.
آزادی«  »صدای  نشریه  مدیرمسئول 
رسمی  رسانه  ایرنا  اینکه  به  اشاره  با 
طول  در  ایرنا  گفت:  است،  دولت 
اهل  است  داده  نشان  سالیان گذشته 
سایر  در  و  نیست  گفتن  تحسین 
به  هم  جامعه  مشکالت  و  حوزه ها 

صورت حرفه ای ورود پیدا می کند که 
بسیار ارزشمند است.

آهنگرنژاد ایرنا را یکی از استوانه های 
مهم اطالع رسانی در کرمانشاه دانست 
و اظهار داشت: امروز متأسفانه برخی از 
مدیران به رسانه های بدون شناسنامه 
نوع  باید  درصورتی که  می دهند  بها 
نگاه ایرنا که به دور از احساسات و با 
تقویت  فعالیت می کند،  اندیشه کافی 
و به عنوان یکی از الگوهای ارزشمند 

رسانه ای معرفی شود.

از هیچ مدیری درخواست شخصی 
نکرد

این  در  هم  ایسنا  خبرگزاری  مدیر 
متانت  صبوری،  به  اشاره  با  جلسه 
گفت:  مولوی  آقای  اخالق  حسن  و 
آن  به  که  مولوی  آقای  بارز  ویژگی 
اشاره نشد سالمت کاری ایشان است.

رضا کبودی افزود: امروز در بسیاری از 
رسانه ها بر سر درخواست های شخصی 
بلواهای زیادی به پا می شود اما هیچ 
مدیری نیست این ادعا را مطرح کند 
که آقای مولوی درخواست شخصی از 
او داشته است و خوشبختانه این نقطه 
مولوی  آقای  کاری  کارنامه  در  سیاه 

وجود ندارد.

آقای مولوی شخصیت و غرور ایرنا 
را حفظ کرد

مدیر خبرگزاری کردپرس در کرمانشاه 
هم گفت: آقای مولوی با اینکه در بخش 

و  خبرنگار  یک  اما  می کرد  کار  دولتی 
روز  امروز هم  و  ماند  باقی  روزنامه نگار 

تجلیل از یک خبرنگار است.
با  نزدیک  از  من  گفت:  خالوندی  بهزاد 
که  دارم  اطالع  و  داشتم  ارتباط  ایرنا 
از  بسیاری  غیرحرفه ای  درخواست های 
درایت  با  مولوی  آقای  اما  می شد  ایرنا 
تا  کرد  مدیریت  را  اوضاع  دوراندیشی  و 
شخصیت، غرور و اصالت ایرنا حفظ شود.

از توان آقای مولوی استفاده می کنیم
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
انتهای  در  هم  کرمانشاه  استانداری 
مدیری  را  مولوی  آقای  جلسه  این 
دانست  اخالق مدار  و  مردم دار  صادق، 
و گفت: وظیفه خود می دانیم قدردان 
خدمت  دوران  در  که  باشیم  شخصی 
ایثار  فراوان،  تالش  صداقت،  با  خود 
اگر  و  کرد  کار  ازخودگذشتگی  و 
مراسمی  نبود  کرونا  محدودیت های 

مفصل تر را تدارک می دیدیم.
مولوی  آقای  داد:  ادامه  خوش اقبال 
در دوران خدمتش برای استان منشا 
خیروبرکت بوده است و امروز بسیاری 
با  مردم  و  همکاران  دوستان،  از 
شنیدن خبر بازنشستگی شما ناراحت 

و غمگین هستند.
مولوی  آقای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  کرمانشاه  استان  در  نیک  نامی 
یادگار مانده است اظهار داشت: آقای 
مولوی بازنشسته نشده اند و ما از توان 
و ظرفیت ایشان در بخش های مرتبط 

استفاده می کنیم.
سال خدمت  از 30  پس  مولوی  علی 
به افتخار  ایرنا  خبرگزاری  در  صادقانه 

بازنشستگی نائل شد.
بعنوان  نویدی  فرزاد  است،  گفتنی 
استان  در  خبرگزاری  این  سرپرست 
معرفی شد. وی حدود ۲0 سال سابقه 

فعالیت در ایرنا دارد.

تکریم از ۳۰ سال خدمت صادقانه رئیس خبرگزاری ایرنا کرمانشاه

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان 

عنوان کرد:

مهمانی و سفر نوروزی 

ممنوع

معاون اجتماعی فرماندهی

انتظامی کرمانشاه:

 متخلفان چهارشنبه سوری

تا پایان تعطیالت نوروزی

در بازداشت می مانند



3 سه شنبه 26 اسفند 1399   سال بیست و پنجم    شماره 1525
 AVAY-E  KERMANSHAH  WEEKLY جامعه

بار  و  آمد  پوارو  دستگیری  خبر  دیگر  بار 
تکذیب  را  خود  دستگیری  خبر  پوارو  دیگر 
فردی  پوارو،  به  ملقب  بادفر«  »کوهسار  کرد. 
با  اینستاگرامی  است، حساب  گنج یابی  مدعی 
گنج یابی  تور  دارد،  فالوور  هزار   ۲۰۰ از  بیش 
و  می دهد  دفینه یابی  آموزش  می کند،  برگزار 
»بزرگ ترین  گنج یاب می خواند.  استاد  را  خود 
دارای  کشور،  باستان شناسی  تیم  برندترین  و 
بیش از هزار و ۱۰۰ مورد کارشناسی، بیش از 
هشت سال تجربه، هدف ما آموزش علم باستان 

و جلوگیری از تخریب آثار کشور است.«
از چهل حساب  بیش  نوشت:  ادامه  در  اعتماد 
با  و  ادعایی  چنین  با  اینستاگرام  در  کاربری 
مجموع بیش از ۱۰۰ هزار دنبال کننده خود را 
پواروی  بادفر« می دانند،  به »کوهسار  منتسب 
خودخوانده و گنج یابی که خود را استاد تفسیر 
توانایی  که  پوارویی  می خواند،  باستانی  عالیم 
انکار اخبار دستگیری خود دارد و  شگرفی در 
با هر بار تکذیب دستگیری خود، چند ده هزار 

نفر دیگر به فالوورانش می افزاید.
حاال بار دیگر خبر دستگیری پوارو در رسانه های 
سردار  اسفند،   ۱۲ است.  شده  منتشر  رسمی 
پیشگیری  پلیس  رئیس  بیگی،  معصوم  مهدی 
کوهسار  دستگیری  از  خبری  نشست  در  ناجا 
بادفر ملقب به پوارو خبر داد و گفت: این فرد 
با راه اندازی پیجی در اینستاگرام با حدود ۳۰ 
درباره  آموزش  به  فالوور،  نفر  هزار   ۴۰ الی 
فعالیت های  و  می پرداخت  عتیقه  کشف  نحوه 
مجرمانه دیگری داشت که توسط یگان حفاظت 
از میراث فرهنگی در غرب کشور شناسایی و 

دستگیر شد.
تنها چند ساعت بعد از انتشار این خبر، پوارو 
خود  خوردن  صبحانه  از  فیلم  یک  انتشار  با 
تکذیب کرد. در آخرین  را  خبر دستگیری اش 
ویدیوی منتشر شده از او در تاریخ ۱۲ اسفند، 
پوارو در حال خوردن صبحانه است، به تاریخ 
روز هم اشاره می کند و خبر دستگیری اش را 
دوباره یک شایعه می خواند و بعد از هوادارانش 
تشکر می کند که پیگیر او هستند و آن ها را به 

یک عروسی هم در کرمانشاه دعوت می کند.
با خبرگزاری صدای  پوارو  ویدیو،  این  متعاقب 
میراث هم گفت وگوی کوتاهی داشته و بازهم 
گفته  و  کرده  تکذیب  را  خود  دستگیری  خبر 
است که این خبر مربوط به بازداشت موقت او 
در بهمن ماه سال جاری است. کوهسار بادفر در 
با »صدای  آخرین گفت وگوی اختصاصی خود 
نشده  دستگیر  که  است  کرده  اعالم  میراث« 
است، خبر جدید دستگیری اش صحت ندارد و 
پرونده قضایی او نیز مختومه شده است. پرونده 
مورداشاره او مربوط به تاریخ ۶ بهمن ۹۹ است.

کاوش  و  »حفاری  اتهامی  عنوان  با  پرونده ای 
غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه« 
دادگاه  دادیاری  دوم  شعبه  در  تاریخ  این  از 

عمومی و انقالب شهرستان جوانرود فعال شده 
بود و سرانجام در ۱۳ بهمن رأی قضایی برای 
این پرونده صادر شد: »نسبت به اتهام کوهسار 
بادفر مبنی بر حفاری و کاوش غیرمجاز برای به 
دست آوردن اشیای عتیقه طی شماره ... مورخ 

۹۹/۱۱/۱۳ قرار عدم صالحیت صادر شد.«
پوارو با ارائه اسناد مختوم شدن پرونده اش در 
دادگاه جوانرود و تکذیب خبر دستگیری خود 
که روز گذشته از سوی رئیس پلیس پیشگیری 
»پرونده  است:  گفته  بود،  شده  اعالم  ناجا 
قضایی بنده مختومه شده است و هیچ حکمی 
در شکایت مرتبط با حفاری و کاوش غیرمجاز 
برای به دست آوردن اشیای عتیقه برای بنده 
تمام  ماجرا  و  نشده  صادر  قضایی  دستگاه  در 
نیست خبر های  هنوز مشخص  اما  است.  شده 
مرتبط با دستگیری من با چه انگیزه ای صورت 
گرفته است؟« کوهسار بادفر اعالم کرده است 
که »بنده هیچ تخلفی مرتکب نشده ام و موضوع 
تمام شده است. اما از دیروز تمامی رسانه ها از 
جمله صداوسیما خبر دستگیری بنده را منتشر 

کرده اند در حالی که این خبر صحت ندارد.«
تور  یک  برگزاری  با  پوارو  نام  بار  نخستین 
حوالی  اصفهان  در  گنج یابی  آموزش  میدانی 
تیرماه سال جاری به رسانه ها رسید. این تور با 
همراهی ۱۴۰ خودرو و حضور ۵۰۰ عالقه مند 
در بیابان های استان اصفهان همراه بود و انتشار 
به  نسبت  را  رسانه ها  حساسیت  تور  این  فیلم 
پوارو افزایش داد. برگزاری این تور، اما به ضرر 
استاد تمام شد، پوارو در اصفهان مورد تعقیب 
و  گرفت  قرار  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان 
پس از آن پلیس امنیت استان اصفهان پیگیر 

دستگیری او شد.
یک مرداد سال جاری، فرمانده یگان حفاظت 
با پیگیری  میراث فرهنگی کشور خبر داد که 
و  اصفهان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان 
همکاری فرماندهی انتظامی استان و دادستانی، 
دستگیر  رابطه  این  در  متهم  سه  بالفاصله 
شده اند و ظرف چند روز احکام سنگینی برای 
متهم اصلی این پرونده صادر خواهد شد. متهم 

اصلی، پواروی متواری در میان این سه متهم 
میراث  حفاظت  یگان  فرمانده  اما  نداشت،  جا 
فرهنگی کشور خبر داده بود که »حکم توقیف 
خودروی او در سراسر کشور اعالم شده و این 
که  پرونده  اصلی  متهم  که  می دهیم  را  نوید 
به زودی دستگیر  نیز  است  »پوارو«  به  معروف 

خواهد شد.«
فضای  در  پوارو  فعالیت  اما  زمان،  همین  در 
صفحات  تعداد  بالعکس،  نشد،  متوقف  مجازی 
پوارو ها  و  کردند  صعود  گنج یابی  اینستاگرام 
روییدند.  اینستاگرام  مجازی  زمین  از  قارچ وار 
خبر  هراز گاهی  پوارو  نیز  میان  این  در 
دستگیری خود را تکذیب می کرد و از فعالیت 
آزاد خود خبر می داد. پوارو نهایتاً در بهمن ماه 
سال جاری و در شهرستان جوانرود کرمانشاه 
دستگیر شد. دستگیری پوارو، اما در کرمانشاه 
تشخیص  با  بود.  نکشیده  هم  ساعت  چند  به 
پدر  کفالت  با  روز  همان  پوارو  پرونده،  قاضی 

آزاد شده بود.
پوارو پیش از مختومه اعالم شدن پرونده اش و 
زمانی که با قید کفالت آزاد شده بود، در یک 
رحمت اللهی،  امیر  سردار  از  اینستاگرامی  الیو 
کشور  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 

درخواست مالقات حضوری کرد.
سردار رحمت اللهی هم دیدار با پوارو را پذیرفت 
دیداری  هماهنگی  با  می تواند  او  که  گفت  و 
میراث  حفاظت  یگان  فرمانده  باشد.  داشته 
به  توجه  »با  بود:  گفته  این  از  پیش  فرهنگی 
که  فرهنگی  میراث  وزارت  در  بنده  مسئولیت 
اقامه دعوا کنم، کوهسار  ایشان  علیه  می توانم 
فرمانده  دفتر  با  هماهنگی  در  می تواند  بادفر 

بنده مالقات  با  فرهنگی  میراث  یگان حفاظت 
و  شنیده  سخنانش  تا  باشد  داشته  حضوری 
به همین شیوه  آیا می تواند  مشخص شود که 
در فضای مجازی فعالیت کند یا باید روش خود 

را در مواجهه با آثار تاریخی تغییر دهد.«
حاال به گفته خود کوهسار بادفر، پرونده ای که 
با اشد مجازات همراه باشد، پرونده ای  قرار بود 
و  گنج یابان  برای  عبرتی  درس  بود  قرار  که 
سودجویان باشد، مختومه اعالم شده است، پوارو 
در حال نوشیدن آب پرتقال خود است، شهرتی 
وضعیت  این  در  و  است  کرده  پیدا  دوچندان 
نابسامان اقتصادی، شیوه یک شبه ثروتمند شدن 
را به جوانانی می آموزد که به حقوق دو میلیون 

تومانی خود دیگر امیدی ندارند.
این سوال هنوز مطرح است  اما  این میان،  در 
صفحه  چندین  می تواند  نفر  یک  چگونه  که 
غریبه  علوم  آموزش  باشد،  داشته  اینستاگرام 
بدهد، نشانه خوانی کند و از قدرت ماورایی خود 
سخن بگوید، توجه رسانه ها را هم به خود جلب 
کرده باشد، اما نهایتاً نه تنها پرونده اش مختومه 
شود، بلکه با خیال راحت به فعالیت خود ادامه 
دهد و تنها برای یک حدس درست در صفحه 
حقوق  حداقل  معادل  جایزه ای  اینستاگرامش 

کارگری را اعطا کند؟
پوارو با دو پرونده قضایی در دو استان اصفهان و 
کرمانشاه، با بیش از ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننده 
آموزش  حال  در  همچنان  مجازی،  فضای  در 
شیوه های تعرض به محوطه های باستانی کشور، 
نه تنها  او  آن هاست،  فروش  و  دفینه  استخراج 
دستگیر نشده است، بلکه با پرونده ای مختومه، 

در جایگاهی امن و بی گزند نشسته است.

برخالف آخرین خبر رئیس پلیس پیشگیری ناجا، استاد گنج یابی خبر از آزادی خود داد

پواروی کرمانشاهی بازهم دستگیر نشد

استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
یکی  در  گذشته  ماه  حادثه  به  کرمانشاه 
دادگستری  به  نزدیک  خیابان های  از 
این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمانشاه 
به قتل رسیدند که وقوع  نفر  حادثه سه 
این حادثه ناشی از تعدادی از عوامل بود.

تشریح  در  خبری  نشستی  در  کرمی 
آخرین وضعیت رسیدگی این پرونده هم 
گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و به 

دادگاه استان ارسال شده است.
در صدور  تأخیر  در خصوص چرایی  وی 
توجه  با  گفت:  هم  پرونده  کیفرخواست 
دسترس  در  دم  اولیای  از  یکی  اینکه  به 
نبود، حدود دوهفته ای طول کشید تا در 

دادسرا حاضر شود.

ورود ماهانه 4800 پرونده به دادسرای 
کرمانشاه

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه 
 ۴8۰۰ میانگین  به صورت  ماهانه  گفت: 

پرونده وارد دادسرای کرمانشاه می شود.
به طور  ماه  در  اینکه  بابیان  شهرام کرمی 
دادسرای  وارد  پرونده   ۴8۰۰ میانگین 
این  در  کرد:  اظهار  می شود،  کرمانشاه 
که  هستند  مهمی  پرونده های  میان 
رسیدگی و بررسی آن ها را به صورت ویژه 

در دستورکار قرار می دهیم.
پناهی،  آسیه  مرحومه  فوت  پرونده  وی 
و  معاون الملک  تکیه  جنجالی  کلیپ 
پرونده قتل چهارراه دادگستری کرمانشاه 
را از جمله پرونده های مهمی دانست که 
کرمانشاه  دادسرای  به  جاری  سال  طی 
گرفته  قرار  رسیدگی  مورد  و  شده  وارد 

است.
کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  دادستان 
امسال عالوه بر رسیدگی به پرونده هایی 
که به صورت روزانه وارد دادسرا می شوند، 
حدود ۱۳۰۰ فقره از موجودی پرونده های 

دادسرا را نیز کسر کردیم.
وی از تالش برای کاهش اطاله دادرسی 
پرونده های قضایی در کرمانشاه خبر داد 
و گفت: بر اساس آخرین ارزیابی هایی که 
توسط قوه قضائیه صورت گرفته، میانگین 
به پرونده های موجود در  زمان رسیدگی 
روز   ۱۰ کرمانشاه حدود  قضایی  دستگاه 

کاهش یافته است.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمی 
کرد:  اعالم  کرمانشاه،  در  زندانیان  پایش 
زندان های  تمام  طرح  این  اجرای  برای 
دادیم  قرار  موردبررسی  را  کرمانشاه 
خطر  جامعه  برای  که  را  زندانیانی  و 
نداشتند، آزاد کرده و با توجه به عملکرد 
خوبی که داشتیم، مقام دوم کشوری را به 

دست آوردیم.
کاهش  برای  تالش  به  ادامه  در  وی 
پرونده های ورودی به دادسرای استان هم 
اشاره کرد و گفت: برای کاهش این تعداد 
پیشگیرانه ای  اقدامات  نیازمند  پرونده 
مسئله ای  موضوع  این  البته  که  هستیم 
باید سایر دستگاه های  فراقوه ای است و 

متولی هم پای کار بیایند.
هرچند  کرد:  تأکید  کرمانشاه  دادستان 
رابطه  این  در  استان  قضایی  دستگاه 
قرار  کار  را در دستور  برنامه هایی  امسال 
و  کرونا  بیماری  شیوع  متأسفانه  اما  داد، 
اقتصادی و معیشتی باعث شد  مشکالت 
تا حدودی نتوانیم در اجرای برنامه هایمان 
قابل  حد  در  پرونده ها  و  شویم  موفق 

چشمگیری کاهش پیدا نکرد.

اراضی  تصرفات  از  مورد   756 اعاده 
ملی در کرمانشاه

با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
استان  قضایی  دستگاه  اهتمام  به  اشاره 
در برخورد با متصرفین اراضی ملی، اظهار 
کرد: از ابتدای امسال تاکنون 7۵۶ مورد 

کاربری ها  تغییر  و  ملی  اراضی  تصرف  از 
اعاده به وضع سابق شده که مساحت آن 

حدود ۱۵۱ هکتار برآورد شده است.
با  برخورد  اینکه  بر  تاکید  با  کرمی 
متصرفین اراضی طی یازده ماهه گذشته 
بوده،  گذشته  دوره های  برابر  چندین 
گفت: در طول ۱۰ سال گذشته تنها ۶۲۵ 
داده  کاربری  تغییر  که  تصرفاتی  از  فقره 
در  این  شده،  اعاده  سابق  وضع  به  شده 
حالی است که تنها طی یازده ماهه امسال 

7۵۶ مورد داشته ایم.
وی افزود: برای جلوگیری از تصرفات باید 
نسبت به سنددار شدن اراضی ملی اقدام 
کرد که در این رابطه جلسات مختلفی را 

داشته ایم.

معتادین متجاهر جمع آوری می شوند
پاسخ  در  ادامه  در  کرمانشاه  دادستان 
تعداد  افزایش  خصوص  در  سوالی  به 
معتادین متجاهر در سطح شهر کرمانشاه 
کرد:  اظهار  آن  پیامدهای  و  مشکالت  و 
روزبه روز  که  داریم  اذعان  مسئله  این  به 
جامعه  سطح  در  افرادی  افزایش  شاهد 
به  مبتال  اعتیاد  اثر  در  که  هستیم 

کارتن خوابی و یا زباله گردی شده اند.
جمع آوری  عدم  چرایی  با  رابطه  در  وی 
شیوع  از  قبل  تا  گفت:  هم  افراد  این 
بیماری کرونا، کمپ ماده ۱۶ محلی برای 
سطح  در  متجاهر  معتادین  جمع آوری 
شهر کرمانشاه بود، اما با توجه اینکه این 
با  بود،  ناکافی  و  محدود  بسیار  هم  فضا 
شیوع بیماری کرونا به خاطر عدم امکان 
رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شد.

ماده  تعطیلی کمپ  از  افزود: پس  کرمی 
۱۶ برای مدتی این افراد از سطح جامعه 
حدودی  تا  بنابراین  نشدند،  جمع آوری 
افزایش آن ها محسوس شده بود، بنابراین 
بهزیستی،  همچون  متولی  نهادهای  از 
با  مبارزه  ستاد  و  فرمانداری  شهرداری، 
برای جمع آوری  که  موادمخدر خواستیم 
دالیل  نیز  هرکدام  که  کنند  اقدام  آن ها 

خود را آوردند.
دادسرای  اینکه  علیرغم  شد:  یادآور  وی 
رابطه  این  در  مستقیمی  وظیفه  استان 
ندارد، اما یکی از معاونین خود را به صورت 
اختصاصی مأمور رسیدگی به این موضوع 
کردم تا کار جمع آوری آن ها دوباره انجام 
گیرد و خوشبختانه از حدود ۴۵ روز پیش 

این اقدام از سر گرفته شده است.
در خصوص  ادامه  در  کرمانشاه  دادستان 
سرقت های  قابل توجه  افزایش  چرایی 
شیوع  گفت:  هم  جامعه  سطح  در  خرد 
که  را  مشاغل  از  بسیاری  کرونا  بیماری 
برخی از مردم از طریق آن ها امرارمعاش 
زیادی  عده  و  برد  بین  از  می کردند، 
تورم  نرخ  دیگر  طرف  از  شدند،  بیکار 
باال  مدت  این  در  سرسام آوری  به صورت 
مانند  از چیزهای جزئی  بسیاری  و  رفت 
قیمت ها  قابل توجه  افزایش  با  آهن آالت 
را  این ها  می توان  بنابراین  شدند،  مواجه 
به عنوان دالیلی ذکر کرد که دالیل اصلی 

افزایش آمار سرقت ها هستند.

مردم در چهارشنبه آخر سال مراقب 
فرزندانشان باشند

بخش پایانی سخنان دادستان به موضوع 
پیدا کرد  چهارشنبه آخر سال اختصاص 
که در این رابطه گفت: از مردم می خواهیم 
از هم اکنون مراقب فرزندان خود باشند تا 

مشکلی برای سالمتی آن ها پیش نیاید.
متأسفانه  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم  وی 
تا  هفته ای  یک  هنوز  اینکه  علیرغم 
اما  باقی مانده  سال  آخر  چهارشنبه 
مصدومان  از  آماری  روز  هر  تقریباً 
در  را  آن ها  بستری  و  چهارشنبه سوری 

بیمارستان ها داریم.

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه اعالم کرد؛

صدور کیفرخواست

پرونده قتل های

چهارراه دادگستری

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
عملیات   ۲۵77 انجام  از  کرمانشاه  شهرداری 
طی  کرمانشاه  آتش نشان  نیروهای  توسط 

امسال خبر داد.
با  خبری  نشست  در  رضایی  غالمرضا  آتشپاد 
اشاره به انجام ۲۵77 عملیات طی این مدت 
به  این تعداد ۱۶۴۵ عملیات مربوط  از  افزود: 
حوادث آتش سوزی و ۹۳۲ مورد آن مربوط به 

عملیات امداد و نجات بوده است.
وی اظهار کرد: از مجموع عملیات های صورت 
به  با ۳۱7 مورد مربوط  گرفته عمده ترین آن 
واحد  حریق  مورد   ۹7 مسکونی،  واحد  حریق 
تجاری، ۱7۱ مورد حریق وسایل نقلیه، ۲8۶ 
مورد حوادث آسانسور، ۱7 مورد ریزش آوار و 

۱۶۰ مورد رفع آب گرفتگی بوده است.
عملیات های  مجموع  در  اینکه  اعالم  با  رضایی 
گفت:  یافته اند،  نجات  نفر   ۴۵8 گرفته  صورت 

در این عملیات ها متأسفانه ۴۶ نفر فوت کرده 
و ۳۰7 نفر نیز مجروح شدند. در این عملیات ها 
همچنین ۲۰ آتش نشان دچار مصدومیت شدند.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
کرمانشاه در ادامه یکی از معضالت آتش نشانی 
کرمانشاه را تماس های مزاحم تلفنی عنوان کرد 
تماس های  عجیبی  طرز  به  متأسفانه  افزود:  و 
موجب  امر  همین  و  باالست  تلفنی  مزاحم 

اشغال تلفن ۱۲۵ آتش نشانی شده است.
وی افزود: روزانه به طور میانگین ۴۰۰ تا ۶۰۰ 
اشغال  موجب  که  داریم  تلفنی  مزاحم  تماس 

خطوط و گالیه شهروندان شده است.
این مسئول با اشاره به پیگیری و شکایت از برخی 
از این مزاحمان تلفنی گفت: مورد داشته ایم که 
فرد مزاحم روزانه تا ۶۰ بار با شماره تلفن ۱۲۵ 

آتش نشانی تماس داشته است.
آتش نشانی  نیروهای  کار  دیگر  معضل  رضایی 

متأسفانه  کرد:  تصریح  و  عنوان  ترافیک  را 
کم عرض بودن خیابان ها و ترافیک، به خصوص 
شده  موجب  شهر  مرکزی  خیابان های  در 
آتش نشانان با مشکالت بسیاری برای رسیدن 

به محل حادثه مواجه شوند.
زمان  میانگین  شرایط  این  علی رغم  افزود:  وی 
رسیدن نیروها سر صحنه حوادث بین پنج تا شش 

دقیقه است که کمتر از حد استاندارد می باشد.
رضایی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۲ ایستگاه 
آتش نشانی در سطح شهر گفت: پیگیر راه اندازی 

ایستگاه سیزدهم در شهرک جهاد هستیم.
وی افزود: برنامه داریم ساالنه بین یک تا دو 
ایستگاه در شهر کرمانشاه راه اندازی کنیم، چرا 
ایستگاه های  به  شهر  وسعت  به  توجه  با  که 

بیشتری برای پوشش بهتر نیاز داریم.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
تجهیزات  و  امکانات  خصوص  در  کرمانشاه 
در  گفت:  هم  کرمانشاه  آتش نشانی  موردنیاز 
بحث  در  خوبی  خریدهای  اخیر  سال های 
تجهیزات داشته ایم و همین مسئله موجب شده 

کمبود چندانی در این زمینه نداشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر تنها وسیله موردنیاز، 
بتوانیم  تا  است  متری   ۶8 نردبان  تأمین 

ساختمان های بلند شهر را هم پوشش دهیم.

با  رضایی گفت: نردبان فعلی ۳۲ متر است و 
بلند  ساختمان های  و  برج ها  احداث  به  توجه 
نیاز داریم که  به یک نردبان ۶8 متری  حتماً 
رایزنی ها و مکاتبات در این زمینه انجام شده و 
امیدواریم سال آینده این نردبان به آتش نشانی 

کرمانشاه تحویل شود.
نیروی   ۲۰۰ از  بیش  جذب  به  اشاره  با  وی 
حال  در  گفت:  امسال  طی  آتنشانی  جوان 
حاضر به لحاظ کمبود نیرو مشکلی نداشته و 
خوبی  حد  به  هم  آتش نشانان  سنی  میانگین 

رسیده است.
رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه در ادامه از 
آخر  در چهارشنبه  آتش نشان  آماده باش ۲۲۰ 
از  استفاده  به  توجه  با  افزود:  و  داد  سال خبر 
احتمال  افزایش  و  شب  این  در  محترقه  مواد 
حوادث آتش سوزی، تمام مرخصی آتش نشانان 
شب  در  نیروها  تمام  و  شده  لغو  ایام  این  در 
چهارشنبه آخر سال در ایستگاه ها حضور دارند.

رضایی از والدین خواست تا در این شب بیش 
باشند  فرزندان خود  مراقبت  زمان دیگر  از هر 
هرگونه  و  است  همه  کمین  در  بدانند خطر  و 
غفلت و بی توجهی در این زمینه می تواند آسیب 
جدی برای فرزندان آن ها به دنبال داشته باشد.

آتش نشانی کرمانشاه روزانه

600 تماس »مزاحم تلفنی« دارد
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در اهمیت آرشیو می توان به تفصیل سخن 
گفت و وجوه مختلف آن را در کتابی مفصل 
شرح و بسط داد. در این مقال، فقط بدین 
بر  »مدرنیته  که  می کنم  اشاره  ساده  گزاره 
تأیید  برای  کرد«.  نمو  و  رشد  آرشیو  بستر 
آثار  به  نگاهی  با  که  است  کافی  ادعا  این 
جامعه شناسان  مورخان،  بزرگ،  فالسفه 
جهان،  حاضر  حال  بزرگ  شهرسازان  و 
در  آرشیوی  داده های  وفور  و  فراهمی  به 
تحلیل های آن ها پی برد. فروکاستن آرشیو 
و  تکنیکی  امری  به  تمدنی  آثار  ثبت  و 
که  است  معرفت شناختی  خطایی  مهارتی؛ 
زوایای مختلف زیست بشر را به ظواهر فرو 
می کاهد و از منطق و سازوکار روح فرهنگی 
و تمدنی غافل است. بدین روی، قبل از هر 
چیز باید متذکر شد که توجه به آرشیو یک 
مختلف  ساحت های  در  که  است  اندیشه 
کشورهای  می دهد.  نشان  را  خود  زندگی 
تا  کردند  تالش  اخیر  سده  دو  در  اروپایی 
را  جهان  کشورهای  دیگر  اسناد  از  انبوهی 
در  و  طبقه بندی  موزه ها  و  اسناد  مراکز  در 
کشور  در  دهند.  قرار  پژوهشگران  دسترس 
ما نیز کتابخانه ملی، مرکز اسناد مجلس و 
وزارت خارجه، اسناد زیادی را جمع آوری و 
در حال آرشیوکردن هستند. شواهد و قرائن 
که  است  آن  از  حاکی  کرمانشاه  استان  در 
اندیشه تشکیل آرشیو مهجور است و عامالن 
سخن  برای  درخوری  جایگاه  تفکر،  این 
دو  در  ادعا  این  تأیید  برای  ندارند.  گفتن 
رازی«  »دانشگاه  و  کرمانشاه«  »شهر  حوزه 

بحث را به پیش می برم.
منجر  شهر  در  آرشیوسازی  اندیشه  نخست، 
می شود.  شهری  هویت  و  تاریخ  نگه داشت  به 
یادبود،  طریق  از  جهان  شهرهای  از  بسیاری 
نگه داشت و مرمت آثار تاریخی تالش می کنند 
برای  را  تمدن های گذشته  تمامی  از  ردی  که 
به  طریق  این  از  تا  دارند  نگه  بعد  نسل های 
تاریخ خود استمرار ببخشند و اندیشه و منش 
نوآوران، عالمان، دانشمندان و ایثارگران را زنده 
نگه دارند تا با روح بخشی به شهر، احساس تعلق 
بدون  بدمند.  )شهر(  مکان  روح  در  بیشتری 
در  شیراز  و  اصفهان  کاشان،  شهرهای  تردید 
این زمینه در ایران پیشرو هستند. اما کرمانشاه 
و  شایان  تالش  و  دارد  متفاوتی  وضعیت 
درخوری برای نگه داشت میراث و تمدن نیاکان 
خود انجام نداده است. تباهی بازار سنتی، بانک 
»شاهی«، بیمارستان »مسیح«، محالت قدیمی 
...(؛  و  »عالفخانه«  »چنانی«،  )»فیض آباد«، 
رها شدگی آرامگاه »محمدعلی بهبانی« )سرقبر 
»عمادیه«،  ساختمان های  تخریب  و  آقا( 
»مسعودیه«، بخش هایی از محله »فیض آباد«، 
»چنانی«، ساختمان »اخوت« و سهل انگاری در 
در  دیگری  ارزشمند  ساختمان های  نگه داشت 
شهر به دالیل مختلف )مانند معارضات ملکی 
نحیف بودن  از  ناشی  بودن(  ورثه  تملک  در  و 
بی توجهی  و  نخبگان  نزد  آرشیوسازی  اندیشه 
خطیر  امر  این  به  روزمره  زندگی  کنشگران 
»حاج  حمام  مرمِت  و  بازسازی  البته  است. 
شهبازخان«، »بازار زندیه«، »غرب بازار سنتی« 
و جلوگیری از ساخت و ساز در محله فیض آباد 

از فعالیت های ارزشمند میراث فرهنگی است.
تاریخ  که  جهان  شهرهای  از  بسیاری 
گذشته ای  می کنند  تالش  ندارند؛  درخوری 
خیالی را برای خود دست وپا کنند. تا ضمن 
هویت بخشی به شهر در راستای توریسم به 
موثری  گام های  شهر،  پایداِر  درآمد  عنوان 
شهر  زندگی  کیفیت  و  عمومی  خیر  برای 
ابنیه  نادیده گرفتن  بردارند. قابل ذکر است، 
تاریخی از طریق تخریب بناهای تاریخی، در 
شخصی  منافع  و  سوداگری  نفع  به  نهایت 
شهر  از  افسون زدایی  آن  نتیجه  که  است 
شهری  تخیل  شهر،  در  تاریخ  حضور  است. 
و احساس تعلق را فزونی می بخشد و هاله ای 
از خیال، سپهر اجتماعی آن را فرا می گیرد. 
و  کردن«  »سکونت  به  منجر  که  خیالی 
محافظت از باشندگان )شهروندان( می شود.

سیطره  تحت  غالباً  نیز  رازی  دانشگاه  دوم، 
و  است  بوده  تکنیکی  و  دقیقه  علوم 
پایه ریزی  راستا  این  در  آن  دپارتمان های 
هزینه کرد  نحوه  به  ساده  نگاهی  با  شده اند. 

تجهیزات،  آزمایشگاه،  ساخت  در  دانشگاه 
با  مقایسه  در  مصرفی  مواد  و  کتابخانه 
متوجه  گذشته،  دهه های  در  اسناد  مرکز 
می شویم.  آرشیوسازی  اندیشه  از  غفلت 
هم  و  استاد  عنوان  به  هم  افراد  از  بسیاری 
به عنوان دانشجو و کارمند، اختصاص دادن 
جدی  را  آرشیوسازی  برای  هزینه  و  مکان 
تشکیل  که  این  از  غافل  نمی کنند.  تلقی 
در  تأمل  و  اندیشیدن  آغاز  یعنی  آرشیو 
آرشیو  نداشتن  زندگی.  ساحت های مختلف 
پژوهشگران حوزه  برای  را  زیادی  مشکالت 
جغرافیا  و  معماری  اقتصاد،  فرهنگ،  تاریخ، 
نبود  در  پژوهشگران  است.  آورده  وجود  به 
و  گذشته  درباره  صحبت  توانایی  اسناد 
دانشگاه  غفلت  ندارند.  را  تاریخی  روندهای 
در این حوزه توسط برخی پژوهشگران آزاد 
جبران  شخصی  آرشیوهای  تشکیل  با  و 
شده است. آن ها با مرارت و هزینه شخصی 
مبادرت به چنین کاری کردند و در حفظ و 
به خرج می دهند که  نگهداری آن وسواس 
بنابراین  است.  اسناد  بر  انحصار  آن  نتیجه 
دست دوم  پژوهش های  به  یا  پژوهشگران 
گزافی  هزینه  باید  یا  و  می کنند  مراجعه 
برای دسترسی به اسناد بپردازند. مورد اخیر 
نتیجه  در  نیست.  ممکن  افراد  برخی  برای 
جانب  از  جدی  پژوهش های  با  همواره  ما 
افرادی که دسترسی به آرشیو ندارند روبرو 

نخواهیم بود.
به نظر می رسد یکی از راه های ارتباط جامعه 
و  تاریخی  بافت  فهم  و  درک  دانشگاه  و 
اجتماعی شهر است که این امر خطیر ممکن 
می توان  آرشیو. چطور  مسیر  از  مگر  نیست 
بدون دیدن اسناد مرتبط با تاریخ، جامعه و 
فرهنگ، روندهای آن را درک کرد و درباره 
آن سخن گفت؟ پاسخ واضح و آشکار است. 
محل  آرشیو  نیست.  ممکن  چیزی  چنین 
نوع  هر  اقسام سندهاست.  و  انواع  نگهداری 
تا  داشت  نگه  آرشیو  در  می توان  را  داده ای 

آیندگان از آن بهره مند شوند.
سال ها  از  بعد  رازی  دانشگاه  باالخره 
بی توجهی، در دو سال گذشته به فکر جبران 
این کمبود افتاد و مرکز »کرمانشاه شناسی« 
را تأسیس کرد که باید آن را حرکتی میمون 
و مبارک دانست. همچنین در سال گذشته 
و  تاریخ  ایرانی  انجمن  دانشگاه،  مدیریت 
همراه  به  استان  در  آن  مرکزی  شورای 
وافری  تالش  تاریخ،  گروه  محترم  استادان 
بسی  جای  که  کرده اند  آرشیوسازی  برای 
در  تالش ها  این  نتیجه  است.  خرسندی 
تاریخِی  اسناد  و  موزه   .1 تأسیس  دانشگاه 
دانشگاه )در مرحله بهره برداری( و 2. موزه 
)در  دانشگاه  قدیمی  وسایل  و  سخت افزار 

مرحله مکان یابی( است.
است  ضروری  باب  این  در  نکته  یک  ذکر 
بس  کاری  آرشیو،  ساختن  این که؛  آن  و 
تخصص  نیازمند  و  طوالنی مدت  دشوار، 
نمایه کردن  دسته بندی،  نسخه خوانی،  است. 
است  آن  دشوار  فرآیندهای  از  نگهداری  و 
و  هزینه  همراه  به  ماهر  انسانی  نیروی  که 

پشتیبانی همدالنه را طلب می کند.
رایزنی و مذاکرات دانشگاه رازی )با محوریت 
با  دانشگاه(  مدیریت  حمایت  و  تاریخ  گروه 
آرشیِو  تأسیس  جهت  کرمانشاه  شهردارِی 
مکانی  اختصاص  و  نفت  موزه  و  شهرداری 
بالنده  جریانی  می توان  را  آن  به  تاریخی 
نظر  در  روزمره  زندگی  دل  از  برخاسته  و 
شهر  به  هویت بخشی  راستای  در  که  گرفت 
و بستری برای پژوهش های آیندگان قلمداد 
آن  پیرامون  و  شهر  حافظه  آرشیو،  می شود. 
است. آرشیو، مغز شهر است. تمام داده های 
و  گذشته  می شوند.  نگهداری  آن  در  حیاتی 
هویت شهر است. بی تاریخی، بی ریشگی است 
و فرصتی برای عناصر سودجو فراهم می آورد 
بدهند.  بی هویتی جوالن  و  بی ریشگی  در  تا 
و  نگاهبان  دارای هویت، شهروندان  در شهِر 
نگاه داشت  میراث هستند.  و  پاسدار سنت ها 
نگاه داشت  برای  استواری  مبنای  تاریخ، 

جامعه و رشد و بالندگی آن است.
* عضو هیئت علمی گروه 
علوم اجتماعی دانشگاه رازی

در قدرشناسی تاریخ
و ضرورت آرشیو
0 دکتر سیاوش قلی پور* 0

پیاده راه کردن خیابان مدرس کرمانشاه  طرح 
انقالب  میدان  تا  آزادی  میدان  حدفاصل 
اجرای  و  متوقف  بازاریان  مخالفت  با  اسالمی 

آن به زمان دیگری موکول شد.
بازار  تجمع  محل  عنوان  به  مدرس  خیابان 
ترافیک  از  همواره  کرمانشاه  سنتی  و  اصلی 
رنج برده و یکی از طرح هایی که برای حل این 
مشکل مطرح شده پیاده راه کردن آن است تا 
مردم به دور از مزاحمت ترافیک از قدم زدن 

و خرید کردن لذت ببرند.
اما با اینکه شهرداری در اواخر دی ماه امسال 
قصد کلنگ زنی این طرح را داشت به ناگاه در 
بازاریان، هوشنگ  اعتراض  از  2۵ دی ماه پس 
طرح  تا  داد  دستور  کرمانشاه  استاندار  بازوند 
به  به سال 1۴۰۰ آن هم  متوقف و اجرای آن 

شرط جلب رضایت کسبه موکول شود.
دالیل  به  که  است  آن  پی  در  گزارش  این 
طرح  اجرای  شبهات  نیز  و  اصناف  مخالفت 
متری   ۸۰۰ و  هزار  خیابان  سازی  پیاده راه 

مدرس بپردازد.

بودن پروژه های  بازار شب عید و زمان بر 
شهرداری

از  ترس  نیز  و  عید  شب  بازار  بودن  پیش  در 
آسیب  و  شهرداری  پروژه های  بودن  طوالنی 
از جمله دالیل  بازاریان  رسیدن به کسب وکار 
با اجرای طرح پیاده راه مدرس  مخالفت آن ها 

عنوان شده است.
رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه 
در این خصوص گفت: با توجه به شیوع کرونا 
و کسادی بازار و نیز در پیش بودن بازار شب 
عید طی نامه ای از استاندار خواستیم تا اجرای 

طرح به زمان دیگری موکول شود.
پیاده راه  اجرای  شک  بدون  کرد:  تاکید  وی 
کار زیبایی است و بعد از عید نیز اگر مدیران 
استان اجرای آن را صالح بدانند ما هم حرفی 
طرح  به  نسبت  را  کسبه  باید  اوالً  اما  نداریم 
توجیه کنند و اینکه اجرای آن زمان بر نباشد.

جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  جعفری  سعید 
در  طرح  اصل  با  ما  گفت:   نیز  کرمانشاه 
با  اما  نیستیم  مخالف  زیباسازی شهر  راستای 
نیز  و  عید  بازار شب  بودن  پیش  در  به  توجه 
تعطیلی های بازار به دلیل کرونا، برای ما زمان 

اجرای آن مهم است.
از  را  شهری  پروژه های  بودن  زمان بر  وی 
دیگر دالیل نگرانی بازاریان در خصوص طرح 

پیاده راه خیابان مدرس نام برد و گفت:  ذهنیت 
بازار این است که طرح های اجرایی و عمرانی 
شهرداری زمان بر و همراه با آزمون وخطاست.

جعفری همچنین به صراحت گفت: هم اکنون 
خیابان  این  در  جواهر  و  طال  بازار  مرکزیت 
زیادی  امنیت آن زحمات  ایجاد  برای  و  است 
شدن  طوالنی  که  می ترسیم  اما  شده  کشیده 
است  ممکن  مدرس  خیابان  پیاده راه  ساخت 

باعث انحراف بازار به حواشی شهر شود.
و  حمل ونقل  معاون  ارجمندی  محسن  اما 
خصوص  در  کرمانشاه  شهرداری  ترافیک 
اگر  کرد:  ادعا  طرح  بودن  زمان بر  دغدغه 
مخالفت ها نبود ما می توانستیم یک ماهه خط 
ویژه اتوبوس رانی را بسازیم تا برای بازار شب 
عید هم مشکلی ایجاد نکند و ساخت پیاده راه 

را به بعد از عید موکول بکنیم.
او افزود: طبق برآورد شرکت طراح نیز ساخت 
پیاده راه سه تا ۶ ماه زمان الزم دارد که سعی 
ضمن  کنیم،  تمام  را  کار  ماهه  سه  می کنیم 
اینکه در زمان ساخت پیاده راه حرکت اتوبوس 

متوقف نمی شود.

ترافیک  مشکل  و  پارکینگ  کمبود 
خیابان های اطراف

کمبود پارکینگ و مشکل ترافیک خیابان های 
ساخت  دغدغه های  جمله  از  نیز  طرح  اطراف 
رئیس  جعفری  که  به گونه ای  است  پروژه  این 
سوال  گفت:  کرمانشاه  جواهر  و  طال  اتحادیه 
پارکینگ  مانند  زیرساخت هایی  آیا  اینجاست، 
در خیابان های اطراف که قرار است بار ترافیک 

به آنجا منتقل شود ساخته شده است؟
اطراف  خیابان های  در  اگر  کرد:  تاکید  او 
به گونه ای  می شد  فراهم  الزم  زیرساخت های 
که تردد مردم و دسترسی به پارکینگ آسان 
می بود، حتماً از این طرح استقبال می کردیم.

ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  ارجمندی  اما 
دغدغه  این  به  پاسخ  در  کرمانشاه  شهرداری 
داشته ایم  که  برآوردی  طبق  داشت:  بیان 
در  خودرو  دستگاه  هزار   2 متوسط  طور  به 
عدد  که  می کنند  تردد  خیابان  این  از  ساعت 
پایینی است و با اجرای طرح، این ترافیک در 

خیابان های اطراف توزیع می شود.
او افزود: در خصوص دغدغه کمبود پارکینگ نیز 
نداشتن  دلیل  به  که  فیروزه سال هاست  مجتمع 
اقتصادی بالتکلیف مانده است و به طور  توجیه 
قطع با پیاده راه شدن خیابان مدرس سرمایه گذار 

پای کار می آید و این پروژه فعال می شود.
وی اشاره ای نیز به وضعیت پارک خودروها در 
تا  اول  گفت:  و  داشت  مدرس  خیابان  حاشیه 
دارد  پارک  تا جای  آخر خیابان مدرس 1۵۰ 
در  و  می شود  گرفته  کسبه  خود  توسط  که 
شدن  بسته  باعث  ماشین ها  این  پارک  عمل 

مسیر شده است.
از  را  شهری  ترافیک  مشکل  حل  ارجمندی 
بیان  و  دانست  عمومی  حمل ونقل  وظایف 
خودروهای  شهری  مرکز  هیچ  در  داشت: 
ضمن  باشند  داشته  تردد  حق  نباید  شخصی 
اینکه با راه اندازی خط ویژه اتوبوس رانی مسیر 
۵۰ دقیقه ای میدان آزادی تا فردوسی به 2۰ 

دقیقه می رسد.
نو  اتوبوس  دستگاه   1۰ شهرداری  افزود:  او 
در خط  آن ها  از  است  قرار  و  کرده  خریداری 
استفاده  مدرس  پیاده راه  اتوبوس رانی  ویژه 

کند.
دیگری  دغدغه های  خصوص  در  ارجمندی 
برای  گفت:  نیز  کسبه  بار  حمل  تکلیف  نظیر 
حمل بار تمام معابر اطراف 2۴ ساعت باز است 
ویژه  خط  مشخصی  ساعات  در  اینکه  ضمن 
برای حمل بار در اختیار کسبه قرار می گیرد.

را دقیق و حساب شده  برنامه ریزی طرح  وی 
متر  نهایت 12۰  تا   ۵۰ افزود:  و  کرد  توصیف 
به مسافت حمل بار برای کسبه اضافه می شود 
را جابه جا  بارشان  با چرخ دستی  که می توانند 

کنند.

مشکل توجیه طرح
توجیه نشدن بازاریان و کسبه خیابان مدرس 
خصوص  در  شده  مطرح  مسائل  دیگر  از  نیز 
رئیس  ساسانی  که  به گونه ای  است،  این طرح 
رفع  برای  داد  پیشنهاد  کرمانشاه  اصناف  اتاق 
کار  یک  عنوان  به  طرح  شبیه سازی  شبهات، 

کارشناسی شده به کسبه نمایش داده شود.
جعفری رئیس اتحادیه طال و جواهر کرمانشاه 
را  بازار  معتمدان  باید  شهرداری  گفت:  نیز 
به سواالت  و  کند  توجیه  این طرح  به  نسبت 

آن ها پاسخ دهد.
ضمن  نیز  شهرسازی  کارشناس  کلهرنیا  بیژن 
تایید این مطلب، کوتاهی در توجیه درست طرح 
را از موانع اجرای آن دانست و افزود: به عنوان 
مدرس  خیابان  اگر  که  نگران اند  کسبه  نمونه 

پیاده راه شود کسب وکارشان آسیب می بیند.
و  دانست  بی مورد  را  نگرانی  این  البته  او 

سود  به  مدرس  خیابان  شدن  پیاده راه  گفت: 
صورت  آن  در  که  چرا  است  شهر  اقتصاد 
حتی  و  می رود  باالتر  مردم  مراجعات  حجم 
کسب وکار آنجا تا سه برابر رونق پیدا می کند.

وی از خیابان مدرس با عنوان هویت فرهنگی- 
تاریخی شهر کرمانشاه یاد کرد و افزود: حیف 
ترافیکی  به عنوان فضای  این خیابان  از  است 

استفاده شود.
در  پیاده راه  به سابقه ساخت  اشاره  با  کلهرنیا 
خیابان هایی  گفت:  دنیا  بزرگ  شهرهای  همه 
باالتری  ارزش  شده اند  پیاده راه  به  تبدیل  که 
استقالل  خیابان  نمونه اش  که  کرده اند  پیدا 

شهر استانبول در کشور ترکیه است.
وی اما کلنگ زنی بدون مطالعه را فاجعه خواند 
اجرای  به  عمومی  افکار  متأسفانه  گفت:  و 

طرح های شهرداری دیدگاه مثبتی ندارند.
برای  داد  پیشنهاد  شهرسازی  کارشناس  این 
مدیران  حضور  با  همایشی  سوءتفاهم ها  رفع 
اساتید  شهر،  شورای  اعضای  شهرداری، 
ریشه دار  افراد  و  کسبه  نمایندگان  دانشگاه، 

محل برای توجیه طرح برگزار شود.
ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  ارجمندی 
و  کسبه  توجیه  خصوص  در  اما  شهرداری 
پیاده راه  مطالعاتی  طرح  خصوص  در  شبهات 
نرم افزاری  طراحی  شروع  با  گفت:  مدرس 
فرم های  توزیع  ما  اقدامات  از  یکی  پروژه  این 

نظرخواهی بین کسبه بوده است.
او تاکید کرد: پیاده راه سازی خیابان مدرس با 
تصمیم شورای ترافیک استان بوده و طراحی 
تهران  راه«  »آمود  معتبر  با کمک شرکت  آن 

یک سال و نیم زمان برده است.
خیابان مدرس یا سپه در سال 1۳1۴ هجری 
شمسی به طول هزار و ۸۴۰ متر در کرمانشاه 
احداث شد و بازار بزرگ و قدیمی سرپوشیده 
کرمانشاه را به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم 

کرده است.
با اینکه بسیاری از ساختمان های این خیابان 
بار  کاهش  برای  اما  دارند  تاریخی  ارزش 
و  خیابان  تعریض  برنامه  سال هاست  ترافیکی 
دستور  در  تجاری  جدید  مجتمع های  ساخت 

کار قرار گرفته است.
ترافیک  مشکل  نتوانسته  نیز  موضوع  این  اما   
شاید  حال  کند،  حل  را  خیابان  این  سنگین 
و  این خیابان  به  آرامش  آن  پیاده راه شدن  با 

مردم باز گردد.
*خبرنگار ایرنا کرمانشاه

ساخت پیاده راه ممنوع؛ کسبه مشغول کارند
0 جواد الماسی* 0

عکس: بهزاد فرجی
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بیژن کردستانی عنوان کرد؛

تسهیالت ویژه در شهرک های صنعتی کرمانشاه

به متقاضیان گفت: متقاضیان حضور در  واگذاری زمین  نحوه  با  رابطه  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه در 
شهرک های صنعتی در مناطق کمتر برخوردار ۲۰ درصد هزینه زمین را به  صورت نقد و مابقی را به صورت اقساط ۳۶ ماهه 

پرداخت می کنند.
بیژن کردستانی افزود: تمام امکانات زیرساختی همچون راه، آب، برق، گاز و فیبرنوری نیز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در شهرک های صنعتی تأمین می شود.
بر اساس آمارهای موجود، در حوزه ارتباطات با تخصیص مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای احداث و تکمیل زیرساخت های شبکه 
به  و هشت شهرک  برخوردارند  ثابت  تلفن  ارتباط  از  استان  نواحی صنعتی  و  همه شهرک ها  اکنون  فیبرنوری،  و  مخابرات 

شهرک های برخوردار از امکانات فیبرنوری هم افزوده شده که رشد ۱۶۷ درصدی را نشان می دهد.
رشد ۶ برابری ساخت ایستگاه آتش نشانی، رشد ۷۰ درصدی گازرسانی، رشد ۱۰ درصدی آب رسانی، افزایش ۳۰۰ درصدی 
خوشه های توسعه یافته از یک به چهار خوشه و تأمین برق شهرک صنعتی زاگرس، ناحیه صنعتی ثالث باباجانی و شهرک 

صنعتی صحنه از دیگر اتفاقات مثبت در شهرک های صنعتی استان طی هفت سال اخیر بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه، بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۸۰ درصد قراردادهای بسته 

شده در شهرک های صنعتی کرمانشاه به ایجاد اشتغال ثابت منجر خواهد شد.
افزایش سهم صنعت در تولید  از جمله  شرکت شهرک های صنعتی به عنوان یک نهاد توسعه ای به منظور تحقق اهدافی 
ناخالص داخلی کشور با تأکید بر توسعه صنایع کوچک، توسعه و تکمیل کلیه زیرساخت های مورد نیاز، استقرار صنایع در 
شهرک ها و نواحی صنعتی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور و استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو 

با تحوالت جهانی تشکیل شده است.

واگذاری بیش از 1700 هکتار زمین به صنعتگران کرمانشاه
به واگذاری حدود  تاکنون موفق  از سال ۱۳۷۱،  این شرکت  استان کرمانشاه گفت:  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
یک هزار و ۷۰۰ زمین صنعتی در شهرک ها به صنعتگران شده که با اشتغال نزدیک به ۲۲ هزار نفر، نقش به سزایی در رشد 

و تعالی صنعت کشور داشته است.
وی افزود: این شرکت با فراهم آوردن زمین ها مساعد صنعتی و تأسیسات زیربنایی و امکانات برای فعالیت صاحبان صنایع و 
ارائه خدمات به آن ها، توانسته به عنوان یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی، در پیشرفت صنعت کشور نقش مهمی را ایفا کند.

در گزارشی که اخیراً در نشریه دنیای اقتصاد منتشر 
شده است کرمانشاه در میان پنج استانی دیده می شود 
که بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در 
آن صورت گرفته است. این گزارش نشان می دهد که 
ابتدایی سال یک میلیارد و ۸۲۱  امسال در ۱۱ ماه 
میلیون دالر سرمایه خارجی تصویب شده است که 
رشدی حدوداً ۱۱۳ درصدی را به نسبت مدت مشابه 
سال قبل تجربه کرده است. طبق این بررسی بخش 
نتیجه  در  است  قرار  که  سرمایه گذاری  این  عمده 
احداث ۱۲۰ طرح صنعتی مختلف وارد کشور شود، 
به استان های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
تهران و کرمانشاه وارد شده یا وارد خواهد شد. در این 

گزارش آمده است:
شده  روز  به  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  وضعیت 
صمت  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  رسمی  آمار های 
خارجی  سرمایه های  سرنوشت  از  متناقض  پیامی 
حجم  یکسو  از  می کند.  مخابره  کشور  به  شده  وارد 
سرمایه های خارجی مصوب در ۱۱ ماه ۹۹ افزایشی دو 
برابری را به ثبت رسانده و از دیگر سو، تنها ۲۰ درصد از 
این سرمایه ها در قالب پروژه های صنعت و معدن به خط 

پایان رسیده یا اصطالحاً جذب شده است.
توسعه  و  ایجاد  مسیر  سختی  گویای  روندی  چنین 
و  است  خارجی  بازیگران  برای  ایران  در  کسب و کار 
بهبود رشد  با هدف  این وضعیت  در  تحول  ضرورت 
مشکالت،  این  به رغم  می شود.  یادآور  را  اقتصادی 
حضور کانادا به عنوان یک بازیگر جدید در فهرست 

سرمایه گذاران خارجی کشور نکته قابل تأملی است.
پایان  در  به روز شده سرمایه گذاری خارجی  آمار های 
بهمن ۹۹ نشان می دهد در پروژه های صنعتی، معدنی 
وارد  خارجی  سرمایه گذاری  حجم  کشور،  تجاری  و 
بهره برداری حدود ۸/ ۷  شده در طرح های در دست 
درصد کاهش یافته است. آمار های تازه وزارت صمت 
در سال جاری  از حجم سرمایه گذاری خارجی کشور 

نشان می دهد ایران در بخش پروژه های مصوب رشدی 
۲۳۸ درصدی را تجربه کرده، اما تنها ۲۱ درصد از یک 
میلیارد و ۸۲۱ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی به 
مرحله بهره برداری رسیده است. بر این مبنا بیش از ۷۹ 
درصد سرمایه گذاری خارجی مصوب به ثمر نرسیده و 

در چرخه اداری و اجرایی زمین گیر شده است.
به طور دقیق تر از کل سرمایه گذاری مصوب کشور در 
سه بخش صنعت، معدن و تجارت تنها ۳۹۵ میلیون 
بهره برداری  در شرف  و  تزریق شده  بنگاه ها  به  دالر 
یک  ولی  است،   ۹۸ سال  اعداد  از  کمتر  که  است 
دست  به  فعاًل  دیگر  دالر  میلیون   ۴۲۶ و  میلیارد 

بخش های مذکور نرسیده است.
موفقیت  خبر  تکرار  با  صمت  وزارت  تازه  گزارش 
و  بلوچستان  و  سیستان  نظیر  محرومی  استان های 
کرده  تاکید  خارجی  سرمایه  جذب  در  خوزستان 
خارجی  سرمایه گذاری های  درصد   ۵۶ از  بیش 
مصوب به این دو استان در قالب پروژه های معدنی، 
پتروشیمی و صنعتی تزریق شده است. از سوی دیگر 
صنعت کماکان دست باال را در کسب باالترین میزان 
کل  از  درصد   ۸۸  /۹ و  دارد  خارجی  سرمایه گذاری 

پروژه ها متعلق به این بخش بوده است.
همچنین تعداد پروژه هایی که توسط سرمایه گذاران 
خارجی در کشور در دست بهره برداری است، از ۴۰ 
مورد در سال ۹۸ به ۵۵ مورد در سال ۹۹ رسیده است. 
در عین حال حضور پررنگ بازیگرانی نظیر آلمان و 
کانادا به صف کشور های عالقه مند به سرمایه گذاری 
در ایران کفه ترازوی ورود پول های خارجی به کشور 
را به نفع بازیگران غربی سنگین کرده است. موضوعی 
که تا پیش از این عمدتاً با حضور چین، هند، ترکیه و 
امارات حضور پررنگ بازیگران منطقه ای و شرقی را در 

ایران نشان می داد.

پایان  تا  خارجی  سرمایه گذاری  آمار  جزئیات 

بهمن 99
اقتصادی  رشد  سمت  به  دوباره  کشور  که  سالی  در 
مثبت خیز برداشته، وضعیت سرمایه گذاری خارجی 
باید مورد رصد قرار گیرد. اصاًل سرمایه گذاری خارجی 
مصوب،  بخش  شامل  و  دارد  بخش  سه  ایران  در 
بهره برداری  در دست  بخش  و  اجرا  در دست  بخش 
است. امسال کشور در پایان ماه یازدهم در دو بخش 
»سرمایه گذاری مصوب« و »در دست اجرا« شاهد بروز 
روندی صعودی بوده است هرچند حجم سرمایه گذاری 
خارجی در دست بهره برداری کاهش یافته است. ریشه 
این پیام متناقض در صنعت به یک تفاوت جدی منجر 
می شود که نشان می دهد بسیاری از طرح های مصوب 
خارجی در مسیر تحقق به مشکالتی جدی برخورد 

کرده در نتیجه به خط پایان نمی رسند.
عمده  می دهد  نشان  صمت  وزارت  تازه  گزارش 
صنعتی  سرمایه گذاری  برای  خارجی  درخواست های 
به پروژه هایی مربوط است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد 
پایان  تا  پروژه  این  می دهند.  قرار  هدف  را  مالکیت 
بهمن ماه ۹۹ به ۵۶ مورد رسیده که بانیان این تعداد 
پروژه قصد دارند در مجموع بیش از ۹۲۵ میلیون دالر 

سرمایه به کشور وارد کنند.
در بخش جوینت ونچر نیز تعداد پروژه ها ۶۷ عدد و 
ارزش آن ها بالغ بر ۳۹۲ میلیون دالر بوده است. در 
این بین پروژه هایی که تحت عنوان مشارکت مدنی، 
بیع متقابل و BOT صورت گرفته، ۱۲ مورد هستند 
حدود  آن ها  در  خارجی ها  سرمایه گذاری  حجم  که 

۵۰۳ میلیون دالر است.
نشان می دهد  وزارت صمت  بررسی دقیق تر گزارش 
آلمان، چین، کانادا، اتریش و ترکیه بیشترین سهم را 
از نظر حجم سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند. 
در این فهرست وزن آلمان با ۴۸۱ میلیون دالر و چین 

با ۴۳۳ میلیون دالر باالتر از باقی کشورهاست.
کشور های  لیست  در  کانادا  یک باره  حضور  آن سو  از 

 ۲۶۷ سهم  با  ایران  صنعت  در  حضور  به  عالقه مند 
میلیون دالری در سرمایه گذاری خارجی جای تعجب 
به  سرمایه گذاری  نسبت  بیشترین  آلمان  البته  دارد. 
پروژه را با سرریز حدود ۵۵ میلیون دالر به هر پروژه 
به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد پروژه البته 
همچنان افغانستان دست باال را دارد و با ۴۳ پروژه، 

باالترین سهم را به خود اختصاص داده است.

آمار نهایی سرمایه گذاری خارجی در سال 99
ماهه   ۱۱ آمار  صمت  وزارت  درحالی که  اما 
حدود  را  بخش ها  کلیه  در  خارجی  سرمایه گذاری 
آمار های  کرد،  اعالم  دالر  میلیون  و ۳۲۷  میلیارد   ۴
وزارت اقتصاد از آخرین نشست هیئت سرمایه گذاری 
خارجی  سرمایه گذاری  حجم  عبور  گویای  خارجی 
را  آمار  این  است.  دالر  میلیارد  از سطح ۲/ ۶  کشور 
باید عدد نهایی سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 
۱۳۹۹ اعالم کرد. طبق گزارش این وزارتخانه، در این 
 ۴۴ شامل  خارجی  سرمایه گذاری  طرح   ۶۵ نشست 
طرح سرمایه گذاری خارجی جدید، ۵ مورد مربوط به 
افزایش سرمایه گذاری خارجی و ۱۶ مورد دیگر مرتبط 
با تغییرات طرح های سرمایه گذاری خارجی و انتقاالت 

ارزی سرمایه گذاران به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، ارزش طرح های سرمایه گذاری 
خارجی جدیدی که در این نشست به تصویب رسیده 
دالر  میلیون   ۶۲ و  میلیارد  یک  مبلغ  معادل  است، 
بخش های  در  طرح ها  اجرای  به  مربوط  که  است 
مختلف اقتصادی در کشور می شود؛ بنابراین گزارش، 
مذکور  طرح های  به  مربوط  خارجی  سرمایه گذاران 
اجرای  محل  همچنین  هستند.  دنیا  کشور   ۱۶ از 
این  در  مصوب  خارجی  سرمایه گذاری  طرح های 

نشست، در ۲۰ استان کشور است.
بر این اساس، تعداد طرح های سرمایه گذاری مصوب 
از ۱۱۹ طرح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۲ 

طرح سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ و میزان 
سرمایه گذاری خارجی مصوب از پنج میلیارد و ۲۰۰ 
 ۶ معادل  رقم  به  تاکنون  سال ۱۳۹۸،  دالر  میلیون 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده که 

نشانگر افزایش قابل توجهی است.

راز رشد سرمایه گذاری
صنایع  به  خارجی  منابع  این  ورود  نحوه  ردگیری 
نشان می دهد بخش هایی همچون صنایع شیمیایی، 
پتروشیمی، لوازم خانگی، صنایع معدنی و ماشین آالت 
موفق شده اند با اتکا به همین اصل مزیت نسبی به 
مقصدی برای پول های خارجی تبدیل شوند. پارسال 
تا همین موقع کشور توانسته بود ۸۵۴ میلیون دالر 

از مجرای بخش صنعت سرمایه خارجی جذب کند.
امسال، اما در ۱۱ ماه ابتدایی سال یک میلیارد و ۸۲۱ 
میلیون دالر سرمایه خارجی تصویب شده است که 
رشدی حدوداً ۱۱۳ درصدی را به نسبت مدت مشابه 
قرار است  این رقم که  سال قبل تجربه کرده است. 
وارد  مختلف  صنعتی  طرح   ۱۲۰ احداث  نتیجه  در 
کشور شود، طبق بررسی »دنیای اقتصاد« بخش عمده 
خوزستان،  فارس،  استان های  به  سرمایه گذاری  این 
شده  وارد  کرمانشاه  و  تهران  بلوچستان،  و  سیستان 

یا وارد خواهد شد.
از  یکی  عنوان  به  ایران  نشان می دهد  آنکتاد  برآورد 
قطب های بزرگ اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا توانایی باالیی برای جذب سرمایه خارجی دارد، 

اما به دالیل مختلفی از جمله عدم روابط بانکی شفاف 
خارجی  سرمایه  موهبت  از  تحریم،  نیز  و  جهان  با 
بی نصیب مانده است. البته به طورکلی عملکرد ایران 
در دوره پاندمی و به رغم عدم تغییر در وضعیت تحریم 

بهبودیافته و در اغلب بخش ها صعودی بوده است.
سبد  در  غربی  شرکای  وزن  افزایش  حال  عین  در 
سرمایه گذاری خارجی عمده در کشور قابل تامل است. 
احتماالً  اما  است،  نامکشوف  هرچند  توفیق  این  راز 
خارجی  کاالی  ورود  متعدد  موانع  ریال،  ارزش  افت 
نظیر  صنایع  از  برخی  در  توسعه  روند  عدم توقف  و 
پتروشیمی عامل اصلی تحریک خارجی ها به حضور 
بیشتر در بازار ایران بوده است. عاملی که البته فعاًل 
قدرت تکان دادن بیشتر بخش صنعت را ندارد. یک 
سرمایه گذاری  سهم  می دهد  نشان  ساده  محاسبه 

خارجی در صنعت ۳۰ درصد است.
مرحله  به  سهم  این  از  درصد   ۲۰ تنها  که  آنجا  از 
بهره برداری رسیده، احتماالً فقط ۵ تا ۶ درصد از کل 
کشور  ساالنه  مصوب  خارجی  سرمایه گذاری  حجم 
در  عموماً  که  عددی  می شود.  صنعت  بخش  نصیب 
این  است.  بوده  دالر  میلیون  تا ۵۰۰  محدوده ۳۰۰ 
رشد  نرخ های  برای کسب  که کشور  است  حالی  در 
اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب ساالنه ۲۸ تا ۵۰ 
میلیارد دالر سرمایه خارجی است. صنعت نیز با توجه 
تا ۱۰  به دست کم ۵  ایران  اقتصاد  از  به سهم خود 

میلیارد دالر سرمایه گذاری در سال نیاز دارد.

جزئیات آمار جذب سرمایه های خارجی در سال 99 نشان می دهد

سرمایه گذاران خارجی در راه کرمانشاه
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امیر سنجابی

داستان »کالهی که پس معرکه ماند« 
یک  ابتدا  که  است  جماعتی  داستان 
و  قهرمان  به  تبدیل  را  ضدقهرمان 
بار  و  نمادین  صورت  به  یک بار  سپس 
دیگر به صورت واقعی در سالن سینما 
او را به قتل می رسانند. از سوی دیگر 
این داستان، داستان سینماداری است 
که با انگیزه های عاشقانه برای رسیدن 
کوچکی  سهم  -خرید  خواسته اش  به 
به  دست  تهران-  کریستال  سینما  از 
دادن  تنزل  ازجمله  می زند،  کاری  هر 
سطح کار خود به پخش فیلم فارسی، 
استفاده ابزاری از ناصر آراسته هنرپیشه 
فیلم های  کتک خور  و  ضدقهرمان 
در  شایعه پراکنی  و  دروغ  سینمایی، 
ساخت  آراسته،  ناصر  هویت  خصوص 
فیلمی از ناصر آراسته این بار به عنوان 
قهرمان نه یک ضدقهرماِن کتک خور، و 
برای  هنر  به  ابزاری  نگاه  کلی  طور  به 
رسیدن به پول و آرزوها. نقطه اشتراک 
آن جماعت و این سینمادار آنجا است 
که هر دو طی یک فراینِد سلسله مراتبی 
قتل  ـ  داستان  اصلی  رخداد  و  واقعه 
هم  با  را  ـ  آراسته  ناصر  معنادار 
می سازند. تمام مفاهیم مدنظر این نقد 
واقعه ای  است.  وابسته  واقعه  همین  به 
که همان طور که صحبتش خواهد رفت 
توسط نویسنده داستان بعضاً به طنز و 
همین  اتفاقاً  و  می شود  گرفته  تمسخر 
پیدا  اهمیت  آن جایی  تمسخر  و  طنز 
می کند که هم در خدمت ساخته شدن 
واقعه است و هم خود اهمیت ساختاری 
واقعه ای که آن قدر مهم است  می یابد. 
که از همان جمله ی ابتدای داستان به 
نحوی توسط نویسنده برجسته و سوال 
برانگیز می شود »بعد از آن واقعه هرچند 
لبخند همیشگِی موسیو ساموئل قاراپت 
گل انداخته اش  لپ های  و  شد  کمرنگ 
رنگ باخت، اما از َسروپُز و آراستگی اش 
که  واقعه  این  نشد...«.  کم  چیزی 
جامعه ای  توسط  فرایند  یک  طی  بعداً 
ساخته می شود آن قدر اهمیت دارد که 
در پاراگراف دوم داستان باز هم شاهد 
تأکید بیشتر بر آن هستیم »پیش از آن 
واقعه یا به قول خودش قتل نابه هنگام 

ناصر آراسته روی پا بند نبود...«.
در ابتدا موسیو ساموئل قاراپت با خرید 
سینما مهتاب از شخصی به نام شمعون 
بازیگر اصلی داستان  کلیمی تبدیل به 
می شود. او با ذوق و شوق بسیار سینما 
او  می کند.  نونوار  و  تجهیز  را  مهتاب 
تمام  از  افتتاحیه ی سینما  مراسم  طی 
می کند  دعوت  شهر  آدم حسابی های 
هفتم  ُمهر  ـ  دنیا  روز  فیلم  بهترین  و 
پرده  را روی  ـ  برگمن  اینگمار  ساخته 

فیلِم  این  اما  می برد،  مهتاب  سینما 
سالن  نرسیده  پایان  به  روشن فکرانه 
موسیو  و  می شود  تماشاگر  از  خالی 
را  »بازی  می کند  احساس  قاراپت 
اینجا  در  است«.  باخته  نکرده  شروع 
اصغر آپاراتچی وارد می شود و پیشنهاد 
پا  سر  است  قرار  اگر  سینما  می کند 
بچه های  خوراک  بشود  باید  بماند 
پاتوق شان  که  مردمی  یعنی  پایین! 

پایین شهر  قهوه خانه های  و  گذرها 
پخش  فارسی  فیلم  برای شان  و  است 
»گله  و  می افتد  اتفاق  همین  شود. 
خال کوبی کرده  الت ولوت های  گله 
مهتاب.«  سینما  می شود  پاتوق شان 
کتک خور  و  ضدقهرمان  شخصیت  بعد 
داستان  نبض  آراسته«  »ناصر  سینما 
شخصیت  که  او  می گیرد.  دست  به  را 
گذرها  سر  الت ولوت های  موردعالقه 
موسیو  است  قرار  است  قهوه خانه ها  و 
قاراپت را به آرزوهایش برساند. موسیو 
قاراپت تمام فیلم های او را رصد و روی 
و  می کند  اکران  مهتاب  سینما  پرده 
برای  بعد  می شود.  سکه  اوضاعش 
اصغر  هوچی های  اوضاع،  کردن  بهتر 
چو  پایین شهر  بچه های  بین  آپاراتچی 
و  شیرازی  آراسته  ناصر  که  می اندازند 
هم محله ای آن ها است. با این کار اوضاع 
موسیو  می شود.  سکه تر  مهتاب  سینما 
نمی کند و  بسنده  اینجا هم  به  قاراپت 
در  که  بسازد  فیلمی  می گیرد  تصمیم 
آن ناصر آراسته نقش اصلی را به عهده 
بگیرد و به عنوان قهرمان داستان ظاهر 
شود. این کار انجام می شود و روز اکران 
سوزن  جای  مهتاب  سینما  در  فیلم 
انداختن نیست. فیلم اکران می شود اما 
در حین اکران یک ماجرای سورئال و 
در  می افتد؛ شخصی  اتفاق  طنز  بسیار 

سینما  دیوار  پشت  از  و  سینما  بیرون 
برای بستن خرش میخ طویله ای بزرگ 
در دیوار سینما فرو می کند، میخ طویله 
فیلم  در  آراسته  ناصر  قلب  در  درست 
با  و  می شود  قطع  فیلم  می رود،  فرو 
تعقیب  و  پیگیری  ماجرا  پلیس  آمدن 
توسط گروهبانی  این موضوع  می شود. 
منفی  تأثیر  اما  می شود  حل  و  کشف 
قاراپت  موسیو  کسب وکار  بر  را  خود 

دیگر  پایین شهر  مردم  و  می گذارد 
کشته  آن ها  قهرمان  می کنند  فکر 
بازار سینما مهتاب کساد  شده است و 
می شود. این گره باِر دیگر با دست های 
سیلویا ـ معشوقه ی موسیو قاراپت ـ باز 
می شود و قرار بر این می شود که ناصر 
مهتاب شیراز دعوت  به سینما  آراسته 
که  ببینند  با چشم خود  مردم  و  شود 
نشده  کشته  و  است  زنده  قهرمان شان 
هم  باز  می دهد،  رخ  اتفاق  این  است. 
به سینما مهتاب می افتد  جنب وجوش 
می شود  پر  کیپ  تا  کیپ  صندلی ها  و 
خود  قهرمان  آمده اند  که  مردمی  از 
دعوت  به  مراسم  پایان  در  ببینند.  را 
موسیو قاراپت مردم برای گرفتن امضا 
این  ناصر آراسته صف می بندند، در  از 
میان حرف ها و رفتارهای توهین آمیزی 
الت ها  از  یکی  و  آراسته  ناصر  بین 
مردم  نهایت  در  و  می شود  ردوبدل 
ناصر آراسته را ـ شخصی که روزی از 
به  لگد  زیر  ـ  بودند  اسطوره ساخته  او 

قتل می رسانند.
آراسته  ناصر  برجسته  صفات  از 
و  عرق خوری  بی سوادی،  به  می توان 
کرد.  اشاره  او  الت مآبی  کلی  طور  به 
فیلم ها  در  که  هنرپیشه ای  چنین 
کتک خور  و  ضدقهرمان  یک  همیشه 
بوده، تالش می شود که توسط موسیو 

قاراپت و بچه های پایین شهر ـ یک بار 
در فیلم و بار دیگر در واقعیت ـ تبدیل 
به یک قهرمان شود. اما یک بار توسط 
توسط  دیگر  بار  و  سورئال  رخدادی 
می رسد  قتل  به  مردم  توده  خود 
داده  او  به  بودن  قهرمان  اجازه  و 
نمی شود. انگار از یک سو سازوکاری در 
کار است که یک ضدقهرمان را تبدیل 
دیگر  سوی  از  و  می کند  قهرمان  به 

را  بودن  قهرمان  اجازه  که  سازوکاری 
بیان  که  صفاتی  با  چنین شخصی  به 
این دو  به نظر می رسد  شد نمی دهد. 
»سطحی  چون  مفاهیمی  با  سازوکار 
»طمع«،  ناآگاهی«،  و  »جهل  بودن«، 
و  باشند  مرتبط  و...  آرزوها«  »سراب 
در  آن ها  نقش  و  سازوکارها  این  فهم 
قهرمان ها  به  ضدقهرمان ها  تبدیل 
این  فهم  کلید  آن ها  کشتن  سپس  و 
قوی  خیلی  احتمال  به  است.  داستان 
بیشتر از هر چیزی »جهل و ناآگاهی 
ایجاد  را  سازوکارها  این  جامعه« 
از  اجتماعی  جهِل  نوعی  به  می کند. 
ضدقهرمان، قهرمان می سازد و همین 
ساخته  که  قهرمانی  اجتماعی  جهل 
همین  واقع  در  می رساند.  قتل  به 
لحاظ  به  که  است  اجتماعی  جهِل 
با  و  می برد  پیش  را  داستان  بنیادی 
نسبی  فهمی  و  درک  به  می توان  آن 
عبارت  نهایت  در  رسید.  داستان  از 
»کالهی که پس معرکه بود« کنایه از 
شکست است. شکسِت موسیو قاراپت 
شکسِت  و  آرزوهایش  به  رسیدن  در 
خواسته های  به  رسیدن  در  جامعه ای 
جهل  شکست  این  ریشه ی  و  واالیش 
و ناآگاهی است، نوعی جهل و ناآگاهی 
دسته جمعی که عامل ساختن وقایع و 

جامعه ای است که صحبت آن رفت.

اگر بخواهم سال ٩٩ را با در نظر گرفتن اوضاع ادبیات 
اتفاقات  امسال  که  گفت  باید  کنم  بررسی  داستانی 
چه  و  کشوری  سطح  در  چه  مثبت  رویدادهای  و 
به  باید  ناچار  آن سو  از  اما  نبود  استان کم  در سطح 
بیان مشکالت ادبی در سال ٩٩ نیز بپردازم، امیدوار 
هستم که سال ١۴٠٠ روند مثبت امسال تکرار شود 
ادبیات ما  و جنبه های منفی و مشکالت و معضالت 

برطرف بشود.
چند  امسال  داستان،  زمینه  در  ما  فارسی  ادبیات 
جوایز  شک  بدون  داد.  نشان  خود  از  امید  روزنه 
جنبه  این  صدر  در   ٩٩ سال  در  شده  برگزار  ادبی 
کرونا  ویروس  مسئله  وجود  با  می گیرد.  قرار  مثبت 
و  نرفتند  محاق  به  ایران  در  ادبی  جوایز  از  بسیاری 
شد  داده  نشان  داوری ها  و  برگزاری  کیفیت  از  فارغ 
موضوع  این  تأثیر  تحت  کننده  برگزار  تیم های  که 
نکردند.  تعطیل  را  ادبی  رویدادهای  کرونا-  -ویروس 
هزینه های  و  اختتامیه ها  برگزاری  عدم  حال  این  با 
ادبی  جوایز  که  شد  باعث  جوایز  برگزاری  پیرامونی 
دیگری هم شکل بگیرد. رشد جوایز متعدد ادبی در 
کنار زمان بندی و داوری ها که خود دغدغه مهمی به 
اینکه  برگزار شد  بود  که  نحوی  هر  به  شمار می آید 
حامیان داستان با بر این شرایط غلبه کردند و چراغ 
بسیاری  امید  خود  داشتند  نگه  روشن  را  داستان 
در  اما  داشت.  نگه  روشن  داستان  اهالی  دل  در  را 
عدم  آن  و  آمد  پیش  نیز  دیگری  موضوع  بین،  این 
وفاداری برگزارکنندگان به تعهدات در زمینه برگزاری 
اختتامیه به صورت مجازی بود. در چند جایزه ادبی 
متأسفانه با اینکه نفرات برگزیده با تأخیر بسیار اعالم 
که  آنچه  به  نکردن  عمل  و  جوایز  پرداخت  اما  شد 
عرف معمول آن است خود موضوع مهمی را در این 
زمینه ایجاد کرد حتی در بعضی جوایز ادبی با اینکه 
نفرات نهایی مشخص شدند. دیگر خبری از اختتامیه 
حتی به صورت مجازی نیز نبود. این عدم تعهد برای 
برگزارکنندگان رویداد ادبی از نظر من سبب شد که 

روی دیگر این سکه نمایان شود.
نکته مثبت امسال برای ادبیات داستانی ما چاپ آثار 
بود  سالی  چند  که  بود  مهمی  نویسندگان  از  خوبی 
کاری جدیدی منتشر نکرده بودند. هادی تقی زاده، 
محمد قاسم زاده و دیگران نویسندگان پیشکسوت در 
با چاپ  از مدت ها  بعد  بودند که  این عرصه، کسانی 

کتاب هایی درخور توجه به بازار فروش برگشتند.
امسال  که  متعددی  کتاب های  چاپ  میان  در  اما 
شد  کشور  کتاب فروشی های  پیشخوان های  وارد 
در  بیشتری  کتاب های  که  داشت  احتمال  چه بسا 
و  کاغذ  نبود  عدم  می شد.  منتشر  داستان  زمینه 
نتوانند  بسیاری  نویسندگان  که  شد  باعث  تحریم ها 
این  با  کنند.  چاپ  تجدید  یا  چاپ  را  نوشته هایشان 
حال آن روی سکه که در مورد کتاب های الکترونیکی 
تولید  گذاشت.  به جای  مثبتی  جنبه  خود  از  بود 
اپلیکیشن های کتاب و به روزرسانی های متعدد سبب 
شد که تا حدودی موضوع کمبود کاغذ به چشم نیاید.

موضوع دیگری که نکته درخشان امسال از نظر من 
در سطح کشوری قرار گرفت، چاپ مجله همشهری 
داستان با تیم جدید به سردبیری آقای ابوالفتحی بود. 
افت  دچار  داستان  همشهری  مجله  که  بود  مدت ها 
شدیدی شده بود. اما از اول امسال با چاپ این مجله 
توسط تیم جدید جان تازه ای به ادبیات داستانی ما 
دمیده شد. کیفیت خوب و محتوای عالی این مجله 
سبب شد که علی رغم مشکل کاغذ و گران شدن این 

مجله، مخاطبان خودش را از دست ندهد
 نکته دیگر این امر وجود دو نفر از داستان نویسان 
بود  مجله  این  تحریریه  هیئت  در  کرمانشاهی  خوب 
که بدون شک نباید زحمات آرش محمودی و محسن 

یاوری را در این مهم نادیده گرفت.
سال  کرمانشاه  داستانی  ادبیات  برای   ٩٩ سال  اما 
خوب و موفقی سپری شد. از جمله این روند خوب 
می توان به حضور متعدد داستان نویسان کرمانشاهی 
اتفاق  گل درشت ترین  و  کرد  اشاره  ادبی  جوایز  در 
مثبت نیز حضور آرش محمودی در جمع ده مجموعه 
نیز  پیش تر  بود  مشهد  ادبی  جایزه  برگزیده  داستان 
مجموعه داستان نیوکاسل توانسته بود نظر منتقدان 

و نویسندگان بسیاری را به خود جلب کند.
استان  ادبیات  در  که  دیگری  مثبت  و  خوب  اتفاق 
در  خفته  داستان  مجموعه  چاپ  داد،  رخ  کرمانشاه 
خون بود. این مجموعه که توسط یازده نویسنده در 
کرمانشاهی-  -یارمحمدخان  ملی  سردار  مرگ  مورد 
خودنویس  نشر  توسط  پیش  روز  چند  شده  نوشته 
منتشر شد. مجموعه ای قابل احترام و شگفت که قطعاً 
در سال ١۴٠٠ خبرهای خوبی در مورد این مجموعه 
انتشار  که  گفت  باید  به طورکلی  اما  شنید.  خواهیم 
مجموعه داستان خفته در خون حرکت بسیار جذابی 
در ادبیات داستانی کرمانشاه و ایران بود که این مهم 

به لطف خداوند متعال به انجام رسید.

ژان پل سارتر می گوید: نویسنده باید از طریق کلماتش 
واکنش نشان دهد. تفاوت بارز داستان با تاریخ نگاری، 
یکی این که در تاریخ ما با کلیات و اتفاقات طرفیم اما 
در ادبیات با روحیات و درونیات و جزییات. ما در تاریخ 

آدم می بینیم اما در ادبیات انسان.
پس ادبیات با روح ما و درک ما از هستی سروکار دارد 
از میان برمی دارد.  را  ایجاز، مرز زمان  به اعجاب و  و 
دریافت  هنگام  به  در سال ١٩٩٩  گلشیری  هوشنگ 
جایزه »اریش ماریا رمارک« به درستی درباره اهمیت 
ادبیات نکته ای را گوشزد می کند. او می گوید: ما چرا 

داستان می نویسیم؟
در کشور من کسانی که فیلم های آمریکایی و روسی 
دیده باشند، سربازان آلمانِی جنگ اول و گاهی دوم را 
انبوهی آدم آهنی می بینند که اغلب به صف و اسلحه 
به دست حرکت می کنند و به هر چیز زنده ای شلیک 
می کنند. این تصویر عام سربازان آلمانی است. پس هر 
را متأثر  بینندگان  بیاید،  بالیی سر چنین موجوداتی 
که  باشد  داشته  را  بخت  این  کسی  اگر  اما  نمی کند. 
اثر رمارک را خوانده  رمان »در غرب خبری نیست« 
باشد یا بعضی رمان ها و داستان های هاینریش بل، یا 
داستان های کوتاه ولفگانگ بورشرت را، آن تصویر عام 
حال  و  گذشته  نیز  آلمانی  سربازان  و  می بازد،  رنگ 
پیدا می کنند، صاحب درون می شوند و باألخره فردیت 
می یابند... پس ما می نویسیم تا مخاطبان ما، ملت های 
روزمره  اخبار  تلویزیونی،  تصاویر  به رغم  را  گوناگون 
بشناسند.  نویسندگان  منظر  از  تبلیغاتی،  فیلم های  و 
فرهنگ های  به  متعلق  مردِم  آحاد  میان  تسامح 
متفاوت، گاهی هم از طریق همین کالم داستانی شده 
ممکن می شود. ادبیات زبان صلح است و البته که هنوز 
تا استقرار صلح در جهان راه درازی در پیش است. و 
به همین دلیل است که ما باز هم باید بنویسیم، و باز 
هم باید ترجمه کنیم...حاال با توجه به تفسیر زنده یاد 
صلح  استقرار  در  کرمانشاه  ادبیات  نقش  گلشیری، 
باقرخسروی  میرزا  و  طغرا«  و  »شمس  از  کجاست؟ 
افغانی،  علی محمد  آهوخانم«  »شوهر  و  کرمانشاهی 
از زنده یاد علی اشرف درویشان و آب شوران. و منصور 

یاقوتی و زخم و اسماعیل زرعی
فرهاد  و  اسماعیلیون  حامد  و  اسماعیلی  پیمان  تا   
مؤلف  که  ادعاست  این  بر  گواهی  حیدری گوران. 
مملکت  این  صلح  مسیر  در  همیشه  کرمانشاهی 
بوده. ما برای صلح گاه خون داده ایم و صورت هامان 
متالشی شده و گاه قلم به دست گرفته ایم از رنج آدمی 
از  سال  صدوهفت  از  بعد  تا  آمدیم  ما  پس  گفته ایم. 
تحقیق،  و  کار  سال  دو  از  بعد  و  تاریخی  تراژدی  آن 
یارمحمدخان را دیگر بار زنده کنیم و روح در کالبد 
مونا  میرزایی.  »نسرین  یعنی  ما  بدمیم.  تاریخی اش 
صبا  جلیلیان.  پریسا  آبادی.  رحمان  نازنین  کرمی. 
شیخی. بهرام غالمی. افشین محمدی. محسن یاوری. 
محمودی«  آرش  و  شرفایی  معین  سنجابی.  امیر 
خواهان  آزادی  روزگار  از  نوشته ایم  داستانی  هریک 
تاریخ  پستوی  در  را  شخصیت هایی  ما  کرمانشاه.  در 
نبوده  به میان  ایشان  از  پیدا کردیم که هرگز حرفی 
و در تاریکخانه قاجاری منتظر روای بوده اند. مجموعه 
و  است  تیمی  کار  حاصل  خون«  در  »خفته  داستان 
اولین متن منسجم داستانی در باب سرداری مهجور 
مانده در البه الی گزارشی تاریخ است. ما شخصیت ها را 
زنده کردیم و در پیشگاه مخاطب به خوانش گذاشتیم. 
پس زیاد نیست اگر انتظار داشته باشیم که مخاطب 
هم به عهد خود وفا کند. عهدی که غبار گرفته اما به 

قول شاملو غبار را به تکانی می شود رهاند.
که  می کنم  تمام  ابراهیمی  نادر  با  را  روایت  این 
را  حافظ  بشناسد،  قدری  را  مولوی  که  کسی  گفت: 
و  کند،  زمزمه  لب  زیر  را گهگاه  بخواند، خیام  قدری 
تک بیت های ناب صائب را دوست بدارد، چنین کسی 
تار  به  که  کسی  کرد...  خواهد  زندگی  درستی  به 
جلیل شهناز، به عود نریمان، به آواز شجریان و ترانه 
بسپارد،  گوش  عاشقانه  ناظری  شهرام  »اندک اندک« 
شاید  کرد...  خواهد  زندگی  درستی  به  کسی  چنین 
سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار؛ اما بدون شک 

به درستی زندگی خواهد کرد.

سالی که گذشت

0 معین شرفایی 0

نقد داستانی از محمد کشاورز

کالهی که پس معرکه ماند
یادداشتی در باره انتشار 

مجموعه داستان

»خفته در خون«
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اگر  گفت:  کرمانشاه  فوتبال  پیشکسوت 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  به  راهیان  تیم 
هم  درصد   90 حدود  تا  که  بازگردد 
خون  شده،  قطعی  تیم  این  بازگشت 
کرمانشاه  فوتبال  رگ های  در  تازه ای 
از  کرمانشاه  فوتبال  و  می شود  تزریق 
رکودی که اکنون به آن گرفتار شده و در 

شان این استان نیست، خارج می شود.
گفت وگو  در  گردکانه  مجتبی  سید 
در  فوتبال  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
اظهار  ندارد،  خوبی  جایگاه  کرمانشاه 
این  از  کوچکی  بخش  هرچند  کرد: 
شرایط به مسائل مدیریتی برمی گردد، 
کرمانشاه  فوتبال  مشکل  مهم ترین  اما 
که هیچ کدام  است، چرا  مالی  موضوع 
این  در  استان  بخش های خصوصی  از 

رشته سرمایه گذاری نمی کنند.
وی با تأکید بر اینکه فوتبال کرمانشاه 
جایگاهی  که  دارد  را  ظرفیت  این 
باشد،  داشته  فعلی  شرایط  از  بهتر 
پتانسیل ها  و  مهره ها  بهترین  افزود: 
در  اکنون  که  داریم  فوتبال  در  را 
شهرهای دیگر پراکنده شده اند و برای 
اگر  استان های دیگر توپ می زنند که 
امتیاز  شرایط مالی فراهم شود و یک 
خوب داشته باشیم، می توان همه آن ها 
را دورهم جمع کرد و یک تیم قوی را 

شکل دهیم.
کرمانشاه  فوتبال  پیشکسوت  این 
صحبت هایی  اخیراً  البته  کرد:  تصریح 
لیگ  به  راهیان  تیم  بازگشت  برای 
مطرح  کشور  فوتبال  اول  دسته 
بازگشت  اقدام  این  تحقق  با  که  شده 
می تواند  استان  فوتبال  به  پتانسیل ها 
عملی شود که این امر هم مستلزم این 
است که مسائل مالی این تیم به خوبی 
فراز  شیرین  تیم  همانند  تا  شود  حل 

سابق دچار ورشکستگی و ... نشود.
وی به خالء نبود یک تیم از کرمانشاه 
اشاره ای  فوتبال  لیگی  رقابت های  در 
بسیاری  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد 
از استان ها هستند که در لیگ برتر و 
دسته اول کشور دو تا سه تیم دارند و 
هم  پایین تر  لیگ های  در  آن  کنار  در 
متأسفانه  اما  دارند،  فعالی  نمایندگان 
در کرمانشاه علیرغم وجود پتانسیل ها 
عالقه مندان  و  فراوان  استعدادهای  و 
تیم  یک  فاقد حتی  داریم،  که  زیادی 
مطرح هستیم که این موضوع انگیزه را 
برای ورود جوانان به رشته فوتبال در 

کرمانشاه می گیرد.
استاندار  خوشبختانه  افزود:  گردکانه 
فوتبال  رشته  به  عالقه مند  کرمانشاه 
مسئله  که  است  تالش  در  و  است 
بازگشت راهیان را هموار کند که اگر 
باید یک مدیریت  اتفاق رخ دهد،  این 
قوی در تیم راهیان شکل گیرد و آن 
برای  دوباره  آغازی  تا  کند  تقویت  را 
انگیزه دادن به جوانان فوتبال دوست 

کرمانشاهی باشد.
فوتبال  نماینده  یک  نداشتن  وی 
را  لیگی  رقابت های  در  کرمانشاه  از 

این  جوانان  حق  در  بزرگ  ظلمی 
استان دانست و اضافه کرد: با توجه به 
اینکه تیم مطرحی در فوتبال کرمانشاه 
نداریم، برای همین جوانانی که عشق 
با  این رشته دارند،  به  زیادی  و عالقه 
صرف هزینه های فراوان به استان های 
استعدادهای  تا  می کنند  سفر  دیگر 
نهایت  در  و  دهند  نشان  را  خود 
که  می شود  باعث  راه  سختی های 

سرخورده به کرمانشاه بازگردند.
کرمانشاه  فوتبال  باسابقه  مربی  این 
یک  حضور  به  کرمانشاه  کرد:  تأکید 
لیگی  رقابت های  در  پرقدرت  تیم 
که  می دانیم  البته  دارد،  نیاز  مطرح 
را  برتر  لیگ  در  حضور  پتانسیل 
رقابت های  در  می توانیم  اما  نداریم، 
لیگ دسته اول و دوم فعال باشیم. در 
اجرایی،  توان  انسانی،  نیروهای  بحث 
 ... و  امکانات سخت افزاری  شایستگی، 

نیز ظرفیت های الزم را داریم.
فوتبالی  تیم  وجود  تأثیرات  به  وی   
قدرتمند در ایجاد شورونشاط بین مردم 
واقعاً  افزود:  اشاره کرد و  یک شهر هم 
برای  است،  زندگی  معنای  به  فوتبال 
باالیی  سطح  در  فوتبال  وقتی  همین 
وارد یک استان می شود، جریان پرشور 
می شود،  ایجاد  آن  مردم  بین  زندگی 
می گیرند  انگیزه  نوجوانان  و  جوانان 
و  مردم  می شوند،  رشته  این  وارد  و 
فوتبال  و  دارند  تماشاچیان شورونشاط 

به بحث روز مردم تبدیل می شود.
گردکانه تأکید کرد: با در نظر گرفتن 
تیم  اگر  که  نیست  مسائل، شکی  این 
راهیان بازگردد که تا حدود 90 درصد 
هم بازگشت این تیم قطعی شده، خون 
کرمانشاه  فوتبال  رگ های  در  تازه ای 
را  کرمانشاه  فوتبال  و  می شود  تزریق 
از رکودی که اکنون به آن گرفتار شده 
خارج  نیست،  استان  این  شان  در  و 
می کند و جایگاه گذشته خود را دوباره 

به دست خواهیم آورد.
روزگاری  کرمانشاه  شد:  یادآور  وی 
کشور  فوتبال  تیم های خوب  زمره  در 
بود، اما مشکالت زیادی باعث شد که 
امروز آن ها پیشرفت کنند و از ما جلو 
بزنند و ما جا مانده ایم که این مسئله 

با بازگشت راهیان می تواند حل شود.
این پیشکسوت فوتبال استان در ادامه 
به عدم حمایت بخش خصوصی استان 
و  کرد  اشاره  هم  ورزشی  تیم های  از 
شرکت های  و  صنایع  اگرچه  گفت: 
بزرگ و متمولی در سطح استان داریم 
که به راحتی می توانند تیم های ورزشی 
را موردحمایت قرار دهند و اداره کنند، 
اسپانسرها سرخورده  این  از  برخی  اما 
سمت  به  را  آن ها  باید  که  شده اند 
کرد  ترغیب  ورزش  در  سرمایه گذاری 
تا شرایطی هم به وجود آید که تیم ها 
مخارج  چراکه  کنند،  امنیت  احساس 

مدیریت تیم ها باال رفته است.
وی تأکید کرد: از طرف دیگر استاندار 
باشند  پای کار  باید  هم  نمایندگان  و 

حدودی  تا  داده اند  نشان  تاکنون  که 
پای کار هستند، اما همه این ها مستلزم 
این است که این تالش ها نتیجه بخش 
تیم ما در رقابت های کشوری  باشد و 

حضور پیدا کند.
تیم های  مالی  مشکالت  به  گردکانه 
ورزشی در کرمانشاه هم اشاره ای کرد 
و با ارائه یک پیشنهاد گفت: در گذشته 
تنها امید ما تیم بعثت بود که مالک از 
حمایتی  اما  می کرد  خرج  خود  جیب 
فوتسال  تیم  یا  کرد،  سقوط  و  نشد 
این  و  بود  برتر  لیگ  در  که  شاهین 
نظر  به  بنابراین  کرد،  سقوط  هم  تیم 
می رسد در این میان باید یک کارگروه 
توسط مالکان این باشگاه ها شکل گیرد 
اسپانسر  بر جذب  آن  تمرکز  تمام  که 
چراکه  باشد،  اقتصادی  مسائل  حل  و 
استان  در  توانمندی  سرمایه گذاران 
داریم که می شود از ظرفیت آن ها برای 

حمایت از تیم ها استفاده کرد.
وی در خصوص لزوم حمایت مسئولین 
از تیم راهیان هم گفت: باشگاه راهیان 
عالی  دیوان  حکم  توانست  زمانی  در 
سرپرست  با  فدراسیون  که  بگیرد  را 
نداشت،  خوبی  شرایط  و  می شد  اداره 
بنابراین با در نظر گرفتن برخی مسائل 
موضوع بازگشت راهیان به شکل جدی 
فدراسیون  که  اکنون  اما  نشد،  مطرح 
جدید روی کار آمده، می توان گام های 
بین  این  در  و  برداشت  را  مثبتی 
فوتبال  هیئت  -رئیس  محبی  آقای 
از  چراکه  دارد،  مهمی  نقش   - استان 
مزد  باید  و  است  فدراسیون  موافقین 

حمایت هایش را هم بگیرد.
کنار  در  کرد:  اضافه  گردکانه 
هیئت،  مسئولین  جدی  پیگیری های 
و  استاندار  که  ببیند  فدراسیون  اگر 
سایر مسئولین استانی پای کار هستند، 
موافقت  راهیان  بازگشت  با  قطعاً 
نمایندگان  دیگر  طرف  از  می کند. 
باالیی  قدرت  هم  مجلس  در  استان 
با  دارند که می توانند از طریق رایزنی 

وزیر ورزش این مشکل را حل کنند.

تیم  این  پای  پیش  نمی گذاریم 
سنگ اندازی شود

کرمانشاه  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
راهیان  باشگاه  مدیرعامل  از  گفت: 
نوروز  تعطیالت  از  پس  تا  می خواهیم 

تمرینات خود را آغاز کند.
نشست  در  نیز  زنگنه  محبی  علی 
هم اندیشی با جمعی از ورزشی نویسان 
کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر اینکه 
حامی  همواره  استان  فوتبال  هیئت 
زمانی  کرد:  اظهار  بوده،  راهیان  تیم 
در  دادگاه  در  راهیان  تیم  پرونده  که 
به  اینکه  وجود  با  بود،  رسیدگی  حال 
)متشاکی(  فدراسیون  نماینده  عنوان 
در دادگاه حاضر شده بودم، اما حمایت 

کاملی را از این تیم کردم.
رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص 
عدم تحقق قول مسئولین استان مبنی 

برای  با فدراسیون فوتبال  رایزنی  با  بر 
حل مشکل راهیان تا پیش از برگزاری 
مجمع انتخابات ریاست فدراسیون نیز 
گفت: طبق صحبت هایی که با استاندار 
به منظور  بود  قرار  داشتیم  کرمانشاه 
پیش  راهیان  تیم  مشکل  قطعی  حل 
ریاست  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  از 
فدراسیون طی روزهای پنجم و ششم 
اسفند در تهران با سرپرست فدراسیون 
توجه  با  اما  باشیم،  داشته  رایزنی هایی 
این  در  استاندار  برنامه های  اینکه  به 
سفر کاری زیاد بود، فرصتی برای دیدار 

با سرپرست فدراسیون پیش نیامد.
انتخابات  برگزاری  از  پس  افزود:  وی 
عزیزی  آقای  انتخاب  و  فدراسیون 
فدراسیون،  رئیس  عنوان  به  خادم 
قول  و  داشته ایم  او  با  را  رایزنی هایی 
گرفته ایم که به کرمانشاه سفری داشته 
باشد و در مورد مسائل فوتبال استان و 

از جمله راهیان رایزنی کنیم.
محبی زنگنه خاطرنشان کرد: با رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال تعامل خوبی 
داریم و اجازه نمی دهیم که پیش پای 

راهیان سنگ اندازی صورت گیرد.
باشگاه  مدیرعامل  از  کرد:  تأکید  وی 
از  پس  تا  می خواهیم  هم  راهیان 
آغاز  را  خود  تمرینات  نوروز  تعطیالت 

کند.
رئیس هیئت فوتبال استان در ادامه به 
در  فوتبال  رشته  زیرساختی  مشکالت 
کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: سال 
مسابقات  تا  بودیم  تالش  در  گذشته 
در  را  آسیا  غرب  پایه  سنی  رده های 
متأسفانه  اما  کنیم،  برگزار  کرمانشاه 
مهم ترین مانع تحقق این برنامه مشکل 

زمین چمن بود.
بین  حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  وی 
داریم،  که  ورزشی  مجموعه های 
برای  بهتری  شرایط  آزادی  استادیوم 
برای  باید  اما  دارد،  مسابقات  برگزاری 
شرایط  مختلف  مسابقات  برگزاری 

زمین های چمن خود را بهتر کنیم.
از  دیگری  بخش  در  مسئول  این 
هیئت  اینکه  بر  تأکید  با  سخنانش 
فوتبال استان روی رده های پایه تأکید 
اخیر  سال های  طی  کرد:  اظهار  دارد، 
داشته ایم  پایه  رده های  به  که  توجهی 
در  خوبی  استعدادهای  تا  شده  باعث 
که  شوند  کشف  استان  باشگاه های 
استان های  از آن ها در  تعدادی  اکنون 

دیگر بازی می کنند.
رئیس هیئت فوتبال استان در ادامه با 
بیان اینکه هیئت فوتبال هیچ امکانات 
و زیرساختی ندارد تا آن ها را در اختیار 
تیم های ورزشی استان قرار دهد، افزود: 
ما باید امکاناتی همچون زمین و سالن 
و... را داشته باشیم تا بتوانیم آن ها را 
که  بدهیم  قرار  تیم هایمان  اختیار  در 
در این راستا رایزنی هایی را با اداره کل 
ورزش و جوانان استان داشته ایم و قرار 
بر این شد در سال 1400 این مشکل 

حل شود.

حمایت فوتبالی ها از بازگشت راهیان

حدود 10 سالی از آمدن کوراش به ایران می گذرد. 
کشورهای  میان  آن  اولیه  خاستگاه  که  رشته ای 
آسیای میانه است و ازبک ها را بنیان گذار آن به سبک 
امروزی می دانند. با این حال طی یکی دو دهه اخیر 
این رشته کم کم به اکثر کشورهای دنیا کشیده شد تا 
جایی که حاال دیگر هم در مسابقات المپیک آسیایی 
حضور دارد و هم مسابقات جهانی آن برگزار می شود.

در  محلی  کشتی های  با  کوراش  رشته  که  شباهتی 
مناطق مختلف کشور و از جمله زاگرس داشت، باعث 
شد تا خیلی زود در ایران گسترش پیدا کند و حدود 

سه سال پیش هم وارد کرمانشاه شد.
تک تک  رگ  و  خون  در  کشتی  به  عالقه  و  عشق 
که  نمی کند  هم  فرقی  دارد،  جریان  دیار  این  مردم 
به  هم  کوراش  وقتی  همین  برای  زن.  یا  باشد  مرد 
شد،  راه اندازی  کرمانشاه  در  آلیش  کشتی  مانند 
بخش  در  هم  رشته  این  که  می کردند  فکر  خیلی ها 
بانوان مثل آلیش خوب رشد می کند و از سرآمدان 
کوراش در ایران می شویم؛ رویایی که رنگ حقیقت 

به خود نگرفت.
راه اندازی  از  سالی  اینکه حدود سه  وجود  با  و حاال 
و  رشد  اما  می گذرد،  کرمانشاه  در  بانوان  کوراش 
پیشرفت خاصی در این رشته نداشته ایم و در مقابل 
و  مازندران  همدان،  اصفهان،  مانند  استان هایی 

لرستان در آن رشد قابل توجهی پیدا کرده اند.
و  کشور  قهرمانی  کوراش  مسابقات  که  هم  اخیراً 
از  ورزشکار   164 حضور  با  بانوان  ملی  تیم  انتخابی 
به میزبانی خراسان شمالی برگزار  23 استان کشور 
از  اعزامی کرمانشاه  بانوی ورزشکار  شد، سهم چهار 

مدال های این مسابقات هیچ بود.
از  یکی  کرمانشاه  بانوان  کوراش  مسئول  اما  و 
داشتن  عدم  را  استان  در  کوراش  رشد  عدم  دلیل 
اگر  است،  معتقد  و  می داند  رشته  این  به  ویژه  نگاه 
ما  شود،  فراهم  رشته  این  برای  الزم  زیرساخت های 
در  مازندران  و  اصفهان، همدان  مانند  هم می توانیم 

کوراش صاحب نام شویم.
این  به  پیش  هفته  یک  حدود  از  که  هاشمی  مریم 
در  ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  شده،  منصوب  سمت 
خصوص دیگر دالیل عدم رشد این رشته در کرمانشاه 
اظهار کرد: علیرغم اینکه رئیس هیئت ووشو استان 
این  برای رشد  زیادی  اخیر تالش  طی دو سه سال 
رشته داشته، اما بنا به دالیلی این تالش ها منجر به 

نتیجه نشده است.
عدم  دالیل  مهم ترین  از  شاید  کرد:  تصریح  وی 
ضعف  بتوان  را  کرمانشاه  در  بانوان  کوراش  رشد 
طرح های  اجرای  عدم  گذشته،  مدیریت های  در 
استعدادیابی و ضعف در مربیگری این رشته دانست.

مسئول کوراش بانوان در کرمانشاه اضافه کرد: با همه 
قهرمانی  مسابقات  برای  استان  ووشو  هیئت  این ها 
کوراش بانوان که چند روز پیش برگزار شد، وظایف 
خود را به خوبی انجام داد و تمام هزینه های اعزام را 

نیز پرداخت کرد.
بانوان  کوراش  خروج  برای  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
عنوان  دارد،  راهکاری  چه  فعلی  رکود  از  کرمانشاه 
مسئولیت  می شود  سالی  دو  یکی  حدود  کرد: 
نایب رئیسی هیئت ووشو استان را هم دارم و در این 
مدت با برنامه ریزی توانستم ووشو بانوان کرمانشاه را 
در مسیر رو به رشدی قرار دهم و در حال حاضر هم 
بیشترین مدال های جهانی تاریخ ورزش کرمانشاه را 
در این رشته داریم، بنابراین در تالشم تا برای کوراش 
و  باشیم  داشته  مدون  و  دقیق  برنامه ریزی  یک  نیز 
در کنار آن مسئولین باید کمک کنند تا یک سالن 

اختصاصی برای این رشته راه اندازی کنیم.
مربی  یک  باید  اول  گام  در  کرد:  تأکید  هاشمی 
دوره های  برگزاری  جهت  را  رشته  این  برجسته 
آموزشی برای مربیان کوراش استان دعوت کنیم تا 

در بحث مربیگری مشکالت این رشته برطرف شود.
وی افزود: در مراحل بعدی باید استعدادیابی گسترده ای 
را برای این رشته داشته باشیم تا طرف یک دوره دو تا 
سه ساله بتوانیم از شرایط فعلی خارج شویم و کوراش 

بانوان کرمانشاه هم در ایران مدال آور شود.

سهم کرمانشاه

از انتخابی تیم ملی کوراش 

بانوان؛ هیچ!

ورزشکار  بانوان  اساسه  کوثر  و  شهسواری  ندا 
به  تکواندو  و  پینگ پنگ  کرمانشاهی در رشته های 
ترکیه  و  قطر  کشورهای  در  برون مرزی  مسابقات 

اعزام شدند.
به گزارش ایرنا، ندا شهسواری پرافتخارترین بانوی 
پینگ پنگ باز کشورمان همراه با شیما صفایی دیگر 
بانوی ملی پیش ایرانی راهی دوحه شدند تا در 2 

رویداد مهم شرکت کنند.
رقابت های شهسواری که از یکشنبه 24 اسفند آغاز 
شده تا 2۷ اسفند ادامه می یابد. مسابقاتی که برای 
انتخابی المپیک است و بسیاری از کشورهای جهان 

در آن حضور دارند.
وی بالفاصله طی روزهای 2۸ تا 30 اسفند نیز در 
صورتی که از کسب سهمیه المپیک بازماند باید در 
مسابقات انتخابی دیگر که این بار میان کشورهای 
آسیایی برگزار می شود، حضور یابد. هدایت تیم ملی 
پینگ پنگ بانوان ایران بر عهده حمیده ایران منش 
المپیکی  بانوی  تنها  شهسواری  ندا  دارد.  قرار 
پینگ پنگ ایران است که در مسابقات 2012 لندن 

و 2016 ریودوژانیرو حضور داشته است.

مسابقات  در  کرمانشاهی  تکواندوکار  ناکامی 
ترکیه

ترکیه  میزبانی  به  که  تکواندو  بین المللی  مسابقات 
در جریان است با حذف ورزشکار کرمانشاهی حاضر 

در این رقابت ها همراه بود.
به گزارش ایرنا، در روز دوم هشتمین دوره مسابقات 
اساسه  کوثر  استانبول  شهر  در  ترکیه  بین المللی 
ملی پوش کرمانشاهی تیم ملی با کسب یک پیروزی 

و یک شکست از کسب مدال بازماند.
اساسه که در وزن ۵۷- کیلوگرم حضور داشت در 
دیدار نخست خود با حساب 14 بر صفر ورزشکاری 
از کشور میزبان را شکست داد و به مرحله بعدی 

رسید.
در  ایران  تکواندو  ملی  تیم  کرمانشاهی  ملی پوش 
مرحله یک هشتم نهایی به مصاف حریفی از اسپانیا 
رفت و در دیداری نزدیک با حساب 1۷ بر 16 نتیجه 

را به حریف واگذار و از ادامه مسابقات بازماند.
تیم ملی تکواندو بانوان ایران در این مسابقات موفق 
به کسب یک مدال طال، یک نقره و چهار برنز شدند.

با  تکواندو  بین المللی  مسابقات  دوره  هشتمین 
مختلف جهان  از کشورهای  ورزشکار  حضور ۵3۵ 

برگزار شد.
کیانی،  ناهید  سلطانی،  غزل  مومن زاده،  مهال 
ملیکا  نژاد،  ولی  یلدا  جوادی،  پریسا  اساسه،  کوثر 
میرحسینی و زهرا پوراسماعیل نمایندگان تکواندو 

ایران در این رقابت ها بودند.

۲ بانوی کرمانشاهی

به مسابقات برون مرزی 

اعزام شدند

هفته نامه آوای کرمانشاه

به صورت حضوری و تلفنی

آگهی می پذیرد

37230444 - 37272963
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خوش باش که پخته اند سودای تو دی              فارغ شده اند از تمنای تو دی

  قصه چه کنم که به تقاضای تو دی                   دادند قرار کار فردای تو دی

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت 
موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( را با شرایط 

زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:

1  به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و 
شیالتی( واگذار خواهد شد.

به صورت  موجود  وضعیت  و  انجام  مستحدثات  و  زیرساخت ها  داشتن  ملحوظ  با  واگذاری    2
قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.

3  حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( و قطعات آن برای 
شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

4  نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی )30( درصد آن هنگام انعقاد 
قرارداد و مابقی حداکثر طی شش )۶( قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می شود.

5  متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست 
)20( درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

6 بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با 
وضعیت موجود بوده و هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7  متقاضیان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در 
قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8  متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا 
در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.

9  عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری 
و شیالتی( واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 

10  از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره 
به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده اخذ می گردد.

11  صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین 
شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.

12  براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، ه، ز( وظایف هدایت، راهبری، 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای 

کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این شرکت می باشد.
13  شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آیین نامه های مربوط به معامالت دولتی و نیز قانون 

منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14  پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس 
مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، 

دامپروری و شیالتی( اقدام خواهد نمود.
15  در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16  شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17  هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

نسبت  به  درخواست  مورد  قطعات  یا  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناسان  تعرفه  هزینه    18
برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

19  متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمان بندی می بایست ظرف مدت یک ماه 
عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت 

استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1  دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2  دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3  عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
4  احراز توانایی مالی )ارائه صورتحساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5  سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6  مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7  بومی استان بودن)ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به مدت شش )۶( ماه، با مراجعه به سایت شرکت 
به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز 
به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به 
آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(، نبش کوچه گیتا، پالک 8، دفتر مدیریت تملک و 
واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. ضمناً برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت 
شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواست های سرمایه گذاران 

جمع بندی و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

فراخوان عمومی 99-12 

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1

اردبیل

180,000 اسماعیل خان مالداشیبیله سوار
200,000 خوجین خلخال2
700,000 مغان )فاز 2(پارس آباد3
1,400,000 مغان )فاز 4(پارس آباد4
260,000 دامنهفریدناصفهان5
آذربایجان 6

شرقی
179,000 هوراندهوراند

240,000 اهراهر7
8

آذربایجان 
غربی

1,610,000 مرکز آموزشمیاندوآب
10,000 مهلذانخوی9
70,000 درشکسلماس10
11

بوشهر
1,430,000 تنگستانتنگستان

1,470,000 دیردیر12
1,200,000 بویریدشتستان13
31,326 آب باریککهنوججنوب کرمان14

چهارمحال و 15
30,000 بلداجیبروجنبختیاری

16

خراسان 
جنوبی

بشرویه
69,000 بشرویه

200,000 غنی آباد17
18

بیرجند
30,116 خنگ )بارگاه زرشک( نوده

1,023,225 دشت بجد19
498,413 دشت چهکند )بارگاه زرشک(20
21

خوسف
385,806 گلوند

172,009 محمدیه22
23

درمیان
83,700 درمیان

159,050 نوغاب)بارگاه زرشک(24
25

زیرکوه

904,985 تجنود
230,033 زیرکوه26
123,394 زیرکوه )بارگاه زرشک( افین27
45,548 همایون)بارگاه زرشک(28
29

سرایان
400,000 آیسک

400,000 سرایان30
31

سربیشه

40,657 دشت گلندر )بارگاه زرشک(
1,950,000 سد سیاهو32
72,000 سربیشه33
320,000 سیاهو)بارگاه زرشک(34
310,000 مرتع دشت35
36

فردوس
قائن

116,000 فردوس
60,000 اسفشاد )بارگاه زرشک(37
35,492 چاهک)بارگاه زرشک(38
50,000 خونیک سفلی )بارگاه زرشک(39
125,000 قائن40
496,939 کالته قصاب41

وندیک )بارگاه زرشک( 42
208,581 محمدآباد علم2

43
نهبندان

300,000 احمداباد
80,000 نهبندان44

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

خراسان 45
رضوی

290,000 ترشیز گلستانکاشمر

490,000 کالته امام جمعهدرگز46

47
خراسان 

شمالی

مانه و 
200,000 امام رضا )فاز3(سملقان

مانه و 48
40,000 امام رضا )فازهای1و2(سملقان

20,000 نوترکیایذهخوزستان49

سیستان و 50
1,200,000 زیردان )فاز اول(چابهاربلوچستان

150,000 خمارکخدابندهزنجان51

52

فارس

130,000 انجیرک ایجاستهبان

400,000 فجرایزدخواستزرین دشت53

280,000 دودج آبادفسا54

165,000 چم گلممسنی55

66,890 نودهکتاکستانقزوین56

320,000 چیل آبادارزوئیهکرمان57

58
کرمانشاه

50,000 ده باوکهروانسر

1,000,000 گندمبانقصرشیرین59

کهگیلویه و 60
بویراحمد

310,000   دشت مازه طولیانکهگیلویه 

280,000 ماهورگچساران61

62

لرستان

400,000 چشمه سلطانازنا

100,000 تختاب واشیانالیگودرز63

800,000 چغاگرگالیگودرز64

420,000 چغا بهرامدورود65

66
بروجرد

271,000 شب ماه

450,000 شب ماه )2(67

120,000 خندابخندابمرکزی68

69

هرمزگان

530,000 آبنمارودان

8,660,000 بارقبشاگرد70

50,000 شمیلبندرعباس71

72
همدان

3,529 حرم آبادمالیر

2,000 عمانرزن73

74

یزد
خاتم

500,000 چاهک

64,000 مروست75

750,000 فدکمیبد76

36,412,693 جمع

واگذاری شهرک گلخانه ای دامنه واقع در شهرستان فریدن 
استان اصفهان به صورت اجاره می باشد.

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1
اردبیل

100,000 آنگوتالرگرمی

مشکین 2
400,000 جغتایشهر

آذربایجان 3
شرقی

1,586,000 مرندمرند

212,000 سرابسراب4

آذربایجان 5
320,000 سریل آبادبوکانغربی

6

خراسان 
جنوبی

210,000 ارسکبشرویه

280,000 مارکوهبیرجند7

8
سربیشه

182,594 سربیشه

600,000 سیاهو9

10
کرمانشاه

160,000 قروتکگیالن غرب

6,000 پریوههرسین11

12

یزد

50,000 اسدآبادابرکوه

500,000 حاجی آباداشکذر13

500,000 خورمیزاتمهریز14

15

میبد

480,000 بفروئیه

480,000 شهیدیه16

420,000 ندوشن17

6,486,594 جمع

ف
دی

ر

عنوان شهرستاناستان
شهرک

مساحت برای 
فراخوان )مترمربع(

1
بوشهر

1,230,000 تنوبدیلم

800,000 زیارتدشتی2

550,000 سیاهوسربیشهخراسان جنوبی3
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در خصوص شهرک شیالتی حسنلنگی متقاضی الزامًا می بایست سهم 
هزینه های احداث زیرساخت و تأسیسات مشترک عمومی را با قیمت ارزیابی 

کارشناسی روز به صورت نقدی پرداخت نماید.
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آن چنان که می دانید دوومیدانی قدیمی ترین رشته های 
ورزشی است که نامش از ریشه یونانی اتلوس به معنی 
انسان  تاریخ  اندازه  به  و  شده  گرفته  تالش  و  مبارزه 
ورزشی  سایت های  و  کتاب ها  گواه  به  دارد.  قدمت 
و  پرش  دو،  مسابقات  اولین  برگزاری  پیشینه  خبری، 
ایرلند بازمی گردد و همین  پرتاب در جهان به یونان و 
اشارات نشان از مقبولیت و محبوبیت این رشته ورزشی 
رشته  این  ردپای  وقتی  اما  دارد.  جهان  مردم  بین  در 
به  ورزشکار  بانوان  بحث  و  می شود  کشیده  ایران  به 
میان می آید قضیه کمی متفاوت می شود. بانوان ایرانی 
برای ابراز وجود و نشان دادن توانایی ها و استعدادهای 
خود در ورزش، موانع بسیاری پیش رو دارند و عبور از 
هرکدام از این موانع، مانند خان های شاهنامه سخت و 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  اینکه  با  است.  نشدنی  گاه 
چندماه پیش اظهار داشتند که: سند توسعه ورزش زنان 
ایران برای نخستین بار در حال تدوین است و هدف آن 
سرمایه گذاری مبنایی در این حوزه است و باید حضور 

زنان پررنگ شود و...
فرهنگی  مدیریتی،  تنگ نظری های  و  مشکالت  اما 
همچنان پابرجاست. با این همه و در میان این مرارت ها 
اما کسانی هستند که دوام می آورند و به  و دشواری ها 
توانایی  سارا  با  شماره  این  در  می دهند.  ادامه  راه شان 
یکی از ورزشکاران و مربیان موفق کرمانشاهی در رشته 

دوومیدانی به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

دوران کرونا را چطور سپری می کنید؟
به  و  به طور منظم  را  تمریناتم  ایام سعی کردم  این  در 
با  کمتر  می شود  باعث  زیرا  بدهم؛  انجام  فعال  شکل 
موضوع  این  و  بشوم  مواجه  روحی  و  مشکالت جسمی 

همیشه در زندگی ام تأثیر مثبتی داشته است.

استان  در  جایگاهش  و  دوومیدانی  ورزش  درباره 

کرمانشاه بگویید.
رشته  قولی  به  و  ورزشی  رشته  اصلی ترین  دوومیدانی 
به  بودنش کمتر کسانی  دلیل دشوار  به  که  است  مادر 
افراد سخت کوش و  سمت این رشته می روند و معموالً 
آوردن  دست  به  برای  باالیی  انگیزه  و  توان  که  بااراده 
جایگاه دارند برای آن می جنگند که شامل دو، رشته های 
و  است  پرتاب  و  پیاده روی  پرش،  استقامت،  و  سرعت 
نیاز چندانی به امکانات و تجهیزات پیشرفت هایی ندارد. 
خوشبختانه این رشته در کرمانشاه از وضعیت مناسبی 
برخوردار است و قهرمانان زیادی در زمینه های مختلف 
این ماده رشد و پرورش داده شده اند که همین موضوع 

باعث ایجاد انگیزه در عموم مردم شده است.

شرایط این رشته ورزشی و نگاه مسئولین به شما 
چگونه است؟

من  نظر  از  ورزشی  رشته  این  شرایط  مهم ترین  از 
داشتن روحیه و اراده قوی برای ادامه دادن و پذیرفتن 
مسئولین  نگاه  متأسفانه  است.  رشته  این  سختی های 
نسبت به این رشته بسیار ضعیف و مأیوس کننده است و 
منجر به پایین آمدن عملکرد بانوان در این رشته ورزشی 

شده است.

به  نسبت  کرمانشاهی  بانوان  به خصوص  و  مردم 

رشته شما چه واکنشی دارند؟
به  بسته  واقع  در  مردم  واکنش  ندارند.  ثابتی  واکنش 
نسبت  به  که  است  رشته  این  از  شناخت شان  و  درک 
سال های قبل می توانم بگویم بسیار بهتر شده؛ زیرا درک 

مردم از این رشته ارتقا یافته است.

به عنوان کسی که مربیگری را هم تجربه کرده چه 
توصیه ای برای بانوان دارید؟

دارند  که  محدودیت هایی  دلیل  به  بانوان  از  بسیاری 
متأسفانه خانه نشین اند و من توصیه می کنم برای حفظ 
سالمت جسم و روح شان و به دست آوردن تناسب اندام 

ورزش کنند.

اگر موافق باشید از عالیق و سالیق تان هم بپرسم. 
که  رمانی  آخرین  رمان هستید؟  اهل خواندن  آیا 

خوانده اید چه بود؟
تا  می کند  کمک  من  به  رمان  خواندن  به طورکلی  بله، 
نیفتاده  اتفاق  من  برای  زندگی  در  که  رویدادهایی  از 
درس بگیرم و یک جورهایی در الگوبرداری به من کمک 
می کند. سه رمانی که اخیراً خوانده ام رمان های یاسمن، 
ترجمه  رمان های  به مطالعه  و  است  و خانه خانه  غزال 
چندان عالقه ای ندارم. در این رمان ها، غزال را بیش از 
همه دوست داشتم و توانستم با آن ارتباط بهتری بگیرم. 

به نظرم داستان جالبی داشت.

شعر  از  بیت  یک  هستید؟  هم  خواندن  شعر  اهل 
موردعالقه تان که برای مدتی است با خود زمزمه 

می کنید؟
از  یکی  هستم.  عالقه مند  هم  خواندن  شعر  به  بله 
شعرهایی که همیشه با خودم زمزمه می کنم، این است:

من با توام
من در تو نگاه می کنم

در تو نفس می کشم
و زندگی مرا تکرار می کند

به سان بهار، که آسمان را و علف را،
پاکی آسمان

در رگ من ادامه می یابد.

اهل تماشای فیلم هستید؟
بله، فیلم دیدن یکی از تفریحات من است.

کارگردان و ژانر موردعالقه تان؟
به کارهای جیمز کامرون و عباس کیارستمی عالقه مندم 

و کارهایشان را بسیار می پسندم.

نرخ  مطالعه  به خودی خود، سرانه  که  ما  در جامعه 

فاجعه باری دارد، ترجیح شما کتاب خواندن است 
یا فیلم دیدن؟

به شخصه فیلم دیدن را ترجیح می دهم. برای من که 
زمان آزاد کمی دارم، فیلم دیدن امکان پذیرتر از کتاب 

خواندن است.

مجازی  بگویید. فضای  مجازی هم  از فضای  خب، 
و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر و 

تلگرام را برای جامعه ایرانی مفید می دانید؟
استفاده  فضا  این  از  کاری  زمینه  در  که  کسانی  برای 
می کنند بله، مناسب است. چون باعث پیشرفت و رونق 
ارائه  مفیدتر  را  همه چیز  می توانند  و  می شود  کارشان 
دهند. اما برای کسانی که فعالیت کاری ندارند می توانم 
بگویم این فضا هم زمان بر است و هم هزینه باالیی دارد.

از  شما  اطالعاتی  و  مطالعاتی  منابع  از  میزان  چه 
فضای مجازی است؟

تقریباً می توانم بگویم بیشتر منابع اطالعاتی من از این 
فضا به دست می آید.

وقت  مجازی  فضای  برای  مقدار  چه  روز  در 
می گذارید؟

و  فضا  این  به  من  روز  از  نیمی  تقریباً  حاضر  حال  در 
جستجو در این فضا سپری می شود.

از  اکنون  گفتید؛  سالیق تان  و  عالیق  از  خب، 
دغدغه تان  مهم ترین  بگویید.  هم  دغدغه های تان 

در مورد ایران؟
در حال حاضر تنها دغدغه ام برای ایران، ریشه کن شدن 

این بیماری است.

مهم ترین دغدغه تان در مورد کرمانشاه؟
آبادانی بیشتر شهر و ایجاد شرایط شغلی مناسب برای 
جوانان و باال رفتن سطح درآمد و بهبود اوضاع معیشتی 

مردم از مهم ترین دغدغه های من برای کرمانشاه است.

مهم ترین دغدغه تان در زندگی شخصی؟
دل تنگی ام  شخصی ام  زندگی  در  من  دغدغه  مهم ترین 

برای عزیزان است که در کنار من نیستند.

به  دارید  دوست  آنچه  سواالت،  این  از  فارغ 
مخاطبان ما بگویید.

سیاسی،  چه  و  ورزشی  نظر  از  چه  ما  جامعه  امیدوارم 
اقتصادی و فرهنگی رو به بهبود باشد و هر چه سریع تر 

ردپای این ویروس از بین برود.

گفت وگوي آواي کرمانشاه با سارا توانایی، مربی دوومیدانی

بانوان کرمانشاهی
برای سالمت جسم و روح شان

ورزش کنند 

صبا شیخی
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