يادداشت
شهيد و شعريکه
چشم را به باران ميکشد

محمدرضا خراساني فر
اهل رسانه ام ،اهل کلمه و کالم و تصوير .پس هم شعر زياد خوانده ام
ِ
در باره شهدا و هم فيلم و سريال  ،فراوان ديده ام در اين باره .مستند و
کليپ هم زياد ديده ام و باز فراوان تر از اين ،سخن در باره شهدا زياد
شنيده ام اما هيچ کدام براي من اثر گذار تر از کليپي نيست که رهبر
ِ
لطيف ميالد
انقالب ،قاب عکس شهيدي را در دست دارند و شعر
عرفانپور را مي خوانند؛
ما سينه زديم و بي صدا باريد ند
از هرچه که دم زديم ،آنها ديد ند
ما مدعيان صف اول بوديم
از آخر مجلس شهدا را چيدند....
بغض در گلو مانده
اما نمي توانند اين مصرع را به آخر برسانندِ .
ميشکند و اشک در غم عشق پرده در مي شود تا بدانيم همه که اين
مرد در حسرتِ شهادت ،مي سوزد و مي گدازد .او خوب مي داند مقا ِم
شهادت چيست و شهيدان را در درگاه الهي چه شان و شوکتي است.
برخاستن
او خود شهيدي است که در ميان ما زندگي مي کند و در
ِ
دوباره اش بعد از آن ماجرا که پيراهنش پاره پاره شد و تنش به زخم ،
پر از ستاره شد ،مانده است تا برايمان از حقيقت شهادت بگويد .از
عظمتي که چون در شهيد ،شکوفا مي شود ،حريم و اهل حرم او را هم
در برمي گيرد .لذاست که در پيام ايشان در تجليل از شهدا ،در 5مهر
 ،1369ترنمي از زيارت ناحيه مقدسه را استشمام مي کنيم به اين
ن مفقودالجسد ،و سال م
کلمات که؛ " سال م بر پيکر بهخاکافتادهشهيدا 
ي
ن و فرزندان 
ن وهمسرا 
ن و پدرا 
ي منتظر مادرا 
ت خدا بر دلها 
و رحم 
ن خبر و
ن مفقوداالثر خود ماندهاند و ازآنا 
ک ه سالها چشمانتظار عزيزا 
ننيافتند".آري،امامزمانما،عجلاهللفرجهالشريفدرفرازيازآن
نشا 
َ
َ
لسال ُم َعلَي االَْ ْعضآ ِء
السآئ ِالتِ  ،أ َّ
زيارت مي خوانند ":أ َّ
لسال ُم َعلَي الدِّمآ ِء ّ
َ
ُوس ال ْ ُمشاالتِ  / ،سالم بر آن خونهاي
لسال ُم َعلَي ال ُّرؤ ِ
ال ْ ُمق ََّطعاتِ  ،أ َّ
جاري ،سالم بر آن اعضا قطعه قطعه شده ،سالم بر آن سرهاي باال رفته
(برنيزهها)...،ماهمباسالمبهپيکرپارهپارهشهيدانمانسالمميکنيم
که شعبه اي از کربال را در عصر حاضر نمايندگي کردند .کالم حضرت
آيت اهلل خامنه اي هم خود اشارتي بود به اين رابطه لطيف .شهيدان،
در هندسه فکري عاشورا ،ستاره هاي همواره فروزان هستند که در
کهکشان صراط مستقيم حجت خدا قرار دارند و خاموشي نمي پذيرند
و مي توان هميشه به نور آنان براي يافتن راه ،چشم گشود .همچنين
در کالمشان در پيام در تجليل از شهدا و ايثارگران که در  19بهمن
 ،1368زاويه اي ديگر از حقيقت متجلي شده در شهادت را درمي يابيم
ومي خوانيم " :شهدا ،عالوه بر مقامات رفيع معنوي ،که زبانها و قلمها
از توصيف آن و چشم و دلها از مشاهده آن ناتوانند ،مشعلدار پيروزي
و استقالل ملتند و حق بزرگ آنان بر گردن ملت ،بسي عظيم است.
" در فرازي ديگر به اين سخن ،جان ها را توجه مي دهند که " :پرچم
عروج انسان به بام معنويت که امروز در گوشه و کنار دنيا برافراشته
مي شود ،در حقيقت پرچم امام ما و شهيدان اوست .آنها زنده اند و
روز به روز زنده تر خواهند شد " .در همين پيام ،اهل بيت شهادت هم
به اين کلمات روشن تجليل شده اند که " :من اکنون به پدران و مادران،
همسران و فرزندان ،خواهران و برادران و ديگر کسان شهداي عزيز و
جانبازان و اسراء و مفقودين درود مي فرستم و اعالم مي کنم که آنان
در رتبه و شان معنوي ،بالفاصله پشت سر عزيزان فداکار خويشند".
باري ،از زرگر بايد احوال گوهر پرسيد .از او بايد شنيد که با اينظرفيت
ممتاز چگونه مي شود ديگر ظرفيت ها را براي تعالي جامعه ،فعال کرد.
ظرفيتي که اگر بتوانيم به فعليت برسانيم ،افعال و گفتار آحاد جامعه
هم در مسير صالح و سداد ،قرار خواهد گرفت.

امام حسين (ع):

هر که خشنودي مردم را با ناخشنود کردن خدا بجويد ،خداوند او را به مردم واگذارد.
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امير سيفي:

راهيان نور هر سال  ۱۰درصد افزايش زائر دارد

فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور ارتش گفت :راهيان نور هر سال
 ۱۰درصد افزايش زائر دارد.به گزارش خبرنگار مهر ،امير حسن سيفي در
جمع خبرنگاران با بيان اينکه امروز در يک برهه زماني بسيار حساس قرار
داريم ،اظهار داشت :ما در  40سالگي انقالب قرار داريم و آنچه که در نيروهاي
مسلح طي اين چهار دهه اتفاق افتاده ،موجب فخر و مباهات مردم است.وي
با بيان اينکه برخيها اهميت نيروهاي مسلح در سال اول انقالب را کمرنگ
جلوه ميدهند ،گفت ۴۸۲ :عمليات کوچک و بزرگ بعد از  ۲۲بهمن سال ۵۷
تا پايان جنگ توسط نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران صورت گرفت.
فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور ارتش با بيان اينکه در هفتهها و ماههاي
آغازين انقالب ،تحرکات خلق عرب و گروهکها در کردستان و همچنين
حادثههايي در گناباد و گنبد و آمل ،يکي پس از ديگري نيروهاي مسلح ما را

درگير کرده بود ،گفت :ما به گذشته افتخار ميکنيم و به آينده بسيار اميدوار
هستيم .ما در راهيان نور ميخواهيم تشريح کنيم که اوالً چرا بايد نسبت به
گذشته افتخار کرد و ثانيا چرا بايد نسبت به آينده اميدوار باشيم.
فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور ارتش با بيان اينکه در هر شب از ايام نوروز
سال آتي ،يک عمليات دفاع مقدس با حضور وابستگان نظامي در «ميشداغ»
به نمايش گذاشته ميشود تصريح کرد :ما در ميشداغ نشان ميدهيم که
بر يک رزمنده در شب عمليات چه گذشته است.سيفي گفت :توانمندي
هوايي ارتش در دفاع مقدس نيز در پايگاه نيروي هوايي در دزفول به نمايش
گذاشته ميشود.
وي با بيان اينکه ما بايد راهيان نور را به يک زيارت بامعرفت تبديل کنيم،
عنوان کرد :آنچه در دفاع مقدس رخ داده است اگر بدون تحريف و غلو بيان

شود بيشترين تأثيرگذاري را خواهد داشت.فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان
نور ارتش با بيان اينکه در چهار دهه گذشته راهيان نور هر سال  ۱۰درصد با
افزايش زائر مواجه بوده ،گفت ۷۰ :درصد زائران سال  ،۹۷نسل جوان بودند.
ضمن اينکه از همه مذاهب در راهيان نور حضور دارند و اين يک افتخار بزرگ
براي کشور ماست.سيفي تاکيد کرد :ما در راهيان نور هم وضع موجود کشور
را نشان ميدهيم و هم وضع مطلوب را تبيين ميکنيم و در اين ميان به نقش
نيروهاي مسلح نيز اشاره ميکنيم.وي با بيان اينکه ما در راهيان نور به مردم
نشان ميدهيم که با وجود نيروهاي مسلح و با استناد به تجربه گذشته ،از
هيچکشور و اتحادي براي حمله نظامي نترسند ،گفت :توانمندي نظامي ما
در حال حاضر با  ۴۰سال پيش قابل قياس نيست و امروز «قاسم سليمانيها»
در نيروهاي مسلح فراوان هستند.

معاون وزير ارشاد:

رسانههاي مکتوب کشور ساالنه  70هزار تن کاغذ مصرف ميکنند

معاون حقوقي ،امور مجلس و استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
گفت :رسانههاي مکتوب کشور ساالنه  70هزار تن کاغذ مصرف ميکنند.
به گزارش ايرنا ،علياصغر کارانديش مروستي در جشن پنج هزارمين
نسخه از انتشار روزنامه پيام استان سمنان با بيان اينکه اصحاب رسانه بايد
مهم ترين دغدغه هاي مردم را بهگوش مسئوالن برسانند و رسانه از سويي
ديگر چالشها و موفقيتهاي کشور را به درستي به مردم بيان کند خاطر
نشان کرد :بي طرفي ،رکن اساسي در حرفه خبرنگاري است و رسانه ها بايد
نقش نظارتي خود را به خوبي ايفا کرده و با وجود امنيت شغلي اصحاب رسانه

بايد در اين حوزه تالش داشته باشند.معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
اضافه کرد :اکنون  10هزار نشريه در کشور مجوز دارد که  5هزار و  600نشريه
از اين تعداد فعال و  3 00رسانه مکتوب محلي در نقاط مختلف کشور فعال
ي منطقه اي بسيار
است.وي ادامه داد :نقش رسانه محلي در بيان رويکردها 
تاثيرگذار است اما همه اين رسانه ها توقع دارند که هزينه آن ها را دولت
بدهد که اين امر اشتباه است.
کارانديش مروستي تصريح کرد :به دليل مشکل اقتصادي اين رسانه هاي
محلي نمي توانند نقش خود را به خوبي ايفا کنند و اين امر در افزايش

کپي برداري ها و رعايت نشدن رويکردهاي حرفه اي در اين رسانه ها افزايش
مي يابد.وي با بيان اينکه رسانههاي مکتوب کشور ساالنه  70هزار تن کاغذ
مصرف ميکنند افزود :در گذشته به ناشران سهميه کاغذ مي دادند اما بعدها
يارانه کاغذ به وجود آمد و در دولت تدبير و اميد با وجود افزايش يارانه هاي
مطبوعات بازهم رسانه ها گاليه دارند.وي اضافه کرد :يارانه رسانه ها در
بودجه سال آينده به بيش از  2هزار و  800ميليارد ريال پيشنهاد شده است
و با وجود توزيع  15هزار تن کاغذ در ماه هاي گذشته بازهم مشکل در اين
بخش در سال جاري وجود دارد.

مدير کل دفتر طرح و ب رنامه و تامين منابع سازمان نهضت سوادآموزي:

 ۹۴درصد ۱۰تا  ۴۹سالههاي کشور باسوادند

مدير کل دفتر طرح و برنامه و تامين منابع سازمان نهضت سوادآموزي
گفت :بيش از  ۹۴درصد گروه جمعيتي  ۱۰تا  ۴۹سال ايران با سواد
هستند.به گزارش ايسنا ،رسول جمشيدي در گردهمايي مسئوالن
سوادآموزياستانفارسگفت:وظيفهمادرسوادآموزيافزايشسطح
سواد گروه سني ۱۰الي  ۴۹سال است و از ارزشهاي مد نظر در اين
مسير ،ترويج سيره و سنت پيامبر و انقالب اسالمي و محروميت زدايي

و ارتقاء آگاهي در افراد جامعه است.وي با بيان اينکه بيانيه گام دوم
انقالب ،چراغ راهي براي پيشبرد اهداف در راستاي وظايف سازماني
است ،سختي کار در سوادآموزي را يادآور شد و گفت :پيش از انقالب
 ۴۸درصد گروه هدف سواد آموزي و در بين افراد بين  ۱۰الي  ۴۹سال
از نعمت سواد بهره مند بودند و هم اکنون  ۹۴و  ۷دهم درصد افراد
در اين گروه از نعمت سواد برخوردار هستند که نشان از تالش هاي

انجام شده در اين زمينه است.وي با اشاره به آمار  ۲ميليون و ۷۰۰
هزار نفري بي سوادان در گروه سني هدف سواد آموزي ،گفت :محو
بي سوادي و ريشه کني آن دور نماي سواد آموزي است و وظيفه ما
افزايش سطح سواد اين گروه سني است و از ارزشهاي ما در اين
مسير ،ترويج سيره و سنت پيامبر و انقالب اسالمي و محروميت زدايي
و ارتقاء آگاهي در افراد جامعه است.

خبر
مدير بنياد فقه و معارف اهل بيت(ع) خبر داد:

آموزش ۲۰۰طلبه مسلط به زبانهاي خارجي
براي تبيين معارف اهل بيت(ع) در اربعين

مدير بنياد فقه و معارف اهل بيت از آموزش  ۲۰۰طلبه مسلط به زبانهاي خارجي
براي تبيين معارف اهل بيت در اربعين خبر داد.به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم
محمدباقر هاشمي شاهرودي در ديدار با آيتاهلل مصباح يزدي عنوان کرد :در بنياد
فقه و معارف اهل بيت يک کار تحقيقاتي بسيار قوي در خصوص خانواده طالب
شروع شد و اين اقدام بسيار تأثيرگذار بود و نتايج مهمي به دست آمد؛ در همين راستا
 ۲۰۰طلبه آموزش ديدند و به طالب و خانواده آنها مشاوره ارائه ميدهند.وي بيان
کرد :اربعين مهمترين حرکت شيعي است و سال گذشته  ۴هزار طلبه آموزش ديدند
تا پاسخگوي سواالت زائرين باشند و همچنين موضوعاتي را براي زائرين اربعين
مطرح کنند تا اين حرکت تأثيرگذاري بيشتري داشته باشد.هاشمي شاهرودي
اظهار کرد :آموزشهاي تربيتي در حوزه بينالملل نيز انجام شده و با هماهنگياي
که با حشدالشعبي عراق شکل گرفت ،به خانواده رزمندگان و شهداي حشدالشعبي
عراق ،آموزشهاي تربيتي ارائه شد.وي گفت :براي اربعين سال آينده نيز طبق
برنامهريزيهاي صورت گرفته ۲۰۰ ،طلبه ايراني و خارجي مسلط به  ۱۰زبان زنده
دنيا آموزش ديدند تا معارف اهل بيت را براي زائران اربعين تبيين کنند.

افزايش  ۴۵درصدي حقوق معلمان
با درآمد پايين
معاونحقوقيوامورمجلسآموزشوپرورشگفت:حقوقمعلمانيکهحقوقپاييني
دريافتميکنندويادرآغازاستخدامهستند۴۵درصدافزايشمييابد.حجتاالسالم
تيمور عليعسکري در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعي خبرگزاري آنا در خصوص
وضعيت نوسازي و بازسازي مدارس اظهار کرد :ارزيابي مطلوبي در حوزه نوسازي و
بازسازي مدارس و بودجههاي عمراني صورت گرفته است و در همين راستا بودجه
عمراني حدودا ًسه برابر افزايش پيدا کرده.وي با بيان اينکه در موضوع افزايش حقوق
کارکنان دولت ۴۰۰ ،هزار تومان به حقوق ثابت معلمان اضافه ميشود که اين مقدار
با حفظ درصد افزايش حقوق به ميزان  ۱۰تا  ۲۰درصد بهصورت پلکاني است خاطر
نشان کرد :افزايش حقوق براي معلمان از يک حمايت نسبي خوبي برخوردار است
و برخي از معلمان که حقوق پايين دريافت ميکنند و در آغاز استخدام هستند
در حدود  ۴۵درصد افزايش حقوق را خواهيم داشت.معاون حقوقي و امور مجلس
رتبهبندي معلمان را بهعنوان اولويت وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه داد:
 ۲هزار ميليارد تومان در بند  ٩بودجه براي طرح رتبهبندي مصوبه مجلس تخصيص
داده شده و براي دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي از سهم بودجه کميسيون
آموزش و تحقيقات مبالغ قابل توجهي ديده شده است.

رئيس مؤسسه جامع هالقرآن خبر داد:

فعاليت  ۸۰۰شعبه قرآني
در سراسر کشور

رئيس مؤسسه جامعهالقرآن از فعاليت  ۸۰۰شعبه قرآني در سراسر
کشور خبر داد.
بهگزارشايسناحجتاالسالموالمسلمينسيدمحمدمهديطباطبايي
در ديدار با آيتاهلل سيدمحمد سعيدي ،با بيان اينکه امسال بيستمين
سال فعاليت مؤسسه جامعهالقرآن را سپري ميکنيم ،اظهار کرد :ستاد
مرکزي جامعهالقرآن با ۷۵نفر در حال فعاليت است که شعبات مختلف
در کشور از جمله  ۱۸شعبه قم را مديريت ميکند.وي با بيان اينکه اين
مؤسسه رتبه نخست مؤسسات قرآني کشور را به خود اختصاص داده
است ،عنوان کرد :اين مجموعه فعاليت خود را در ابتدا از حرم مطهر
کريمه اهلبيت (ع) آغاز کرد و به عنايت حضرت تاکنون توانسته
راهاندازي  ۸۰۰شعبه مختلف را با  ۲۰۰هزار متربي قرآني و  ۶هزار
کارمند در کشور رقم بزند.
وي از ناتواني مالي مجموعههاي قرآني در بيمه کردن نيروهاي خود ياد
کردوگفت:اميدواريمبااستفادهازظرفيتهايمختلفازجملهحمايت
سازمان اوقاف و امور خيريه کشور بتوانيم اين مشکل را رفع کنيم.

وزارت
جهاد كشاورزي

آياخوردنغذاهاينذريياغذاخوردن
درخانهاقواميكهاهلخمسنيستنددر
راه سيرو سلوك اثري دارد؟
از نظر شرعي مالي كه از مسلماني به دست
انسان ميرسد ،پاك و حالل است و درباره
آن نميتوان قضاوت حرمت يا مخلوط بودن
به حرام نمود .حتي اگر يقينا اهل پرداخت
خمس اموالشان نباشند ،باز هم مشخص
نيست كه آنچه االن بر سر سفره است يا
برايماآوردهاند،شاملخمسميگردد؛پس
آن هم حالل است .البته هميشه و در همه جا احتياط پسنديده است .اما
نبايد اين احتياطها به جايي برسد كه زندگي را فلج كرده و راه معاشرت
را به كلي بر شما ببندد.

عل يعسکري عنوان کرد:

خبر

شركت خدمات
حمايتي كشاورزي

رهنماي طريق

بهاري:

شعرهاي عاشوراييام در انتظار چاپ است

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

شماره55/54/97/1860 :
تاريخ97/12/23 :

فروش يك قطعه زمين شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهار محال و بختياري
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهار محال و بختياري

نوبت اول

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهار محال و بختياري وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد فروش يك قطعه زمين (به مساحت
 7909مترمربع) واقع در شهرستان لردگان شهر آلوئي :خيابان امام ،باالتر از شركت توزيع برق ،جنب مركز خدمات جهاد كشاورزي را از طريق برگزاري
مزايده عمومي يك مرحله اي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا
ارائه پيشنهاد و بازگشايي نرخ هاي پيشنهادي ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setairan.irانجام خواهد
شد و الزم است شركت كنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (نوكن)
را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
 -1شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مزايده در سامانه  2097001550000001روز چهارشنبه مورخ 97/12/22
 -2نام و نشاني برگزار كننده مزايده :شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهار محل و بختياري به آدرس شهركرد كيلومتر  5جاده فرخشهر
شهركرد شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان
 -3هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال ميباشد كه از درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام مي گيرد.
-4مهلت زماني دريافت اسناد مزايده ازسامانه :از روز سه شنبه مورخ 7( 97/12/28روز كاري) لغايتساعت18روز پنجشنبه مورخ98/1/15
 -5آخرين مهلت ارائه نرخ پيشنهادي -بارگزاري در سامانه بصورت  pdfتا ساعت  14روز دوشنبه مورخ 98/1/26
الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد حداقل  60روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
 -6تاريخ گشايش پيشنهاد ها روز سه شنبه مورخ  98/1/27ساعت  11صبح در سالن جلسات شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهار محال
و بختياري مي باشد.
 -7مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده :به مبلغ پنج درصد قيمت پيشنهادي است كه به دو صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريزي به شماره حساب
شباي  IR110100004101039771202643نزد بانك مركزي از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز  30كاراكتري قابل ارائه مي باشد.
 -8آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در مزايده الف عالوه بر بارگزاري در سامانه ،مي بايستي بصورت
فيزيكي و در پاكت دربسته و ممهور ،حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  98/1/26به دبيرخانه كميسيون معامالت برگزار كننده مزايده در
آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
 -9شركت كاركنان دولت در مزايده طبق مصوبه قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب مورخ  22ديماه  1377منع قانوني دارد.
متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند قبل از ارائه نرخ پيشنهادي از زمين موضوع مزايده در زمان تعيين شده بازديد نمايند.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با شماره تلفن  03833330418به آدرس اينترنتي شركت  www.assc.irو آدرس پايگاه
ملي اطالع رساني مناقصات  http:/iets/mporg.irو سامانه بازرسي  WWW.Bazresi.irنيز مراجعه فرمائيد.
شماره تماس پشتيباني سامانه  02141934 :تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان چهار محال و بختياري به شماره
03832244797
تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/25
شركت خدمات حمايتي كشاورزي
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/26
استان چهار محال و بختياري
خ ش 97/12/25

فراخوان نخستين
جايزه ملي روايت

انجمن ادبي روايت بر آن است تا نخستين جايزه
ملي خود را در بهار  ۹۸برگزار کند.
به گزارش روزنامه رسالت ،دبيرخانه اين جايزه از
تمامي نويسندگان مجموعه داستان کوتاه دعوت
به عمل مي آورد تا مجموعه هاي به چاپ رسيده
ي خود را به اين دبيرخانه ارسال کنند.
انجمن ادبي روايت به بهترين مجموعه داستاني
جايزه ي نقدي تقديم خواهد کرد.
شرايط شرکت در جايزه:
مجموعه داستان کوتاه هايي که براي نخستين بار
در سال  ۹۷_۹۶به چاپ رسيده باشند.
کتاببامجوزوزارتفرهنگوارشاداسالميايران
در داخل کشور به چاپ رسيده باشد.
آخرين مهلت ارسال کتاب تا پايان خرداد ماه ۹۸
مي باشد.
عالقهمندانميبايست۳نسخهازمجموعهيخود
را به صندوق پستي  ۹۱۷۸۵-۳۵۹مشهد -دفتر
پستي آب و برق ارسال نمايند.
شماره تماس۰۹۳۸۵۴۱۱۰۲۴ :
تلگرام:
https://t.me/adabi_revayat
ادمين:
@Hossein_abbas_zade
سايت:
http://revayatedastan.ir
@adabi_revayat

شاعر «يانان دويغوالر َسسي» گفت :شعرهاي عاشوراييام با عنوان «ني نوا در نينوا»
درانتظارچاپاست.غالمرضابهاريدرگفتوگوباخبرنگارگروهفرهنگيخبرگزاري
ميزان گفت :شعرهاي عاشوراييام را با عنوان «ني نوا در نينوا» به انتشارات برکت
کوثر ارائه کردهام.وي با بيان اينکه اين کتاب شامل اشعار عاشورايي است که همه
مرثيه هستند افزود :اين کتاب در قالب  ۲۰۰صفحه چيزي حدود  ۱۰۰شعر را شامل
ميشود که همه اشعار ترکي فارسي هستند.وي با تاکيد بر اينکه بعيد ميدانم کتاب
«ني نوا در نينوا» تا نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران منتشر شود يادآور شد :سال
گذشته هم غزليات اجتماعي عاشقانهام را که همه اشعار ترکي بودند با عنوان «يانان
دويغوالر سسي» به چاپ رساندهام.

