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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

کرونای انگلیسی می تواند 
به سرعت تخت های 
بیمارستانی را، ُپر کند

دعوت
۶ کشتی گیر کرمانشاهی
به اردوی تیم های ملی

نظارت، تعصب، خشونت
یادداشتی از محسن حسین خانی

به بهانه راه یابی کتاب »نیوکاسل« 

به جمع 10 مجموعه داستان برتر سال 98

فرماندار کرمانشاه
با اشاره به کاهش استفاده از ماسک:

نگذاریم
خاطرات تلِخ کرونایی

تکرار شود

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه

خطاب به شهرداران:

برای ایام نوروز
شهر را شاداب کنید

اما محِل تجمع درست نکنید

گفت وگوي آواي کرمانشاه با لیال بیوک زاده
روان شناس کودکان استثنایی

با تمرکز روی آموزش کودکان 
ناجی نسلی باشیم
که آینده ساز هستند

انتقادات شهریار حیدری عضو مجمع نمایندگان استان با پاسخ کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، همراه شد

جدال نماینده و بازرگان

صفحه 5

انرژی روزهای اول را ندارد، یا حداقل من این طور تصور 
می کنم. از پشت ماسک شاید خیلی خوب نشود چهره 
خوبی  به  چشم ها  اما  داد،  تشخیص  را  آدم ها  خسته 
گذشت  از  بعد  که  خستگی  خستگی اند،  این  گویای 
سه ساِل سخت در کرمانشاه حاال در چشمان هوشنگ 

بازوند استاندار کرمانشاه به خوبی دیده می شود.
احوالپرسی  و  سالم  از  بعد  و  می نشیند  میز  پشت 
ندارم  چندانی  وقت  خدمتم.  در  بفرمایید  می گوید 
یادآوری  با  و  می کنم  شروع  سریع  همین  برای  و 
از  بعد  زمان  آن  می گویم:  پیش  سال  سه  مصاحبه 
100 روز کاری سراغتان آمدیم و حاال بعد از بیش از 
1000 روز کار در کرمانشاه سراغتان آمدیم تا مروری 

کنیم بر کارهای کرده و نکرده طی این مدت.
می گویم خالصه بگویید این سه سال چطور گذشت؟ 
سال  سه  این  اینکه  می گوید:  و  می کند  مکث  کمی 
بعد  و  بود  خوب  هم  و  بود  بد  هم  گذشت  چطور 
دوباره سکوت می کند و انگار اصل مطلب یادش آمده 

می گوید: اما در مجموع سه ساِل سخت بود.
وقتی من آمدم، کرمانشاه با بحرانی به اسم »بیکاری« 
مواجه بود، بحرانی بسیار سخت که هنوز هم درگیرش 
هستیم و هنوز از آن خارج نشده ایم. از همان روزهای 
اول برای برون رفت از این بحران، آسیب شناسی این 
کار  این  برای  و  دادیم  قرار  کار  در دستور  را  معضل 
سندهای مختلفی از جمله سند آمایش، سند اقتصاد 
تهیه   ... و  تولید، سند سرمایه گذاری  مقاومتی، سند 
که  می داد  نشان  را  این  اسناد  تمام  خروجی  و  شد 
کرمانشاه برای برون رفت از این بحران باید به سمت 

مسائل اقتصادی برود.
را  موضوع  همین  استآن هم  اقتصادی  شاخص های   
تایید می کرد که اوضاع اقتصادی استان خوب نیست 

و باید به سمت رونق این حوزه پیش رفت.
اول  رتبه  فالکت  شاخص  در  سال ها  آن  در  استان 
آخر  کسب وکار،  فضای  بهبود  در  و  داشت  را  کشور 
کشور بودیم و با بیکاری 21.6 درصدی سال 1396 
هم عماًل جزو استان های اول بیکار کشور بودیم، اما 

اساس  بر  گرفته  صورت  کارهای  و  اسناد  خروجی 
تا  شد  موجب  اسناد  این  در  شده  تدوین  برنامه های 
امروز کرمانشاه در شاخص فالکت در رتبه نهم کشور 
قرار گیرد و در بهبود فضای کسب وکار در حال حاضر 
استان هفدهم کشور هستیم و نرخ بیکاری استآن هم 

در پاییز امسال به 12.9 درصد کاهش یافته است.
تهیه  که  بود  اسنادی  اساس  بر  تماماً  اقدامات  این 
کردیم که در بحث نرخ بیکاری تا پایان سال گذشته 
نرخ  درصد  سه  سال  هر  و  رفتیم  پیش  برنامه  طبق 
نظر  به  امسال هم  و  دادیم  را کاهش  استان  بیکاری 
و  برسیم  اهدافمان  به  بتوانیم  سال  پایان  تا  می رسد 

سه درصد دیگر نرخ بیکاری استان را کاهش دهیم.
نرخ  به   1400 سال  پایان  تا  که  است  این  برنامه 
به  بتوانیم  می رسد  نظر  به  که  برسیم  بیکاری کشور 
این مهم دست پیدا کنیم، البته نصفش را ما هستیم 
و با لبخندی که از زیر ماسک هم به خوبی می توان 
تشخیص داد ادامه می دهد نصف دیگر سال آینده را 
و  بیاید  کرمانشاه  برای  خوبی  استاندار  یک  امیدوارم 

کارهای استان را ادامه دهد.
بعد که انگار دوباره یاد کار مهمی افتاده باشد لحنش 
جدی می شود و می گوید: یک اقدام ارزشمند در این 
سال ها همین بازگشایی مرز »خسروی« بود که بعد 
از سال ها توانستیم این مرز را بازگشایی کنیم و کنار 
رسمی  کردیم.  استان  در  هم  را  دیگر  مرز  سه  آن 
کار راحتی نیست که در یک استان سه مرز رسمی 
این  فراوان  رایزنی های  با  ما  و  تعریف کنید  بخواهید 

کار را پیگیری کردیم و به سرانجام رساندیم.
هم  سال  سه  این  دیگر  خوب  اتفاق های  از  یکی 
که  سال   25 از  بعد  بود.  کرمانشاه  شدن  کالن شهر 
تنها هشت کالن شهر در کشور داشتیم با پیگیری و 
رایزنی های بسیار کرمانشاه به عنوان نهمین کالن شهر 
جذب  در  مهمی  نقش  موضوع  همین  و  شد  معرفی 

سرمایه گذاران داشت.
پروژه  هم  دیگر  ارزشمند  کارهای  از  دیگر  یکی 
میلیارد   1500 با  که  است  کرمانشاه-حمیل  آزادراه 

انجام است و به نوعی  تومان سرمایه گذاری در حال 
زیرساخت ارتباطی ما را به سمت ایالم تقویت می کند، 
اما این میان برخی انتقاد کردند که این کار بیشتر به 
نفع ایالم است تا کرمانشاه و این در حالی است که 
با استان های هم جوار  ارتباطی ما  اگر زیرساخت های 
مرکزیتمان  منطقه  هاب  عنوان  به  نشود،  تقویت 
تضعیف می شود و استان های هم جوار به جای خدمت 
گرفتن از ما، سراغ استان های دیگر می روند، مثاًل اگر 
باشد  نداشته  کرمانشاه  به  مناسبی  دسترسی  ایالم 
در  و  می رود  خوزستان  سراغ  خدمت  گرفتن  برای 
و  خورد  غصه  باید  تنها  آزادراه  این  منتقدین  جواب 

سکوت کرده و از کنار حرفشان عبور کرد.
بعد دوباره سراغ کارهای دیگر این سه سال می رود و 
اصاًل یادش نیست که گفتم خالصه جواب سوالم را 
کارهای  از  یکی  هم  فرودگاه  می دهد:  ادامه  و  بدهد 
کشور  غرب  مرکز  کرمانشاه  بود.  سال  سه  این  مهم 
خدمت  هم جوار  استان های  به  آن  فرودگاه  و  است 
می دهد، بنابراین اگر باند فرودگاه دچار مشکل شود 
خدمات رسانی به غرب کشور مختل می شود، بنابراین 
از همان روزهای اول پیگیر احداث باند دوم فرودگاه 
پیشرفت  درصد   95 حدود  االن  که  بودیم  کرمانشاه 
که  هستیم  استان هایی  معدود  جزو  و  دارد  فیزیکی 

فرودگاهش دو باند پرواز دارد.
بدون اینکه حواسش به من و جلسه و وقت و سواالت 
می دهد:  ادامه  و  می کند  نگاه  را  دوردست ها  باشد 
بازگشایی مرز سومار هم کار بزرگی در این سه سال 
بود. االن روزانه 300 تا 400 کامیون از این مرز عبور 
سومار،  یعنی  رسمی  مرز  پنج  مجموع  در  و  می کند 
شیخ صله، پرویزخان، شوشمی و خسروی 40 درصد 
صادرات ایران به عراق را بر عهده دارند و ساالنه بدون 
دالر  میلیارد  برق، حدود سه  و  گاز  و  نفت  احتساب 
صادرات در استان از طریق این مرزها انجام می شود. 
مرز پرویزخان به تنهایی 16 درصد صادرات به عراق 

را به خود اختصاص داده که رقم کمی نیست.
ادامه در صفحه 4

استاندار کرمانشاه در گفت وگویی تفصیلی عنوان کرد:

سفارش پذیر نیستم
0 محبوبه علی آقایی*0

آگهی مزایده عمومی فروش اموال

و تجهیزات اسقاطی و مستهلک

م الف 2639                                                 تاریخ انتشار: 99/12/3

و  مستهلک  تجهیزات  و  اموال  فروش  عمومی  مزایده  دارد  نظر  در  کرمانشاه  آموزش وپرورش  اداره کل 
دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   1099003297000004 فراخوان  شماره  به  اسقاطی 
برگزار نماید. لیست مشخصات فنی مزایده مذکور در سامانه ستاد بارگذاری گردیده است. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 250/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بی قیدوشرط بانکی و یا 
رسید واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره ir 040100004056031207595521 بانک مرکزی به 
اداره کل آموزش وپرورش  شماره شناسه واریز 952127556121731237520091111111 )سپرده 

استان کرمانشاه( واریز گردد.
توجه

 تأکید می گردد شرایط کامل موضوع مزایده در سامانه ستاد بارگذاری گردیده است که مزایده گران 
می بایست دقیقاً منطبق با آن مشخصات اقدام نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29 لغایت 
14 ظهر روز سه شنبه 1399/12/05

آخرین مهلت زمان بارگذاری مدارک و تحویل فیزیکی پاکت الف )ضمانت نامه( به این اداره کل: تا ساعت 
14 ظهر روز یک شنبه مورخ 1399/12/17 می باشد.

اداره کل  در   1399/12/18 مورخ  دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  پاکت ها:  بازگشایی  مکان  و  زمان 
آموزش وپرورش استان کرمانشاه- خیابان شهید مصطفی امامی- جنب پارک معلم- دبیرخانه اداره کل 

آموزش وپرورش استان.
شماره تلفن- 083-38231328
شماره نمابر: 083-38214918

اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه

مسئله خشونت در کرمانشاه
با حضور مسئولین در دانشگاه رازی بررسی شد

روایت حال و هوای کرمانشاه
با جوهر خون
عکس تزیینی است

بیش از یک دهه از قدرت گرفتن کیوان کاشفی و یاران 
این  در  می گذرد.  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  در  همراهش 
دوران طوالنی عملکرد اتاق کرمانشاه با انتقادهایی همراه 
بوده است. اما به دلیل اینکه این انتقادات عموماً در دوران 
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع معادن مطرح 
به زودی  و  نگرفته  خود  به  جدی  صورت  هیچ گاه  شده 
نامی  روزها،  این  حال  این  با  است.  شده  فراموش  هم 
قدرتمندتر از کاندیداهای اتاق بازرگانی در برابر کیوان 
کاشفی و همراهان او قرار گرفته  است. شهریار حیدری 
که در مجلس فعلی سمت نائب رئیسی کمیسیون مهم 
امنیت ملی و سیاست خارجی را بر عهده دارد چند روز 
انتقاداتی  با یکی از خبرگزاری ها،  پیش در گفت وگویی 
به عملکرد اتاق بازرگانی کرمانشاه و در رأس آن کیوان 
برخی  واکنش  با  هم  که  انتقاداتی  کرد.  عنوان  کاشفی 
رسانه های همسو با کاشفی مواجه شد و هم خود کاشفی 
سعی کرد در برابر این اظهارات موضع بگیرد. مواضع و 
پاسخ  حیدری  شهریار  تندتر  واکنش  با  که  پاسخ هایی 
تنش  سطح  که  داد  نشان  حیدری  جوابیه  شد.  داده 
او  همراهان  و  کاشفی  که  است  آن  از  و جدی تر  باالتر 
کرده  ایجاد  خوب  مجالی  اظهارات  این  می کردند.  فکر 
زیر  پیش  از  بیش  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  عملکرد  تا 

ذره بین قرار بگیرد.
صفحه 3
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خبر

به  کارت  هنر  اهدا  نمادین  مراسم 
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، 
استاندار  بازوند  هوشنگ  حضور  با 
دولت  شهدای  سالن  در  کرمانشاه 

برگزار شد.

هنرمندان »کرمانشاه« را برجسته 
کنند

با  آیین،  این  در  کرمانشاه  استاندار 
مشارکت  برای  هنرمندان  از  دعوت 
استان،  پیشرفت  و  توسعه  در  جدی 
با معرفی ظرفیت ها،  از آن ها خواست 

»کرمانشاه« را برجسته کنند.
اینکه  کرد:  اظهار  بازوند  هوشنگ   
مقام معظم رهبری در سفر به استان 
کرمانشاه از این استان به عنوان چهره 
زیبای ایران اسالمی یاد کردند، زائیده 
استان  این  هنرمندان  آثار  و  تفکرات 
برای  خوبی  سرمایه های  که  است 

استان هستند.
وی ادامه داد: شاید چهره زیبای ایران 
نمونه  صدها  و  مثال  هزاران  اسالمی 
عینی در استان داشته باشد، اما قطعاً 
چند نمونه بارز آن را می توان به آثار 

هنرمندان این استان مربوط دانست.
کرمانشاه  استاندار  ایسنا؛  گزارش  به 
خیلی  برای  هنرمندان  اینکه  بیان  با 
از  هستند،  نماد  و  الگو  جوانان  از 
هنرمندان استان برای مشارکت جدی 
دعوت  استان  پیشرفت  و  توسعه  در 
می تواند  هنرمندی  هر  افزود:  و  کرد 
جاذبه های  معرفی  در  اثرگذاری  نقش 
خصوصاً  باشد،  داشته  استان  این 
اعتماد  مورد  عمدتاً  هنرمندان  اینکه 
مردم بوده و به عنوان نماینده استان 

می توانند کرمانشاه را برجسته کنند.

بازوند ادامه داد: این انتظار از هنرمندان 
پیشرفت  و  توسعه  برای  که  هست 
باشند،  داشته  جدی  مشارکت  استان 
از گذشته مهد  اینکه کرمانشاه  به ویژه 
را  سرمایه  این  باید  و  بوده  هنرمندان 

حفظ و به آیندگان منتقل کنیم.
خسارت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
شیوع  دلیل  به  هنرمندان  به  وارده 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اقدام  کرونا، 
توزیع  و  طراحی  بر  مبنی  اسالمی 
را  هنرمندان  از  حمایت  و  کارت  هنر 
پسندیده عنوان کرد و افزود: کرونا بعد 
اقتصاد  خصوصاً  و  اقتصاد  سالمت،  از 
نرم افزاری را تحت تأثیر سوء قرار داده 
است، کرونا به طور متوسط 15 درصد 
از  کشورها  همه  ملی  ناخالص  تولید 
تأثیر  تحت  را  اسالمی  ایران  جمله 
انجام شده  لذا حمایت های  قرار داده، 
شایسته  هنرمندان  از  شرایط  این  در 

تقدیر است.
اقدامات  نوع  این  داد:  ادامه  وی 
حمایتی دولت علی رغم همه مشکالت 
از تحریم ها  ناشی  اقتصادی که عمدتاً 
نشان  و  است  تقدیر  شایسته  است، 
به  امید  و  تدبیر  دولت  ویژه  نگاه  از 

هنرمندان دارد.
مسئول ارشد اجرایی استان کرمانشاه 
شرایط  به  هم  اشاره ای  ادامه  در 
و  داشت  کرمانشاه  استان  کرونایی 
شهرستان  هشت  هم اکنون  گفت: 
شش  و  آبی  وضعیت  در  کرمانشاه 
و  هستند  زرد  وضعیت  در  شهرستان 
حیث  از  استان  وضعیت  مجموع  در 
بیماری کرونا خطرناک است و  شیوع 
کمین  در  انگلیسی  کرونای  بی تعارف 
استان است. بیماری که بر اساس نظر 

خطرناک تر  درمان  کادر  و  پزشکان 
بوده و تلفات آن هم باالتر است.

رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
فاصله گذاری و شیوه نامه های بهداشتی 
شدن  خطرناک  از  جلوگیری  برای 
راستا  این  در  گفت:  استان،  وضعیت 
به روی  را  امروز مرزهای کرمانشاه  از 

مسافران بستیم.
برای  تا  خواست  هنرمندان  از  وی   
با  استان  شدن  درگیر  از  جلوگیری 
تا  بوده  پای کار  بیماری  چهارم  موج 
عیدمان  و  نشویم  گرفتار  خدانکرده 

عزا نشود.

در  هنری  رشته های  خالی  جای 
دانشگاه های کرمانشاه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمانشاه نیز در این آیین، با اشاره به 
در  هنری  رشته های  خالی  جای 
ورود  خواستار  کرمانشاه،  دانشگاه های 

مراکز آموزش عالی در این زمینه شد.
تعطیلی  به  اشاره  با  فاضلی،  بهرام   
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر استان با دارا بودن یازده رشته از 
جمله موسیقی، روابط عمومی، عکاسی 
دلیل  به   1398 سال  از  نقاشی  و 
مصوبه تعطیلی مراکز علمی کاربردی 
دولتی، گفت: دانشکده هنر و معماری 
دانشگاه رازی سال هاست فعالیت دارد، 
معماری  در رشته  تنها  ولی هم اکنون 
دانشجو می پذیرد و این در حالی است 
که این استان مهد پرورش ادبا، شعرا و 

نویسندگان بزرگی است.
در  کرمانشاه  کرد:  اضافه  فاضلی 
جمله  از  هنری  مختلف  حوزه های 
موسیقی، شعر، نویسندگی، خوشنویسی 

و  داشته  بزرگانی  تجسمی  هنرهای  و 
دارد و شایسته نیست در مهد پرورش 
این هنرمندان بزرگ، رشته های هنری 

دانشگاهی نداشته باشیم.
وی با اشاره به ضروری بودن اهتمام به 
ایجاد رشته های هنری در دانشگاه های 
کرمانشاه  استاندار  از  گفت:  کرمانشاه، 
تقاضا داریم به عنوان یکی از مباحث 
پیگیر  هنر  و  فرهنگ  حوزه  کلیدی 
راه اندازی رشته های هنری در دانشگاه  

رازی کرمانشاه باشند.
استان  در  هم اکنون  شد:  یادآور  وی 
هنرجو   250 با  هنرستان  دو  کرمانشاه 
داریم که همه هنرجویان آن ها برای ادامه 

تحصیل باید راهی دیگر استان ها شوند.
 فاضلی در ادامه با بیان اینکه در دولت 
برای  زیربنایی  اقدامات  امید  و  تدبیر 
هنری  و  فرهنگی  شاخص های  ارتقای 
انجام شده، گفت: شاید به جرات بتوان از 
طراحی و توزیع هنرکارت به عنوان یکی 

از شاخص ترین این اقدامات یاد کرد.
 2100 تاکنون  کرد:  اضافه  فاضلی 
کرمانشاه  استان  هنرمندان  از  نفر 
درخواست هنر کارت داده اند که برای 
 1.5 بالعوض  کمک  آن ها  نفر   1790

میلیون تومانی واریز شده است.
از  نفر   وی: هم اکنون هنرکارت 800 
هنرمندان استان کرمانشاه وارد استان 
حال  در  هنرکارت ها  این  که  شده 

توزیع بین هنرمندان است.
در پایان این مراسم هنر کارت تعدادی 
از هنرمندان استان کرمانشاه به آن ها 

تحویل داده شد.

لزوم  بر  تاکید  با  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  معاون 
در  نباید  گفت:  نوروز،  ایام  در  شهرها  سازی  شاداب 
این ایام اِلمان یا مکانی ایجاد شود که موجب تجمع و 

ازدحام و شیوع بیماری شود.
بیان  با  استان  شهرداران  نشست  در  ساالری  مهرداد 
اینکه اسفند، ماِه پُرکاری برای شهرداران است، گفت: 
برای  سختی  سال  کرونا،  شرایط  به  توجه  با  امسال 
شهرداران بود و ماه پایانی سال هم به جهت پرداخت 

حقوق و پاداش پایان سال سختی های بیشتری دارد.
وی افزود: ا ین انتظار هست که شهرداران همه توان 
اجازه  منابع  تأمین  با  و  گرفته  بکار  را  خود  مدیریتی 
ندهند هیچ کارگر و نیروی شهرداری شب عید دست 

خالی خانه برود.
ساالری با اشاره به وجود بیماری کرونا گفت: امسال 
به گونه ای  شهرها  زیباسازی  و  پاک سازی  باید  عید 
متفاوت انجام شود و هم حال و هوای شهر باید شادابی 
و نشاط را به شهروندان منتقل کند و هم نباید المان 
شیوع  و  مردم  تجمع  باعث  که  شود  ایجاد  محلی  یا 

بیماری شود.
وی افزود: شاداب سازی محیط شهری باید به صورت 
پراکنده صورت گیرد تا ضمن ایجاد شادابی و نشاط در 

شهر از تجمع مردم پیشگیری کند.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  معاون 
شهرداران باید به نظافت اطراف شهر هم توجه کرده 
هم  را  شهرها  اطراف  زباله های  و  نخاله ها  حتماً  و 

جمع آوری کنند.
آخر  پنجشنبه  نزدیکی  به  اشاره  با  همچنین  ساالری 
سال و پنجشنبه غریبان گفت: در همین راستا مدیریت 
آرامستان ها به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

بیش از پیش ضروری است.
وی برگزاری هرگونه نمایشگاه عرضه کاال در روزهای 
فعالیت  افزود:  و  دانست  ممنوع  را  سال  پایانی 
سطح  در  سال  پایانی  روزهای  در  هم  دست فروشان 
شهرها باید مدیریت شود، طوری که باعث ایجاد تجمع 

و شلوغی نشود.
ساالری از تمام شهرداران خواست تا برنامه های خود 
را برای عید نوروز از قبل به معاونت عمرانی استانداری 
انجام  معاونت  این  موافقت  صورت  در  و  کرده  ارسال 
باید  تمامی شهرداران  نوروز هم  از عید  و پس  دهند 

گزارش کاری خود را به این معاونت تحویل دهند.
کاندیدایی  هیچ  علیه  یا  له  نباید  شهرداران 

جهت گیری داشته باشند
جلسه  این  در  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  معاون 
هم  شوراها  انتخابات  ثبت نام  نزدیکی  به  همچنین 
اشاره کرد و افزود: در این انتخابات برخی اعضای فعلی 
از  باید  شهرداران  و  کرد  خواهند  ثبت نام  هم  شوراها 
یا علیه کاندیداها به طور جد  هرگونه جهت گیری له 

خودداری کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با 
اشاره به قدرت سرایت باالی کرونای انگلیسی، عنوان 
تخت های  سرعت  به  می تواند  انگلیسی  کرونای  کرد: 

بیمارستانی ما را پُر کند.
استان  کرونای  ستاد  نشست  در  شکیبا  ابراهیم  دکتر 
در  کرونا  وضعیت  آخرین  به  آماری  ارائه  با  کرمانشاه 
استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 156 بیمار مبتال به 

کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.
وی افزود: شش شهرستان استان هم در وضعیت زرد 
کرونایی قرار داشته و مابقی شهرستان ها در وضعیت 

آبی هستند.
به گفته شکیبا تاکنون 1473 نفر در استان با تشخیص 

قطعی ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند.
وی گفت: از ابتدای اپیدمی بیماری تاکنون 125 هزار 
تست »پی سی آر« در استان گرفته شده که نتیجه 43 

هزار مورد آن مثبت بوده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان 
استان  در  انگلیسی  کرونای  از  موردی  تاکنون  اینکه 
مشاهده نشده، گفت: این نوع از ویروس قدرت سرایت 
و شدت بیماری باالتری دارد و همه گروه های سنی را 

درگیر می کند.
شدت  و  باال  سرایت  قدرت  به  توجه  با  افزود:  شکیبا 
این  درگیر  چهارم  موج  در  چنانچه  انگلیسی  کرونای 
نوع از ویروس شویم می تواند به سرعت همه تخت های 
درمانی که برای بیماران کرونایی آماده کرده ایم را پُر 
کند، لذا باید با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانع 

شکل گیری موج چهارم کرونا در استان شویم.
با بیان اینکه در حال حاضر تنها در مرکز کشور  وی 
گفت:  دارد،  وجود  انگلیسی  کرونای  تشخیص  امکان 
 14 اختیار  در  نیاز  مورد  تجهیزات  است  قرار  البته 
استان کشور قرار بگیرد که کرمانشاه نیز یکی از این 

استان ها خواهد بود.
پروتکل های  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
اعالم  طبق  گفت:  جامعه،  افراد  سوی  از  بهداشتی 
سازمان جهانی بهداشت اگر 95 درصد مردم از ماسک 
لذا  می شود،  متوقف  ویروس  چرخش  کنند،  استفاده 
باید در این زمینه بیشتر کار کرده و مردم را تشویق به 

استفاده از ماسک کنیم.
در  همچنین  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
پاسخ به این سوال استاندار که برآورد می شود تاکنون 
باشند،  شده  مبتال  کرونا  به  استان  مردم  درصد  چند 
گفت: برآورد می شود حداکثر 35 درصد مردم استان 

آلوده به ویروس کرونا شده باشند.
شکیبا هفته های آینده را هفته هایی حساس خواند و 
گفت: باید با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مانع 
شکل گیری موج چهارم کرونا شویم و همه کمک کنیم 
با  آتی  ماه های  در  تا  کنیم  عبور  سنگین  پیچ  این  از 
شرایط  جامعه  از  بزرگی  اقشار  واکسیناسیون  شروع 

بهتر شود.
از سوی  در این نشست مصوبات 24 گانه پیشنهادی 
دانشگاه علوم پزشکی استان به تصویب رسید که عمدتاً 
از  حول رعایت پروتکل های بهداشتی و لزوم استفاده 

ماسک در اماکن شلوغ بود.
بازارهای  به  ماسک  بدون  افراد  ورود  ممنوعیت 
سرپوشیده و مجتمع های تجاری و به کارگیری یک نفر 
به عنوان مراقب سالمت در این اماکن به منظور نظارت 
بر رعایت پروتکل ها و دادن تذکر به افرادی که رعایت 
خدمات  و  دهنده  خدمات  افراد  همه  الزام  نمی کنند، 
گیرنده به استفاده از ماسک در بازار روزها و میادین 
میوه و تره بار، الزام دست فروشان به استفاده از ماسک، 
لزوم استفاده از ماسک از سوی فعالین در بازارچه های 
مرزی، جلوگیری از برگزاری مراسم جمعه آخر سال و 
جمعه قریبان در آرامستان و الزام استفاده از ماسک از 
سوی افراد حاضر در آرامستان، ممانعت از ورود افراد 
ادارات، تعیین فردی به عنوان مراقب  بدون ماسک به 
سالمت در پارک ها و تفرجگاه ها به منظور دادن تذکر 
رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  که  افرادی  به 
به  ماسک  بدون  افراد  ورود  از  ممانعت  و  نمی کنند 

بانک ها از جمله این مصوبات بود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه 
خطاب به شهرداران:

شهر را شاداب کنید

اما محِل تجمع درست نکنید

اهدا هنر کارت
به اصحاب فرهنگ کرمانشاه

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

کرونای انگلیسی

می تواند به سرعت تخت های 

بیمارستانی را، پُر کند

با  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه 
انتقاد از خاموشی های اخیر خیابان های شهر کرمانشاه، 
رانندگی  سوانح  وقوع  افزایش  در  را  موضوع  این 

تأثیرگذار دانست.
برق  خاموشی  داشت:  اظهار  فضل اهلل شیری  سرهنگ 
ترافیکی  ناایمن  بستر  ایجاد  در  شهری  خیابان های 
به ویژه  تصادف  کننده  عامل مستعد  و  بوده  تأثیرگذار 

برای عابران پیاده است.
وی افزود: در معابر شهری هم کاربری مسکونی و هم 
تجاری واقع شده و هر لحظه خطر ورود ناگهانی عابران 
پیاده در سطح معابر وجود دارد، لذا خاموشی های اخیر 
خیابان ای اصلی یا فرعی و بزرگراه ها می تواند در تأخیر 

رویت رانندگان اثرگذار باشد.
شیری همچنین با انتقاد نسبت به اینکه موانع، جداول 
خیابانی و گاردریل ها در راه ها بازتاب دهنده نور نیستند 
یا  شبرنگ  مثل  نور  بازتاب دهنده  تجهیزات  از  یا  و 
متأسفانه  گفت:  نیستند،  برخوردار  ترافیکی  رنگ های 
در معابر چاله ها و دست اندازهای غیرمعمول زیادی به 
علت نامناسب بودن زیرساخت های راه وجود دارد که 
تصادفات  و  خودروها  ناگهانی  مسیرهای  تغییر  باعث 

ناشی از آن می شود.
این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به سهم 55 درصدی 
استان  از کل تصادفات وقوعی  پیاده  تصادفات عابران 
امنیت  تأمین  خاطر  به  گفت:  امسال،  یازده ماهه  در 
است خاموشی ها  آسیب پذیر خوب  قشر  این  ترافیکی 

در معابر شهری به حداقل برسد.

سیر  به  اشاره  با  کرمانشاه  فرماندار 
نزولی استفاده از ماسک در کرمانشاه، 
از  جلوگیری  برای  خواست  مردم  از 
ورود به موج چهارم کرونا ماسک زدن 
را  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  و 

جدی بگیرند.
با  گفت وگو  در  رنجبر  فضل اهلل 
بودن  نزولی  از  تأسف  ابراز  با  ایسنا، 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  میزان 
شیوه نامه های بهداشتی در شهرستان 
کرونایی  وضعیت  گفت:  کرمانشاه، 
به  و  بوده  شکننده  شدیداً  شهرستان 
لذا  است،  نزدیک  زرد خیلی  وضعیت 
با کوچک ترین سهل انگاری شاهد موج 

چهارم کرونا خواهیم بود.

افزایش مبتالیان و  به  با اشاره  رنجبر 
ماه  آبان  به دلیل کرونا در  مرگ ومیر 
نکنیم  فراموش  نباید  گفت:  امسال، 
که در موج سوم بیماری در آبان ماه 
بیمارستان ها پُر از بیماران کرونایی و 
شرایط بسیار سخت بود، لذا با ماسک 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  زدن 
نگذاریم آن خاطرات تلخ در کرمانشاه 

تکرار شود.
بیان  با  ادامه  در  کرمانشاه  فرماندار 
کرونای  از  موردی  تاکنون  اینکه 
شهرستان  در  انگلیسی  جهش یافته 
با  گفت:  نشده،  مشاهده  کرمانشاه 
در  بیماری  شیوع  دلیل  به  حال  این 
مشاهده  احتمال  هم جوار  استان های 

وجود  کرمانشاه  در  انگلیسی  کرونایی 
خطر  احساس  حیث  این  از  و  دارد 

می شود.
با  جلسه  به  اشاره  با  سپس  رنجبر 
رعایت  تشدید  برای  کرمانشاه  اصناف 
بازار، گفت:  بهداشتی در  پروتکل های 
خواسته  اصناف  از  جلسه  این  در 
و  پاساژها  ورودی  درب  در  تا  شده 
مجتمع های بزرگ افرادی برای تذکر 
رعایت  و  زدن  ماسک  مورد  در  دادن 
فاصله گذاری به مردم مستقر شوند و 
مراکز  به  ماسک  بدون  افراد  ورود  از 

خرید جلوگیری شود.
به  هم  اشاره ای  ادامه  در  وی 
ساماندهی  برای  شده  انجام  اقدامات 

سال  پایان  بازار  در  دست فروشان 
داشت و گفت: با تصویب ستاد استانی 
کرونا از شهرداری خواسته شده برنامه 
و  دست فروشان  فعالیت  ساماندهی 
فاصله گذاری  رعایت  با  را  روزها  بازار 
و  طراحی  بهداشتی  شیوه نامه های  و 

اجرا کند.
اشاره  با  ادامه  در  کرمانشاه  فرماندار 
غریبان  پنج شنبه  مراسم  اینکه  به 
کرمانشاه  آرامستان  در  سال  آخر  و 
برگزار نمی شود، گفت: از مردم تقاضا 
داریم به هیچ عنوان در این دو روز به 

آرامستان مراجعه نکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح محدودیت 
گفت:  آرامستان،  در  افراد  حضور 
بستگان  از  نفر  هم اکنون حداکثر 10 
مراسم  در  حضور  اجازه  یک  درجه 
کرمانشاه  در  را  متوفیان  تشییع جنازه 
و در صورتی که شاهد شلوغی  دارند 
را  آرامستان  درب  باشیم،  ازدحام  و 

دوباره می بندیم.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به کاهش استفاده از ماسک:

نگذاریم خاطرات تلِخ کرونایی تکرار شود

انتقاد رئیس پلیس راهور 

کرمانشاه از خاموشی خیابان ها
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بیش از یک دهه از قدرت گرفتن کیوان کاشفی 
کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  در  همراهش  یاران  و 
اتاق  عملکرد  طوالنی  دوران  این  در  می گذرد. 
اما  است.  بوده  همراه  انتقادهایی  با  کرمانشاه 
دوران  در  عموماً  انتقادات  این  اینکه  دلیل  به 
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع معادن 
مطرح شده هیچ گاه صورت جدی به خود نگرفته 
این حال  با  فراموش شده است.  به زودی هم  و 
این روزها، نامی قدرتمندتر از کاندیداهای اتاق 
بازرگانی در برابر کیوان کاشفی و همراهان او قرار 
گرفته  است. شهریار حیدری که در مجلس فعلی 
سمت نائب رئیسی کمیسیون مهم امنیت ملی و 
سیاست خارجی را بر عهده دارد چند روز پیش 
در گفت وگویی با یکی از خبرگزاری ها، انتقاداتی 
به عملکرد اتاق بازرگانی کرمانشاه و در رأس آن 
با  هم  که  انتقاداتی  کرد.  عنوان  کاشفی  کیوان 
واکنش برخی رسانه های همسو با کاشفی مواجه 
شد و هم خود کاشفی سعی کرد در برابر این 
اظهارات موضع بگیرد. مواضع و پاسخ هایی که 
با واکنش تندتر شهریار حیدری پاسخ داده شد. 
جوابیه حیدری نشان داد که سطح تنش باالتر و 
جدی تر از آن است که کاشفی و همراهان او فکر 
می کردند. این اظهارات مجالی خوب ایجاد کرده 
تا عملکرد اتاق بازرگانی کرمانشاه بیش از پیش 

زیر ذره بین قرار بگیرد.
در ادامه نگاهی داریم به این سخنان و واکنش ها.

تجار  به  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  عملکرد 
آسیب زده است

و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالنغرب 
تجار  به  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  عملکرد 

کرمانشاهی آسیب زده است.
کرد:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  حیدری  شهریار 
قصرشیرین  و  اورامانات  منطقه  در  نفر  صدها 
بازرگانی  اتاق  اگر  که  داشتیم  تاجر  و  پیله ور 
کرمانشاه واقعاً مفید و مؤثر عمل می کرد، قاعدتاً 
تجارت  به  را  تاجر  و  تجارت  به  را  پیله ور  باید 
آن  برعکس  ولی  می کردیم؛  هدایت  بین المللی 

اتفاق افتاده است.
به  ما  بین المللی  تجار  اینکه  بیان  با  حیدری 
دلیل کم کاری و ضعف ساختاری اتاق بازرگانی 
کرمانشاه و عدم توانمندی و نبود خالقیت این 
اتاق به تاجر، تاجر به پیله ور و پیله ور به کارگر و 
بیکار تقلیل داده شده اند، گفت: روال و کارکرد 
اتاق بازرگانی کرمانشاه موجب آسیب به تاجران 

شده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  نایب رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
این  انتخابات  به  بازرگانی هر دوره نزدیک  اتاق 
انباشت  را  پیله وران  و  تجار  تعدادی کارت  اتاق 
می کند، گفت: با همان تعداد کارت رأی می آورند 

وگرنه رأی تاجران را ندارند.
و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالنغرب 
کرد: اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه وجاهتی در بین 
تاجران دارد خود را در معرض نقد قرار بدهد و 
برای این کار در مکانی مشخص تاجران را دعوت 
کند تا نقدهای خود را به عملکرد اتاق بازرگانی 
بیان کنند و اگر اتاق بازرگانی عملکردی شفاف 

و مثبت دارد، خود را در معرض نقد قرار بدهد.

در  همسایه  کشورهای  تجاری  اطالعات 
اختیار تاجران قرار نمی گیرد

که  دانست  این  را  این مشکالت  دلیل  حیدری 
اطالعات تجاری و اقتصادی کشورهای همسایه، 
قرار  تاجران  اختیار  در  آزادانه  عراق  به ویژه 

نمی گیرد.
با  باید  عراقی  پیله وران  و  تجار  تأکید کرد:  وی 
بازرگانی  اتاق  طریق  از  ایرانی  پیله وران  و  تجار 
لینک شوند که تاکنون این اتفاق به خوبی نیفتاده 
است ولی همه ظرفیت ها به سمت اتاق بازرگانی 
هدایت شده و از رانت اطالعاتی استفاده کرده اند 
و به این ترتیب تجار آسیب دیده و هیچ بهره ای 

از اتاق بازرگانی نبرده اند.
و  سرپل ذهاب  قصرشیرین  مردم  نماینده 
پایان  دوره  این  گفت:  ملت  خانه  در  گیالنغرب 
این تفکر حاکم بر اتاق بازرگانی کرمانشاه است و 
ما شاهد هستیم در استان های توسعه یافته اتاق 
این در  اقتصاددانان تشکیل شده و  از  بازرگانی 
حالی است که در کرمانشاه چنین نیست و در 
اتاق بازرگانی تسلطی بر علم اقتصاد وجود ندارند 
و استان کرمانشاه هیچ خیری از اتاق بازرگانی 

ندیده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  نایب رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
اتاق  بر  حاکم  شرایط  بدترین  اخیر  سال های 
با کمال تأسف  بازرگانی سپری می شود، گفت: 
ظرفیت های خوب مرز موردتوجه اتاق بازرگانی 
قرار نگرفته است و رویه ها وقتی اصالح می شود 
که  است  در حالی  این  و  باشند  فعال  تجار  که 
از ۱۴ رویه گمرکی در اغلب مرزهای استان به 
دلیل ضعف حاکم بر اتاق بازرگانی غیر از چند 

مورد، سایر رویه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.
استان  مرزنشین  مردم  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کرمانشاه از ظرفیت های تجاری موجود در مرز 
بهره نبرده اند، متذکر شد: با جدیت به فکر اصالح 
امور از طریق ابزار نظارتی و قانونی خواهم بود 
که منجر به آبادانی و رونق اقتصادی می شود و 

نتیجه را در این مورد اطالع رسانی خواهم کرد.

جوابیه رئیس اتاق کرمانشاه
اظهارات شهریار حیدری،  این  از  روز پس  پنج 
گفت وگوی  شورای  جلسه  در  کاشفی  کیوان 
کرمانشاه  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
واکنش نشان داد. رئیس اتاق کرمانشاه دخالت 
را  کرمانشاه  استان  خصوصی  بخش  امور  در 
اتاق بازرگانی  بدعت خطرناکی دانست و گفت: 
درخواست های غیرمنطقی را نمی پذیرد و هرگز 

در بازی های سیاسی وارد نخواهد شد.
کیوان  کرمانشاه،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
از  یکی  اخیراً  که  انتقاداتی  به  اشاره  با  کاشفی 
بازرگانی  اتاق  به  نسبت  مجلس  نمایندگان 
کرمانشاه ایراد داشته، اظهار کرد: طی دورانی که 
و  پیشنهادات  از  بودم همواره  بازرگانی  اتاق  در 
انتقادات سازنده استقبال کرده و جوابیه مناسبی 
دارم  عقیده  زیرا  کردم  تعریف  آن  برای  نیز 
انتقادپذیری یکی از ویژگی های یک تشکل موفق 
است که صداهای بیرون از مجموعه را بشنود و 

پیگیر آن ها باشد.
وی تأکید کرد: اما انتقاداتی موردپذیرش است 
که سازنده و دارای راهکار باشد و قطعاً نقدهایی 
که به صورت کلی گویی و بدون پشتوانه فنی و 

راهکار باشد پذیرفته نیست.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: پاسخ ندادن به این 
انتقادات مطرح شده را جفا در حق اعضا و کارکنان 
اتاق بازرگانی کرمانشاه می دانم و در همین راستا 
از اقدامات و توانمندی های  الزم است مختصری 

اتاق بازرگانی کرمانشاه را مطرح کنم.
کاشفی عقبه علمی و کارشناسی اتاق بازرگانی 
کرمانشاه را بسیار غنی دانست که از بهترین های 
از  بسیاری  یادآور شد: هم اکنون  و  است  کشور 
ما  با  که  کارشناسان  و  استان  دانشگاه  اساتید 
که  داریم  خوبی  تعامل  می کنند  کار  افتخاری 
نتایج آن را در ده ها کار علمی و سند تحقیقاتی 

منتشر شده از سوی اتاق کرمانشاه شاهدیم.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از صادرات سالیانه 
که  کرد  یاد  هم  کرمانشاه  دالری  میلیارد  سه 
نزدیک به ۱.۷ میلیارد دالر آن مربوط به تجار 
تالش های  بیانگر  امر  این  و  است  استان  داخل 
اتاق  حمایت های  و  تولیدکنندگان  و  تجار 

بازرگانی می باشد.
بازرگانی  اتاق  جدید  ساختمان  احداث  به  وی 
کرمانشاه بعد از چند سال پیگیری نیز اشاره کرد 
که یکی از بزرگ ترین و زیباترین ساختمان های 

استان است.
کاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه در 
دارد،  بسیاری  قابلیت های  مختلف  زمینه های 
تأکید کرد: تنها مسئولیت و جایگاه ما پیگیری 
قطعاً  و  است  اقتصادی بخش خصوصی  مسائل 

درگیر بازی های سیاسی نخواهیم شد.
بخش  امور  در  دخالت  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
و  دانست  خطرناکی  بدعت  را  استان  خصوصی 
خواسته های  افزود:  و  داد  هشدار  آن  به  نسبت 

غیرمنطقی را نخواهیم پذیرفت.
اینکه گاهی برخی درخواست عزل  بیان  با  وی 
بخش  شرکت های  عامل  مدیران  در  نصب  و 
چنین  مقابل  حتماً  گفت:  دارند،  را  خصوصی 

مواردی می ایستیم.
کاشفی به کارگیری چنین ادبیات غیرسازنده ای 
نسبت به بخش خصوصی را پسندیده ندانست 
بین  از  را  ما  تالش  انگیزه  ادبیات  این  گفت:  و 

می برد.
وی یادآور شد: با وجود همه این موارد همچنان 
با هدف  که  پیشنهاداتی  و  راهنمایی ها  پذیرای 

ارتقا بخش خصوصی است، خواهیم بود.

پاسخ دوباره شهریار حیدری
اما اظهارات کیوان کاشفی و حمالت حامیان او در 
فضای مجازی به شهریار حیدری، پایان ماجرا نبود 
و نماینده مردم سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیالن 
غرب پاسخ تندتری به اظهارات کاشفی و حامیانش 

داد. در ادامه جوابیه حیدری را می خوانید.
حق  نمایندگان  اساسی  قانون   ۷۶ اصل  طبق 
دارند.  را  امور کشور  تمام  و تفحص در  تحقیق 
همچنین طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نماینده 
حق  کشور  خارجی  و  داخلی  مسائل  تمام  در 

اظهارنظر دارد.
جناب کاشفی! اظهارات شما در خصوص حوزه 
و  است  بی اطالعی  از  یا  نمایندگان  اختیارات 
از  زده اید. در صورتی که  اطالعی  به  را  یا خود 
استان  حال  به  بدا  باشد،  جنابعالی  بی اطالعی 
سکان دار  که  اقتصادی اش  فعالین  و  ما  مظلوم 
سرنوشت پارلمان بخش خصوصی اش هستید و 
این  می زنید  بی اطالعی  به  را  خود  عامدانه  اگر 
رویکرد شما توهین به اعضای شورای گفتگو و 

استان  فهیم  مردم  شعور  به  توهین  همچنین 
کرمانشاه است.

بنده  که  می دانید  به خوبی  دوستان تان  و  شما 
هرگز به فکر منافع شخصی ام نبوده و نیستم و 
هیچ گاه مطالبه شخصی از شما نداشته و ندارم 
با خدا و  زیرا تطمیع پذیر نبوده و نیستم.   من 
با هر هزینه ای  خودم عهدم کرده ام که همواره 
صدای مظلومان باشم و در این مورد اتفاقاً کلیه 
فعالین اقتصادی و صنعتی و کشاورزی استان و 
به تبع آن عموم مردم شریف استان مظلوم اند 
و مظلومانه قربانی انحصارطلبی، عملکرد )...( و 

بی عملی شما شده اند.
از  که  مرزی  مسائل  کارشناس  عنوان  به 
وزارت  مرزی  امور  مدیرکلی  تا  کارشناسی 
کشور فعالیت داشته ام و تمام مرزهای ایران را 
به خوبی می شناسم به یقین می گویم بهترین و 
مستعدترین مرزهای کشور در استان کرمانشاه 
شکل  بدترین  به  شما  تأسف  باکمال  اما  است 

ممکن از این مرزها بهره برداری کرده اید.
آقای کاشفی! شما بدون راننده مسیر بازارچه های 
وجدان تان  بیاید  بلدید؟  را  و شیخ صله  تیله کوه 
را قاضی کنید. ۱۳ سال حکمرانی شما بر اتاق 
برای  مثبتی  دستاورد  چه  کرمانشاه  بازرگانی 
کدام  است؟  داشته  مظلوم اش  مردم  و  استان 
رویه صادراتی را اصالح کرده اید؟ چقدر در حوزه 
صنایع و معادن استان تأثیر مثبت داشته اید؟ چه 

تیم تان  و  شما  واسطه  به  سرمایه گذاری  میزان 
جذب استان کرمانشاه شده است؟ شهرستان های 
مرزی  درآمدهای  از  سهمی  چه  استان  مرزی 

استان دارند؟
حدود  جمعیتی  با  مرزی  شهرستان  شش 
معدن  بازرگانان،  داشتن  با  و  نفر  هزار   500
چه  متخصص،  و  توانمند  صنعتگران  و  داران 
دارند؟  استان  بازگانی  اتاق  مدیریت  از  سهمی 
قصرشیرین،  اورامانات،  شهرستان های  آیا 
سرپل ذهاب و گیالنغرب که شش مرز رسمی و 
یک بازارچه استان در آن ها واقع شده و اکثریت 
مطلق اعضای واقعی اتاق بازرگانی استان اهل و 
ساکن این شهرستان ها هستند حق داشتن اتاق 

بازرگانی مستقل را ندارند؟
به مردم بگویید که بیشترین تخلفات در زمینه 
بازگشت ارز و تعهدات ارزی را کدام استان داشته 
تأثیری  چه  اجاره ای  بازرگانی  کارت های  است؟ 
در مدیریت انتخابات اتاق بازرگانی دارد؟ هزینه 
تمدید این کارت ها را چه کسی پرداخت می کند؟ 
کارت های  این  با  تومانی   ۴۲00 ارز  میزان  چه 
اجاره ای دریافت شده و کجا رفته؟ چرا هیچ گاه 
جرأت و جسارت دعوت از تجار و منتقدین خود 
خود  مگر  ندارید؟  رودررو  جلسه  یک  برای  را 
استان  ناچیز  سهم  نمی دانید.  آن ها  نماینده  را 
کرمانشاه از بازار عراق علیرغم داشتن مرزهای با 
ظرفیت و بازار بکر عراق چگونه توجیه می کنید؟ 

)...( عکس العمل پرخاشگرانه و دستپاچگی شما 
در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس و همچنین 
حمایت گسترده و معنادار تعداد کثیری از فعالین 
که  داد  نشان  بنده  اظهارات  از  استان  اقتصادی 
راه را درست رفته ام و برای ادامه این مسیر مرا 

مصمم تر و متعهدتر کرد.
 )...( جای  به  می کنم  توصیه  شما  به  برادرانه 
از  می کنند  کتمان  را   )...( دنیا،  مال  برای  که 
هدف  با  افترا  و  تهمت  به  اقدام  رسانه هایشان 
)...( می نمایند  واقعیت  از  افکار عمومی  انحراف 
به شما پیشنهاد می کنم از مردم شریف استان 
را  بازرگانی  اتاق  و  کنید  عذرخواهی  خاضعانه 
به جوانان متخصص و مومن بسپارید تا با نگاه 
استان  رشد  موجبات  تخصصی  و  توسعه ای 
به  توجه  با  مرزی  استان های  سایر  همانند  را 
و  تأکید  با  آورند.  فراهم  موجود  ظرفیت های 
اتاق  محترم  ریاست  شافعی  آقای  از  جدیت 
در  مستقل  بازرگانی  اتاق  ایجاد  خواستار  ایران 
این  فوریت  با  و  هستم  قصرشیرین  شهرستان 

موضوع را پیگیری می کنم.
همچنین از دادستان استان درخواست می کنم 
به عنوان مدعی العموم به همراه سازمان بازرسی 
استان به صورت جدی در مورد مشکالتی که به 
آن ها اشاره شد ورود کرده و نتیجه را به اطالع 

مردم شریف استان برسانند.

جدال نماینده و بازرگان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
)نوبت دوم شرکت نوین زرع اورامان سهامی خاص(

تاریخ انتشار: 99/12/3

ملی  شناسه  و   ۴1 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اورامان  زرع  نوین  شرکت  سهام  صاحبان  اطالع  به  بدین وسیله 
1۴۰۰۸33۸۴1۰ می رساند که با توجه به اینکه اکثریت سهام  در جلسات مجامع نوبت اول مورخه 99/11/21 حاضر 
نبودند؛ مجامع به نوبت دوم موکول گردیدند که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نوین زرع اورامان 
)نوبت دوم( در روز سه شنبه مورخه 99/12/16 ساعت 1۰:۰۰ و مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوین زرع اورامان 
)نوبت دوم( در روز سه شنبه مورخه 99/12/16 ساعت 12:۰۰ صبح در دفتر شرکت تشکیل می گردد. خواهشمند 

است که در تاریخ و ساعت ذکر شده جهت شرکت در مجامع فوق، حضور به هم رسانید.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1- انتخاب هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسان

دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1- تغییر محل شرکت

2- افزایش سرمایه و تعداد سهام
3- اصالح ماده اساسنامه

هیئت مدیره شرکت نوین زرع اورامان سهامی خاص

1- همایون جعفری وفا       2- فرزاد فتاحی    3- بهنام قادری    4- سلیمان غالمی
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ادامه از صفحه یک
اورامانات  سمت  ذهنش  می افتد  که  مرز  یاد 
اورامانات  منظر  ثبت  بحث  می گوید:  و  می رود 
بود،  سال ها  این  در  دیگری  ارزشمند  اقدام  هم 
و  دارد  وسعت  کیلومترمربع   2500 منطقه  این 
مراحل بسیار سخت با البی های بسیار پشت سر 
گذراندیم تا بحث ثبت جهانی آن پیگیری شود و 
خوشبختانه نمایندگانی از یونسکو آمدند و بازدید 
کردند و االن کار در مراحل نهایی است و اگر این 
بسیاری در  تاثیر  قطعاً  ثبت جهانی شود  منطقه 

رونق گردشگری منطقه خواهد داشت.
انگار تمام کارهای این سال ها تیتروار از ذهنش 
و  می گذارد  کنار  را  اورامانات  بحث  می شود.  رد 
سریع سراغ پتروشیمی ها می رود و می گوید: یک 
کار بزرگ در این سال ها هم بحث تعیین تکلیف 
پتروشیمی اسالم آبادغرب بود که بعد از سه سال 
رایزنی باالخره وزارت نفت عالقه مند شد خودش 
در این پروژه سرمایه گذاری کند و حاال قرار است 

13 هزار میلیارد برای این پروژه هزینه کند.
تکلیف  تعیین  سال ها  این  در  هم  را  آناهیتا 
کردیم و قرار است عملیات اجرایی آن با قرارگاه 
خاتم )ص( و شرکت پخش و پاالیش پیش برود. 
االن اگر بروید بازدید کنید قرارگاه خاتم )ص( 
به سرعت در حال تجهیز کارگاه است و به زودی 
 14 از  بعد  آناهیتا  پاالیشگاه  اجرایی  عملیات 

سال شروع می شود.
سرمایه گذاری  قول  نفت  وزیر  هم  اخیراً 
دو  که  داده  را  استان  در  دالری  میلیارد   2.5
صرف  نفت  وزارت  توسط  آن  دالر  میلیارد 
گیالنغرب  در  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  ساخت 
دالر  میلیون   500 تا   400 حدود  و  می شود 
دیگر هم توسط هلدینگ خلیج فارس قرار است 
ارزش افزوده  زنجیره  حوزه  در  سرمایه گذاری 
کنگاور  و  سنقر  و  اورامانات  در  پاالیشگاه ها 
تا  مانده  باقی  ماه  شش  این  در  شود.  انجام 
پایان خدمتم در این استان، قطعاً این پروژه ها 
را پیگیری کرده و تا جایی می رسانم که مثل 
پتروشیمی اسالم آبادغرب تعیین تکلیف شده و 
کارشان شروع شود. برخی انتقاد می کنند که با 
آمدن دولت جدید همه این طرح ها لغو می شود 
که اصاًل چنین چیزی نیست و امکان لغو این 
تعریف  آن  منابع  چون  ندارد،  وجود  مصوبات 

شده و جای نگرانی نیست.

عالوه بر این کارها در این مدت 570 واحد راکد 
برنامه های  هم  واحد   392 و  کردیم  احیا  هم  را 
توسعه ای داشتند و به ظرفیت اسمی خود رسیدند.

تازه بعد از همه این ها یاد زلزله و سیل می افتد 
و می گوید: همه این اقدامات را در حالی انجام 
کردیم.  تجربه  را   96 سال  زلزله  که  دادیم 
غرب  در  گذشته  سال   100 در  که  زلزله ای 
عظیمی  خسارت  حجم  و  بود  بی سابقه  کشور 

هم به بار آورد.
انجام  زلزله زده  مناطق  در  که  ساخت وسازی 
دادیم هم بی سابقه بود و توانستیم این مناطق 
مسئولین  از  خیلی  و  بسازیم  نو  از  دوباره  را 
کار ساخت وساز  که  کشوری شهادت می دهند 
زلزله سریع انجام شد و این بحران نه تنها باعث 
این  از  بلکه  نشد،  استان  بیکاری  نرخ  افزایش 
را  استان  بیکاری  نرخ  و  کرده  استفاده  بحران 

هم کاهش دادیم.
مسکونی  واحد  هزار  دو  هم  سیل  بحران  در 
خسارت دید و کار ساخت وساز آن ها هم انجام 
شد و اجازه ندادیم خللی درروند کارهای استان 
استان  بیکاری  نرخ  کاهشی  روند  مخصوصاً  و 
ایجاد کند، این در حالی است که اگر شما به 
عنوان یک خبرنگار بروید آمار بیکاری استان ها 
قبل و بعد از هر بحرانی که داشته اند را بررسی 
افزایش  در  بحران  چقدر  که  می فهمید  کنید 
بیکاری اثرگذار است، اما ما با این وجود تمام 
تالشمان را به کار گرفتیم و اجازه ندادیم این 

بحران ها بیکاری استان را افزایش دهد.
حدود   96 سال  پاییز  در  استان  بیکاری  نرخ 
21.6 درصد بود و با کشور 13.9 درصد فاصله 
داشتیم، اما در پاییز امسال این نرخ بیکاری به 
12.9 درصد رسید و فاصله ما با میانگین نرخ 
بیکاری کشور به 3.2 درصد کاهش پیدا کرد و 
عماًل 10 پله این فاصله را کم کردیم و برای این 
کاهش فاصله زحمات زیادی کشیده شده است.

باید  داریم،  بیکاری  ساله  دپوی 25  وقتی 
هم کاهش نرخ بیکاری محسوس نباشد

بعد انگار یادش افتاده باشد قرار است سؤال های 
همین ها،  می گوید  شود  پرسیده  هم  دیگری 
چون  می پرسم  را  سوالم  سریع  بفرمایید.  خب 
وقتی نمانده و کلی سوال باقی مانده، می پرسم 
نرخ بیکاری استان سیر کاهشی خوبی در این 

سال ها داشته و همان طور که گفتید نگذاشتید 
سیل و زلزله هم خللی در این روند ایجاد کنند، 
واقعی  شاید  آمارها  این  معتقدند  برخی  اما 
امسال  پاییِز  در  بیکاری  آمار  مخصوصاً  نباشد، 
زیادی،  عده  شدن  بیکار  و  کرونا  علی رغم  که 
باز هم روند کاهشی داشته، از طرفی مردم این 
کاهش ساالنه بیکاری را هنوز در جامعه حس 
نکرده اند و برایشان ملموس نیست و همین هم 
موجب شده این روند کاهشی چندان برایشان 
باورپذیر نباشد و می گویند چه اقدامی شده که 

نرخ بیکاری تا این حد پایین آمده؟
خاطرات  مرور  هوای  و  حال  از  سوال  این  با 
جدی  لحن  با  و  می آید  بیرون  سال  سه  این 
نه  من  است،  شاهد  خدا  می گوید:  محکم  و 
می دانم  نه  و  می گیرد  آمار  کسی  چه  می دانم 
چه کسی پرسشگر است. همان مرکز آماری که 
محاسبه  را  بیکاری  نرخ  دیگر  استان  برای 30 
ثانی  در  می دهد.  انجام  هم  ما  برای  می کند 
فقط نرخ بیکاری استان ما کاهش پیدا نکرده، 
بیش از 17 استان دیگر کشور هم در پاییز نرخ 
نزولی داشته و حتی کاهش  روند  بیکاری شان 
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در این فصل 

از ما بیشتر بوده است.
این  فقط  شده  کم  بیکاری  می گوییم  اینکه 
نیست که ما کارخانه ساختیم و عده ای مشغول 
به کار شدند، همین که نرخ مشارکت اقتصادی 
به  بیشتر  مردم  یعنی  رسیده   44 به   39 از 
کارمندی  فقط  لزوماً  کار  و  هستند  کار  دنبال 
کار  هم  آزاد  مشاغل  و  نیست  و...  استخدام  و 

محسوب می شود.
بیکاری  نرخ  که  کرده ایم  چه  می گویند  اینکه 
کاهش پیدا کرده تمام اقداماتی که انجام دادیم 
واحدهای  احیای  و  پروژه ها  و  مرزها  بحث  در 
راکد و واگذاری زمین های شهرک های صنعتی 
و ... همه این ها منجر به ایجاد شغل شده است، 
چهار  روزانه  حاال  خآن همین  پرویز  همین  در 

هزار نفر مشغول به کارند.
میزان قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی 
از سال 96 تا 98 حدود 470 درصد رشد داشته 
هم  این شهرک ها  در  زمین  واگذاری  میزان  و 
طی این مدت 480 درصد افزایش یافته و این ها 

همه یعنی ایجاد شغل.
 طی این مدتی که در استان بودم فقط 1500 

برای  درصد  چهار  تسهیالت  تومان  میلیارد 
در  بله  نیست.  کمی  رقم  که  دادیم  اشتغال 
مخصوصاً  شدند  بیکار  عده ای  کرونایی  شرایط 
در صنایِع استان، اما عمدتاً کارگرهای روزمزد 
بودند که حتی خیلی هاشان بیمه نداشتند و با 
کلی تالش توانستیم بیمه بیکاری برایشان جور 
کنیم. این طور نبوده که این ها از اول استخدام 
جایی بوده باشند و بعد از کار بیکار شده باشند.

که  بدانند  باید  می کنند  انتقاد  که  آن هایی 
جلسه  و  حرف  و  شعار  با  بیکاری  نرخ  کاهش 
پایین نمی آید، زمانی پایین می آید که برای هر 

نفر 200 میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم.
همه باید بدانند که کاهش هر یک درصد نرخ 
بیکاری در استان 7500 تا هشت هزار میلیارد 
تومان پول می خواهد و شاید سخت ترین کارها 
برای مدیرآن همین ایجاد شغل باشد، اما ما این 
کار را کردیم و خروجی تمام سرمایه گذاری ها و 
اسناد و برنامه ها کاهش سه درصدی ساالنه نرخ 

بیکاری استان بوده است.
بیکاری  این کاهش نرخ  بله من هم قبول دارم 
در استان احساس نمی شود، چون ما یک دپوی 
بیکاری 25 ساله داریم، یک لشگر بیکار داریم که 
از سال های قبل انباشته شده و سالی هفت هزار 
نفر هم به این جمعیت اضافه می شود، این یعنی 
اینکه ما ساالنه نه تنها باید برای این هفت هزار 
نفر شغل ایجاد کنیم بلکه باید هرسال برای رفع 
نفر هم شغل  تا 10 هزار  بیکاری 7500  دپوی 
دیگر هم ایجاد کنیم و قطعاً نمی شود ظرف سه 
سال این دپوی 25 ساله بیکاری را رفع کرد و 
برای همین تالش هایمان در این زمینه آن چنان 

که باید در جامعه ملموس نیست.

استاِن »سبز« در امنیِت سرمایه گذاری شدیم
بعد انگار یاد چیزی افتاده باشد می گوید: »اینکه 
می گویند این آمار واقعی نیست و ... همین تازگی 
منتشر  کشور  کل  سرمایه گذاری  امنیت  نمره 
قرار  »سبز«  استان های  جزو  کرمانشاه  و  شده 
گرفته، یعنی برای سرمایه گذاری امنیت دارد و 
بهبود شاخص هاست«  از  نشان  سبز شدن  این 
کار  به  را  همیشگی اش  تکیه کالم  همان  بعد  و 
چه  نمی دانم  خداوکیلی  می گوید:  و  می برد 
نهادی این آمارها را گرفته اما برای کل کشور 
این آمارگیری انجام شده و ما هم جزئی از این 

کشور هستیم.
اخیراً هم وزارت کشور رتبه بندی استانداری های 
اختصاصی  و  عمومی  در شاخص های  را  کشور 
دوره ای  هیچ  در  میدانیم  بعید  و  کرده  ارائه 
استاندار کرمانشاه در تمام شاخص ها رتبه اول 
کشور شده باشد و این نشان می دهد که من و 
تیِم من هرچه در توان داشتیم گذاشته ایم. این 
نقشه ها و آمارها را من که تهیه نکردم و مراکز 
کشوری تهیه کرده اند و برای تمام استان ها این 

کار را انجام می دهند.
از این همه توضیح قدری آرام  بعد هم خسته 
به  نمی توانم  هم  من  که  نگاهی  با  و  می گیرد 
مردم  می دانم  می گوید:  کنم  شک  صداقتش 
کارهایی  از  بیشتر  خیلی  لیاقتشان  کرمانشاه 
برای  جانم  از  خداوکیلی  اما  کردم،  که  است 

کرمانشاه مایه گذاشتم.

دوست داشتم »آزادراه کرمانشاه-همدان« 
را بسازم، یک عده آدِم تنگ نظر نگذاشتند

و  وقت  شدن  تمام  برای  دفتر  مدیر  تذکر 
جمع بندی از حال و هوای سنگین این جواب 
فرصتی  اینکه  به  توجه  با  و  می آورد  بیرونمان 
نمانده سریع می پرسم کاری بوده در استان که 

دوست داشتید انجام بدهید و نشده که سریع با 
یک افسوسی که می شود به خوبی در کالمش 
حس کرد می گوید: خیلی دوست داشتم آزادراه 
عده  یک  که  کنم  درست  را  همدان-کرمانشاه 

آدِم تنگ نظر نگذاشتند.
آن زمان یک سرمایه گذار خوب پای کار آمد و 
قرار بود پروژه با 3800 میلیارد سرمایه گذاری 
انجام شود اما این آدم های تنگ نظر نگذاشتند 
»بِل«  و  است  »اِل«  و  است  بستانکار  و گفتند 
است و ... و آن سرمایه گذار را فراری داند. حاال 
التماس  کلی  از  بعد  امروز  سرمایه گذار  همان 
انجام  را  کار  می گیرم  میلیارد  می گوید 7500 
این  خسارت  ببین حجم  فقط  شما  و  می دهم 
افراد تنگ نظر آن هم در یک پروژه چقدر است.

می شود  که  آرام  کمی  و  می کشد  که  نفسی 
هم  ایرالین  یک  داشتم  دوست  خیلی  می گوید 
با وزیر نفت هم صحبت  بیاورم.  برای کرمانشاه 
کردم و قرار شد »قشم ایر« را بیاوریم، سه بار 
تمام سرمایه گذاران قوی کرمانشاه را در همین 
برای  نمی رسید،  پولشان  اما  کردم  جمع  اتاق 
این ایرالین با 21 هواپیما حداقل هزار میلیارد 
تومان الزم بود که این ها هرکدامشان نهایتاً 200 
اگر  و  کنند  جور  می توانستند  تومان  میلیارد 
تقویت  برای  خیلی  می آمد  ایرالین  این  می شد 
مرکزیت کرمانشاه در غرب کشور خوب می شد.

دنبالش  هنوزم  می گوید  خاصی  جدیت  با  بعد 
هستم و ولش نمی کنم و تا آخر ساخت آزادراه 
من  البته  می کنم.  دنبال  را  ایرالین  آوردن  و 
یک  داشتم  دوست  و  هستم  هم  فوتبالی  آدم 
کنم  درست  کرمانشاه  برای  هم  فوتبال  تیم 
چون  دهم،  انجام  را  کار  این  می توانستم  و 
البی گری قوی دارم، اما مشکالت کرمانشاه این 

مجال را به من نداد.

و  پتروشیمی  ساخت  انتظار  بیشتر  مردم 
پاالیشگاه دارند تا کارهای فرهنگی

دارید  قبول  می گویم  می رسد  که  اینجا  به 
مدیر اقتصادی و عمرانی هستید تا فرهنگی و 
اجتماعی و با نگاهی که حرفم را تایید می کند 
به  باید  که  دارم  قبول  هم  خودم  می گوید: 
و  فرهنگی  مسائل  و  نرم افزاری  زیرساخت های 
از  ببینید جامعه  باید  اما  توجه کرد،  اجتماعی 

شما چه طلب می کند.
اقدامات  نیازمند  توسعه  می دانم  هم  من 
است،  هم  کنار  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
اما شما هرچه کار کنید کارهای سخت افزاری 
انتظار  بیشتر  مردم  و  می آید  چشم  به  بیشتر 

انجام این کارها را دارند.
کارهای  برخی  انجام  شاید  معتقدم  هم  من 
به اندازه  جوانان  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
راه اندازی یک پاالیشگاه و پتروشیمی اُمیدآفرین 
از من ساخت  اما جامعه در حال حاضر  است، 

پاالیشگاه و پتروشیمی و راه و ... را می خواهد.
نهایتاً در شبانه روز بتوانم 17 تا 18 ساعت کار 
کنم و با این زمان قطعاً به همه کارها نمی رسم 
و  کرونا  و  سیل  و  زلزله  بحران  همه  این  با  و 
بیکاری و... که پشت سر گذاشته ایم و هنوز هم 
همه  و  کارها  همه  به  نمی توان  واقعاً  درگیریم 

جنبه های توسعه رسیدگی کرد.
این را هم بگویم که در حوزه های فرهنگی کوتاهی 
نکردیم و به سهم خود کار کردیم، اما مردم باید 
استان  فرهنگ  متولی  فقط  استاندار  که  بدانند 
فعالیت  بسیاری  فرهنگی  دستگاه های  و  نیست 

دارند که باید همه سهم خود را انجام دهند.

با تمام »مدیراِن کم کار« برخورد کرده ام

و  می گیرم  را  استان  کم کار  مدیراِن  سراغ 
داشتید  اصرار  آمدید خیلی  که  اوایل  می گویم 
که این مدیران را معرفی کنید، اما خبری نشد 
مدیِر  نیامد،  بیرون  مدیران  این  از  لیستی  و 
وفق  شما  با  را  خود  مدیران  یا  نداریم  کم کار 
داده و پُرکار شده اند؟ نگاهش سنگین می شود و 
می گوید: خداوکیلی این همه مدیِر کم کار تغییر 

داده ام، ندیدید؟
دوره  یک  از  بعد  مدیری  هر  می کنم  یادآوری 
نگفتید  هیچ وقت  اما  می شود،  عوض  کاری 
شده اند  گذاشته  کنار  کم کاری  دلیل  به  این ها 
و با لحنی که حق را به من می دهد می گوید: 
تغییر مدیران قدری زمان بر است، متأسفانه در 
را عوض کنیم  تا می خواهیم یک مدیر  استان 
باشید  اما مطمئن  اظهارنظر می کنند،  نفر  صد 
و  کرده  برخورد  کم کار  مدیران  تمام  با  که 

جابجایشان کرده ام.
وفق  را  خودشان  مدیران  هم  از  خیلی  البته 
دادند، نمونه اش مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی تا همین چندسال پیش کاًل 70 هکتار 
االن  اما  بود،  کرده  واگذار  را  شهرک ها  اراضی 
رسانده به 302 هکتار و این مدیر همان مدیر 

است، اما پُرکار شده.
را عوض  مدیران کم کار  این  می گویم حاال که 
کردید و می گویید صد نفر برای آوردن مدیران 
جدید اظهارنظر می کنند، این میان سفارش و 
می کند  مکث  کمی  کردید؟  قبول  هم  توصیه 
انگار گوشه گوشه ذهنش را می گردد و بعد  و 
این جوری نیستم،  نه،  از مدتی مکث می گوید: 
است  برسم مدیری خوب  نتیجه  به  اگر خودم 
حاال  می کنم،  حمایت  و  می کنم  انتخابش 

هرکس می خواهد مخالف باشد.

و  نمایندگان  برخی  برای  استان  منافِع 
مسئوالن دوره های گذشته اولویت نبوده است

حاال با گذشت یک ساعت از وقت مصاحبه نگاه 
مدیر دفتر و مدیر روابط عمومی و مدیرکل حوزه 
شده اند  حاضر  اتاق  در  سه  هر  که  استانداری 
سنگین می شود که از وقت جلسه خیلی گذشته 
برای  و  برسد  بعدی  جلسه  به  باید  استاندار  و 
همین می گویم سوال آخر را هم جواب بدهید و 
تمام، فکر می کنید مهم ترین مانع توسعه استان 

طی این سال ها چه چیزی بوده؟
می گوید:  و  آمده  خوشش  سوال  این  از  خیلی 
اینکه  پرسیدید،  که  بود  سوالی  کلیدی ترین  این 
کرمانشاه  و  کردند  رشد  هم جوار  استان های  چرا 
آن چنان که باید پیشرفت نکرده، اینکه چه موانعی 
آن طور  دارد  دلیلی  چه  و  است  کرمانشاه  را  سر 
که باید استان رشد نکرده و من دوست دارم این 
جواب  بعداً  برای همین  و  بدهیم  را مفصل شرح 
به  جمله  یک  حاال  اما  می فرستم،  را  سوال  این 
شما می گویم و بعد با جدیت و عصبانیت خاصی 
می گوید: منافع استان برای خیلی از مسئولین و 

نمایندگان ادوار استان در اولویت نبوده است.
از نمایندگان و مسئوالن استان در ادوار مختلف 
استان  پیشرفت  دغدغه  کدام شان  بپرسید 
سنوات  در  می گویم  شما  به  من  داشته اند،  را 
از  خیلی  برای  مختلف  دوره های  در  و  گذشته 
استان  منافع  استان،  غیربومی  و  بومی  مدیران 
هیچ گاه اولویت نبوده و این درد فرهنگی است.

این استان  هم مثل تمام استان های دیگر، استاندار 
... و بعد  داشته، مسئول داشته، نماینده داشته و 
می گوید:  می کوبد،  میز  روی  محکم  که  حالی  در 
برای خیلی از این آدم ها منافع استان اولویت نبوده 
است. والسالم. و می رود که به جلسه بعدی برسد...
* خبرنگار ایسنا کرمانشاه

سفارش پذیر نیستم

*یک اقدام ارزشمند در این سال ها همین بازگشایی مرز »خسروی« بود که بعد از سال ها توانستیم این 
مرز را بازگشایی کنیم و کنار آن سه مرز دیگر را هم در استان رسمی  کردیم. 

تنها هشت  بعد از 25 سال که  اتفاق های خوب دیگر این سه سال هم کالن شهر شدن کرمانشاه بود.  از   *
کالن شهر در کشور داشتیم با پیگیری و رایزنی های بسیار کرمانشاه به عنوان نهمین کالن شهر معرفی شد و 

همین موضوع نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران داشت.

درصد   95 حدود  االن  که  بودیم  کرمانشاه  فرودگاه  دوم  باند  احداث  پیگیر  اول  روزهای  همان  از   *
پیشرفت فیزیکی دارد و جزو معدود استان هایی هستیم که فرودگاهش دو باند پرواز دارد.

* از کارهای ارزشمند دیگر هم پروژه آزادراه کرمانشاه-حمیل است که با 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در حال انجام است و به نوعی زیرساخت ارتباطی ما را به سمت ایالم تقویت می کند.

* نرخ بیکاری استان در پاییز سال 96 حدود 21.6 درصد بود و با کشور 13.9 درصد فاصله داشتیم، اما در 
پاییز امسال این نرخ بیکاری به 12.9 درصد رسید و فاصله ما با میانگین نرخ بیکاری کشور به 3.2 درصد کاهش 
پیدا کرد و عماًل 10 پله این فاصله را کم کردیم و برای این کاهش فاصله زحمات زیادی کشیده شده است.

* آن هایی که انتقاد می کنند باید بدانند که کاهش نرخ بیکاری با شعار و حرف و جلسه پایین نمی آید، زمانی 
پایین می آید که برای هر نفر 200 میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم.

برای  از جانم  اما خداوکیلی  از کارهایی است که کردم،  بیشتر  لیاقتشان خیلی  * می دانم مردم کرمانشاه 
کرمانشاه مایه گذاشتم.

* نهایتًا در شبانه روز بتوانم 17 تا 18 ساعت کار کنم و با این زمان قطعًا به همه کارها نمی رسم و با این همه 
بحران زلزله و سیل و کرونا و بیکاری و... که پشت سر گذاشته ایم و هنوز هم درگیریم واقعًا نمی توان به همه 

کارها و همه جنبه های توسعه رسیدگی کرد.

* منافع استان برای خیلی از مسئولین و نمایندگان ادوار استان در اولویت نبوده است.

* خیلی دوست داشتم آزادراه همدان-کرمانشاه را درست کنم که یک عده آدِم تنگ نظر نگذاشتند.

* یک کار بزرگ در این سال ها هم بحث تعیین تکلیف پتروشیمی اسالم آبادغرب بود که بعد از سه سال 
رایزنی باالخره وزارت نفت عالقه مند شد خودش در این پروژه سرمایه گذاری کند و حاال قرار است 13 

هزار میلیارد برای این پروژه هزینه کند.
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به  که  بوده  وقایعی  بستر  روزها  این  کرمانشاه 
مذکور،  رخدادهای  در  موجود  خشونت  دلیل 
است.  داده  قرار  توجه  مرکز  در  را  شهر  این 
برخی از این اتفاقات عبارت بودند از قاپ زنی 
او  دادن  قرار  ضرب و جرح  مورد  و  زن  یک  از 
قتل های  انجام  »فرهنگیان«،  شهرک  در 
و  کرمانشاه  دادگستری  مقابل  خانوادگی 
رسانه ای  حتی  که  دست  این  از  وقایعی 
این  از  رخدادهای  وجود  علت  به  نشده اند. 
می توان  بوده اند،  خشونت  با  توأم  که  دست 
نگاه  شهر  این  به  غیرکرمانشاهیان  نگاه  گفت 
در  نشستی  زمینه  همین  در  نیست.  مثبتی 
رازی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
و  کرمانشاه  در  خشونت  علل  بررسی  هدف  با 
با  مسئله،  این  کاهش  پیشنهادی  راهکارهای 
معاون  آمویی«  »محمدرضا  سرهنگ  حضور 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  ناجا  اجتماعی 
قلی پور«  »سیاوش  دکتر  انتظامی،  علوم 
دکتر  جامعه شناسی،  گروه  هیئت علمی  عضو 
هیئت علمی  عضو  یزدان بخش«  »کامران 
حیاتی«  »علی عباس  دکتر  روانشناسی،  گروه 
»عرفان  دکتر  حقوق،  گروه  هیئت علمی  عضو 
و  رسانه  علوم  حوزه  در  فعال  هاشمی« 
»طهماسب  دکتر  همین طور  و  ارتباطات، 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  علی پوریانی« 
برنامه ریزی  مدیر  تفکری«  »شجاع  دکتر  و 
برگزار  رازی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
علی رغم  که  شود  یادآوری  است  الزم  شد. 
معاون  نجفی«  »بیژن  دکتر  از  رسمی  دعوت 
استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
کارشناس  قاسمی«  »حسن  دکتر  کرمانشاه، 
از وقوع جرم  امور فرهنگی معاونت پیشگیری 

به جای او در جلسه حضور پیدا کرد.

و  کرمانشاه  در  جرائم  رتبه بندی های 
شایعه سازی در فضای مجازی

بحث  کشور  کل  به  نگاهی  با  آمویی  سرهنگ 
دالیل  به  و  کرد  آغاز  را  کرمانشاه  در  جرائم 
بزرگنمایی شدن بحث خشونت در کرمانشاه در 
فضای مجازی پرداخت. او با اشاره به آمارهای 
کرمانشاه  در  خشونت  جایگاه  گفت  ماهیانه 
می شود  تبلیغ  مجازی  فضای  در  که  آن گونه 
نیست و در بسیاری از جرائم، کرمانشاه حتی 
در رتبه های آخر جدول قرار می گیرد. سرهنگ 
آمویی در زمینه جرائم خشن، استان کرمانشاه 
قرار  کشوری  نوزده  یا  هجده  رتبه های  در  را 
گفت  نمی توان  جرم ها  اکثر  در  گفت  و  داد 
است.  اول  شهر  هفت  تا  پنج  جزء  کرمانشاه 
او ادامه داد با توجه به آمارهای ده ماهه اول 
امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 
به  کرمانشاه  در  بانک  و  طالفروشی  از  سرقت 
سارق  استفاده  کش روزنی-  و  رسیده  صفر 
از  وسیله  برداشتن  و  مغازه  صاحب  غفلت  از 
درصد،   ۲۲ منزل  دزدی  درصد،  یازده  آن جا- 
احشام ۲۶ درصد و جیب بری که جزء  دزدی 
کاهش  درصد   ۳۷ است  جزئی  سرقت های 
آمویی جمع سرقت های جزء و کل  داشته اند. 

را حدوداً نه درصد افزایشی اعالم کرد.
کل  چهارم  یک  اینکه  بیان  با  قاسمی  دکتر 
پرونده های  درصد  چهل  و  مفتوح  پرونده های 
خشن  جرائم  به  مربوط  دادگستری  کیفری 
است به جرم سرقت به عنف -سرقت منجر به 
آزار- در صدر جدول جرائم اشاره کرد و گفت 
این جرم در هفت ماه اول سال جاری نسبت 
به هفت ماه اول سال ۹۸، تا نه درصد افزایش 

داشته  است.
کلیپ  انتشار  مورد  در  آمویی  سرهنگ 
فیلم  انتشار  از  »بعد  گفت:  اخیر  خشونت های 
شهرک  در  زن  آن  با  کیف قاپ ها  درگیری 
جرائم  این گونه  از  کلیپ  مورد  نود  فرهنگیان، 
به کل کشور در فضای مجازی پخش  مربوط 
شد که سی مورد از آن ها منتسب به کرمانشاه 
است. رسانه ها شب بعد از این درگیری اعالم 
کردند که سرقت دوم در خیابان »حاج دایی« 
در  حاضر شدن  از  پس  است.  افتاده  اتفاق 
شدیم  متوجه  درگیری،  فیلم  بررسی  و  محل 
پوشش افراد تابستانه و جنوبی، نوع درخت ها 

اکالیپتوس است و هیچ کدام از افراد حاضر در 
بیان  با  او  نکرده  اند.«  استفاده  ماسک  از  فیلم 
مجازی  فضای  مثبت  جنبه های  درنظرنگرفتن 
توسط مردم، آن را فضایی دانست که افراد در 
به  اشاره  با  و  می زنند  دامن  شایعات  به  آن جا 
تلگرام توسط  نادرست همان کلیپ در  انتشار 
یکی از رسانه ها با عنوان »زورگیری مشابهی از 
یک جوان در گلریزان«، بر تاثیر منفی شایعات 

در ایجاد شائبه نبود امنیت تأکید کرد.
به  مربوط  کلیپ  انتشار  آمویی  سرهنگ 
ناامنی  احساس  سبب  را  فرهنگیان  قاپ زنی 
اندیشه  این  القای  و  زنان  جامعه  کل  برای 
دانست  است  ناامن  گلریزان  یا  فرهنگیان  که 
و گفت جرائمی که در کرمانشاه رخ می دهد از 
استان های هم تراز بیشتر نیست، اما آن ها این 
است  حالی  در  این  نمی دهند.  نشر  را  مطالب 
بحران  مدیریت  بر  تأکید  با  هاشمی  دکتر   که 
آسیب زا  را  از حد  بیش  محرمانگی  رسانه،  در 

دانست.
فعالیت  ماه   ۷۱ به  اشاره  با  آمویی  سرهنگ 
مجموعه  هدف  ناجا،  اجتماعی  معاونت  در 
به  پلیسی  خبر  حوزه  از  جامعه  نگاه  تغییر  را 
سمت آموزش همگانی و مشارکت های عمومی 
با  همراه  ما  »خبرهای  گفت:  او  کرد.  عنوان 
اما  است  مردمی  مشارکت  و  همگانی  آموزش 
خودشان  دیدگاه  با  را  آن  می آیند  خبرنگاران 

سانسور می کنند.«
در  خشونت  افزایش  نیز  یزدان بخش  دکتر 
کرمانشاه نسبت به استان های دیگر را با توجه 
باهم  شهرها  مقایسه  و  مقطعی  آمارهای  به 
را  شایعه سازی  افزایش  دلیل  و  نداشت  قبول 
و  گذشته  سال  یک  در  مردم  خانه نشین شدن 
دانست.  مجازی  فضای  سمت  به  آن ها  رفتن 
او گفت: »اگر کلیپی در فضای مجازی ده بار 
اتفاق  بار  ده  که  می شود  احساس  شود  دیده 
می شود  باعث  موضوع  یک  تکرار  است.  افتاده 
موضوعی  که  کند  فکر  غلط  به  انسان  ذهن 

چندین بار رخ داده است.«
رسانه  حوزه  در  جامعه  ضعف  هاشمی  دکتر 
گفت  او  دانست.  کنش گر  رسانه های  نبود  را، 
مانند  اصلی  جریان  رسانه های  به  مردم 
از  مردم  که  زمانی  و  ندارند  اعتماد  صدا و سیما 
طریق رسانه های جریان اصلی نتوانند محتوای 
موردنظرشان را دریافت کنند؛ سراغ رسانه های 
جایگزین و شایعه می روند چرا که به دلیل نبود 
جذابیت ها  وجود  و  رسانه ها  این  در  سانسور 
خشونت را در فضای مجازی عریان تر می بینند.

از  یکی  را  عمومی  افکار  فشار  حیاتی  دکتر 
به  اشاره  با  و  دانست  قدرت  مهار  ابزارهای 
مجرمان  مجازات  اعمال  برای  مردم  تقاضای 

افزایش  را در  محله فرهنگیان، فضای مجازی 
مطالبه گری افراد جامعه موثر دانست و گفت: 
»هیچ دولتی نمی تواند افکار عمومی را نادیده 
به  و  شده  خارج  زبانی  سطح  از  چون  بگیرد 
شهر آسیب وارد می شود. فضای مجازی سبب 
قطعیت  و  و سرعت  مطالبه گری شده  افزایش 

مجازات را ایجاد می کند.«

علل بروز خشونت در کرمانشاه
دکتر قلی پور به آمار باالی دو نوع خشونت در 
دسته جمعی  نزاع  و  خودکشی  یعنی  کرمانشاه 
اشاره کرد. او این نزاع ها را دارای بنیان اجتماعی 
و یکی از دالیل وقوع آن ها در کرمانشاه را بافت 
این شهر دانست و گفت: »کرمانشاه یک بافت 
بافت  یک  و  طوایف  و  ایالت  شامل  پیرامونی 
چندین  بزرگ،  ایل  جای  به  ما  دارد.  شهری 
ایل  کوچک داریم که در طول تاریخ باهم نزاع 
داشته اند.« دکتر قلی پور به مفهوم امر سیاسی 
در بین این طوایف اشاره کرد که این امر سبب 
تبدیل شدن آن ها به دو گروه متخاصم دوست/

ذاتاً  این ها  که  معنی  این  به  می شود،  دشمن 
دو گروه هستند و می توانند بر ضد گروه دیگر 
افزایش  اعالم  با  نیز  آمویی  سرهنگ  باشند. 
در  گذشته  ماه  ده  در  دسته جمعی  نزاع  آمار 
قبل،  سال  در  مشابه  زمان  به  نسبت  کرمانشاه 

صحبت های دکتر قلی پور را تأیید کرد.
دکتر  مانند  کسانی  تفکر  با  قلی پور  دکتر 
را  کرمانشاه  که  کزازی«  »میرجالل الدین 
با  و  کرد  مخالفت  می داند  فارس ها  به  متعلق 
قائل بودن به سه تاریخ کرد، لک و فارس برای 
اسطوره  و  تاریخ  فاقد  را  شهر  این  کرمانشاه؛ 
وارد  که  »ایالت  گفت:  و  دانست  مشترک 
را  شهر  از  محله ای  و  نشدند  گم  شدند  شهر 
تکثر  ترتیب  این  به  کردند.  اختیار  خود  برای 
نشدند  ادغام  هم  در  آن ها  اما  شد،  شهر  وارد 
یافته های  دهند.  تشکیل  را  یکپارچه ای  کل  تا 
آمایش سرزمین، بیانگر این هستند که سرمایه 
اجتماعی  سرمایه  از  درون گروهی  اجتماعی 
برون گروهی به مراتب بیشتر است و این نشان 
گروه گرایی  جامعه  این  بطن  در  که  می دهد 
که  صورتی  در  دارد.  بیشتری  قوت  و  شدت 
سرمایه اجتماعی برون گروهی سبب همزیستی 

مسالمت آمیز و مدنیت بیشتر می شود.«
دکتر یزدان بخش دلیل بروز خشونت را ناکامی 
افراد جامعه دانست و گفت: »ناکامی با خشم 
پر می شود، وقتی افراد به اهدافشان نمی رسند؛ 
ابزار  از  خشم  زمان  در  و  می شوند  خشمگین 
به  نسبت  ذهنیت  می کنند.  استفاده  خشونت 
است  باال  کرمانشاه  در  فیزیکی  خشونت  بروز 
مسائل  از  یکی  او  هستیم.«  ناکام  ما  که  چرا 

ایجاد ناکامی را بحث اقتصادی و تسری آن به 
همه اقشار جامعه عنوان کرد و با قائل شدن به 
دو نوِع ابزاری و هیجانی برای خشونت، دلیل 
هدایت  و  تخلیه  عدم  را  جامعه  خشونت های 

هیجان ها دانست.
مسئله ای  را  خشونت  نیز  هاشمی  دکتر 
و  گفتگو  فضای  نبود  به  و  دانست  اکتسابی 
ارتباط جمعی به عنوان دالیلی برای روی آوردن 
دکتر  کرد.  اشاره  کالمی  خشونت  به  جامعه 
اینکه طوایف در کرمانشاه  بیان  با  نیز  قلی پور 
باهم گفتگویی ندارند و خصم هم دیگر هستند 

این مسئله را تأیید کرد.
اقتصادی  وضعیت  جنگ،  از  حیاتی  دکتر 
کرمانشاه  در  مهاجرت  افزایش  و  نامطلوب 
به  نسبت  خشونت  باالبودن  دالیل  به عنوان 
»توسعه  گفت:  او  برد.  نام  دیگر  استان های 
بعد  دیگر  استان های  به  نسبت  کرمانشاه 
آن  عمده  دلیل  که  شده  برابر  نه  انقالب  از 
است.  بوده  شهر  به  روستا  از  افراد  مهاجرت 
روستاییان از پلیس، دستگاه قضایی و امنیتی 
هستند  دور  به  بدهد  آن ها  به  دولت  باید  که 
بهترین  و  هستند  خود  امنیت  ضامن  خود  و 
همین  است.  خشونت  امنیت  این  تأمین  راه 
و  است  کرده  پیدا  ورود  شهر  به  فرهنگ 
این جا با کوچک ترین مسائل با یکدیگر درگیر 
به  روستا  از  خشونت  فرهنگ  این  می شوند. 

شهر تزریق شده است.«
دکتر قلی پور با توجه به بافت کرمانشاه و تنوع 
و  تفاوت ها  شناخت  عدم  آن،  در  باال  فرهنگی 
احترام به آن ها را عاملی برای خشونت در نظر 
گرفت. دکتر حیاتی نیز به همین تنوع فرهنگی، 
زبانی و لهجه ای اشاره کرد و گفت در شهرهای 
و  می رسد  خودش  اوج  به  کالم  با  دعوا  دیگر 
از  بعد  کرمانشاه  در  اما  نمی شوند  دست به یقه 
درگیری  و  تهدیدآمیز  واژه های  به  کلمه  چند 
فیزیکی روی می آورند و دلیل این امر را عدم 
وجود مفاهمه افراد از یکدیگر دانست. او ادامه 
واحدی  فرهنگ  و  زبان  ما  اگر  »شاید  داد: 

داشتیم این مسئله پیش نمی آمد.«
انتخابات  مسئله  به  همچنین  قلی پور  دکتر 
بر مسئله  »انتخابات سوار  و گفت:  اشاره کرد 
رأی  که  کسی  و  می شود  طوایف  بین  تضاد 
قوم  میان  در  تمایز  برجسته کردن  با  نمی آورد 
خودش سعی دارد این مسئله را جبران کند و 

با این کار دوباره خشونت را ترویج می دهد.«

پیشنهادات و راهکارها
تحمیلی  بود  جنگ  معتقد  قلی پور  دکتر 
طوایف  بین  مشترک  نقطه  خأل  می توانست 
دلیل  به  اما  کند  جبران  را  کرمانشاه  در 

نمادهای  نبود  و  شهرسازی  اندیشه های  نبود 
اتفاق مهم نیفتاد. دکتر  این  مشترک در شهر 
فضای  نبود  جبران  برای  همین طور  قلی پور 
نقد  مورد  را  شهرداری  کرمانشاه،  در  گفتگو 
قرار داد و گفت شهرداری با تشکیل فضاهای 
کرد  جبران  را  فقدان ها  این  می تواند  عمومی 
کل  عمومی،  فضاهای  به  توجه  جای  به  اما 
می کند  مصادره  به  سرمایه دار  نفع  به  را  شهر 
داد:  ادامه  او  باشد.  راضی  ما  از  سرمایه دار  تا 
روی  دقیقاً  شهرداری  موضوع،  این  »برخالف 
موردانتقاد  و  می گذارد  دست  افتراقی  نقاط 
مونوریل،  ارگ،  پالزا،  ساخت  نمی گیرد.  قرار 
دیوار و... توسط شهرداری تمایز آفرین است.« 
محله  دور بودن  به  موضوع  این  درک  برای  و 
بیشتر  حاشیه بردن  به  و  شهر  از  »جعفرآباد« 
اشاره  شهرداری  توسط  دیوار  کشیدن  با  آن 
اصلی  تصمیم گیر  را  شهرداری  قلی پور  کرد. 
از  دست  باید  شهرداری  گفت  و  دانست 
یادمان سازی  قلی پور  دکتر  بردارد.  سودآوری 
لک  کرمانشاهی،  قهرمانان  مجسمه   ساخت  و 
فضاهای  تشکیل  همین طور  شهر،  در  کرد  و 
از  را  هیجانی  تخلیه  و  گفتگو  برای  عمومی 

راهکارهای کاهش خشونت عنوان کرد.
دکتر قاسمی نیز با اشاره به تئوری پنجره های 
بر  دلیلی  را  شهر  نابه سامان  اوضاع  شکسته، 

بروز خشونت در آن عنوان کرد.
هدایت  و  تخلیه  عدم  که  یزدان بخش  دکتر 
به  دانست؛  خشونت  ایجاد  عامل  را  هیجان ها 
اشاره  هیجان ها  این  درست  کنترل  اهمیت 
کرد و گفت درمان های هیجان محور در صدر 
بیان  با  او  دارند.  قرار  درمان  حوزه  اقدامات 
خود  با  را  زبانی  تفاوت  فرهنگی  تفاوت  اینکه 
یک  به عنوان  خشم  پذیرش  دارد؛  همراه  به 
راهکارهای  از  یکی  را،  آن  کنترل  و  هیجان 

کاهش خشونت عنوان کرد.
برای  فضاهایی  ایجاد  نیز  هاشمی  دکتر 
در  مختلف  عوامل  کاهش  و  هیجان ها  تخلیه 
به  همین طور  و  دانست  الزم  را  افراد  ناکامی 
اجتماعی  مشکالت  حل  برای  گفتگو درمانی 
اجتماعی  نهادهای  بین  شکاف  تا  کرد  اشاره 

را بتوان پر کرد.
دکتر حیاتی در بحث پیشگیری از وقوع جرم، 
گفت  و  کرد  تلقی  مهمی  عامل  را  جرم  علت 
اساسی  کار  نمی تواند  به تنهایی  قضاییه  قوه 
از  خارج  جرم ها  از  بسیاری   چرا که  دهد  انجام 
ستاد  به  حیاتی  دکتر  است.  قضایی  قوه  حوزه 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به مثابۀ یک 
ارگان فراقوه ای برای حل این مسئله اشاره کرد.

در  رجالگی  سنت  به  همچنین  قلی پور  دکتر 
کرد  اشاره  کرمانشاه  شهر  در  روزمره  زندگی 

طی  و  گرفت  شکل  اول  پهلوی  دوره  در  که 
افول روبرو شده  با  تا حدودی  اخیر  چند دهه 
فروبسته  و  زبانی تک گویانه  دارای  است. آن ها 
طرد  آن  نتیجه  که  هستند  مقابل  طرف  به 
موضوع،  این  به  اشاره  با  او  است.  تحقیر  و 
بازنگری  نیازمند  را  کرمانشاه  صداوسیمای 
گفت:  و  دانست  عملکردهایش  در  تغییر  و 
شبیه  صدا و سیما  برنامه های  برخی  »ادبیات 
زبان همین گروه است. این در حالی است که 
ژانرهای  در  کهنی  ادبی  سنت های  کرمانشاه 
»شعر« و »رمان« دارد که می توانند در ساختن 
برنامه های فاخر بسیار مفید و در مسالمت آمیز 
او  باشند.«  موثر  شهر  اجتماعی  سپهر  کردن 
ایالت  بین  در  »هومالی«  اسم  به  مفهومی  از 
کرمانشاه نام برد به این معنی که؛ اگر یک نفر 
از افراد قبیله من با یک فرد از قبیله دیگر وارد 
ایل  کل  و  نیست  فردی  مسئله  این  شد؛  نزاع 
این  »زشتی  گفت:  او  می شوند.  درگیری  وارد 
اصاًل مطرح  مباحث در صدا و  سیمای کرمانشاه 
در  می تواند  هنر  عرصه  درحالی که  نمی شود 

کاهش خشونت موثر باشد.«
اختالفات  باالی  آمار  به  آمویی  سرهنگ 
و گفت در  اشاره کرد  خانوادگی در کرمانشاه 
اشتباه نامه  پر کردن  با  شاکی  اغلب  موارد  این 
باقی  جرم  عمومی  جنبه  فقط  می شود  باعث 
بماند. او گفت: »خیلی از جرائم نباید انتظامی 

شوند و باید در حوزه اجتماعی حل شوند.«
دکتر قاسمی با توجه به وقوع جرم های خشن 
در کرمانشاه، از ترس و القای ناامنی به عنوان 
مهم ترین دغدغه افراد جامعه نام برد و به اتاق 
در  نظری  شالوده ای  به مثابۀ  دادگستری  فکر 
جهت عملکرد بهتر کارهای اجرایی اشاره کرد 
اتاق برای مطالعات و بررسی های  این  و گفت 
در  جرائم  سیمای  بررسی  و  جرائم  آماری 

جامعه است.

مسائل  در  دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت 
اجتماعی

نابه سامانی های  بیشتر  علی پوریانی  دکتر 
آموزش وپرورش  نظام  متوجه  را  اجتماعی 
مسئولیت  ایفای  باید  دانشگاه  گفت  و  دانست 
درگیر  مسائل  این  حل  در  را  خودش  کند، 
بردارد.  جامعه  سمت  به  را  دیوارش  و  کند 
ویژگی  برجسته ترین  »شاید  داد:  ادامه  او 
برای  شخصاً  که  باشد  این  دانشگاهیان  ما 
ایجاد  مشکلی  قضاییه  قوه  و  انتظامی  نیروی 
مشکالت  و  مسائل  حل  در  اما  نمی کنیم 
با  باید  و  هستیم  مجرمان  از  یکی  اجتماعی 
مسائل،  پیچیده شدن  و  مشکالت  این  بروز 
دردمندانه و دغدغه مندانه وارد میدان شویم.« 
آن  دانش  را  دانشگاه  سرمایه  بزرگ ترین  او 
برای  دانشگاه  بسیار  به ظرفیت های  و  دانست 
مسائل  حوزه  در  هم فکری  و  بحث  به  ورود 
حل  برای  می توان  که  کرد  اشاره  اجتماعی 

آن ها از این ظرفیت ها مدد گرفت.
این  از  جلساتی  تشکیل  دلیل  تفکری  دکتر 
کرد:  بیان  این گونه  را  نوآوری ها  این  و  دست 
نسل  دانشگاه های  راستای  در  جلسات  »این 
سوم و چهارم هستند که وظیفه اصلی دانشگاه 
او  کرده اند.«  تعریف  جامعه  با  ارتباط گیری  را 
کارهای  لزوماً  دانشگاه  اصلی  وظیفه  گفت 
استفاده  بلکه  نیست  آموزشی  و  پژوهشی 
معضالت  و  مشکالت  حل  در  یافته ها  این  از 
وهله  در  را  امر  این  تحقق  او  است.  جامعه 
فرهنگ ساز  نهادهای  با  ارتباط گیری  اول 
معاونت  استانداری،  فرهنگی  معاونت  مانند 
فرهنگی اجتماعی شهرداری، معاونت فرهنگی 

اجتماعی قوه قضاییه و ... دانست.
پایان نامه های  از  حمایت  به  نیز  قاسمی  دکتر 
ارشد و دکتری و برگزاری نشست های تخصصی با 
دانشگاهیان  بیشتر  برای سوق دادن  دانشگاهیان 
فعالیت های  به عنوان  اجتماعی  مسائل  به سمت 
ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در امر 
رابطه گرفتن با دانشگاه اشاره کرد. دکتر هاشمی 
اجتماعی  حوزه های  در  دانشگاه  به  اعتماد  نیز 
کنترل  در  را  دانشگاه  و  جامعه  ارتباط گیری  و 

خشونت در کرمانشاه موثر دانست.

مسئله خشونت در کرمانشاه با حضور مسئولین در دانشگاه رازی بررسی شد

روایت حال و هوای کرمانشاه با جوهر خون
0 سحر رنجبر 0
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فضيلت هنرمند است که در اين جهان بيمار 
دنبال  به  تسکين،  نه  باشد  درمان  دنبال  به 
باشد  تزئين، طبيب غمخوار  نه  باشد  تفهيم 

نه دلقک بيمار )شاملو(.
بوم  در  بايد  جهانی شود  بخواهد  که  هنری 
نمادها  باشد،  اقبال  مورد  و  پذيرفته  خود 
و  بشناسد  به خوبی  را  خود  سنت های  و 
به وسيله ی آن ها به افکار مردمش نفوذ کند. 
دردهايی   غيرمستقيم  نمايش  هنرمند  کار 
دردهايی  رفته اند.  ياد  از  شايد  که  است 
مانند  کنند  جلوه  استعاره  با  دارند  نياز  که 
نياز به  از درون فاسد شده و  خون هايی که 

تيغی دارند که اين فساد را بيرون بريزد.
آرش  نوشته  نيوکاسل  داستان  مجموعه 
محمودی ۹ داستان دارد و توسط نشر روزنه 

منتشر شده.

نیوکاسل 
می گويد  مسری  بيماری  از  که  داستانی 
است  واگير  و  ترسناک  ابتدا  در  که  بيماری 
با ظاهری دست و پا زننده و جان کننده اما 
رفته رفته تبديل به سستی و کرختی می شود 
را  آن  گويی  می کند.  عادت  آن  به  سوژه  و 
نمادهای  از  استفاده  با  محمودی  پذيرفته. 
می گذارد.  نمايش  به  را  فرهنگی  بومی، 
نوع  اين  در  گويی  را.  مرگ  نوعی  فرهنگی 
مرگ همه باهم می ميرند. همه مانند کبوتری 
تجربه  اولين  ديدن  با  گرفته،  نيوکاسل  که 
دست و پا می زنند و بعد مانند مرد اعدامی 
شلوارشان را خيس می کنند. داستان از يک 
تمام  گويی  می شود.  شروع  اعدام  صحنه ی 
تماشاگران ارواح هستند جز چند نفر، چند 
نوجوان که هنوز به مردن عادت نکرده اند. به 
با  اعدام  صحنه ی  نکرده اند.  عادت  ترسيدن 
تقالی کفتری آغاز می شود و با ساز و دهلی 
به خوبی  محمودی  می شود.  تمام  حزن آلود 
اين رقص را به نمايش می گذارد رقص مرد 
و کفتر را. رقصی که شايد در نگاه اول شبيه 
هم باشند اما باهم در تضادند. مرد برعکس 
کفتر مريضی ندارد. »عين خيالش هم نبود، 

جوری قدم می زد انگار آمده بود پارک برای 
هوای خوری« صفحه ۱۴.

انگار مرد تازه می خواهد آزاد شود اما هنوز 
منتظر منجی است. در ميان جمعيت دنبال 
کسی می گردد. شايد هم دنبال کسی شبيه 
به  را  اين حالت  خودش. محمودی در متن 
يک بار  می کند.  تعبير  دارو  خوراندن  خاطر 
برای  هم  يک بار  مرد،  خود  شجاعت  برای 
بی خيالی جمعيت؛ و حاال اين دارو که کليد 
را  خيلی ها  که  دارويی  هست  هم  داستان 

خواب می کند و اندکی را بيدار...

نهنگ آب های خرد
کامو می گويد زمان همه چيز را نابود می کند. 
طرز  به  همه چيز  و  می شود  حذف  من  نام 
خودکشی  نه  من  اما  است؛  پوچ  مسخره ای 
می کنم نه به جهانی ماورايی اميدوار می شوم 
اينکه  با  می کنم  انتخاب  را  »عصيان«  من 
زمانه  دم  و  شاخ  بی  غول  برابر  در  می دانم 
دوست  را  جنگيدن  اما  می خورم  شکست 
اين  با  خرد«  آب های  »نهنگ  و  دارم... 
مقدمه شروع می شود: مسافرانی که هرکدام 
نهنگ هايی تنها هستند که اسير دندان های 

تيز کوسه می شوند اما نمی ميرند.
است  جوانی  نخبگان  داستان  داستان،  اين 
سوار  می شوند.  تنها  به گونه ای  هرکدام  که 
دريا  ته  به  می شود  واژگون  که  اتوبوسی  بر 
می کنند.  حمله  آن  به  کوسه ها  و  می روند 
قهرمان  دارد. دو  اصلی  قهرمان  داستان سه 
يک  و  کرده«  صادق  و  قاسم  »دکتر  حاضر 

قهرمان غايب »مريم«
در سال ۲۰۰۴ فايل صوتی کل جانورشناسان 
از  که  نهنگی  آواز  کرد  شگفت زده  را  دنيا 
می رفت  فراتر  هرتز   ۳۵ خود  طبيعی  حد 
نغمه های  برای  پاسخی  هيچ  نهنگ  اين  و 
نمی کرد.  دريافت  خود  عاشقانه های 
دانشمندان نام اين نهنگ را تنهاترين نهنگ 

دنيا گذاشتند.
همان  هم  داستان«  »راوی  صادق  و 
ضبط  را  صدا  اين  که  است  دانشمندی 

می کند و با صداهای ديگر مقايسه می کند. 
سرگرمی  برای  که  است  راننده ای  صادق 
می کند.  ضبط  را  مسافرانش  صدای 
بوده  شريف  صنعتی  رياضی  دانشجوی 
و همکالسی  رها کرده  نيمه تمام  را  درسش 
قهرمان  هم  مريم  بوده.  ميرزاخانی  مريم 
تازه  که  مريمی  است  داستان  اين  ديگر 
همکالسی های  گوش  به  سرطانش  خبر 
قديمی اش رسيده. مريمی که در غربت هنوز 
زنده است. او نهنگ سفيد موبی ديک است. 
محمودی در بخش های پايانی داستان کتاب 
موبی ديک را دست مريم می دهد و آنجاست 
که صادق، نهنگ عاشق داستان با شخصيت 
اسماعيل به شدت همذات پنداری می کند و 
می گويد اسماعيل تنها فرديست که از شکار 
نهنگ جان سالم به درمی برد و با نهنگ تنها 
می ماند. و همچنين »ساختار« زخم خورده ی 
موبی  ايهيب«  »کاپيتان  همان  دانشگاه  
قبلی  شکارهای  از  زخمی  که  است  ديک 

»نخبگان« بر تن دارد.
دکتر قاسم اکسيری دکترای فيزيک دانشگاه 
و  مسخره  دليلی  خاطر  به  شريف  صنعتی 
اخراج  دانشگاه  از  زنانه«  صدای  »تن  پوچ 
از  خارج  به  نمی شود  نااميد  او  اما  می شود 
می کند.  »عصيان«  او  نمی رود!  هم  کشور 
فيزيک  عادی  مردم  به  پياده روها  در  او 
درس می دهد؛ و اين جنگ است. او از تنها 

صالحش استفاده می کند يعنی فيزيک.

گاوکش ها
می روند  سياهی  و  تيرگی  سمت  به  نورها 
مشت  ديوار  به  دارد  زندان  در  الموتا  جيک 

می کوبد و می پرسد: »چرا؟ چرا؟ چرا؟«
فيلم  ماندنی  ياد  به  و  پايانی  صحنه ی  اين 

»گاو خشمگين«  است.
به گاو خشمگين  ما در داستانی ديگر  حاال 
که  تفاوت  اين  با  برمی خوريم  ديگری 
مقدمه ی  کرده.  خشمگين  را  او  جامعه 
محمودی  ديگر  داستان های  مانند  داستان 

است.  داستان  کل  به  اسلوب المعادله ای 
کشتارگاه سنتی ای در محله ای قديمی به نام 
گاوکش ها و سالخ پير کارکشته ای که با يک 

حرکت گاوهايی که وحشی ترند را می کشد.
راوی قهرمان نيست و تنها يک ناظر است، 
به وسيله ی  تا شب  که صبح  امنيتی  ناظری 
را می بيند و گاهی  از شهر  دکل ها مناطقی 
که  شود  سرگرمی  تبديل  نظارت  اين 

دست آخر هم کار دستش می دهد.
راوی همان سالخ تازه کار اول داستان است.

از  پايان نامه اش  خاطر  به  که  دختری  و 
آشوب  به  را  شهر  و  شده  اخراج  دانشگاه 

کشيده که از قضا همکالسی راوی است.
»دختری با چشم هايی شبيه گاو« دانشگاه را 
به هم ريخته و به راحتی دم به تله نمی دهد. 

صفحه ۴۵.
و  بوده  معماری  دانشجوی  که  دختری 
سوال  زير  را  اساتيد  عملکرد  پايان نامه اش 

برده و دانشگاه او را اخراج کرده.
که  شيشه ای«  »شهر  نام  به  پايان نامه ای 
وجود  نام گذاری  اين  در  هم  کنايه ای  شايد 
حتی  که  کارکشته ای  و  قوی  سيستم  دارد. 

پسرعموها در آن باهم بيگانه هستند.
بود حتی  از من خواسته  »پسرعمو خودش 
فاميل  و  اسم  به  تنها هستيم  که  وقت هايی 
،ميترا  داستان  قهرمان  نکنم«  صدايش 
،بانک های سطح شهر را هدف قرار می دهد 

بانک هايی با شيشه ی سکوريت.
و  توصيف ها  در  را  خود  مهارت  نويسنده 
نمايش  به  داستان  اين  در  فضاسازی ها 
هم  کشتارگاه  صحنه های  در  هم  می گذارد 
رصد  و  دوربين ها  از  استفاده  نحوه ی  در 
خانواده ای  از  را  صحنه ای  جايی  در  کردن. 
که هنوز به سبک قديم زندگی می کند، زنی 
می کند  محکم  هربار  را  گلداراش  چادر  که 
صابون های رنده شده، بادی که زير رخت ها 
می افتد... در آخر داستان ما روای را می بينيم 
و  دوربين ها  روبروی  و  شکست خورده  که 
مانيتورها ايستاده و با مشت هايی گره کرده 

و از خود می پرسد:
» چرا؟«.

جشن سایه بان ها
برتراند راسل می گويد:

متقاعد  باشيم،  که  جا  هر  اهل  ما،  همه 
شده ايم که مذهب ما و مليت ما برتر از ساير 
دانستن  وجود  با  ما  مليت هاست.  و  مذاهب 
اين که هر مذهبی محاسن و معايب خاص 
را  ارزشی مان  معيارهای  دارد،  را  خودش 
کنيم  ثابت  که  می کنيم  تعريف  به گونه ای 
ممکن  ارزش های  مهم ترين  ارزش هايمان 

هستند و معايبمان تقريباً ناچيزند.
است.  تعصب  بشر  اساسی  از مشکالت  يکی 
از  تاريخ  طول  در  وحشتناکی  جنايت های 
اين  در  ريشه  داعش،  تا  گرفته  هولوکاست 

عقيده دارد.
داستان »جشن  در  را  عقيده  اين  محمودی 

سايبان ها« روشن تر می کند.
که  نمادهايی  و  تناقض  شرح  با  داستانی 
داستاِن  می شوند.  گرفته  کار  به  درست 
که  کشور  غرب  در  يهودی  خانواده ای 
پدربزرگشان  ممنوعه ی  عشق  خاطر  به 
قبيله ی  از  مسلمان«  دختری  با  »ازدواج 
خود طرد شده اند و اکنون نيز از کل جامعه 
را  ما  که  تاريخی  داستانی  هستند!.  طرد 
غرب  سياه پوست های  و  سرخ پوست ها  ياد 
آتشی  تکرار می شود،  که  تاريخی  می اندازد. 
زير خاکستر مغزهايی متعصب؛ هولوکاستی 

که دارد دوباره شعله می دواند.
»جشن  داستان  سراسر  در  آتش  اين 
سايبان ها« زبانه می کشد. آتشی که در ابتدا 
پايان  در  و  می شود  برپا  رقص  با  داستان 

داستان يادآور مرگ است.
خبری  می شود،  شروع  خبر  يک  با  داستان 
مرگ  می دهد.  مرگ  بوی  که  مشکوک 
برادری  که  مشکوک  مرگی  يهودی.  يک 

و  ناماليمات  می کشاند.  ايران  جنوب  به  را 
جنازه  که  کسانی  نژادپرستانه ی  صحبت های 
شيث  که  گفته اند  برادر  به  و  نگه داشته اند  را 
به خاطر ايست قلبی مرده است. باز هم آتش 
داستان  اين  در  ما  می شود.  شعله ور  خشم 
ديگری  بومی  نماد  با  »آتش«  نماد  بر  عالوه 
از  بسياری  در  »بلوط«  داريم.  سرکار  هم 
از  بلوط  است؛  مقدس  درخت  بلوط  سنت ها، 
امتياز خدای متعال آسمان ها برخوردار است، 
ميانه  نشين. در  زاگرس  مناطق  در  مخصوصاً 
در  خانواده  پدر  به تصادف  محمودی  داستان 
نزديکی جنگل های بلوط اشاره ای می کند و در 
پايان داستان هم جنازه ی پسر بزرگ خانواده 
توسط پسر کوچک در جنگل بلوط آتش زده 
باشد،  طعنه ای  روايت ها  اين  شايد  و  می شود 

جنگلی که نظاره گر مرگ است.
موضوعی  هم  داستان  اين  در  محمودی 
از ملت هاست  را که دامن گير خيلی  جهانی 
مخاطبش  با  می دهد،  قرار  هم  مقابل  در 
مهم ترين  شايد  اين  و  می گذارد  ميان  در 
صلح  برای  بيداری  باشد،  ادبيات  وظيفه ی 

و نجات.

خارج
»اين ها هرچه باشند از آمريکايی ها بهترند . 
بعد چپق اش را ُگر داد و از روزگار سلطه ی 
که  روزگاری  گفت.  آمريکايی  مستشاران 
حتی يک پاکت اشنو هم گيرش نيفتاده بود. 
فقط شراب سرننتو و پسته ی کله قوچی داده 

بودند بهش.«
مجموعه   از  داستان  آخرين  داستان»خارج« 
داستان های  ياد  را  من  داستان  اين  است. 

بورخس می اندازد.
آثار بورخس مملو از لطيفه های خصوصی و 
باطنی، تاريخ نگاری و پانويس های طعنه آميز 
از  پر  داستان  جای جای  است.  پرکنايه  و 

کنايه های به جاست.
کار  و  سر  چنداليه  داستانی  با  اينجا  در 
ذهن  داستان  اين  در  موضوع  داريم.چندين 
ما  اول  نگاه  در  به چالش می کشد. شايد  را 
طرفيم،  سياسی  داستانی  با  می کنيم  گمان 
آگاهی  عدم  داستان  محوری  موضوعيت  اما 
است. کسی که خودش را به سيگاری اشنو 
می فروشد. »عمو ممی خودش را فروخته به 

دو پاکت اشنو که از انگليسی ها می گرفته«
ملتی که زبان های بيگانه را از هم تشخيص 

نمی دهد.
»يابو اين صداها که انگليسی نيستند! حميد 

گفت: پس کجايی اند. کريم گفت: روسی«
آن  در  مرده ای  که  قبرهايی  روی  که  ملتی 
ارواح  نقش  به  هنوز  و  می کند  گريه  نيست 

اعتقاددارند.
نکند  گفت  -کريم  نبود  قبر  از  »خبری 

همه اش دروغ باشد«
کسانی که بدون آگاهی فحش می دهند 

»کارمان شده بود پشت معجر رفتن و نوبتی 
روسی ها را به باد فحش گرفتن«

شود  نابود  همه چيزشان  منتظرند  که  ملتی 
بعد کاری کنند »اين روز مبدای تو نرسيد« 
داستان »خارج« داستان چند نوجوان است 
ناآگاهانه ی  و  خرافاتی  عقايد  خاطر  به  که 
می گذارند.  ماجرايی  به  پا  بزرگ ترهايشان 
ماجرای دو قبر در کنسولگری انگلستان. در 
اين داستان اين دو قبر را نماد تاريخ معرفی 

می کند.
»کرباليی می گويد اين قبرها سند تاريخی اند 
صفحه ۱۵۶« تاريخی که از بين می رود يا 

تحريف می شود.
سندها  کند  فکر  بگوييد  کرباليی تان  »به 

آتش گرفته. صفحه ۱۵۶«

نظارت، تعصب، خشونت
یادداشتی بر مجموعه داستان »نیوکاسل« به بهانه راه یابی این اثر به جمع 1۰ مجموعه داستان برتر سال 9۸

۰ محسن حسین خانی ۰

به  شد  نوشته  فارسي  زبان  به  که  رمان هايي  اولين 
دليل فقر معنايي و ايرادهاي ساختاري نتوانست پايه 
و اساسي براي داستان نويسي ايران باشد و برخالف 
بيشتر کشورهاي ديگر، پايه و اساس داستان نويسي 
را نويسندگان داستان کوتاه گذاشتند و مي توان گفت 
با داستان هاي کوتاه صادق هدايت، داستان نويسي به 
زماني  نظر  از  البته  افتاد.  خود  اصيل  و  درست  راه 
جمال زاده بر هدايت مقدم است و داستان هاي کوتاه 
کوتاه  داستان هاي  از  پيش  نبود«  يکي  بود  »يکي 
هدايت انتشار يافته اما به علت خصلت حادثه پردازانه 
و  اصيل  پيرواني  داستان ها  اين  بيشتر  لطيفه وار  و 
او تحول چنداني  و داستان هاي کوتاه  نيافت  نام آور 
داستان هاي  آنکه  حال  نياورد؛  وجود  به  ادبيات  در 

کوتاه هدايت موجب چنين تحول و پيشرفتي شد.
از طرفي انتشار مجموعه داستان کوتاه »يکي بود يکي 
نبود« در برلين که جمال زاده خود در آنجا زندگي 
مي کرد، ولوله اي در ميان خوانندگان فارسي زبان به 
کردند.  آن صف آرايي  بر ضد  گروهي  و  انداخت  راه 
زبان  به  نخستين  بار  براي  بود  کرده  جرأت  جواني 
متداول  اصطالحات  از  بنويسد؛  بازار  و  کوچه  مردم 
چنانکه  را  آن ها  اوضاع واحوال  و  بگويد  سخن  آن ها 
هوشمند  خوانندگان  اما  کند.  توصيف  هست، 
است.  تکوين  شرف  در  جديدي  حادثه  دريافتند 
جمال زاده بعد از دهخدا اولين نويسنده اي بود که راه 
تازه اي در شيوه نگارش گشود و داستان هاي خود را 
به زبان گفتاري نوشت. پيش از او دهخدا در کتاب 
چرند و پرند چنين زباني را به کار گرفته بود؛ البته 
هيچ يک از آن ها مبتکر نبودند؛ آن ها ميراث دار زبان 

گفتاري قصه هاي کهن با سابقه اي هزار ساله بودند.
چنين  است«  شکر  »فارسي  داستاِن  آغاز  در 
مثل  را  خشک  و  دنيا  تر  جاي  »هيچ  مي خوانيم: 
دربه دري  سال   ۵ از  پس  نمي سوزانند.  هم  با  ايران 
از باالي صفحه کشتي  و خون جگري، هنوز چشمم 
گيلکي  آواز  که  بود  نيفتاده  ايران  پاک  خاک  به 
باالم جان  که  رسيد  گوشم  به  انزلي  کرجي بان هاي 
ملخ  دور  که  مورچه هايي  مثل  خوانان،  جان  باالم 
مرده اي را بگيرند، دور کشتي را گرفته و بالي جان 
مسافرين شدند و ريش هر مسافري به چنگ چند 

پاروزن و کرجي بان و حمال افتاد.«
منبر  باالي  را  او  که  کساني  جواب  در  جمال زاده 
رها  را  داستان نويسي  بود  گفته  بودند،  کرده  تقبيح 
خواهد کرد. »قزويني« در نامه اي به جمال زاده ترک 
گفتن داستان را از جانب او نوعي خيانت تلقي کرده 

بود؛ اما جمال زاده ۲۰ سال هيچ ننوشت.
اغلب داستان نويسان ما کار نوشتن را با داستان کوتاه 
آغاز کرده اند؛ اين واقعيت شايد به اين دليل بوده که 
داستان نويسي در ايران حرفه نيست . نويسنده مجبور 
را  پا کند و نوشتن  براي خود دست و  است شغلي 
به ساعات فراغت خود موکول کند. نوشتن داستان 
امکان دارد در مقايسه  با وقت محدود بيشتر  کوتاه 
کوتاه  داستان  مي خواهد.  بسيار  فراغت  که  رمان  با 
ناپايدار  لحظه هاي  بازآفريني  امکان  رمان  از  بيشتر 
از  که  تعريف هايي  طبق  مي دهد.  نويسنده  به  را 
داستان کوتاه در اغلب فرهنگ هاي ادبي شده است، 
داستان کوتاه غالباً بر خلق حال و هوا و وضعيت و 
موقعيت ها توجه بيشتري دارد تا بر شخصيت پردازي 
و داستان گويي. از اين رو تجسم آن حال و هوا براي 
ايراني که تمام وقت در تالش معاش است  نويسنده 
کل  از  داستاني  بازگويي  تا  است  امکان پذير  بيشتر 

وقايع زندگي که مختص به رمان است...

به مناسبت

روز جهانی داستان کوتاه

۰ انسیه ملكان ۰
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به  توجه  با  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
مجمع  دیگر  روز   10 حدود  اینکه 
فوتبال  فدراسیون  ریاست  انتخاباتی 
این  برگزاری  از  پیش  می شود،  برگزار 
ویژه  پیگیری  با  باید  انتخاباتی  مجمع 
تکلیف بازگشت راهیان به لیگ دسته 

اول فوتبال کشور را معلوم کنیم.
هوشنگ بازوند در نشستی با مسئولین 
ورزش و اعضای هیئت فوتبال استان، 
راهیان  تیم  که  مشکالتی  به  اشاره  با 
با  اول  دسته  لیگ  به  بازگشت  برای 
کنار  در  کرد:  اظهار  شده،  مواجه  آن 
ویژه  پیگیری  یک  باید  قضایی،  حکم 
هم داشته باشیم و انتظار داریم هیئت 
فوتبال استان هم به صورت جدی تر این 

موضوع را پیگیری کند.
برای  ما  ویژه ای  پیگیری  افزود:  وی 
بازگشت راهیان به لیگ دسته اول باید 
فدراسیون  بتوانیم  که  باشد  به گونه ای 
پیش  و  زودتر  هرچه  و  کرده  قانع  را 
ریاست  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  از 

فدراسیون این مشکل را حل کنیم.
از  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استاندار 
آنجایی که آقای بهاروند سرپرست فعلی 
فدراسیون، در جریان مشکالت بازگشت 
از  پیش  باید  دارد،  قرار  راهیان  تیم 
ریاست  انتخاباتی  مجمع  برگزاری 
کنیم،  قطعی  را  موضوع  این  فدراسیون 
رئیس  هر  آمدن  با  صورت  این  غیر  در 
دیگری برای فدراسیون زمان خواهد برد 

تا بتوانیم راهیان را به لیگ برگردانیم.

در  آینده  هفته  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرپرست  با  دیداری  تهران  به  سفر 
تا  داشت  خواهم  فوتبال  فدراسیون 
مذاکراتی برای بازگشت راهیان به لیگ 

دسته اول داشته باشیم.
و  خالء  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  بازوند 
نبود یک تیم از غرب کشور در رقابت های 
لیگی فوتبال، از پیگیری هایی که طی دو 
سال گذشته برای آوردن امتیاز یک تیم 
دسته اولی فوتبال به کرمانشاه داشته یاد 
کرد و افزود: طی این مدت علیرغم اینکه 
چنین  هیچ گاه  استان  فوتبال  هیئت 
جای  که  نخواستند  من  از  را  موضوعی 
گالیه نیز دارد، اما با توجه به نیازی که 
استان به حضور یک تیم در لیگ دسته 
اول داشت، پیگیری هایی را برای آوردن 

امتیاز یک تیم داشتم.
نیروی  تیم  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
از گزینه هایی بود که  زمینی ارتش یکی 
به  آن  آوردن  برای  پیش  دو سال  حدود 
حتی  و  دادیم  انجام  را  مذاکراتی  استان 
توافقاتی نیز صورت گرفت و قرار بر این 
شد تا یک اسپانسر را برای تیم پیدا کنیم.

از  یکی  با  نهایت  در  کرد:  اضافه  وی 
توافق  استان  خصوصی  بخش  فعالین 
برای  اسپانسر  عنوان  به  تا  کردیم 
حضور تیم نیروی زمینی به نمایندگی 
رقابت های لیگ دسته  از کرمانشاه در 
اول فوتبال حدود شش میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام دهد، اما متأسفانه 
اعالم  سرمایه گذار  این  مدتی  از  پس 

کرد که با توجه به حواشی زیادی که 
که  سختی  پیامدهای  و  دارد  فوتبال 
داشته  دنبال  به  برایش  است  ممکن 

باشد، از این کار منصرف شده است.
مدام  این مدت  کرد: طی  اضافه  بازوند 
را  لیگ  در  زمینی  نیروی  تیم  حضور 
رصد می کردیم و پیگیری بودیم که یک 
استان  به  آن  آوردن  برای  را  اسپانسر 
تیم فصل  این  اما متأسفانه  پیدا کنیم، 
گذشته به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

هم  پیش  ماه  چند  از  کرد:  تاکید  وی 
دوباره تالش کردیم تا با یک تیم دیگر، 
یعنی تیم خوشه طالیی ساوه که قصد 
مذاکراتی  داشت،  را  تیم  امتیاز  فروش 
انجام دهیم و حتی یک اسپانسر را هم 
برای آن پیدا کردیم، اما مالک باشگاه 
امتیاز آن را به جای دیگری فروخت، با 
این  حال پس از مدتی این معامله فسخ 

شد، ولی ما دیگر اسپانسری نداشتیم.
این  طی  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
من  از  کسی  اینکه  علیرغم  سال  دو 
نخواسته بود، اما چون خالء وجود یک 
تیم لیگ دسته اولی فوتبال را در غرب 
تالش های  می کردم،  احساس  کشور 

خود را بکار بردم.
استادیوم  چند  وجود  به  اشاره  با  وی 
برای  کرد:  عنوان  کرمانشاه،  در  فوتبال 
کرمانشاه  خرداد   15 ورزشی  مجموعه 
حدود 500 میلیارد تومان اعتبار هزینه 
نمی بریم،  آن  از  بهره ای  هیچ  اما  شده، 
حضور  با  که  داشتم  عالقه  همین  برای 

یک تیم لیگ دسته اولی شورونشاط را به 
این ورزشگاه ها بکشانیم و از هزینه هایی 

که صرف شده، بهره ای ببریم.
اینکه شناخت  بیان  با  ادامه  در  بازوند 
اظهار  دارم،  فوتبال  رشته  از  خوبی 
کرد: شاید در سایر رشته های ورزشی 
اما  باشم،  نداشته  سررشته ای  چندان 
فوتبال را خوب می شناسم و عالقه مند 

به آن هم هستم.
فوتبال  کرد:  اضافه  کرمانشاه  استاندار 
انسان عالقه مند می خواهد و این عشق 
و عالقه باید در مسئولین فوتبال استان 
ایجاد شود تا به جایی برسیم، در غیر 
فعلی  شرایط  در  کماکان  صورت  این 

باقی خواهیم.
پرهیجان،  ورزشی  فوتبال  کرد:  تصریح  وی 
می تواند  که  است  شادی آوری  و  پرنشاط 
سرمایه اجتماعی یک منطقه را تقویت و عشق 

و عالقه مردم را به ورزش دوچندان کند.
به  پاسخ  در  نشست  این  در  بازوند 
فوتبال  هیئت  رئیس  نائب  درخواست 
تیم  راه اندازی  به  کمک  برای  استان 
کرمانشاه،  در  بانوان  فوتسال  از  لیگی 
تشکیل  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اعالم 
در  حضور  برای  بانوان  فوتسال  تیم 
کمتری  هزینه های  لیگی  رقابت های 

دارد، کمک خواهیم کرد.
وی گفت: همچنین کمک خواهیم کرد 
تا زمین فوتبال ساحلی کرمانشاه برای 
عالقه مندان و پتانسیل هایی که در این 

رشته داریم، راه اندازی شود.

پیگیری های استاندار
برای بازگشت راهیان به لیگ فوتبال اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم های ملی کشتی 

آزاد و ناشنوایان کشور اعالم شد که در میان آن ها نام 
۶ کشتی گیر کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

کیوان  محمدی،  فرشاد  حجتی،  فرود  صمدی،  امیر 
رستم آبادی و محمدرسول جمور در کشتی ناشنوایان 
و ارشک محبی در کشتی آزاد ورزشکاران کرمانشاهی 

دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.
پنج کشتی گیر کرمانشاهی دعوت شده به اردوی تیم 
ملی ناشنوایان ایران از ششم تا 1۶ اسفند در اردوی 
اردبیل  سرعین  میزبانی  به  است  قرار  که  آمادگی 

برگزار شود، حضور خواهند یافت.
تیم ملی کشتی ناشنوایان ایران خود را برای حضور 
جهان  کشتی  قهرمانی  مسابقات  دوره  پنجمین  در 

خرداد سال آینده در ترکیه برگزار می شود.
به  شده  دعوت  کرمانشاهی  کشتی گیر  تنها  محبی 
اردوی تیم ملی آزاد بزرگ ساالن ایران هم با حضور 

در اردو تمرینات آماده سازی خود را آغاز کرد.
به  اردوی کشتی گیران دعوت شده  پنجمین مرحله 
خانه  در  اسفند  تا 1۳  و  روز  به مدت 10  ملی  تیم 
کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار می شود.
محبی در وزن ۹۲ کیلوگرم حضور دارد و به جز وی 
۲ کشتی گیر دیگر از استان های مازندران و تهران نیز 

در این وزن به تیم ملی دعوت شده اند.
ملی پوشان کشتی آزاد ایران خود را برای حضور در 
رقابت های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا که دهه 
می شود  برگزار  قزاقستان  در   1۴00 فروردین  آخر 

آماده می کنند.
ارشک محبی دارنده مدال طالی مسابقات قهرمانی زیر 

۲۳ آسیا در سال ۲01۹ به میزبانی مغولستان است.

دعوت

۶ کشتی گیر کرمانشاهی

به اردوی تیم های ملی

تنها بانوی المپیکی پینگ پنگ ایران با ابراز رضایت 
سهمیه  کسب  به  امیدوار  گفت:  خود،  آمادگی  از 
المپیک ۲0۲1 توکیو و سومین حضور متوالی خود 

در این رقابت ها هستم.
سر  پشت  از  پس  داشت:  اظهار  شهسواری  ندا 
در  هم اکنون  آمادگی،  اردوی  مرحله   ۲ گذاشتن 
تا  می بریم  سر  به  تمرینی  اردوی  مرحله  سومین 
که  المپیک  انتخابی  مسابقات  برای  بیشتر  هرچه 

یک ماه دیگر در قطر برگزار می شود، آماده شویم.
پینگ پنگ ۲1  ملی  تیم  اردوی  اینکه  بیان  با  وی 
روزه و تا حدود 15 اسفند به طول می انجامد، گفت: 
محل  قطر  دوحه  عازم  ماه  این  هفدهم  است  قرار 

برگزاری مسابقات شویم.
المپیک  انتخابی  مسابقات  خصوص  در  شهسواری 
گزینشی  رقابت های  ابتدا  است  قرار  گفت:  نیز 
منطقه آسیای میانه از ۲۳ تا ۲5 اسفند برگزار شود 
که در بخش بانوان تنها یک سهمیه اختصاص پیدا 

کرده است.
ملی پوش کرمانشاهی تیم ملی پینگ پنگ بانوان کشور 
مسابقات  در  ورزشکار  هفت  حضور  تاکنون  افزود: 
گزینشی منطقه آسیای میانه قطعی شده ولی احتمال 

افزایش ورزشکاران شرکت کننده وجود دارد.
وی اصلی ترین رقیبان خود در مسابقات این منطقه 
را پینگ پنگ بازان قزاقستان و ازبکستان اعالم کرد 
و گفت: امیدوارم با شکست این رقبا بازهم بتوانم 

المپیکی شوم.
به  ابتدا  مسابقات  احتماالً  کرد:  تصریح  شهسواری 
صورت دوره ای و سپس حذفی برگزار می شود تا نفر 
اول به مسابقات المپیک ۲0۲1 توکیو راه پیدا کند.

پرافتخارترین بانوی پینگ پنگ باز ایران ادامه داد: 
 ۲۸ تا   ۲۶ روزهای  هم  جهانی  گزینشی  مسابقات 
اسفند در قطر برگزار خواهد شد که البته کار در آن 

جا بسیار سخت تر خواهد بود.
وی در پایان گفت: تمرینات خود را به صورت مرتب 
پیگیری و خوشبختانه شرایط خوبی دارم و با توجه 
به وضعیت آمادگی فعلی امیدوارم برای سومین بار 
متوالی بتوانم سهمیه مسابقات المپیک را کسب و 

برای ورزش کرمانشاه و کشور افتخارآفرین شوم.
برای  توکیو   ۲0۲1 المپیک  انتخابی  مسابقات  در 
شیما  و  شهسواری  ندا  بانوان  بخش  در  کشورمان 
صفایی و در بخش آقایان نیز نوشاد و نیما عالمیان 

با حریفان رقابت می کنند.
توکیو ۲  المپیک ۲0۲1  برای حضور در مسابقات 
سهمیه به منطقه آسیای میانه اختصاص داده شده 
به  متعلق  هم  دیگری  و  بانوان  به  متعلق  یکی  که 

آقایان است.
ایران،  شامل  میانه  آسیای  در  حاضر  کشورهای 
تاجیکستان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  قزاقستان، 
افغانستان و قرقیزستان است که هر کشور می تواند 

۲ ورزشکار معرفی کند.
به  ایران منش  حمیده  و  نسبی  لطف اهلل  جمیل 
ترتیب هدایت تیم های ملی آقایان و بانوان تنیس 

روی میز ایران را برعهده دارند.
باز کشورمان  بانوی پینگ پنگ  ندا شهسواری تنها 
است که موفق به حضور در مسابقات المپیک شده 
و  لندن   ۲01۲ المپیک  مسابقات  در  وی  است، 

۲01۶ ریودوژانیرو حضور داشت.
مسابقات المپیک ۲0۲1 توکیو که تابستان امسال 
تا  اول  است  قرار  شد  لغو  کرونا  شیوع  دلیل  به 

هفدهم مرداد 1۴00 برگزار شود.

آمادگی بانوی المپیکی 

پینگ پنگ ایران

برای تجربه سومین المپیک

از  کرمانشاه  شهرستان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تعطیلی تنها سالن تیراندازی کرمانشاه خبر داد.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نیکبخت  آرش 
تعطیلی تنها سالن تیراندازی کرمانشاه، اظهار کرد: 
حدود 10 سالی می شود که حتی یک سالح جدید 
کرمانشاه  تیراندازی  هیئت  فعال  سالن  تنها  برای 
خریداری نشده و اکنون تمام سالح هایی که داریم 

مستهلک شده اند.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه هیئت امسال 
و  سیبل  خرید  بحث  در  نداشته،  چندانی  درآمد 
ساچمه هم که مصرفی هستند دچار مشکل شده ایم 

و توان خرید آن ها را نداریم.
تاکید  کرمانشاه  شهرستان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
برای شارژ سالح هایی  این مشکالت،  بر  کرد: عالوه 
کرمانشاه  در  کمپرسور  دستگاه  یک  تنها  داریم  که 
وجود داشت که اکنون آن دستگاه هم خراب شده و 

دیگر نمی توانیم سالح ها را شارژ کنیم.
یاری   شهید  سالن  مشکالت  چندباری  افزود:  وی 
گوش  به  را  کرمانشاه-  تیراندازی  فعال  سالن  -تنها 
مسئولین ورزش استان رسانده ایم و قول هایی برای 

کمک داده اند که هنوز عملی نشده است.
نیکبخت در خصوص اعتبار موردنیاز برای خرید سالح 
و تجهیزات برای سالن شهید یاری هم گفت: در حال 
تیراندازی حدود  رشته  برای  هر سالح  قیمت  حاضر 
۸0 تا ۹0 میلیون تومان است و با وجود اینکه سالن 
شهید یاری دارای ۲0 خط برای تیراندازی است، ما 

بجای ۲0 سالح درخواست 10 سالح را داده ایم.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر سالن شهید طهماسبی 
را نیز در مجموعه ورزشی امام )ره( کرمانشاه داریم 
و  شده  آن  احداث  برای  بسیاری  هزینه های  که 
دلیل  به  اما  دارد،  تیراندازی  برای  خط   10 حدود 
وجود برخی نواقص سال هاست که بالاستفاده مانده 
و  تجهیز  برای  مسئولین  مساعدت  با  امیدواریم  که 

راه اندازی این دو سالن اقدام شود.
کرمانشاه  شهرستان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تجهیز  برای  کرده ایم،  که  برآوردهایی  طبق  گفت: 
دو  به  حداقل  تیراندازی  سالن  دو  این  راه اندازی  و 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
کرمانشاه  تیراندازی  سالن های  اگر  کرد:  تاکید  وی 
مجهز شوند، در کنار توجه به مقوله قهرمان پروری، 
نیز  خود  به  هیئت  اتکای  و  درآمدزایی  بحث  در 

مشکالت ما حل خواهد شد.

تنها سالن

تیراندازی کرمانشاه

تعطیل شد

هفته نامه آوای کرمانشاه
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درخواست  به  بنا  که  بود   1۳۹۶ سال 
فدراسیون  از  ایران  کشتی  فدراسیون 
زنان  برای  کالسیک  کشتی  جهانی، 
از  که  کشتی  شد،  راه اندازی  محجبه 
زنان  با کشتی  فرقی  هیچ  قوانین  نظر 
و مردان در دنیا نداشت و تنها تفاوت 

آن نوع پوشش بانوان کشتی گیر بود.
یک سال بعد برای اولین بار تورنمنت 
در  زنان  کالسیک  کشتی  بین المللی 
آن  از  پس  و  شد  برگزار  لبنان  کشور 
رقابت های  برگزاری  از  خبری  دیگر 

برون مرزی این رشته نشد.
از  بین المللی  رسمی  وجهه  نداشتن 
رقابت های  برگزاری  عدم  و  یکسو 
برون مرزی از سوی دیگر طی چند سال 
کالسیک  کشتی  تا  شده  باعث  اخیر 
زنان به مرور کمرنگ و کمرنگ تر شود، 

تا جایی که بسیاری از زنانی که به این 
فعالیت  آن  در  و  داشتند  عالقه  رشته 
که  آلیش  کشتی  رشته  به  می کردند، 
دارای مسابقات جهانی و آسیایی است، 

کوچ کرده اند.
اخیراً هم بحث هایی مطرح شده مبنی 
کشتی  فدراسیون  رئیس  اینکه  بر 
عالقه چندانی به ادامه فعالیت کشتی 
از  خبرهایی  و  ندارد  بانوان  کالسیک 
تعطیلی این رشته به گوش می رسد که 
دنبال  به  را  به آن  نگرانی عالقه مندان 
داشته است، اما آن طور که نایب رئیس 
هیئت کشتی استان کرمانشاه می گوید، 
یا  و  کتبی  دستورالعمل  هیچ  تاکنون 
در  فدراسیون  سوی  از  شفاهی  حتی 
این رابطه که دیگر حمایتی از کشتی 
این  اینکه  یا  و  نشود  زنان  کالسیک 

ابالغ  استان ها  به  شود،  تعطیل  رشته 
نشده است.

با  البته  گفت:  ایسنا  به  امیریان  فهیمه 
گذشته  سال  یک  طی  اینکه  به  توجه 
شیوع بیماری کرونا را داشتیم و از طرف 
رقابت های  برای  مسابقه ای  هیچ  دیگر 
کشتی کالسیک زنان در تقویم فدراسیون 
هم  رشته  این  تمرینات  نشده،  گنجانده 

تعطیل بوده است.
وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
زیادی  طرفداران  و  عالقه مندان  هنوز 
در  زنان  کالسیک  کشتی  رشته  در 
کرمانشاه داریم، چراکه کشتی آزاد در 
زیادی  محبوبیت  و  قدمت  استان  این 
دارد و اگر مشکالت پیش روی کشتی 
در  کالسیک زنان برداشته شود، قطعاً 
آینده تعداد طرفداران آن بسیار زیادتر 

هم خواهد شد.
استان  کشتی  هیئت  نایب رئیس 
از  تعدادی  اینکه  به  اذعان  با  کرمانشاه 
به  کالسیک  رشته  کشتی گیر  بانوان 

سمت کشتی آلیش روی آورده اند، اعالم 
کرد: از آنجایی که کشتی کالسیک فعاًل 
بانوان  همین  برای  ندارد،  مسابقه ای 
کشتی گیر کرمانشاهی به سمت کشتی 
و  جهانی  مسابقات  که  آمده اند  آلیش 

آسیایی هم دارد.
وی در ادامه با مطلوب خواندن شرایط 
کرد:  اظهار  کرمانشاه،  در  زنان  کشتی 
طی چند سال گذشته که این رشته در 
کرمانشاه راه اندازی شده، هم در بحث 
بودجه  بحث  در  هم  و  زیرساخت ها 
تمام  هیئت  و  نداشته ایم  مشکلی 
امکانات و تجهیزاتی که خواسته ایم را 

برایمان فراهم کرده است.
امیریان در ادامه به برگزاری رقابت های 
طی  استان  قهرمانی  آلیش  کشتی 
اشاره ای کرد و گفت:  هفته گذشته هم 
و  شرایط  در  مسابقات  این  خوشبختانه 
تیم  و  شد  برگزار  خوبی  بسیار  کیفیت 
منتخب استان در مسابقات کشتی آلیش 

قهرمانی کشور حضور پیدا خواهد کرد.

کشتی کالسیک زنان تعطیل شده؟
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تا کی غم آن خورم که دارم یا نه                وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پرکن قدح باده که معلومم نیست              کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

آموزش وپرورش  مدیریت  بازنشسته  بیوک زاده،  لیال 
کودکان  روانشناسی  کارشناس  و  کرمانشاه  استثنائی 
استثنائی با نیازهای ویژه است. وی به مدت سی سال 
آموزش  سرپرست  من جمله،  مختلف  پست های  در 
آموزشی  مربی  و  والدین  مشاوره  استثنائی،  کودکان 
استان،  استثنائی  کودکان  ویژه  کارشناس  کودکان، 
فعال حقوق کودکان استثنائی استان و مدیریت مرکز 
آموزش و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری در استان 
مشغول به کار بوده است. در این شماره آوای کرمانشاه، 
با ایشان از کودکان و فضاهای آموزشی حاکم و مسائل 
با  نیازهای ویژه گفتیم و شنیدیم.  با  پیرامون کودکان 

ما همراه باشید.

به  نخست،  سوال  عنوان  به  بیوک زاده!  خانم 
و  کودکان  به  که  شد  چطور  بگویید  مخاطبان 
این  در  و  عالقه مند شدید  آن ها  پیرامون  مسائل 

راه قدم گذاشتید؟
تا به یاد دارم عالقه به کودکان و مسائل پیرامون آن ها 
اگر می خواهیم  ما می دانیم  بوده. چرا که همه   در من 
ناجی نسلی باشیم که آینده ساز هستند و قرار است به 
درستی در جامعه حضور داشته باشند، نقش خودشان 
برای  فقط  بگیرند،  پی  مشخص  راهی  و  کنند  پیدا  را 
این که کم ترین آسیب را در جامعه ببینند یا احتماالً 
پایین  سنین  در  آموزش  روی  بر  توجه  طبیعتاً  بزنند، 
یا کودکان متمرکز می   شود. چون تغییر در این سنین 
راحت تر  آن ها  روی  و  است  راحت تر  و  امکان پذیرتر 
می شود تأثیر گذاشت. جدای از این مسائل، به فراخور 
رشته  دانشگاهی که من انتخاب کرده بودم، در مسیری 
قرار گرفتم که این طیف سنی از کودکان برایم جذاب تر 
از همه  و  تأثیرپذیر  بودند. یک طیف سنی پاک،  شده 
مهم تر تشنه  توجه که زبان محبت و آموزش آمیخته با 
به شدت  را  قشر  این  من  و  را درک می کردند  محبت 
تمام  در  طرفی  از  می دیدم.  درست  الگوی  به  نیازمند 
آموزش  به  که  توجهی  بر  عالوه  فعالیتم،  سال های 
زندگی  مهارت های  آموزش  دغدغه   داشتم،  کودکان 
تا  و  داشته ام  را همواره  اجتماعی کودکان  و خودیاری 

کنون هم این مسئله دغدغه  ذهنی من است.

زمینه   در  داشتید  اذعان  این که  به  توجه  با 
داشته اید،  دغدغه  کودکآن همیشه  خودیاری 
انجام  هم  فعالیت هایی  دغدغه  این  مسیر  در  آیا 

داده اید؟
به کرات  ابتدایی  از طرف مدارس  بله، در دوره  خدمتم 
این  به  و  می شدم  دعوت  مربیان  و  اولیا  جلسات  به 
واسطه توانستم پیام و دغدغه های خودم را به مربیان، 
مسئولین مدرسه و والدین برسانم و خوشبختانه هر بار 
به  من  دعوت  به  منجر  می  شد  ایجاد  که  اشتیاقی  هم 
مراکز دیگر می شد و من بدون در نظر گرفتم بار مالی 
موضوع مشتاقانه می پذیرفتم و این کار را انجام می دادم. 
تمام تالشم این بوده و هست که آن چه که در اثر سال ها 

تجربه به دست آورده ام را در اختیار آن ها قرار دهم.
نکته ی دیگر هم اینکه من به واسطه  همکاری با موسسه  
هم  آن جا  در  دارم،  خیریه  صدای سالمت  و  مردم نهاد 
در جهت آگاهی بخشی به مردم یک سری کارگاه هایی 
بسیار  می توانستند  کارگاه ها  این  و  کرده ام  برگزار  را 

کمک کننده باشد.
مهدهای  مراکز  به  و  می کرد  پیدا  بیشتری  توسعه   اگر 
با  که  مکرری  نشست های  طی  زیرا  می رسید.  کودک 
مسئولین موسسه  خیره داشتم، بعد از آگاهی از دغدغه  
همکاری  با  که  دهیم  ترتیبی  که  کردیم  سعی  من، 
یک  کودک  مهدهای  مربیان  برای  بتوانیم  بهزیستی 
برگزار کنیم. چرا که معتقدم که  را  سری کارگاه  هایی 
کودکان  در  پایین  سنین  در  مشکل  رفع  و  شناسایی 
در  احتمالی  آموزشی  سنگین  جلوی صدمات  می تواند 
آینده را در بچه ها بگیرد و در آن مقطع به خوبی می توان 

شناسایی کرده و مداخله   به هنگام انجام داد.

در  را  روانشناسی  پیشرفت  سیر  کلی  صورت  به 
ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

سایر  مانند  هم  رشته  این  در  پیشرفت  درست  سیر 
بسیار  ایران  در  پیشرفته  کشورهای  به  نسبت  رشته ها 
کتاب های  خوشبختانه  البته  است.  کندتر  و  ابتدایی تر 
جمله  از  روانشناسی  مختلف  زمینه های  در  زیادی 
روانشناسی کودک و آموزشی با ترجمه های خوب دارد 
به بازار می آید. این خبر خوبی است، اما آیا ما قبل از 
کرده ایم؟  ایجاد  خواندن  برای ضرورت  را  بستری  این، 
برای  را  می کنند  ایجاد  ناآگاهی  که  موانعی  آن  آیا 
رشته   در  که  جذابیتی  کردیم؟  تبیین  مردم  و  والدین 
روانشناسی وجود دارد باعث ایجاد یک موج عالقه مندی 
است.  شده  تحصیل  ادامه ی  برای  افسارگسیخته ای 
کلینیک های  و  مراکز  در  سرطانی  رشد  یک  شاهد 
متأسفانه  که  مختلفی هستیم  عناوین  با  روان شناختی 
نمی شود.  عملکردشان  بر  هم  حرفه ای  نظارت  یک 

و  فارغ التحصیلی  از  بعد  بالفاصله  می شود  دیده  حتی 
فقط بر مبنای یک سری تئوری هایی که در کتاب ها و 
دانشگاه ها خوانده اند افراد مجاز به برگزاری کارگاه های 
مختلف می شوند. در همه جای دنیا رسم بر این است 
که افراد دوره های طوالنی را در ساعات زیاد می گذرانند، 
از  تعدادی  حتی  و  دارند  مطالعه  برای  نمونه  هایی 
گوناگون  اختالالت  زمینه های  در  عینی  مراجعین 
و  و مشاهدات  انتخابی شان می بینند  با گرایش  مرتبط 
سیر درمان را ثبت می کنند و می آموزند. بعد از آن مجاز 
به تأسیس مرکز یا کلینیک می شوند اما این اتفاق در 
ایران نمی افتد و شاید فقدان نظارت تخصصی و حرفه ای 
را شاهد هستیم. یک نگاه درآمدزایی در واقع در ایران 
دیده می شود. این نگاه پول سازانه مانع پویایی می شود. 
حتی دیده می شود که ارائه خدمات با تخصص سنخیتی 
ندارد، مثاًل شخصی متخصص مشاوره خانواده است اما 
اختالل  به  مربوط  خدمات  سری  یک  ارائه   به  اقدام 
یادگیری کودکان می کند و الی آخر... این منجر به بی اثر 
شدن پروسه  درمان و متعاقباً بی اعتمادی مردم نسبت 
به آن مراکز خاص می شود و وضع را به هم می ریزد و 

نتیجه  مطلوب و اثربخشی دیده نمی شود.

روان  سالمت  وضعیت  به  توجه  می کنید  فکر 
کودکان و نوجوانان ما در مدارس قابل قبول است 
و اساسًا برای داشتن یک برنامه  آموزشی صحیح 
به چه چیزهایی  کودکان  روان  زمینه  سالمت  در 

باید توجه کرد؟
به همان اندازه که محیط آموزشی باید منجر به کشف و 
رشد توانایی های کودکان و دانش آموزان بشود، به همان 
اندازه هم در ایجاد بهداشت روانی و شور و شوق و سرور 
هم نقش دارد. ما بیش از پیش شاهد ازهم گسیختگی 
خانواده ها هستیم. بچه ای که از آن خانواده با دنیایی از 
تنش و استرس و اضطراب به محیط آموزشی به عنوان 
یک پناه دوم نگاه می کند و بسیار هم مستعد فروپاشی 
روحی و انزوا و افسردگی است حاال می بایست با مربیان 
تا  شود  مواجه  کاربلدی  آموزشی  دست اندرکاران  و 
اطمینان و اعتماد پیدا کند و برای چیره شدن به آنچه 
که در محیط خانه از او دریغ شده دست به اختالالت 
که  معتقدم  نزند.  دیگرآزاری  یا  خودآزاری  رفتاری، 
انضباطی خشک  قوانین  از  آموزشی که سرشار  محیط 
نیست  قادر  به هیچ وجه  است،  لعاب  و  بی رنگ ورو  و 
کودک را به سرمنزل مقصود راهنمایی کند. بی توجهی 
به نیازهای کودکآن هم از سوی خانواده و هم از سوی 
است.  دانش آموز  انحطاط  مهم  دلیل  آموزشی  محیط 
اصولی  از  دانش آموزان  در  فردی  تفاوت های  به  توجه 
ا ست که همواره باید مدنظر مربیان دلسوز قرار بگیرد. 
به طور خاص در مورد کودکانی که هم دچار نقص هایی 
از جسم هستند یا این که قابلیت های تحصیلی متفاوتی 
از خودشان نشان می دهند. یک برنامه  درست، جامع و 
اصولی مبتنی بر وجود یک سری عواملی ا ست که باید 
کاردان و مسئول باشند زیرا بخش مهمی از شخصیت 
کودکان در محیط های آموزشی شکل می گیرد. بنابراین 
بنیه  علمی، روحی و دل آرامی  ما هر چقدر در تقویت 
عوامل بکوشیم نتیجه  بهتری را در ارتباط با خروجی آن 

نهاد یا سازمان خواهیم دید.

با  کودکان  با  آموزشی  محیط  در  سال ها  گفتید 
توجه  با  طرفی  از  کردید،  فعالیت  ویژه  نیازهای 
به کمبودهای بسیاری که در زمینه  تحصیلی این 
برای  با آن مواجه هستند، فکر می کنید  کودکان 
افزایش کیفیت فضای آموزشی این کودکان، چه 
فاکتورها و یا فعالیت هایی باید در دستور کار قرار 

بگیرد؟
برنامه ریز آموزشی هستند و تامین نیروی  عزیزانی که 
انسانی را به عهده دارند، باید نظارت دقیق تری داشته 
حساسی  دوره   بسیار  که  کودک  آموزش  برای  باشند. 
استفاده  کسانی  از  ابتدایی،  دوره  خصوص  به  است 
آموزشی  تخصصی  و  مرتبط  رشته های  در  که  شود 
تحصیل کرده و آموزش دیده اند. بعضاً معلمین دوره های 
کودک  تربیت  هم دوره   ساعت  یک  حتی  ابتدایی 
ندیده اند. ترتیبی داده شود که مربیانی که آموزش این 
کودکان را به عهده دارند بنیه ی علمی غنی تری داشته 
کودکان  این  با  ارتباط  از دستاوردهای جدید  و  باشند 
بلد  را  طیف  این  با  ارتباط گیری  الفبای  و  بوده  آگاه 
باشند. زیرا در غیر این صورت نه خود فرد از آموزشش 

لذتی می برد و نه آن کودک تحت آموزش آن فایده ای 
که باید از این آموزش ببرد را می برد. بنابراین این یک 

سوددهی دوطرفه است.

دغدغه تان  کودکان،  خودیاری  زمینه   از  غیر  به 
برای کار و حرفه تان چیست؟

توجه  حرفه ام،  با  ارتباط  در  من  دغدغه   مهم ترین 
یادگیری  ناتوانی  دچار  یا  ویژه  نیازهای  با  کودکان  به 
است و توجه به شناسایی زودهنگام آن ها. هر چقدر ما 
چشمانی تیزبین، ذهنی بارور و آگاه داشته باشیم بهتر 
و به موقع می توانیم این مشکل را در کودکان شناسایی 
کنیم و آن  چه که فکر من را سال هاست مشغول کرده 
این است که آگاه سازی والدین از نشانه های عدم انطباق 
و معرفی  اجتماعی در کودکان  و  آموزشی  و سازگاری 
کردن راهکارها به آن ها از اهم فعالیت ها قرار بگیرد تا 
آن ها بتوانند به موقع کمک  بگیرند. از طرفی یکی دیگر 
از دغدغه های من توجه به این است  که ما در مهدهای 
از دبستان  کودک واقعاً کودکان را برای آموزش پیش 
تحت چه تعلیماتی قرار می دهیم. همان طور که پیش 
از این گفتم، دوران پیش از دبستان یک دوران طالیی ، 
بچه هاست.  شدن  باسواد  برای  مقدمه ای  و  بسترساز 
پس بسیار حائر اهمیت است. بسیاری از پیش نیازهای 
باسواد شدن را می توانیم در این دوران طالیی به کودک 
منتقل کنیم و یا حتی وجود مشکل را تشخیص بدهیم 

و مداخله  به هنگام انجام دهیم.

کنیم.  صحبت  مجازی  فضای  به  راجع  هم  کمی 
تا  داد  ارائه  می توان  را  راه کاری  چه  شما  نظر  از 
حدودی  تا  فضا  این  آسیب های  از  آن  به وسیله  

جلوگیری شود؟
نظر  به  ضروری  بسیار  آسیب ها  این  از  جلوگیری 
فضای  و  آمده  وجود  به  وضعیت  برای  باید  می رسد. 
و  فرهنگ سازی  به  شود.  اندیشیده  چاره ای  مجازی 
نقد  یک  نمی  توانیم  است.  نیاز  بسیار  درست  تربیت 
این  فضا.  این  از  باشیم  داشته  کورکورانه  و  هوا  روی 
باشد.  تهدید ها  و  فرصت ها  بارز  مصداق  می تواند  فضا 
قابل اغماض نیست،  این فضا  همان طور که فرصت های 
که  انگار  نیست.  قابل چشم پوشی  آن هم  تهدیدهای 
ما  شده ایم.  بی پناهی  یک  دچار  فضا  این  با  ارتباط  در 
امروزه در دنیای مجازی نیاز به چندین سواد داریم و 
است  الزم  کرد.  اکتفا  نمی شود  رسانه ای  سواد  به  تنها 
را  تفکیک و خودشناسی مان  که قدرت تجزیه وتحلیل، 
باال ببریم و یک مدیریتی صورت دهیم. باید بدانیم که 
این فضا چه می خواهیم. الزم است که قدری روی  از 
وسوسه   کنیم.  کار  فرزندان مان  و  خودمان  زودباوری 
دور  خودمان  از  را  سریع  و  هیجانی  پاسخگویی هایی 
تمیز  ناشناس  از  را  شناس  و  نشویم  ِشئ  تابع  کنیم. 
مستدل  و  مستند  را  مطالب  که  کنیم  عادت  دهیم. 
داریم  شک  که  مواردی  در  به هیچ وجه  و  بپذیریم 
تالشی  آن ها  بازنشر  در  نیست  آن ها  به  استنادی  و 
را  ما  پیش خطاهای شناختی   از  بیش  بایستی  نکنیم. 
تشخیص دهیم و موضوعات بسیار شخصی و محرمانه 
را در معرض دید عموم قرار ندهیم. فکر می کنم به این 
وسیله می توانیم تا حدی از این بی پناهی در برابر فضای 

مجازی کم کنیم.

همچنین  و  صداوسیما  مانند  رسانه هایی  نقش 
والدین را در رابطه با جلوگیری از اعتیاد به فضای 
مجازی علی الخصوص در گروه کودک و نوجوان را 

به چه صورت ارزیابی می کنید؟
دنیای مجازی اصوالً به دلیل تنوع و ایجاد فرصت های 
زیادی  مخاطب های  پرجاذبه  سرگرمی های  و  متنوع 
مخاطب ها  این  گروهی  و  جنس  و  سن  هر  از  دارد. 
وجود دارند. این بی دروپیکر بودن این فضا کار را بسیار 
دشوارتر می کند. متأسفانه در کشور ما فضای مختص 
به  کودک  نداریم.  نوجوانان  و  کودکان  برای  ویژه  و 
اینترنتی دسترسی  اندازه  والدین اش به محتوای  همان 
اینترنتی  فضای  که  حاال  است.  این خطرناک  که  دارد 
مختص این گروه ها نداریم، حداقل والدین و رسانه های 
این  از  بهره گیری  بر  آگاهانه ای  نظارت  می توانند  ملی 
فضاها داشته باشند. والدین به یک طریق و صداوسیما 
باید به میدان بیایند و با ساخت  به عنوان رسانه  ملی 
برنامه های جذاب و مفید در جهت ترویج نشاط و انرژی 
بردارند.  قدم  و  کنند  فعالیت  نوجوان  و  کودک  برای 

و سریال های جذابی که  فیلم ها  با ساخت  به خصوص 
دنیای  صدمات  و  آسیب ها  با  را  جوان  قشر  اختصاصاً 

مجازی و کارکردهای آن آشنا کنند.

خب، اگر موافق باشید برویم سمت ادبیات؛ به نظر 
شما چه ارتباطی بین ادبیات و روانشناسی وجود 

دارد؟
زندگی اش  انسان،  تصویر  از  ادبیات چیزی جدای  مگر 
در  ما  است؟  شخصی اش  و  اجتماعی  فرازوفرودهای  و 
ادبیات خلق و آفرینش انسان را شاهدیم و با الیه های 
زیرین و پنهانی و آشکار یک انسان طرف هستیم. شما 
وقتی یک رمانی را می خوانید بدون این که هیچ سفری 
و  دور  نقاط  به  باشید  کشیده  زحمتی  و  باشید  کرده 
و هم  صحبت  آدم هایی هم نشین  با  دراز سفر می کنید. 
ما  بین  جسم شان  که  است  سال  صدها  که  می شوید 
بر  انگشت  راحتی می توانید  به  ادبیات  در  نیست. شما 
بگذارید  افراد  زندگی  و  رفتاری  روحی  جوانب  تمامی 
اتفاق  این  و  دهید  قرار  موقعیت  آن  در  را  خودتان  و 
تنها در ادبیات می افتد. اساساً ادبیات برای شناخت بهتر 
انسان از خودش است و من فکر می کنم این جدای از 

روانشناسی نیست.

چطور شد که به ادبیات گرایش پیدا کردید؟
بگذارید گریزی به دوران کودکی بزنم. تا جایی که در 
خاطر دارم در منزل ما مادر من مشترک مجله ای بود 
به نام زن روز. آن سال ها مجله ای به نام زن روز چاپ 
می شد که محتوای رنگارنگی داشت و جاذبه هایی برای 
هست  خاطرم  داشت.  داستان  به  عالقه مند  خانم های 
که یک داستان هایی در این مجله چاپ می شد که به 
شکل سریالی و دنباله دار بود و هر دفعه هم این داستان 
بعدی مجله  منتظر شماره   باید  و  اوج کات می شد  در 
می ماندیم. زمانی که من هنوز سواد خواندن و نوشتن 
نداشتم با عکس های این مجله سرگرم می شدم. بعدها 
درست  می خواندم.  را  داستان ها  این  شدم،  باسواد  که 
سعی  من  می شد،  تمام  داستان ها  این  که  جایی  در 
می کردم پیش از این که پستچی شماره  بعدی را بیاورد 
مابقی اش را حدس بزنم و تخیل کنم و بالفاصله وقتی 
شماره  جدید می آمد سراغ آن صفحه می رفتم و برایم 
جالب بود که چقدر این اصل داستان با پیش بینی من 

مطابقت دارد.

پس در واقع مادرتان در این عالقه نقش داشته اند.
آن ها  با  که  کسانی  و  مادرها  پدرها،  خانه،  محیط  بله، 
به  توجه  در  زیادی  نقش  می توانند  می کنیم  زندگی 

ادبیات و داستان و مسائلی از این قبیل داشته باشند.

ارتباط تان با شعر چگونه است؟
دچار  مقداری  یک  روزمره  از کشمکش  که  زمانی  من 
افت انرژی و خستگی می شوم با خواندن شعر یا گاهی 
از بر کردن بعضی از این شعرها فضای ذهنی ام منقلب 
این  البته  می کنم.  پیدا  خوبی  احساس  و  می شود 
با طبع  همیشه  که  است  بودن شعر  آهنگین  خاصیت 
بشر هم آوایی می کند و انسان را آرام می کند. در شعر 
می شود  دیده  معنایی  زیبایی  هم  و  لفظی  زیبایی  هم 
که این یکی از مهم ترین جذابیت های شعر است. غالباً 
کتاب شعری را به عنوان کتاب بالینی همیشه همراهم 

دارم. گاهی هم دلنوشته هایی برای خودم می نویسم.

با توجه به این میزان عالقه به شعر، می شود یکی 
از بیت های موردعالقه تان را برای ما بخوانید؟

از سیاوش  از بیت های موردعالقه ام که  البته. یکی  بله 
کسرایی است را برایتان می خوانم.

آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کران پیداست
ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

اهل مطالعه رمان  هم هستید؟
ایمان دارم که  بله، رمان  هم می خوانم و دوست دارم. 
کتاب خواندن ما را با دنیاها و زندگی  هایی آشنا می کند 
که اگر نبود شاید تا آخر عمر با آن ها هیچ قرابتی پیدا 
شرطی  به  وقایع  و  تجربه ها  این  دانستن  نمی کردیم. 
بانی  و  باعث  و  نروند  یاد  از  که  هستند  ثمربخش  هم 
دگرگونی و تحول ما به سوی بزرگ شدن، بزرگ فکر 
کردن و به صورت کلی ایجاد یک دنیای بزرگ تر فکری 
در ما بشوند و در پرورش خالقیت برای پیدا کردن یک 
ما  راه همه ی  راه حل ها در مورد مسائلی که سر  سری 

هست همراهی کنند.

چرا الزم است مردم کتاب بخوانند؟
مطالعه  کردم  اشاره  آن  به  هم  پیش تر  که  همان طور 
را  مغز  و  می  کند  کم  ما  فکری  دنیای  شدن  بزرگ  به 
به وجود  زندگی  احتمالی که در  بن بست های  برابر  در 
می آیند منعطف می کند. باعث می شود مغز از آن حالت 
به قول شما جوانان هنگ در بیاید و بپذیرد که همیشه 
و  نمی شوند  وارد  خانه  در  از  شادی ها  یا  و  مصیبت ها 
راه های  از  و  بیایند  هم  دیگری  راه های  از  که  می شود 

دیگری هم خارج شوند.

بیش ترین  کتاب ها  کدام  می کنید  احساس 
در  شما  شخصی  زندگی  در  را  تأثیرگذاری 

برهه های مختلف داشته اند؟
من به فراخور رشته  تحصیلی ام در کنار مطالعات دیگر 
سعی می کنم یک پایه  مطالعات روانشناسی را همیشه 
در سیر مطالعات بگنجانم که خوب می توانم در ارتباط 
با کتاب های تأثیرگذار به کتاب بازی ها اثر اریک بِرن و 
کتاب تئوری انتخاب که به شدت نگرش انسان را تغییر 
می دهد اثر ویلیام گلسر اشاره کنم. همچنین مجموعه 
توانستم در زندگی شخصی  یالوم که  اروین  کتاب های 

خودم از آن ها بسیار استفاده کنم.

کمی برای مان از رابطه تان   با سینما بگویید؟
است.  من  موردعالقه  برنامه های  از  یکی  فیلم  تماشای 
کتاب  خواندن  همچون  هم،  خوب  فیلم  می کنم  فکر 
خوب، باعث ایجاد وسعت دید، فکر و ذهن انسان است.

ژانر موردعالقه تان چیست؟
 عالوه بر فیلم های خوبی که جدید هستند و در ایران 
و جهان ساخته می شوند، بیشتر گرایش من به سمت 
که  کسی  من  عقیده   به  و  است  کالسیک  سینمای 
می خواهد دید درستی از سینما و نقد آن داشته باشد 
باید دیدن فیلم های کالسیک را در برنامه اش بگنجاند.

سخنی مانده که بخواهید بگویید؟
از شما و همکاران تان سپاسگزارم.
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