
ماهنامه ی فرهنگی اجتماعی کورده واری . تیرماه 1398 . هشت صفحه . دوهزار تومان . سال پنجم . شماره 51

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

سایه سنگین ممنوعیت صادرات تخته نرد در سال رونق تولید

خباتساعدی
مدیرمسئول

صفحهچهاررابخوانید

صفحه

پاسخبهسئواالتی
راجببهوقف

استانداردهای عبور و مرور 
معلوالن در فضاهای شهری

3

نکات کلیدی برای جوانان در 
آستانه ازدواج

صفحه 2 را بخوانید 

جوالن خبرنگارنماها 
با چراغ سبز مدیران 

کردستانی

7

2

چاوخشانێک لەسەر 
کوردەکانی خوراسان

5

بــاخــچــه ی 
کــورده واری

6

صبر صابر
سرآمد

8
 کارتون کورد ه واری: زنده یاد امیر سهیلی

خربنگاران  یونسکو،  سازمان  اعالمیه  پایه ی  بر 

عموم  اختیار  در  که  اخباری  تا  کنند  کوشش  باید 

می گذارند درست، دقیق و معترب باشد و در درستی 

اندیشه  و  پژوهش  می آورند،  دست  به  که  اخباری 

یا  کنند. خربنگاران نباید حقیقتی را عمداً تحریف 

خراب کنند و نیز هیچ گونه مطلبی را نباید از دید 

مردم پنهان نگهدارند.

ارتباطی  تکنولوژی های  وجود  با  کنونی  دنیای  در 

پیرشفته و متعدد در امر دستیابی رسیع به اطالعات 

قابل  و  موثق  اطالعات  کسب  مختلف،  منابع  و 

اجتامعى،  سیاىس،  وضعیت  مورد  در  اطمینان 

اقتصادی، امنیتى و... برش بسیار دشوار و در عین 

حال بسیار رضورى و حیاىت است. خربنگاران از 

عنارص اساسی این مهم به شامر می روند.

رخدادها  انعکاس  در  همیشه  موفق  خربنگار  یک 

بی طرفانه عمل می کند؛ چون ذات خربنگاری مبتنی 

بر بی طرفی است و اینجاست که خربنگار با رعایت 

این نکته مهم خود را به قوانین ملزم دانسته و در این 

مسیر به اهداف خود نائل می شود. عالوه بر این یک 

خربنگار باید همواره در کسب اعتامد و اعتامدسازی 

بین خربنگار، منابع خربی و مردم خود تالش کند. 

در جهان حارض که جوامع در حال تحول و نوزایی 

پیش بینی  و  تحلیل  و  تجزیه  درک،  قدرت  هستند 

به شامر  این حرفه  اساسی  از دیگر مسائل  حوادث 

می رود.

اد امه د ر صفحه 2

آگهي ابالغ و پرداخت خسارت به اراضي مورد نیاز طرح جهت اجرای 
گازرسانی به شماره )8 -98( )نوبت دوم(

مجتمع روستایي مودي شامل روستاهاي )شالي شل، قوچاق، باش قشالق، سیرسفلي، سیر علیا، شاه ولي، پنچه علیا، پنجه سفلي، 
مراد قلي، فتاح آباد، مودي ( شهرستان دیواندره 

روابطعمومیشرکتگازاستانکردستان

به موجب اين آگهي شركت گاز استان كردستان در نظر دارد خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی 
از اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع روستايي مودي در مطابق كروكي ذيل پرداخت نمايد.  بدينوسیله به اطالع صاحبان 
حقوق قانوني، سازمان هاي دولتي- شركت هاي صنعتي و مالكین طرح هاي صنعتي و كشاورزي و كلیه مالكین و ذيحقان 
قانوني احتمالي محدوده مذكور مي رساند تا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اولین اعالن دستگاه اجرائي در روزنامه 
كثیراالنتشار با دست داشتن اسناد و مدارك مالكیت خود نسبت به تعیین كارشناسان منتخب و مرضي الطرفین خود )به 
صورت كتبي( به شركت گاز استان كردستان واقع در میدان جهاد مراجعه فرمايند.  بديهي است در صورت استنكاف يا عدم 
مراجعه به موقع مالكین، اين شركت حق خواهد داشت راسًا و در غیاب مالكین، ضمن متراژ اراضي و برداشت سهم هر يك 
با مراجعه به دادگستري و تعیین كارشناسان منتخب و قیمت كارشناسي، نسبت به توديع خسارت وارده به صندوق ثبت 
محل و سپس اقدام نمايد.  الزم به ذكر است از بابت احداث هر گونه بنا و كشت و زرع و غرس اشجار كه در محدوده مورد 
نظر از تاريخ صدور اولین آگهي ايجاد شده باشد، وجهي پرداخت نخواهد شد.  اين آگهي در دو نوبت و به فاصله 30 روز 
جهت اطالع كلیه ذيحقان احتمالي از جمله اشخاص حقوقي و حقیقي از قبیل ادارات منابع طبیعي، محیط زيست، میراث 

فرهنگي، جهاد كشاورزي، راه و ترابري و. . .  منتشر مي گردد. 
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ــی  ــفافیت مال ــر ش ــکان ب ــه هم اگرچ

هزینه هــای انتخاباتــی تاکیــد دارنــد 

ــای  ــت از زد و بنده ــا حکای ــا خربه ام

اقتصــادی پــس پــرده دارد و برخــی بــا 

پرداخــت هزینه هــای انتخاباتــی بــه 

دنبــال گرفــن امتیــازات مــادی کالن تر 

از کاندیداهایــی هســتند کــه بــه عنــوان 

ــد.  ــان می کنن ــی پارمل ــده راه مناین

زهــره ترســایی: هنگامــه انتخابــات 

و  اســت  نزدیــک  بازهــم  مجلــس 

هشــدارها دربــاره لــزوم شــفافیت مالی 

ــر  ــش از ه ــات بی ــای انتخاب کاندیداه

ــه  ــه ب ــدارهایی ک ــری.  هش ــان دیگ زم

ــارج  ــرف خ ــد از ح ــد بای ــر می رس نظ

شــده و شــکل عملیاتــی و اجرایــی بــه 

ــرد.  ــود بگی خ

ــای  ــون هزینه ه ــث پیرام ــرف و حدی ح

انتخاباتــی کاندیداهــا زیــاد اســت، 

ــروش  ــازی و خریدوف ــائبه دالل ب از ش

گرفتــه  انتخابــات  شــب  در  رای 

بــا  پــرده  پشــت  زدوبندهــای  تــا 

اقداماتــی  میلیــاردی؛  اســپانرسهای 

کــه بــه گفتــه محمدجــواد جاملــی 

ــس  ــا در مجل ــده فس ــی مناین نوبندگان

ــکل  ــه ش ــر ب ــته منج ــنوات گذش در س

گیــری رقابــت ناســامل اقتصــادی شــده 

افــراد شایســته ای کــه  پــی آن  و در 

ــفاف  ــع غیرش ــد از مناب ــارض نبودن ح

اســتفاده کننــد بازنــده کارزار انتخابــات 

ــدند.  ش

بــی  و  کثیــف  پول هــای  رســوخ 

حســاب و کتــاب بــه عرصــه انتخابــات

بــی  پول هــای  رســوخ  از  ســخن 

حســاب و کتــاب در عرصــه انتخابــات 

ــی  ــا رحامن ــوی عبدالرض ــی از س حت

فضلــی وزیــر کشــور هــم مــورد تاییــد 

قــرار گرفتــه بــود آنچنــان کــه او در 

رشوع بــه کار دولــت یازدهــم در جمــع 

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــان مب فرمانده

ــه  ــه عرص ــف ب ــای کثی از ورود پول ه

ــود.  ــرب داده ب ــات خ انتخاب

مالــی  منابــع  تامیــن  محــل  امــا 

نامزدهــای انتخابــات و البتــه محــل 

هزینه کردهــا کجاســت؟ واقعیــت آن 

اســت کــه چگونگــی تأمیــن هزینه های 

انتخاباتــی و منابــع مالــی داوطلبــان و 

آن همــواره جــزو  نحــوه هزینه کــرد 

بــوده کــه  ابهام آلودتریــن ســواالتی 

ــه  ــچ گاه پاســخ شــفافی ب ــا هی ــه تنه ن

آن داده نشــده بلکــه هشــدارهای گاه 

و بیــگاه مســئوالن ایــن ســواالت را 

ــه  ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــکار عموم در اف

ــدا  ــک کاندی ــت ی ــن اس ــه ممک چگون

هزینه هــای میلیــاردی بــرای انتخابــات 

ــی  ــزان دریافت ــر می ــود؟ مگ ــل ش متقب

ــت  ــدر اس ــس چق ــده مجل ــک مناین ی

کــه برخــی از کاندیداهــا تــا میلیاردهــا 

کرســی های  کســب  بــرای  تومــان 

می کننــد؟ هزینــه  پارملــان 

هزینه های تجمالتی انتخابات

مصطفــی رضــا حســینی قطــب آبــادی 

پاســخ  در  مجلــس  ادوار  مناینــده 

ــفافیت در  ــود ش ــواالت نب ــن س ــه ای ب

هزینــه کردهــای انتخاباتــی را آفتــی 

بــزرگ توصیــف کــرده و بــه خربآنالیــن 

تجمالتــی  »هزینه هــای  می گویــد: 

آفتــی اســت کــه رهــرب  انتخابــات 

ــاره  ــه آن اش ــا ب ــالب باره ــم انق معظ

ــه  ــط ب ــروز رشای ــفانه ام ــد؛ متاس کردن

ــاهده  ــی مش ــه گاه ــت ک ــه ای اس گون

می شــود یــک نامــزد انتخاباتــی در 

ــه  ــک ک ــیار کوچ ــتان بس ــک شهرس ی

بــر  بالــغ  دارد  پایینــی  بســیار  رای 

میلیاردهــا تومــان هزینــه می کنــد. «

 

»ســوال ایــن اســت ایــن مبالــغ آن 

هــم بــرای نامــزدی در یــک شهرســتان 

ــن  بســیار کوچــک از چــه محلــی تامی

شــده ضمــن اینکــه بــه چــه دلیــل 

ایــن مبالــغ و بــه چــه منظــوری هزینــه 

ــی  ــوال را مصطف ــن س ــود؟« ای می ش

و  می کنــد  طــرح  حســینی  رضــا 

طــور  می دهد»بــه  پاســخ  اینگونــه 

ــی  ــای مال ــه هزینه ه ــزدی ک ــع نام قط

ــه  ــس ب ــرای حضــور در مجل ــادی ب زی

عنــوان مناینــده مــردم انجــام می دهــد 

ــردم  ــوز م ــواه و دلس ــد خیرخ منی توان

باشــد زیــرا معیــار چنیــن افــرادی تنهــا 

ــای  ــه کرده ــا هزین ــه ب ــت ک ــول اس پ

نجومــی رای مــردم را خریــداری کــرده 

ــرادی  ــن اف ــد چنی ــم بدانی ــت.  حت اس

در پاســخ بــه مطالبــات مــردم پاســخی 

ــه شــام  ــد داشــت ک ــن نخواهن جــز ای

مــورد  مبلــغ  شــده  داده  رای  بابــت 

توافــق را دریافــت کرده ایــد و حــق 

ــد. « ــراض نداری اع

ــان  ــا بی ــس ب ــده ادوار مجل ــن مناین ای

اینکــه کتــامن کــردن مشــکالت موجود 

از  انتخاباتــی گرهــی  در هزینه هــای 

ــه  ــرد ادام ــد ک ــاز نخواه ــکالت ب مش

ــن  ــه بی ــت ک ــن اس ــت ای داد: »واقعی

ــل  ــد مث ــم مانن ــس ه ــدگان مجل مناین

ســایر حــوزه هــا تعــداد اندکــی از 

ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــتند ک ــراد هس اف

ــان  ــود و حامی ــع خ ــن مناف ــت تامی نی

مجلــس  وارد  بخواهنــد  مالی شــان 

ــرای  ــود ب ــی ش ــر اپیدم ــه اگ ــوند ک ش

جمهــوری اســالمی بــا ایــن همــه 

بــه  اســالمی  و  دینــی  توصیه هــای 

هیــچ وجــه پســندیده نیســت. «

هر رای، ۲۰۰ هزار تومان متام!

ــه  ــر ب ــه منج ــش از هم ــه بی ــاید آنچ ش

برابــر شــفاف ســازی  مقاومــت در 

شــده  انتخاباتــی  هزینه کردهــای  در 

نحــوه هزینــه کــرد منابــع باشــد، هزینــه 

ــارف  ــیر غیرمتع ــه در مس ــی ک کردهای

ــد  ــده خری ــی »پدی انجــام می شــود یعن

و فــروش رای«؛ پدیــده ای کــه اگرچــه 

ــا در نظــر  ــران ب ــی ای در نظــام انتخابات

گرفــن ســازو کارهایــی همچــون منــع 

مخفیانه بــودن  غیرحضــوری،  رای 

ــده  ــالش ش ــراری ت ــع رای تک رای، من

ــواهد  ــا ش ــود ام ــه ش ــوی آن گرفت جل

گویــای آن اســت کــه خریــد و فــروش 

آرا گاه و بیــگاه انجــام می شــود. 

ــد  ــا تایی ــز ب ــادی نی ــب آب ــینی قط حس

ایــن موضــوع بــه مصداق هایــی از 

خریــد و فــروش آرا اشــاره کــرده و 

ــود  ــده می ش ــفانه دی ــد: »متاس می گوی

کــه  مــا  معتــادان  جامعــه  آراء  کــه 

ــتند  ــم نیس ــی ه ــاری کم ــت آم جمعی

بــه خصــوص بــرای حــوزه انتخابیــه ای 

ــت آن  ــا ۱۰۰ رای رسنوش ــا ۵۰ ت ــه ب ک

ــی  ــاز مال ــل نی ــه دلی ــن می شــود ب تعیی

ــا  ــود؛ ی ــداری می ش ــف خری ــن طی ای

برخــی عشــایری کــه در قالــب ییــالق 

و قشــالق از حــوزه ای بــه حــوزه دیگــر 

می فروشــند.   را  خــود  آرا  می رونــد 

کــه  اســت  آســیب هایی  هــا  ایــن 

بــه عینــه و در  بنــده  وجــود دارد و 

ــه  ــات چ ــف انتخاب ــای مختل عرصه ه

در زمانــی کــه بــه عنــوان فرمانــدار 

ــه  ــه ب ــوزه و چ ــات ح ــس انتخاب و رئی

مشــغول  مناینــده  و  نامــزد  عنــوان 

فعالیــت بــودم آن را مشــاهده کــردم. «

در  بابــک  شــهر  مــردم  مناینــده 

مجلــس هشــتم تاکیــد دارد: »حتــی 

ــب  ــه در ش ــود ک ــده می ش ــی دی گاه

ــی و  ــاعت های پایان ــات و در س انتخاب

ــاط رای  ــیاری نق ــد، در بس ــان متدی زم

ــر و  ــی بیش ــان کم ــزار توم ــا ۲۰۰ ه ت

ــود، در  ــروش می ش ــد و ف ــر خری کم

ــه  ــود ک ــاهده می ش ــم مش ــواردی ه م

ــی  ــذ آرا دالالن ــعب اخ ــراف ش در اط

ــد و  ــال خری ــه دنب ــد و ب ــردد می کنن ت

ــت  ــک آف ــه ی ــتند ک ــروش رای هس ف

جــدی اســت کــه متاســفانه چشــم 

ــم و برخــوردی  ــا را روی آن بســته ای ه

افــراد  بــرای  کار  تریــن  مناســب 

اســت  ایــن  پرخاشــگر  و  خشــمگین 

ــا مراجعــه بــه روانشــناس راه هــای  کــه ب

دقیــق  طــور  بــه  را  خشــم  کنــرل 

 . موزنــد بیا

ــه  ــی ک ــی از فنون ــد یک ــرش تعه 7- پذی

فــرد را بــرای قبــول مســؤلیت آمــاده 

 . زد می ســا

بهــر اســت تعهــد کتبــی باشــد بســیاری 

از تعهــدات شــفاهی فرامــوش می شــود 

ــرد.   ــرار می گی ــه ق ــورد توج و کمــر م

یکــی از تعهداتــی کــه قبــل از ازدواج 

زوجیــن بایــد بپذیرنــد مســؤلیت هایی 

ــد.  در  ــده بگیرن ــه عه ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــا و  ــت آنه ــد و تربی ــن فرزن ــورد داش م

ــه.  ــوع مســؤلیت دیگــر در خان ــا هــر ن ی

مــوارد تعهد نامه مانند:

شــخصی  تفاوت هــای  بــه  مــن   -۱

و  عقایــد  بــه  و  هســتم  واقــف  مــان 

میگــذارم.  احــرام  تــو  احساســات 

۲ -موافقــم کــه هیــچ وقــت کتــک کاری 

ــم.  نکنی

۳- موافقــم کــه هیــچ وقــت بــه یکدیگــر 

ناســزا نگوییــم. 

از  اوقــات  گاهــی  اســت  ممکــن   -۴

قــول  ولــی  باشــم  متنفــر  کارهایــت 

ــر  ــو متنف ــت از ت ــچ وق ــه هی ــم ک می ده

نشــوم.  

بعــد از امتــام مــوارد توافــق در انتهــا در 

ــند:  ــه می نویس ــد نام تعه

ــکل  ــه مش ــی ب ــر رشایط ــت ه ــر تح اگ

بــر خوردیــم کــه خودمــان قــادر بــه 

رفــع آن نبودیــم موافقــت می کنــم تــا 

بــه اتفــاق بــه نــزد مشــاور برویــم . مــن 

بــا ایــن تعهــد نامــه موافقــم چــون تــو را 

دوســت دارم و خواهــان بهرین هــا در 

ــتم.  ــویی هس ــه زناش رابط

امضــای مرد     امضای زن

8- مهارت خود آگاهی:

ــی  ــه درزندگ ــری ک ــم دیگ ــارت مه مه

مشــرک رضوری اســت توانایــی آگاهــی 

ــود  ــف خ ــات مختل ــود و خصوصی از خ

کمــک  مــا  بــه  توانایــی  ایــن  اســت 

توانایی هــا و ضعــف  بــا  تــا  می کنــد 

وســایر خصوصیــات خــود آشــنا شــده و 

بــا آگاهــی عمیــق از خــود وارد زندگــی 

ــود .  ــری ش ــرد دیگ ــا ف ب

انســان ها  بــه  خودآگاهــی  مهــارت 

افــراد؛ تــا  می کنــد  کمــک 

را  خــود  احساســات  بتواننــد   -۱

شناســایی کننــد از آنهــا آگاه شــده و ایــن 

ــی  ــد .  ناتوان ــرل کنن ــات را کن احساس

بــه  می توانــد  احساســات  کنــرل  در 

یــا  خشــونت  اعتیــاد،  بزهــکاری، 

بیانجامــد.  دیگــران  بــا  بدرفتــاری 

ای  بینانــه  واقــع  اهــداف  بتواننــد   -۲

ــه  ــد ب ــن کنن ــود تعیی ــی خ ــرای زندگ ب

ایــن ترتیــب از دنبــال کــردن اهــداف 

 . گزیننــد  دوری  گرایانــه  کــامل 

ــامل  ــت س ــک هوی ــب ی ــتیابی و کس دس

ــر  باعــث می شــود زندگــی بزرگســالی ب

پایه هــای محکــم و قــوی بنــا شــود. 

بهبــود  باعــث  می توانــد  خودآگاهــی 

شــود  زوجیــن  ارتباطــات  رشــد  و 

ــد  ــود را بشناس ــر خ ــرد به ــه ف ــر چ ه

بهــر می توانــد از عهــده مشــکالت و 

اســرس های زندگــی مشــرک برآیــد. 

ــی  ــارت، توانای ــن مه ــت رضورت ای عل

ــل از ازدواج  ــه قب ــت آن اســت، ک واهمی

فــرد بایــد بدانــد چــه هدفــی بــرای 

در  نیــز  را  خــود  ازدواج  و  دارد  خــود 

ــود  ــی خ ــی زندگ ــدف اصل ــتای ه راس

کنــد.  برنامه ریــزی 

9- مهارت همدلی: 

مهــم  مهارتهــای  از  دیگــر  یکــی 

اجتامعــی، توانایــی همدلــی بــا دیگــران 

رابطــه  برقــراری  بــه  همدلــی  اســت 

ــیاری  ــک بس ــان ها کم ــن انس ــق بی عمی

مهــارت  ایــن  همچنیــن  می کنــد. 

ــن  ــط بی ــت رواب ــا کیفی ــد ت ــک می کن کم

ــود.   ــق ش ــد و عمی ــود یاب ــان ها بهب انس

یــک  فهــم  و  درک  قــدرت  همدلــی 

ــکار  ــات، اف ــه احساس ــبت ب ــان نس انس

اســت  دیگــری  انســان  اعتقــادات  و 

ــه اشــتباه تصــور  گاهــی اوقــات افــراد ب

می کننــد کــه تفاهــم بــه ایــن معنــی 

ــالً  ــل کام ــرد مقاب ــا ف ــا ب ــه م ــت ک اس

ــچ  ــده و هــم فکــر باشــیم و هی هــم عقی

تضــادی میــان مــا وجــود نداشــته باشــد 

ایــن تصــوری کامــال اشــتباه اســت، 

ــوان دو انســان  ــچ گاه منی ت ــرا هی زی

ــر  ــبیه یکدیگ ــال ش ــه کام ــت ک را یاف

باشــند . مهــارت همدلــی کمــک 

را  یکدیگــر  انســان ها  کــه  میکنــد 

ــم از  ــه تفاه ــع کلم ــد . در واق بفهمن

ــت و  ــده اس ــه ش ــم گرفت ــه فه ریش

ــت  ــران آن اس ــدن دیگ ــه فهمی الزم

ــای  ــه ج ــان را ب ــم خودم ــه بتوانی ک

ــان را  ــم آن ــا بتوانی ــم ت ــا بگذاری آنه

بهــر درک کــرده و بفهمیــم. 

ــه احساســات  ــان همدلــی ب ــرای بی ب

و هیجانــات طــرف مقابــل را تجربــه 

دیگــران  صحبت هــای  بــه  کنیــد، 

ــه  ــود را ب ــد، خ ــوش دهی ــوب گ خ

جــای طــرف مقابــل قــرار دهیــد 

ــگاه  ــوع ن ــه موض ــدگاه او ب و از دی

ــکاس  ــک انع ــپس از تکنی ــد. س کنی

ســعی  کنیــد،  اســتفاده  احســاس 

بــا عاطفــه  بــا احســاس و  کنیــد 

ــگ  ــان همــراه و هامهن طــرف مقابلت

ــا  ــه ب ــامت همدالن ــا کل ــوید و ب ش

ــو را  ــد:  ت ــد، مانن ــی کنی ــا همدل آنه

می کنــم.  درک 

منبع:

آمــوزش و مشــاوره قبــل از ازدواج 

حســینی  مهــدی  ســید  تالیــف:  

بیرجنــدی) (

پروند ه  ویژه

شغل خربنگاری به دلیل نداشن سقف زمانی و محدودیت 

در سطح جهان محسوب  مشاغل سخت  از  یکی  مکانی 

و  تهدیدات روحی  انواع  با  فعاالن عرصه ی رسانه  و  شده 

جسمی مواجه هستند و اگر عشق به این عرصه در آنان موج 

نزند بدون شک رمقی برای عرض اندام در برابر نامالیامت 

برای آنان باقی منی ماند.

برخی از ایده پردازان عرصه ی رسانه، کشورهای جهان سوم 

یافته را جهنمی برای روزنامه نگاران عنوان  و کم تر توسعه 

می کنند چرا که روزنامه نگاران در این جوامع هم از سوی 

نامحرم  افرادی  عنوان  به  دولت مردان  از سوی  هم  و  مردم 

و تهدید قلمداد شده و آن چنان که شایسته است به ارزش 

فعالیت ها و کارهای آنان و اثرگذاری اقدامات آنان توجهی 

منی شود.

استان مرزی کردستان نیز از این امر مستثنی نبوده و متأسفانه 

اصحاب رسانه این استان نیز با انواع بی مهری ها از سوی 

مسئوالن و جمع کثیری از مردم مواجه هستند و به آسانی 

نابخردان قرار  آنان مورد هجمه ی  سال ها خدمت و تالش 

آسیب دیدن  و  تخریب  تحقیر،  برابر  در  جامعه  و  گرفته 

خربنگاران و روزنامه نگاران استان سکوت می کند.

مدیران  از  تعدادی  سوی  از  کردستان  استان  در  هم اکنون 

و مسئوالن نگاهی منفی نسبت به اصحاب رسانه بروز و 

رسانه های  به  برچسب زدن  با  آسانی  به  و  کرده  پیدا  ظهور 

و  معاند  رسانه های  وادی  در  را  آنان  عملکردشان  منتقد 

ضدانقالب قرار داده و به نوعی با این حربه حیات خلوت 

خویش را گسرش می دهند.  عدم حامیت و پشتیبانی مردم 

مدیران  که  است  شده  موجب  روزنامه نگاران  از  کردستان 

ناتوان و ضعیف در استان در زمانی کوتاه به مقابله و تهدید 

رسانه های منتقد خویش پرداخته و با مسدود کردن مجاری 

مالی و اداری برای آنان موجب شوند که روزنامه نگاران و 

خربنگاران منتقد و حق طلب به گوشه ای رانده شوند و دیگر 

فعاالن رسانه ای نیز دست به عصا حرکت کنند.

از  دیگر  یکی  سودجو  افراد  و  خربنگارمناها  از  حامیت 

مدیران  برخی  سوی  از  که  است  حربه هایی  ناگوارترین 

جامعه  و  خربنگاران  علیه  استان  در  بی کفایت  و  ناتوان 

رسانه ای استان اجرایی شده است و متأسفانه طی دو دهه ی 

پایگاه خربنگاران  و  به جایگاه  را  فراوانی  آسیب های  اخیر 

افراد  این  است.  کرده  وارد  کردستان  در  روزنامه نگاران  و 

ناالیق و خربنگارمنا با زیر پا گذاشن متامی اصول و مبانی 

روزنامه نگاری و حرفه ای و تنها برای کسب منفعت مادی 

اقدامات دون شأن و حتی غیراخالقی زده و در  به  دست 

بسیاری مواقع نیز برای رسیدن به منافع خویش به تخریب 

فعاالن رسانه ای استان می پردازند. حامیت قاطع مدیران و 

افراد سودجو موجب جسارت  این  از  استان  تصمیم گیران 

بیشر این افراد شده و متأسفانه هم اکنون این افراد خربنگارمنا 

رخنه  نیز  استان  مطبوعاتی  تشکل های  بدنه  در  توانسته اند 

منوده و خرابکارهای خود را به صورت بنیادی ادامه دهند. 

و  بی سواد  افراد  این  خصامنه  اقدامات  تداوم  شک  بدون 

جاهل به عرصه رسانه موجب می شود اندک رمقی که در 

و  شود  گرفته  دارد  وجود  نیز  کردستان  مطبوعات  پیکره ی 

در آینده ای نزدیک دیگر لغتی به نام روزنامه نگاری کُردی و 

مطبوعات محلی در استان کردستان موجودیت نداشته باشد. 

طی چند دهه اخیر بسیاری از خربنگاران و روزنامه نگاران 

کردستانی مجبور به ترک موطن شده و یا به ناچار پا بر عقاید 

و عشق خویش گذاشته و تغییر شغل داده اند و روز به روز 

شاهد خالی شدن عرصه ی مطبوعات و رسانه های کردستان 

از خربنگاران و روزنامه نگاران متخصص هستیم که این امر 

در آینده آسیب های جربان ناپذیری را به دنبال خواهد شد.

جوالن خبرنگارنماها با چراغ 
سبز مدیران کردستانی

اد امه از صفحه اول

خباتساعدی
مدیرمسئول

آموزش مهارت های پیش از ازدواج( 23(

از مهارت های ضروری در پیش از ازدواج مهارت کنترل خشم است

کژالطلوعی
روانشناس)مدرسمهارتهایزندگی(

دالل ها در بازی  انتخابات

بــه گــزارش کــورده واری، ســیدصالح قریشــی 
ــش  ــه پوش ــانه ها ب ــا رس ــری ب ــت خب در نشس
634 هــزار نفــر از جمعیــت کردســتان توســط 
و  کــرد  اشــاره  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
گفــت: ایــن تعــداد، 55.9 درصــد جمعیــت 
ــتان را  ــت کل اس ــد جمعی ــهری و 39 درص ش

شــامل می شــود.
وی افــزود: امســال آمــار جمعیــت زیرپوشــش 
درصــد   1.7 کردســتان  در  ســازمان  ایــن 

ــت اداره کل  ــان از هم ــه نش ــه ک ــش یافت افزای
تامیــن اجتماعــی اســتان دارد.

وی خاطرنشــان کــرد: مســیر حرکــت اداره کل 
ســمت  بــه  کردســتان  اجتماعــی  تامیــن 
ــوری  ــت ط ــات اس ــردن خدم ــی ک الکترونیک
کــه در حــال حاضــر 90 درصــد لیســت های 
ــی،  ــای کارفرمای ــی از واحده ــه ای، بازرس بیم
ــای  ــکیل پرونده ه ــا و تش ــد ابالغ ه 40 درص
انجــام  الکترونیکــی  بصــورت  جدیــد 

می شــود.
قریشــی اذعــان داشــت: هم اکنــون تامیــن 
ــعبه  ــدازی 4 ش ــا راه ان ــتان ب ــی کردس اجتماع
شهرســتان های  در  کارگــزاری   8 و  اقمــاری 
کردســتان مســیر خدمــت بــه بیمه شــدگان 

ــت. ــرده اس ــه ک ــود را بیم ــش خ زیرپوش
حاضــر  حــال  در  گفــت:  همچنیــن  وی 
207 هــزار بیمه شــده اصلــی در کردســتان 
ــه 51.4  ــتند ک ــازمان هس ــن س ــش ای زیرپوش

درصــد آن را بیمه شــدگان اجبــاری تشــکیل 
. هنــد می د

کردســتان  اجتماعــی  تامیــن  مدیــرکل 
ادامــه داد: نســبت تعــداد بیمه شــدگان بــه 
ــد  ــتان 5.24 درص ــتمری بگیران در کردس مس
ــن  ــم 4.94 میانگی ــه رق ــبت ب ــه نس ــت ک اس

کشــوری در حــد مطلوبــی قــرار دارد.
و  هــزار   16 فعال بــودن  از  همچنیــن  وی 
ــال  ــه امس ــر داد ک ــتان خب 923 کارگاه در اس

ــش  ــای زیرپوش ــداد کارگاه ه ــد تع 7.2درص
تامیــن اجتماعــی افزایــش یافتــه اســت.

تامیــن  درمــان  مدیــر  فــوالدی  هوشــنگ 
ایــن  در  نیــز  اســتان کردســتان  اجتماعــی 
ــارد  ــته 135 میلی ــال گذش ــت: س ــه گف جلس
ــارد  ــرای درمــان مســتقیم و 128 میلی تومــان ب
ــراد  ــتقیم اف ــان غیرمس ــرای درم ــم ب ــان ه توم
ــه  ــتان هزین ــی اس ــن اجتماع ــش تامی زیرپوش

ــت. ــده اس ش

افزایش 1.7 درصدی جمعیت زیرپوشش تامین اجتماعی کردستان

ــک  ــم کم ــردن خش ــش ک ــه فروک ب

 . می کنــد

از  عــاری  داری  خویشــن   -9

رفتار هــای تالفــی جویانــه یکــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــر از واکنش های دیگ

می توانــد از شــدت خشــم بکاهــد. 

ــن  ــم ای ــورد خش ــم در م ــه مه نکت

اســت کــه خشــم بــه رسعــت بــروز 

ــد.  میکن

خشــمگین  مــا  اینکــه  علــت 

 : یم می شــو

نیازها برآورده منی شوند الف: 

نیافتنــی  دســت  اهــداف  ب: 

ند می شــو

ج: ارزش ها پایامل می شوند 

ــه  ــی ک ــه هنگام ــر از هم  د: و بیش

احساســات مــا جریحــه دار شــودو 

قلــب مــا توســط شــخصی کــه 

ــه  قــرار اســت دوســتامن بــدارد و ب

ــود.  ــته ش ــد شکس ــت بده ــا اهمی م

قریــب  نشــانه های  تشــخیص   -۲

الوقــوع مشــاجره.  ایــن نشــانه ها 

را زوج هــا بــه آســانی تشــخیص 

جلــوی  می تواننــد  و  می دهنــد 

آن را بگیرنــد و الگــوی مشــاجره 

خشــم را خنثــی کننــد. 

خشــم،  نشــانه های  از   -۳

ســازی  متهــم  برانگیختگــی، 

نقــاط  بــه  پرداخــن  کالمــی، 

ضعــف دیگــری اســت.  بــا وجــود 

ــا  ــوی آنه ــد جل ــانه ها بای ــن    نش ای

گرفــت.  را 

طرفیــن  اینکــه  جــای  بــه   -۴

ــه  ــوم و حمل ــورد هج ــر را م یکدیگ

ــتقیم و  ــکل مس ــه ش ــد ب ــرار دهن ق

خواســته های  بیــان  بــه  شــفاف 

بپردازنــد۰ خــود 

حرف هــای  و  صحبت هــا  بــه   -۵

ــی  ــط یک ــه توس ــزی ک ــک آمی تحری

بیــان  مشــاجرات  در  زوج هــا  از 

داد.  پاســخ  نبایــد  می شــود 

را  یکدیگــر  رسزنــش  لطفــا   -6

ــرس،  ــد ت ــی مانن ــف و عواطف متوق

انــدوه و ناامیــدی را بیــان کنیــد. 

حالــت  شــنونده  قــدر  هــر   -7

دفاعــی کمــری داشــته باشــد و 

بیشــر بــا مهربانــی پاســخ دهــد 

ــود.  ــته می ش ــم کاس ــدت خش از ش

طنــز  و  شــوخی  از  اســتفاده   -8

6- روشهای کنرل خشم:

ــان  ــی و در جری ــول زندگ در ط

پرخاشــگرانه  واکنــش  ازدواج 

آن  زیربنــای  کــه  دارد  وجــود 

ناهامهنگی هــا  و  نارضایتی هــا 

ــاجره  ــا، مش ــث ه ــت .  بح اس

ــا،  ــش ه ــادات، رسزن ــا، انتق ه

رفتارهــای  جملــه  از  طردهــا 

نتیجــه  کــه  اســت  زوجیــن 

می باشــد.   کاهــش صمیمیــت 

ــر بنایــی  یکــی از انگیزه هــای زی

نادرســت  باورهــای  خشــم 

چــون  کــه  آن  مثــل  اســت.  

فرهنگــی  اختــالف  مــا  بیــن 

ــا  ــم ب ــس منی توانی ــود داردپ وج

ــن  ــه چنی ــم ک ــی کنی ــم زندگ ه

بیــش  خشــم  ابــراز  نیســت.  

آســیب  باشــد  مفیــد  آنکــه  از 

خصومــت  بیــان  می رســاند 

آمیــز  خشــونت  رفتارهــای  و 

زندگــی  رشیــک  بــه  نســبت 

ــر  ــمکش را بیش ــارض و کش تع

می کنــد و رابطــه را بــه خطــر 

ــرل خشــم  ــرای کن ــدازد. ب می ان

پیشــگیرانه  رفتار هــای  بایــد 

زیــر را بــه کار بــرد:

ــت  ــن داری و مامنع  ۱- خویش

و حرف هــای  ابــراز خشــم  از 

ــت  ــز رضوری اس ــک آمی تحری

بیماری هایی تنفسی

) و مــن احیاهــا فکامنــا احیــا النــاس جمیعــا( ســوره 

ــه ۳۲ ــده - آی مائ

آســم: آســم یــک بیــامری ریــوی اســت کــه در آن 

بــه دلیــل التهــاب راه هــای هوایــی، تنفــس دشــوار 

ــه وســیله گرفتگــی  ــی ب می شــود.  راه هــای اصلــی هوای

تولیــد  افزایــش  تــورم و  و حجیــم شــدن عضــالت، 

ــس  ــث خ ــب باع ــده و اغل ــگ ش ــی، تن ــحات تنفس ترش

توســط  ریه هــا  در  هــوا  می شــود.   صــدادار  خــس 

راه هــای هوایــی متــورم محبــوس می شــود و بیــامر 

در  می شــود.   تنفــس  خــروج  در  اشــکال  دچــار 

ــا  ــل رسم ــه آســم، برخــی مشــکالت مث ــال ب ــامران مبت بی

ممکــن  دیگــر  عفونت هــای  و  آنفلوانــزا  خوردگــی، 

ــای  ــوند.  محرک ه ــم ش ــه اس ــک حمل ــب ی ــت موج اس

ــار،  ــی، گردوغب ــوالت حیوان ــامل محص ــر ش ــایع دیگ ش

ــوص در  ــه خص ــی ب ــت ورزش ــا فعالی ــی ی ــرده گیاه گ

ــد  ــم بای ــه آس ــال ب ــرد مبت ــد.  ف ــوای رسد می باش آب و ه

ــه اســم اســتفاده  ــری از حمل ــرای جلوگی ــی ب از داروهای

کنــد.  ایــن داروهــا بــه نــام ) پیشــگیری کننده هــا ( 

ــورم و  ــش ت ــه کاه ــا ب ــن داروه ــوند.  ای ــناخته می ش ش

ــه  ــد.  در حمل ــک می کنن ــی کم ــاری تنفس ــاب مج الته

ــده(  ــرف کنن ــای ) برط ــد از داروه ــامر می توان ــم، بی آس

ــن  ــد.  ای ــتفاده کن ــار( اس ــم ی ــق ) آس ــا از طری و ترجیح

ــی  ــای هوای ــالت راه ه ــدن عض ــل ش ــث ش ــا باع داروه

ــد.   ــرف می کنن ــی را برط ــای هوای ــم راه ه ــده اسپاس ش

آســم یــار یــا دم یــار بــه نگهــداری دارو و رفــع دشــوار 

کمــک  آســم  حملــه  یــک  طــول  در  دارو  استنشــاق 

  . می کنــد

عالیم و نشانه ها:

-تنگــی نفــس و مشــکل در صحبــت کــردن بیشــر از چنــد 

کلمــه بــدون تنفــس، بریــده بریــده 

- خس خس ســینه، گاهی اوقات اما نه همیشه 

- رسفــه مداوم، اغلب همراه با غلط و صدادار 

نــوک  و  لب هــا  کبــودی  و  پوســت  پریدگــی  رنــگ   -

انگشــتان 

ــدن  ــیده ش ــا کش ــخص ب ــح و مش ــی واض ــالش تنفس - ت

ــل  ــمت داخ ــه س ــده ای ب ــن دن ــای بی فضاه

- افزایش رضبان قلب 

اقدامات گام به گام:

۱-کمــک کنیــد تــا بیــامر در حالــت نشســته قــرار گیــرد و 

مراقــب او باشــید. 

- اجازه هیچ گونــه فعالیت فیزیکی را ندهید 

۲- کمــک کنید تا دارو را مرصف کند 

- بزرگســاالن: 6 تــا 8 پــاف ) هــر بــار یــک پــاف ( از دارو 

ــه  ــر ۲۰ دقیق ــد ه ــن دوز را می توانی ــد. ای ــامر بدهی ــه بی ب

تکــرار کنیــد.  

- کــوذکان:  ۲ تــا ۴ پــاف ) بســته بــه ســن کــودک و شــدت 

ــاف، ۴  ــر پ ــن ه ــد و بی ــامر بدهی ــه بی ــه ( از دارو ب حمل

ــد هــر  ــن دوز را می توانی ــه باشــد.  ســپس ای تنفــس فاصل

ــد.   ــودی، تکــرار کنی ۴ دقیقــه در صــورت عــدم بهب

☎ با شــامره ۱۱۵ متاس بگیرید.  

۳- مراقبت را ادامه دهید.  

- اگــر وضعیــت بیــامر رو بــه بهبــودی اســت، بیــامر بایــد 

ــراحت  ــود، اس ــی ش ــت طبیع ــگ پوس ــه رن ــی ک ــا زمان ت

کنــد.  و توصیــه کنیــد یــک برســی پزشــکی توســط 

ــود.   ــام ش ــواده انج ــک خان پزش

یادداشت

مظفر محمدی

مسئول آموزش فوریت های پزشکی استان کردستان

نويسنده: زهره ترسايی

واقعیت هــای  این هــا  منی شــود.  

ــوان آن را  اجتامعــی اســت کــه منی ت

کتــامن کــرد.  شــاید عــده ای معرض 

ــن مســائل مطــرح  شــوند کــه چــرا ای

می شــود امــا واقــع امــر آن اســت کــه 

ــه  ــن رفتارهــا آســیب هایی اســت ک ای

ــرا همــه  ــد مطــرح شــود زی ــا بای اتفاق

این هــا تخلفــات توســط فرمانــداران، 

دســتگاه های نظارتــی و حوزه هــای 

مختلــف کاری گــزارش می شــود امــا 

ــد از  ــاعت بع ــا ۴8 س ــامن ۲۴ ت ــه ه ب

انتخابــات محــدود اســت و بعــد هــم 

ــود. « ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ب

ــال گرفــن  ــه دنب ــاردی ب ــان میلی حامی

ــادی  ــازات م امتی

ــت  ــا پرداخ ــی ب ــود برخ ــه می ش گفت

دنبــال  بــه  انتخاباتــی  هزینه هــای 

ــری  ــادی کالن ت ــازات م ــن امتی گرف

از مناینــدگان هســتند، بــه عبارتــی 

آنهــا تــالش دارنــد بــا حامیــت مالــی، 

کاندیداهــا را در مشــت خــود داشــته 

باشــند تــا از آنهــا بــه نفــع خــود بهــره 

ــه  ــه ب ــی ک ــد.  موضوع ــرداری کنن ب

گفتــه ابراهیــم فیــاض »منجــر بــه 

و  فرمایشــی  مجلــس  شــکل گیری 

سفارشــی خواهــد شــد کــه در همیــن 

منایندگانــی  هــم  فعلــی  مجلــس 

بابــت هزینــه تبلیغــات ضامنت هایــی 

ــه  دادنــد کــه مجبــور بودنــد گــوش ب

ــرون از مجلــس  ــرادی در بی ــان اف فرم

ــند. « باش

حســینی قطــب آبــادی نیــز بــا هشــدار 

نســبت بــه تامیــن کننــدگان مالــی 

نامزدهــا  انتخاباتــی  هزینه هــای 

بــرای  کــه  »حامیانــی  می گویــد: 

هزینــه  میلیــاردی  مبالــغ  نامزدهــا 

می کننــد فــردای روزگار مطالباتــی 

دارنــد کــه ممکــن اســت تهیــه و 

تامیــن آن هــا تالــی فاســد داشــته 

باشــد و خــدای ناکــرده کار را بــه 

ســمتی بــربد کــه فســادهای کوچــک 

ــه فســادهای بــزرگ منجــر شــود. « ب

وی بــا بیــان اینکــه بــرای رفع ایــرادات 

ــی  ــی انتخابات ــد انقالب ــود نیازمن موج

ــن راه را اســتانی شــدن  هســتیم بهری

ــزاب و  ــدن اح ــال ش ــات، فع انتخاب

الکرونیکــی شــدن انتخابــات خوانــد 

و گفــت: »در کنــار آن فرهنگ ســازی 

ــازی در  ــفاف س ــی و ش ــانه مل در رس

ــه  ــر ب ــه منج ــاز جمع ــای من تریبون ه

ــا از  ــد ت ــد ش ــردم خواه ــیاری م هوش

نامزدهایــی کــه هزینه هــای انتخاباتــی 

رسســام آور دارنــد فاصلــه بگیرنــد. «

بــا  مجلــس  ادوار  مناینــده  ایــن 

یــادآوری مصوبــه مجلــس در اصــالح 

ــزود:  ــات، اف ــون انتخاب مــوادی از قان

»مجلــس در ســال گذشــته مصوبــات 

خوبــی در رابطــه بــا برخــورد بــا 

انتخابیــه  حوزه هــای  در  تخلفــات 

داشــت کــه اگــر بــا جدیــت دنبــال و 

اجرایــی شــود جلــوی این فســادهایی 

ــرده  ــه خ ــرده و ب ــه ک ــه ذره ذره رخن ک

ــه  ــده گرفت ــل ش ــت تبدی ــگ زش فرهن

خواهــد شــد، در چنیــن رشایطــی 

ــود از  ــدوار ب ــوان امی ــه می ت ــت ک اس

ورود افــراد بــا منابــع مالــی مشــکوک 

ــود.  ــری ش ــس جلوگی ــه مجل ب
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اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کــم  تســهیالت  پرداخــت  گفــت:  کردســتان 
و  روســتایی  پایــدار  اشــتغال  حــوزه  در  بهــره 
ــری داشــته  مکانیزاســیون در اســتان رشــد ســه براب

اســت.
جعفــری  خالــد  کــورده واری،  گــزارش  بــه 
ســازمان  مدیــران  هماهنگــی  شــورای  در 
ــا بیــان اینکــه  جهادکشــاورزی اســتان کردســتان، ب

منابــع مختلــف  از محــل  تاکنــون   97 از ســال 
491 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان تســهیالت 
تســهیالت  کشــاورزی  بخــش  متقاضیــان  بــه 
 193 کــرد:   اظهــار  اســت،  شــده  پرداخــت 
ــتان های  ــه شهرس ــزان ب ــن می ــان از ای ــارد توم میلی
دیوانــدره، ســنندج و کامیــاران اختصــاص پیــدا 

ــت ــرده اس ک
ــتانی  ــره 18 اس ــب تبص ــه در قال ــان اینک ــا بی وی ب

ــق  ــه طری ــان یاران ــون توم ــارد و 796 میلی 5 میلی
بخــش  بــه  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــاص داده ش ــاورزی اختص کش
ــال  ــره درح ــم به ــهیالت ک ــان تس ــارد توم 61 میلی

ــت. ــاورزان اس ــه کش ــت ب پرداخ
اعتبــاری  خــط  بــا  رابطــه  در  گفــت:  جعفــری 
ــتان   ــتان کردس ــهم اس ــور س ــیون در کش مکانیزاس
ــت  ــوده اس ــان ب ــون توم ــارد و 500 میلی 44 میلی

کــه ســه برابــر ســهم تعییــن شــده یعنــی 120 
میلیــارد تومــان حــدود ســه برابــر  پرداخــت  شــده 

ــت.  اس
پایــدار  اشــتغال  حــوزه  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
روســتایی کــه دو برنامــه جامــع در ایجــاد اشــتغال 
ــان  ــون توم ــارد و 500 میلی ــتان 58 میلی ــهم اس س
ــه  ــد س ــا رش ــه ب ــود ک ــده ب ــن ش ــهیالت تعیی تس
برابــری بــه 149 میلیــارد تومــان افزایــش و کل 

رشد 3 برابری پرداخت تسهیالت بخش کشاورزی در کردستان

 نحوه وقوع عقد وقف چطور است؟

 وقــف واقــع می شــود بــه اعــالم واقــف، کتبــاً یــا 

شــفاهاً بــه هــر لفظــی کــه رصاحتــاً داللــت بــر معنــی آن 

کنــد در کل وقــف بــر دو نــوع اســت: ۱- عــام ۲- خــاص. 

وقـف عام:بـه مـواردی گفتـه می شـود کـه مـال بـر جهات 

عمومـی وقـف شـده باشـد.  مثـل وقف بـر مـدارس علوم 

دینـی، وقـف بر مسـاجد، وقـف برای سـاخت خانـه برای 

فقـرا. . .  در وقـف عـام قبـول دادسـتان رشط اسـت.  در 

وقـف خـاص در جـای اسـت کـه وقـف بـر اشـخاصی 

معیـن اسـت ماننـده وقـف بـر فرزنـدان، فرزنـدان بـرادر، 

کارکنـان کارگاه یـا مزرعـه در ایـن صورت قبـول طبقه اول 

از موقـوف علیهـم یـا قائم مقـام قانونی آن ها رشط اسـت. 

 در چه رشایطی می توان مال خود را وقف منود؟

 واقــف بایــد مالــک مالــی باشــد کــه وقــف می کنــد بــه 

عــالوه دارای اهلیتــی باشــد کــه در معامالت معترب اســت. 

 وقف چه مالی جایز است ؟

ــِن  ــی عی ــا بقای ــه ب ــت ک ــز اس ــی جای ــف مال ــط وق  فق

ــرد.  ــتفاده ک ــوان از آن اس ــال، بت م

ــا  ــد وی ــوع کن ــد رج ــف می توان ــد از وق ــف بع ــا واق  آی

ــد؟ ــه ده ــاع موقوف ــی در اوض تغییرات

ــد و  ــد بعــد از وقــف رجــوع کن ــر، واقــف منی توان  خی

یــا در آن تغییــری ایجــاد کنــد. 

 آیــا وقــف بــر محجوریــن )افــراد صغیــر، ســفیه و 

اســت ؟ دیوانــه( درســت 

 بلــه، ولــی یــا وصــی می توانــد از طــرف آن هــا موقوفــه 

ــد و  ــرار ده ــی ق ــود را متول ــف، خ ــد ویاواق ــول کن را قب

ــد.  ــول کن خــودش بجــای محجــور وقــف را قب

ــق  ــا ح ــه قب ــرد ک ــف ک ــه ای را وق ــوان خان ــا می ت  آی

اســتفاده از آن را بــه صــورت موقــت به فرد دیگــری داده ایم؟

ــری  ــه دیگ ــق ب ــا متعل ــع آن موقت ــه مناف ــی ک ــه، مال  بل

اســت را می تــوان وقــف منــود.  مثــال شــخصی خانــه ای 

ــد از ازدواج  ــال بع ــا ۵ س ــه ت ــی داده ک ــه زوج ــاً ب را موقت

ــد.  ــتفاده کنن ــا از آن اس ــاره به ــدون اج ب

 وقف بر چه چیزی باطل است ؟

 وقف بر مقاصد غیر مرشوع باطل است. 

 آیا درختان خانه ای که وقف شده جز موقوفه اند؟

 بلــه، هــر چیــزی کــه طبعــاً بــر حســب عــرف و عــادت 

ــوب  ــه محس ــن موقوف ــات عی ــع و متعلق ــا از تواب ــزء ی ج

شــود، داخــل در وقــف اســت.  مگــر اینکــه واقــف آن را 

اســتثنا کنــد امــا در رشایــط خــاص خــود

 آیــا واقــف می تواند از منافع مال مورد وقف اســتفاده کند؟

ــه، قــروض و  ــد از منافــع موقوف ــر، واقــف منی توان  خی

ــد  ــرار ده ــه ق ــع موقوف ــود را از مناف ــارج خ ــایر مخ ــا س ی

چــه در حــال حیــات چــه بعــد از فــوت . امــا اگــر وقــف 

بــر مصالــح عامــه باشــد و خــود واقــف شــامل مصالــح 

ــود.  ــع ش ــد منتف ــود می توان ــه ش عام

 آیــا امــوال وقفی را می توان مورد خرید و فروش قرار داد؟

ــد و فــروش  ــر، امــوال وقفــی منی تــوان مــورد خری  خی

قــرار داد و رشعــاً ایــن معاملــه حــرام اســت.  امــا در یــک 

صــورت طبــق مــاده 88 قانــون مدنــی می تــوان مــال 

موقوفــه ای کــه خــراب شــود یــا تــرس از خــراب شــدن آن 

باشــد و طــوری باشــد کــه اســتفاده از آن ممکــن نباشــد و 

در صورتــی خریــد و فــروش آن جایــز اســت که عمــران آن 

دشــوار باشــد و یــا کســی بــرای عمــران آن حــارض نشــود. 

 آیا شخص می تواند کل اموالش را وقف کند؟

 بله. 

 آیا وقف بر فرزندان درست است ؟

ــن و  ــه و واردی ــوام و خدم ــر اوالد و اق ــف ب ــه، وق  بل

ــود  ــاغ خ ــخصی ب ــالً ش ــت، مث ــح اس ــا صحی ــال آن ه امث

ــل  ــل منتق ــه نس ــل ب ــد و نس ــش می کن ــف فرزندان را وق

بــه  و  دارنــد  را  بهره بــرداری  حــق  فقــط  و  می شــود 

ــت.  ــد داش ــروش را نخواهن ــق ف ــر ح ــورت مادام العم ص

 نکته:

واقــف محــرم لطفــاً موضــوع، هــدف و. . .  وقــف 

نحــو  بــه  تــا  کنیــد  مشــخص  واضــح  طــور  بــه  را 

احســن از آن اســتفاده شــود و حتــام متولــی و ناظــر 

سوءاســتفاده های  از  تــا  کنیــد  تعییــن  موقوفــه  بــرای 

ــرای  ــت ب ــر اس ــه ذک ــود.  الزم ب ــری ش ــی جلوگی احتامل

ــا  ــل ی ــی، وکی ــان دین ــف از عامل ــدن وق ــام ش ــر انج به

ــد.   ــورت بگیری ــی دارد مش ــن آگاه ــه قوانی ــه ب ــردی ک ف

بعــد از اعــالم مســئوالن مملکــت در خصــوص رضورت پیگیــری 

قانــون اعــاده امــوال نامــرشوع مســئوالن و لــزوم اعــالم میــزان 

حقوق هــای دریافتــی مدیــران خــدوم در ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا 

ــخصات  ــالم مش ــرای اع ــد ب ــم بای ــایت ه ــک س ــد ی ــر می رس ــه نظ ب

ســلربیتی های  معرفــی  حتــی  یــا  ســلربیتی ها  برخــی  دوم  همــرس 

مســلح راه انــدازی شــود تــا خلــق اللــه و حتــی خانــواده ایــن بنــدگان 

خــدا دچــار رسدرگمــی، یــاس فلســفی و یــا حتــی ســندورم آلیــس در 

ــندروم از  ــن س ــه ای ــتید ک ــان هس ــوند؛) در جری ــب نش ــن عجای رسزمی

ــم آن  ــده و عالئ ــذاری ش ــام گ ــس کارول ن ــم لوئی ــه قل ــی ب روی رمان

ــیاء  ــط و اش ــدازه محی ــاد و ان ــم در ابع ــی و توه ــد از رسدرگم عبارتن

ــال  ــه آن ابت ــان ب ــان و جوان ــب نوجوان ــه اغل ــون ک ــای پیرام و رویداده

ــر  ــا روی همــه اقشــار جامعــه اث ــه در کشــور م ــا دردمندان ــد ام می یابن

گذاشــته اســت .  خوشــبختانه عالئــم ایــن بیــامری خطرنــاک نیســتند 

و بــا گــذر زمــان از بیــن می رونــد! ( بگذریــم. . .  هــر چنــد فضولــی 

ــا زن  ــد ت ــد چن ــه مــا نیامــده اســت و اینکــه مــردم چن زندگــی مــردم ب

می گیرنــد و آیــا بــا همــرسان شــان زیــر یــک ســقف زندگــی می کننــد 

ــان  ــه خودش ــتند و . . .  ب ــرم هس ــم مح ــا ه ــنامه ب ــط در شناس ــا فق ی

ــراک  ــه اش ــازی و ب ــای مج ــور فض ــد از ظه ــی بع ــت ول ــوط اس مرب

گذاشــن فریــم بــه فریــم زندگــی در ایــن فضــا و یــا کســب شــهرت بــه 

واســطه گرفــن پســت و مقــام و عنــوان بایــد منتظــر تجزیــه و تحلیــل 

ــردم هــم باشــیم! ــا هــامن قضــاوت از ســوی م زندگــی و ی

ــه  ــک شیش ــد ی ــا خری ــه ب ــلربیتی ک ــواران س ــتند بزرگ ــم نیس ــروزه ک ام

ــران و  ــان، از کارب ــزل ش ــوی در من ــرای جل ــادری ب ــک پ ــا ی الک ی

ــن  ــا، جش ــر مهامنی ه ــد و تصاوی ــی می کنن ــان نظرخواه ــوور هایش فال

حتــی  و  مراســم  خودروهــا،  مســافرت ها،  غــذا،  ســفره  تولد هــا، 

ــنیدن  ــه و ش ــن از خلق الل ــک گرف ــرای الی ــان ب ــای آتلیه ای ش عکس ه

اظهارنظرات شــان، در فضــای مجــازی ولــو اســت؛ امــا وقتــی همیــن 

نوشــیدنی های  مــرصف  حجــاب،  کشــف  خصــوص  در  کاربــران 

خــاک بــر رسی یــا بچــه زائیدن شــان در خارجــه، تجدیــد فــراش و زن 

ــل زن  ــی قت ــای ادواری و حت ــا و طالق ه ــن، ازدواج ه ــوم گرف دوم س

ــال، آن را  ــار و جنج ــا ج ــان ب ــان آن ــد، هم کیش ــر می دهن ــان نظ دوم ش

مصــداق دخالــت در زندگــی خصوصــی قلمــداد کــرده و مــردم را بــه 

ــوان  ــت منی ت ــد! در حقیق ــاع می دهن ــناس ارج ــک و روان ش روان پزش

ــار زد و همزمــان از شــنیدن  پــرده پنجره هــای زندگــی خصوصــی را کن

ــه  ــیدن ب ــه رسک کش ــم ب ــا را مته ــرد و آن ه ــه ک ــردم، گالی ــرات م نظ

ــرد! ــم ک ــی مته ــی خصوص ــم زندگ حری

یادمــان باشــد زندگــی در فضــای مجــازی آداب خــودش را دارد و ایــن 

آداب هــم مراتبــی دارد.  وقتــی در ایــن فضــا از انتخــاب نــوع پوشــش، 

ــک  ــافرت ها و در ی ــا و مس ــوی رس، مهامنی ه ــگ م ــن و رن ــگ ناخ رن

فیلــم  و  بارهــا مطلــب، عکــس  و  بارهــا  کالم ســبک زندگی مــان 

ــم  ــوه می کنی ــاص جل ــران خ ــگاه دیگ ــه در ن ــن ک ــم و از ای می گذاری

ــوص  ــان را در خص ــان م ــر مخاطب ــی، نظ ــیک و مجلس ــی ش و خیل

بایــد  هــم  امــروز  می پرســیم،  زندگی مــان  جزئیــات  جزئی تریــن 

ــوص  ــردم در خص ــامن م ــاوت ه ــی قض ــه عبارت ــا ب ــرات ی ــر نظ منتظ

ــرا  ــیم.  چ ــان باش ــای خصوصی م ــا رویکرده ــا ی ــن رفتاره محرمانه تری

ــم! ــوت کردی ــی دع ــن نظرخواه ــه ای ــا را ب ــان آن ه ــه خودم ک

موقوفه کورده واری

نوشته: متین جوامنردی
دانشجوی کارشناسی حقوق

پاسخ به سواالتی راجب 
به وقف

د.  سەعدوڵاڵ ئیسامعیلی

نووسهروشاعیر

بۆ کۆنگەرەی ناودارانی کورد

هۆ بەرپرسە بە رێزەکان

ماندوو نەبن. . . بەالم

ناودارانی ئەم زێدە

بڕیتی بوون لە:

کەوێکی بال کراو 

مامزێکی پێکراو 

دارێکی بێ گەاڵو و

دەنگێکی بیین ئاخنیو و

پێنووسێکی هەلتڵیشاو و

پشتێکی بە زەبرەوە چەماوو;

ئێوەش

بە گوێرەی راسپارد

خەالتتان بە کێ دا

       چەپتان بۆ کێ تەقاند؟!

۱۳98/۴/۱8

کؤنگرةی ناودارانی کورد خوصندنةوةیةکی یادداشت
جوانةبؤ کةسایةتییة کوردةکانمان

خوێندنــەوەی تاکــی کــوردە،  کــە 

ــە  ــەم حاڵەت ــە ئ دەمێکــە پێویســتامن ب

هەیــە،  مــن دڵنێــام کــە ڕەنگدانــەوەی 

باشــی هەیــە بــە تایبــەت لــە نــاو 

ملەتانــی  و  کــوردی  کۆمەڵــگای 

جیهانــەوە.

و ســێ ســاڵ  بیســت  مامۆســتا   
کــۆڕی  ســنە  لــە  پێــش  لەمــەو 

ــووە،  ــوە چ ــورد بەڕێ ــی ک فەرزانەگان

ئــەو  لــە  پێچەوانــە ڕێــز  بــە  بــەاڵم 

ــان  ــی دوایی ــە کۆچ ــرا ک ــانە گی کەس

کردبــوو، بــە گشــتی دۆخــی ڕێزلێنــان 

لــە نــاودارن چــۆن دەبینــن؟

ــی  ــن بۆچوون ــی : م ــوەر قەرەداغ ئەن

خۆمــم هەیــە بــۆ ئــەم بابەتــە. یەکــێ 

ــان  ــرد و ڕێزی ــی ک ــی دوای ــە کۆچ ک

ــە داب  ــەگات، ئەم ــی ئ ــە چ ــا ب لێن

کۆمەڵــگای  نــاو  لــە  نەریتێکــە  و 

کــەس  فــاڵن  دەڵــێ  کــە  ئێمــەدا 

فــاڵن  بــووە،   گــەورە  شــاعرێکی 

کــەس نووســەرێکی گــەورە بــووە 

مــن  دێــت،   چــی  کەڵکــی  بــە 

بۆچوونــم وایــە ئــەم جــۆرە ڕێزلێنانــە 

ــەو  ــە لەگــەڵ ئ ــەم جــۆرە کونگران و ئ

ــتیان  ــتە دەس ــە ئێس ــت ک ــانە بێ کەس

دیــارە لــە بوارەکــەی خۆیانــدا لــە 

ئــەووی  بــۆ  خۆیانــدا  ئیشــەکەی 

ــان  ــی خۆی ــە هەنگاوەکان ــت ب هەس

بکــەن.  مــن نزیکــەی شەســت ســاڵە 

لــە بــواری موســیقدا کار ئەکــەم پێــم 

خــۆش بــوو بزانــم ڕەنگدانــەوم چییــە 

ــک  ــە نەوعێ ــگادا؟ ب ــاو کۆمەڵ ــە ن ل

لــەو  هەبێــت  خۆمــم  بۆچوونــی 

چتانــە لــە چیــدا ســەرکەوتوو بــم 

ــووم،  ــدا ســەرکەوتوو نەب ــە چی ــان ل ی

لــە جێگەیــەک مــن ئەخوێرنێتــەوە 

ــە  ــن ناوم ــەی م ــەو هەنگاوان ــم ئ بزان

هەنگاوێکــی بــاش بــووە، درووســت 

ــر  ــۆم تندوتۆڵ ــی خ ــووە و ئەزموون ب

بکــەم بــۆ ئــەو نــەوە تازەیــە کــە 

ــە  ــە و ببێت ــە ڕێچک ــەوە بێت ــە پێش دێت

ڕەنگدانــەوەی جــوان.

کونگرەیــە  ئــەم  کاریگەریــی   
ئایــا  کوریــدا  کۆمەڵــگای  نــاو  لــە 

کۆنســێرتێک  چەنــد  لــەوەی  جگــە 

پێشــکەش ئەکــرێ و ڕێــز لــە نــاوداران 

ــک  ــوو میهرەجانێ ــت و وەک ئەگیردرێ

ئەتوانــێ  ئایــا  بچــێ،  بەڕێــوە 

هەبێــت  مەعریفــی  کاریگەریــی 

لەســەر ڕەوتــی گەشــەی هونــەر و 

ــەکان؟ ــگا کوردیی ــی کۆمەڵ بیروهزری

ــەر  ــە س ــن ل ــی : م ــوەر قەرەداغ ئەن

ــم،  ــاگادار نی ــە ئ ــولی کونگرەک تەفاس

کونگرەیەکــی  لــە  ئەگــەر  بــەاڵم 

بڕواتــە  تەوەرێــک  مەســەلەن  وا 

پێشــەوە، تەوەرێــک لــە ئــەو تەوەرانــە 

ڕێزلێنانــە،  تەوەرێکیــش لــەو تەوەرانە 

ــۆ  ــە ب ــەن کۆنرستێک ــوو چ ــە وەک ک

هونەرمەنــدە ســەنگینەکان بــە ڕاســتی 

بــۆ  بکــرێ  گەنجــەکان  نەفعــی 

ئــەوەی گەنجــەکان بێــن و ئــەو جــۆرە 

کۆنســێرتانە ببینــن و ڕەنگدانــەوەی 

هەبێــت لــە نــاو ناخیانــدا. ئەمــە 

زۆر شــتێکی باشــە لــە الی مــن. 

لەگــەڵ ئەمەیشــدا دەبــێ تــەوەر و 

ــەرا  ــەک ه ــت ن ــاز بێ ــک س بیرێ

و دەمەتەقــە بێــت. چــون مــن 

ــک کــۆڕم کــردووە،   ــد جارێ چەن

ــە  ــردووە ل ــۆڕم ک ــا ک ــە تورکی ل

کــردووە،   کــۆڕم  خۆمــان  الی 

دەرەوە  لــە  حەتــا  جێــگا  زۆر 

ــر  ــۆڕەکان زیادت ــا. ک ــە ئورووپ ل

ــە  ــووە ک ــی ب ــێ جەماع دەمەتەق

و  کــردووە  قســەمان  پێکــەوە 

ــووە،  ــی نەب ــی ئەنجام ــە دوای ک

ــە،  ــت باش ــی هەبێ ــە ئەنجام ئەم

لــە  چییــە؟  ئەنجامــە  ئــەم 

بــواری مۆســیقادا ئەڵێــم،  لــە 

لــە  ئەڵێــم،  وەرزشــدا  بــواری 

بــواری ئەدبیاتــدا ئەڵێــم، ئــەو 

بوارانــەی کــە وا دەست نێشــان 

ــۆ  کــراوە، چــی کــراوە باشــە و ب

ــت  ــی بکرێ ــوو چ ــاڵی داهات س

چــی  ئەمــە  ڕەنگدانــەوەی  و 

بێــت؟ ئایــا لــە ئەمــە ســوود 

هەیــە بــۆ گەنجــی تــازە و بتوانــن 

ــە زۆر  ــن؟ ئەم ــۆ بنێ ــگاوی ب هەن

گرنگــە الی مــن،  نــە ئــەوەی 

ــەوێ  ــت و ل ــرە بکرێ ــە کونگ ک

ئعالمییــەک بێــت و بــەاڵم لــە 

ــەو  ــت. ئ ــام بێ ــدا بێ ئەنج دوایی

کونگرەکــە  چۆنــە؟  ئەنجامــە 

ــەو  ــە ئ ــپۆڕ ل ــانێکێ پس ــا کەس ب

بابەتانــە پێشــنیاری بکــەن.

 ڕێزلێنــان لــە ناودارانــی کــورد 
لــە باشــووردا الوازتــر نییــە؟

:لــەوێ  قەرەداغــی  ئەنــوەر 

ــە  ــەو زرووف ــە ئ ــک هەی زرووفێ

بــاڵوی  و  پــرت  نەختێــک 

ــتی،  ــردووە بەڕاس ــت ک درووس

غــەدری  کــەس  زۆر  یەعنــی 

کــەس  زۆر  ئەکرێــت،   لــێ 

ــەی  ــە جێگ ــەوە ک ــە پێش ئەهێنت

ڕێزلێنانــی  ئــەو  نییــە.  خــۆی 

خــۆش  پــێ  زۆر  ئەوێمــە 

ئــەوەی  نییــە.  ئاکامــی  نییــە. 

کــە مــن لــە ڕێزلێنــان دیومــە 

ــی  ــەوەی ئەندام ــە؟ کۆکردن چیی

ئــەو  هیالکــی  و  کارکــردن 

کەســەیە لــە نــاو ژیانــی خۆیــدا 

لــە ئــەو بــوارەدا چــی کــردووە، 

ــزی  ــەوە ڕێ بەقــەدەر حەجمــی ئ

ــەوە  ــە ڕووی ژیانیی ــت ل بگیردرێ

لــە ڕووی مەعریفەتییــەوە، لــە 

جگــە  گوزەرانییــەوە،  ڕووی 

ــا ڕووی  ــەوی ب ــە ڕووی مەعن ل

مادیشــی هەبێــت کــە بتوانــێ 

هەســت بــە خــۆی بــکات کــە وا 

ــی  ــردووە موقابیلەیەک ــە ک ئەمیش

کــردن  ئامــادە  بــۆ  جوانــە 

لــە  ئەمــە  پێشکەشــیەکم،   و 

دونیــادا وایــە،  بــەاڵم الی ئێمــە 

هــەر دەڵێــن دەســتت خــۆش 

ســەیارەیەک  دواییــش  بــێ،  

ماڵــەوە  بــە  بتگەیەنێــت  نییــە 

.الی  دێــت  چــی  بەکەڵکــی 

ئێمــە ئەکــرێ هەندێــک جــار 

ــوە  ــی پێ ــەاڵم ڕەنگــی حیزبایەت ب

ئەگــەر  داخــەوە،   بــە  دیــارە 

وەزارەتــی  و  الچێــت  ئــەوە 

ڕۆشــنبیری ئێمــە ئەکتیــڤ بێــت 

لــەو بڕوایــەدام زۆر شــت هەیــە 

داخــەوە  بــە  بــەاڵم  بکرێــت. 

ــم  ــدا نابین ــی تێ ــچ عەمەڵێک هی

ــن. ــتا م ــا ئێس ت

 ســاو و ڕێــز. بــە خێــر بێــن بــۆ 
ســنە و بــۆ کونگــرەی ناودارانــی 

خۆشــە  پێــم  مامۆســتا  کــورد. 

ســەرەتا ڕای خۆتــان ســەبارەت بــەم 

کونگــرە دەرببــڕن ؟

ــش  ــوەر قەرەداغــی: ســاڵو. پێ ئەن

هەمــوو شــتێک دەست خۆشــیی 

خــۆم ئەکــەم لــە هەڵســووڕێنەرانی 

ڕاســتی  بــە  کونگرەیــە،  ئــەم 

بــۆ  جوانــە  خوێندنەوەیەکــی 

کــە  کوردەکامنــان  کەســایەتییە 

وا هەســت بــە بوونــی خۆیــان 

ــەدا،  ــەم کونگرەی ــاو ئ ــە ن ــەن ل بک

هەســت بــە ڕەنگدانــەوەی خۆیــان 

ــەدا  ــەو کۆمەڵگای ــاو ئ ــە ن ــەن ل بک

هەیــە  ناوێکیــان  و  هەیانــە  کــە 

زۆر  کۆمەڵگاکــەدا.  نــاو  لــە 

هەنگاوەکــە  ئەکــەم،  سپاســیان 

زۆر ئازایانەیــە کــە ئــاوا لــە شــاری 

دەســتی  خۆشەویســت  ســنەی 

پــێ کــردووە. ئەگەرچــی لەمــە 

پێشــر چەنــد هەنــگاوی تــر نــراوە 

ــووە  ــتەدا نەب ــەم ئاس ــە ئ ــەاڵم ل ب

ئەکــەم  هەســت  ئەیبینــم.  کــە 

ــرە  ــاڵ زیادت ــت س ــەی شەس نزیک

کۆمەڵگــەدا  ئــەم  نــاو  لــە  کــە 

ئەژیــم، باوشــم بــۆ خۆشەویســتی 

ــاوم.  ــدا ژی ــەوە و لەگەڵی کردووەت

هیــچ تەماعێکــم نییــە لــە نــاو 

ــدا  کۆمەڵــگای کــوردەواری خۆمان

بــۆ بوارەکــەی خــۆم کــە کاری 

ئــەم  خزمەتــی  بــۆ  هونەرییــە، 

کۆمەڵگایــە. دڵنیــام لــە بوارەکانــی 

کەســایەتییانە  ئــەو  دیکــەدا 

ئــەو  لــە  کــراون  دەستنیشــان 

بــوارەدا ئەســپی خۆیــان ســوار 

داوە و توانیویانــە بیگەنــە ئاســتێکی 

جــوان کــە وا ئێــوە لێــرەوە بــە ئــەم 

ــۆ ئەکــەن. ــان ب شــێوە خوێندنەوەی

 ئەگــەر ئەکــرێ لــە ســەر ئــەوەی 
کــراون  بانگهێشــت  چــۆن  کــە 

ــوو  ــۆن ب ــە و چ ــەم کونگرەی ــۆ ئ ب

تەنانــەت  و  بفەرمــوون  هاتنتــان 

ئــەوەی کــە پێشــر هاتــوون بــۆ ســنە؟

ــر  ــن پێش ــی: وەاڵ م ــوەر قەرەداغ ئەن

چەندیــن جــار هاتــووم بــۆ ســنە 

لــە  بەڕاســتی  و جێگــەی گرتــووە 

بــۆ  ســەفەرم  منــدا،  ڕۆحــی  نــاو 

ــەاڵم  ــردووە، ب ــا ک ــی دونی زۆر واڵتان

ــە  ــی هەی ســنە جێگەیەکــی زۆر تایبەت

ــدا، لەمــەو پێشــیش  ــی من ــاو دڵ ــە ن ل

مەجمووعەیــەک هونەرمەنــد هاتــن 

ــان  ــلێامنی کۆنرستێکی ــاری س ــۆ ش ب

بــە  نــا  چتێکیــان  و  کــرد  ســاز 

گوێچکەمــا کــە ئەکــرێ کونگرەیەکــی 

منیــش  بکــرێ،  کــە  وا جێبەجــێ 

بەشــدار بــووم تێــدا.  ئــەو کاتــە 

الم،  لــە  نەبــوو  ڕوون  ئــاوا  مــن 

ــۆ  ــان ب ــون چتەکانی ــە تەلەف ــی ب دوای

گــوت  وایــان  و  ڕوونکردمــەوەو 

ــانەم  ــەو کەس ــک ل ــن یەکێ ــە وا م ک

ــرن. زۆر  ــێ ئەگ ــزەم ل ــەو ڕێ ــە وا ئ ک

سپاســیان ئەکــەم.  هیــوای تەمــەن 

درێژیــان بــۆ ئەخــوازم.

ئــەو  لــە  کونگــرە  مامۆســتا   
ــە  ــری کوردســتاندا چۆن ــی ت پارچەکان

چییــن؟ پێداویســتییەکانی  و 

ئەنــوەر قەرەداغــی : بــە دڵنیایــی ئەمــە 

یەکــەم هەنــگاوە، زۆر شــت هەیــە 

کــە ئینســان دەبــێ بــە وردی ســەیری 

ــە،  ــەکان چیی ــەم  و کۆڕیی ــکات، ک ب

بــاش  چییــە،  باشــەکان  هەنــگاوە 

هەڵســەنگرێت و بــۆ ســاڵی داهاتــوو 

ئاســتێکی  لــە  زۆر  کــرا  ئەگــەر 

لــە  کەڵــک  و  بگیردرێــت  بەرزتــر 

یەکــەم  کونگــرەی  ئەزموونەکانــی 

وەربگیررێــت . بــۆ ئــەوەی وا جوانــر 

منوونــە  بکرێت.بــۆ  جێ بەجــێ 

ــە  ــە ســنە بکرێــت، ســاڵێ ل ســاڵێ ل

پارچەکانــی  لــە  ســاڵێ  ســلێامنی 

دیکــە، بــەاڵم ئایــا ئەکرێــت ئــەوە 

ــی  ــە؟ ســنە هەنگاوێکــی جوان ــان ن ی

بۆیــە  بــوو.  پێشــەنگ  وا  کــە  نــا 

و  ئەکــەم  لــێ  دەستخۆشــییان 

ئافەریــن بــۆ  ئــەو کەســانەی کــە 

وا بــە بیرۆکــە هاتنــە پێــش،  ئــەوە 
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ــۆ  ــە ب ــی جوان ــتی خوێندنەوەیەک ــە ڕاس ــورد ب ــی ک ــرەی ناوداران کۆنگ

کەســایەتییە کوردەکامنــان کــە وا هەســت بــە بوونــی خۆیــان بکــەن لــە 

نــاو ئــەم کونگرەیــەدا، هەســت بــە ڕەنگدانــەوەی خۆیــان بکــەن لــە نــاو 

ئــەو کۆمەڵگایــەدا کــە هەیانــە و ناوێکیــان هەیــە لــە نــاو کۆمەڵگاکــەدا.
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سایه سنگین ممنوعیت صادرات تخته نرد در سال رونق تولید

 فلســفه پیدایــش و تاریــخ تختــه 
نــرد در ایــران 

دانشــنامه ویکــی پدیــا می نویســد: 

در  باستان شناســی  »کاوشــهای 

می دهــد  نشــان  شــهر ســوخته 

ــش  ــال پی ــازی در ۳۰۰۰ س ــن ب ای

ــته  ــود داش ــران وج ــالد در ای از می

مــردم  میــان متامــی  اســت"در 

ــه عنــوان رسزمیــن  ــران ب جهــان ای

شــناخته  بــازی  ایــن  مــادری 

ــازی گــو و  ــد از ب شده اســت.. بع

ــت،  ــازی دنیاس ــومین ب ــرز س چک

ــه و  ــردم خاورمیان ــان م ــه در می ک

مردمــان اروپــای رشقــی و بــه ویژه 

ــت.  ــج اس ــیار رای ــران بس ــردم ای م

ــری  ــا ورزش فک ــازی ی ــن ب در ای

ــی  ــاد یک ــداد من ــک از اع ــر ی ه

مبیــن  دیــن  مقــدس  اعــداد  از 

زیــر  در  کــه  می باشــد  اســالم 

اشــاره  آن  از  بخش هایــی  بــه 

: د می شــو

ــاس  ــکل ت ــه ش ــه ب ــب ک ۱- مکع

ــه  ــه ب ــی از کعب ــه تأس ــد ب می باش

عنــوان منــاد وحدانیــت و عبــادت 

ــلامنان. مس

۲- ۳۰ اشاره به ۳۰ روز هر ماه.

ــاعت  ــانگر ۲۴ س ــه نش ۳- ۲۴ خان

ــبانه روز. ش

۴- ۴ بخــش بــازی نشــانگر چهــار 

فصــل ســال.

۵- ۱۲ خانــه هــر بازیکــن نشــانگر 

۱۲ مــاه هــر ســال.

6- شــش وجــه هــر تــاس و شــش 

محــل مهره هــا در هــر صفحــه 

اشــاره بــه خلــق کائنــات در شــش 

ــرآن. روز در ق

7- و باالخــره هفــت اشــاره بــه 

7 آیــه ســوره حمــد بــه عنــوان 

ــه  ــن 7 طبق ــاب همچنی فاتحه الکت

و  صفــا  ســعی  هفــت  آســامن 

مــروه و 7 طــواف خانــه خــدا.

 تاریخچــه تختــه نــرد در اســتان 

مشــابهی بــرای تختــه نــرد صــادر 

فرماینــد و بــا ایــن امــر ضمــن 

پویایــی  از  تصویــری  ارایــه 

اســالم  مبیــن  دیــن  رشیعــت 

صنعــت  ایــن  افــول  از  مانــع 

از  بیــش  رشــد  زمینــه  و  شــده 

ــتی  ــت دس ــن صنع ــش مهمری پی

اســتانهای  حتــی  و  کردســتان 

ــارس و  ــان ف ــر اصفه دیگــری نظی

ــد  ــق تولی ــال رون ــن را در س قزوی

نیــز فراهــم مناینــد. ان شــاالله 

در آینــده نزدیــک بــا همــکاری 

و  فرهنگــی  میــراث  کل  ادارات 

گردشــگری و ورزش و جوانــان 

ــه  ــتیوال تخت ــزاری فس ــاهد برگ ش

نــرد باشــیم. 

کــه  اینســت  اول  ســوال  لــذا 

ــدان ســنندجی  ــد هرنمن چــرا نبای

دســت  عرضــه  فرصــت 

ــای  ــود در بازاره ــاخته های خ س

بیــن املللــی را از دســت داده 

و ایــن صنعــت کــه می توانــد 

ــور  ــرای کش ــی ب ارزآوری فراوان

داشــته باشــد رو بــه افــول بــوده 

ــی  ــرط ب ــران از ف ــن صنعتگ و ای

ــت  ــه وضعی توجهــی مســئولین ب

ــه  ــه نردســازی رو ب صنعــت تخت

بــا بــی  ورشکســتگی بــوده و 

شــده  مواجــه  بــازار  رونقــی 

صنایــع  دیگــر  ســاخت  بــه  و 

ــت  ــا وق ــد آی ــی روی آورن چوب

آن نرســیده اســت کــه متامــی 

کمــر  مرتبــط  ســازمانهای 

مراجــع  از  و  بســته  را  همــت 

عظــام خواســتار صــدور فتــوای 

اصیــل  ورزش  ایــن  حاللیــت 

ایرانــی اســالمی شــوند ؟ 

نبایــد  چــرا  اینکــه  دوم  ســوال 

ــه  ــطرنج ب ــابه ش ــی مش ــا نگاه ب

نختــه نــرد نگریســته شــود تــا ایــن 

اصیــل  بــازی  و  فکــری  ورزش 

ــایر  ــون س ــالمی همچ ــی اس ایران

ــر کشــتی  رشــته های ورزشــی نظی

کشــورمان  آن  خاســتگاه  کــه 

ــات  ــر و مباه ــه فخ ــد مای می باش

ورزشــکاران حرفــه ای ایــن رشــته 

ــالمی  ــی اس ــل ایران ــی اصی ورزش

ــد ؟ باش

و ســوال پایانــی و بعبارتــی ســوال 

اصلــی اینســت در برهــه ای از 

زمــان کــه بســیاری ورزشــها و 

بازیهــای غربــی از جملــه بیلیــارد، 

دارای   ... و  بولینــگ  گلــف، 

فدراســیونهای ورزشــی در کشــور 

از  بیــش  روز  هــر  و  می باشــند 

پیــش شــاهد رونــق ایــن ورزشــها 

ــن  ــت در ای ــرد و باخ ــتیم و ب هس

ِقــامر  مصادیــق  از  ورزشــها 

فقــط شــطرنج  آیــا  منی باشــند 

اســت کــه آلــت ِقــامر بــودن خــود 

را از دســت نــداده اســت ؟ 

و کالم آخــر " معــامر حــرم بــاز بــه 

تعمیــر جهــان خیــز "

کردســتان :

ســابقه هــرن نــازك كاری و ســاخت 

تخــت نــرد در ســنندج حــدود بــه 

دو قــرن پیــش بازمی گــردد کــه بــه 

گفتــه اســتاد كاران نــازك كار، بانــی و 

ــا در ســنندج  ــن هــرن زیب بنیانگــذار ای

پــدر  نعمتیــان  نعمت اللــه  اســتاد 

مرحــوم اســتاد حــاج مجیــد نعمتیــان 

ــنندج  ــرن در س ــن ه ــت. ای ــوده اس ب

ابتــدا بــا وســایل ســاده و ابتدایــی 

ودر عیــن حــال زیبــا انجــام شــده 

ــی در آن  ــه حت ــی ک ــه صورت ــت ب اس

زمــان هرنمنــدان نــازك كار میــز كار 

نداشــته اند و روی زمیــن می نشســته 

تــا  فعالیــت می پرداخته انــد.  بــه  و 

ــز كار  ــن می اینكــه در ســال ۱۳۴۲ اولی

ــان  ــد نعمتی ــتاد عبدالحمی ــط اس توس

ــه  ــه ب ــوم نعمت الل ــتاد مرح ــوه اس ن

شــهر ســنندج آورده شــده اســت و 

ــتفاده  ــد اس ــد رون ــه بع ــان ب از آن زم

ــه  ــات ب ــد و امكان ــای جدی از ابزاره

ــا  ــه ب ــد ک ــرد می باش ــت ن ــری تخ فک

توجــه بــه ســبک بــازی و هیجــان 

بــه خــود  را  زیــادی  آن مخاطبیــن 

بــه طــور  اســت.  داده  اختصــاص 

کــرد  بیــان  این گونــه  می تــوان  کل 

ــگ و  ــه در فرهن ــن ورزش ریش ــه ای ک

جامعــه مــا دارد.

ــرد  ــه ن ــازی تخت ــی ب ــت فعل  وضعی
ــتان: ــتان کردس در اس

ــاه  ــد ش ــب )مجی ــنهاد اینجان ــا پیش ب

شــورای  همــکاری  بــا  اویســی( 

بــا  و  ســنندج  شــهرداری  و  شــهر 

ــه  ــی ای کــه در جوابی ــه فتوای اســتناد ب

گردیــد  صــادر  اینجانــب  اســتفتاء 

املپیــاد  در  نــرد  تختــه  مســابقات 

شــورای  و  شــهرداری  ورزشــی 

ــتقبال  ــا اس ــه ب ــد ک ــزار ش ــهر برگ ش

ــده  ــه رو ش ــهریان روب ــر همش بی نظی

ــن  ــران چنی ــار در ای ــن ب ــرای اولی و ب

رســمی  صــورت  بــه  مســابقاتی 

تدریــج بیشــر شــده و مشــكالت 

ــدک کاســته  موجــود در گذشــته اند ان

ــت. ــده اس ش

بــه رصاحــت می تــوان بیــان کــرد کــه 

ــنندج  ــرد س ــه ن ــارض تخت ــال ح در ح

ــوده  ــور ب ــای کش ــن منونه ه از بهری

در  زیبایــی  و  کیفیــت  کــه رسآمــد 

اســت،  کشــور  شــهرهای  متامــی 

تختــه نردهــای زیبــای دســت ســاخته 

ــبقت  ــوی س ــنندجی گ ــران س صنعتگ

را از بســیاری از دیگــر مصنوعــات 

ــه  ــود ب ــازی خ ــه نردس ــوده و تخت رب

هــرنی جداگانــه تبدیــل شــده اســت.

و  فرهنگــی  و  اجتامعــی  بعــد   
نــرد: تختــه  ورزشــی 

و  فرهنگــی  بــه صبغــه  توجــه  بــا 

ــی  ــتان یک ــتان کردس ــروری اس هرنپ

و  ســامل  تفریحــات  زمینه هــای  از 

خانوادگــی کــه نیــاز بــه مــکان و 

امکانــات خــاص نــدارد انجــام بــازی 

ــدم  ــر ق ــن ام ــه ای ــد ک ــزار گردی برگ

اول صــدور فتــاوای مشــابهی توســط 

ــیع و  ــل تش ــم اه ــع معظ ــر مراج دیگ

ــاءالله  ــد و ان ش ــنن می باش ــل تس اه

ــاوای  ــا صــدور فت ــز ب ــن مراجــع نی ای

حاللیــت  بــر  مبنــی  راهگشــایی 

ورزش تختــه نــرد زمینــه رونــق تولیــد 

ــه  ــادرات تخت ــت ص ــع ممنوعی و رف

ــن  ــت تبیی ــد. جه ــم مناین ــرد را فراه ن

ــی  ــوای تاریخ ــه فت ــوع ب ــر موض بیش

امــام خمینــی در رابطــه  حــرت 

ــردد: ــاره ای می گ ــطرنج اش ورزش ش

 شطرنج چگونه حال شد؟
امــام  حــرت  از  اســتفتاء  مــن 

خمینــی)ره( در خصــوص شــطرنج و 

موســیقی: آالت 

۱- از آنجــا کــه آالت لهــو و لعــب 

قبیــل  از  مــرشوع  اســتفاده های 

نواخــن رسودهــا را دارد، آیــا خریــد و 

اســت   بی اشــکال  آن  فــروش 

بسمه تعالی 

خریــد و فــروش آالت مشــرکه بــه 

قصــد منافــع محللــه آن اشــکال نــدارد 

ــودن  ــامر ب ــطرنج آالت ق ــر ش ۲- اگ

خــود را بــه طــور کلــی از دســت داده 

باشــد و چــون امــرزه تنهــا بــه عنــوان 

از آن اســتفاده  یــک ورزش فکــری 

ــی  ــه صورت ــا آن چ ــازی ب ــود، ب می ش

دارد؟  

بسمه تعالی 

بــر فــرض مذکــور اگــر بــرد و باختــی 

دربیــن نباشــد اشــکال نــدارد. 

ســال  بهــار  پیگیری هــای  پیــرو 

۱۳96 صنعتگــران ایــن حرفــه، گمــرک 

ــرد  ــالم ک ــه ای اع ــی اطالعی ــران ط ای

" ممنوعیــت صــادرات تختــه نــرد 

ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــوی س از س

جهــت اجــرا بــه گمــرک ابــالغ  شــده 

ــت ها  ــری سیاس ــا مج ــرک رصف و گم

و مقــررات ابالغــی تجــارت خارجــی 

رفــع  دربــاره  اختیــاری  و  اســت 

ــا  ــذا ب ــدارد. ل ــن کاال ن ــت ای ممنوعی

ــدگان،  ــی صادركنن ــه متام ــرام ب اح

هرنمنــدان و صنعتگــران ســنندجی 

پیگیــر حــل مشــكالت صادركننــدگان 

ایــن كاال بــوده و در صــورت موافقــت 

ســازمان توســعه تجــارت بــا رفــع 

كاال  ایــن  صــادرات  ممنوعیــت 

گمــرك ایــران ملــزم بــه صــدور مجــوز 

ــد  ــده خواه ــاد ش ــادرات كاالی ی ص

ــا کنــون اقــدام  بــود." کــه متاســفانه ت

ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــای خاص راهگش

ــت. اس

ــس  ــه پ ــق دارم ک ــا و اث ــب رج اینجان

افتــا  شــورای  تاریخــی  فتــوای  از 

ــه  ــر اینک ــی ب ــنندج مبن ــتان س شهرس

بــازی تختــه نــرد بــه قصــد ورزش 

ــام  ــع عظ ــت مراج ــالل اس ــری ح فک

اقــدام  از  تاســی  بــه  نیــز  تقلیــد 

ــدور  ــام در ص ــرت ام ــجاعانه ح ش

فتــاوای  شــطرنج  آزادی  فتــوای 

کنگـره مشـاهیر کـرد؛ بـه نام اکابر و به کام اصاغر!

به گزارش کورده واری نخستین جشنواره 

و منایشگاه مد و لباس کُردی از 6 مرداد 

در سنندج برگزار می شود که 6 کارگاه 

آموزشی از جمله استارتاپ مد و لباس 

اسالمی ایرانی از جمله برنامه هایی است 

که در این جشنواره با حضور منایندگانی از 

استان های کُردنشین برپا می شود. نخستین 

حضور  با  کُردی  لباس  و  مد  منایشگاه 

خراسان  غربی،  آذربایجان  استان های 

شاملی، کرمانشاه و کردستان در روزهای 

عامرت  در  جاری  سال  مرداد   9 تا   6

هرنی  و  فرهنگی  مجتمع  و  خرسوآباد 

فجر سنندج برگزار می شود و فراخوان این 

جشنواره و منایشگاه زمستان سال گذشته 

در بین استان های مناطق کُردنشین اعالم 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  شد. 

کردستان روز شنبه در جلسه ساماندهی 

و  مد  جشنواره  نخستین  برنامه ریزی  و 

لباس کُردی از  ارسال بیش از ۲7۰ اثر در 

بخش های طراحی لباس، طراحی دوخت 

و طراحی پارچه به دبیرخانه این جشنواره 

اولیه  داوری  داشت:  اظهار  و  داد  خرب 

آثار با حضور داوران رسشناس این حوزه 

بخش  سه  در  روز  مدت ۲  به  امروز  از 

قلعه  جالل  است.  شده  آغاز  مختلف 

شاخانی با بیان اینکه بعد از بررسی آثار و 

اعالم نتایج، برگزیدگان هر بخش جشنواره 

برگزاری  کرد:  اضافه  می شوند،  معرفی 

برنامه های  جمله  از  آموزشی  کارگاه   6

بخش پژوهش این جشنواره است. وی 

افزود: کارگاه آموزشی پیشینه مد و لباس 

عفاف  و  حجاب  مناد  عنوان  به  کردی 

ایرانی اسالمی و کارگاه آموزشی استارت 

آپ مد و لباس اسالمی ایرانی، )جایگاه 

رشکت های دانش بنیان در حوزه ترویج 

فضای  در  ایرانی  لباس  مدل  و  تبلیغ  و 

پژوهشی  توجیهی  نشست  و  مجازی( 

صنوف وابسته و همگن پوشاک و البسه 

کردی از جمله کارگاه های آموزشی است 

که در این جشنواره برگزار می شود.

نخستین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس ُکردی در سنندج برگزار می شود

ــنندج  ــهر س ــته ش ــد روز گذش چن

شــاهد برگــزاری کنگره ای بــا عنوان 

ــود.  ــرد ب ــاهیر ک ــت مش بزرگداش

ارزشــمندی  مراســم  چنیــن 

کمریــن کار ممکــن بــرای تقدیــر 

ــامر  ــی ش ــداران ب ــر و نام از اکاب

حــوزه  در  کــه  اســت  کُــردی 

جایــگاه  دارای  مختلــف  هــای 

هــای ارزشــمند ملــی، منطقــه 

ســالها  و  بــوده  جهانــی  و  ای 

ــتی  ــه درس ــد. ب ــده ان ــور مان مهج

ــا  ــی ب ــن رویدادهای ــزاری چنی برگ

هــدف خدمــت بــه فرهنــگ غنــی 

کردســتان و معرفــی هرچــه بیشــر 

آن قابــل تقدیــر و ســتودنی اســت.

ــوت  ــر و خداق ــار تقدی ــا در کن ام

ــداد  ــن روی ــی چنی ــان اصل ــه بانی ب

ارزشــمندی، آنچــه حائــز اهمیــت 

و الزم بــه ترشیــح مــی منایــد، 

حضــور گســرده و پــر ادعــای 

ــف  ــره هــای ضعی ــدادی از چه تع

از  کننــده  مشــمئز  “فرمــی  بــا 

ــم  ــن مراس ــی”، در ای ــوام فریب ع

آزار  پارادوکــس  واقــع  در  بــود. 

ــدید در  ــف ش ــان “ضع ــده می دهن

ــخگویی”  ــرار از پاس ــرد، ف عملک

اول  در صفــوف  “خودمنایــی  و 

ــه  ــتند، چگون ــات” هس ــن تخلف ای

فعالیــت  مدعــی  تواننــد  مــی 

بــه  خدمتگــذاری  و  فرهنگــی 

ــند؟  ــردم باش ــگ م فرهن

هــای  مجــوز  مــورد  چندیــن 

حقــوق  ناقــض  و  مشــکوک 

شــهروندان، فــروش گســرده زمین 

ــر  ــب تغیی ــهر در قال ــامن ش و آس

کاربــری هــای بــی رویــه و مجــوز 

هــای خــارج از مصلحــت عمــوم، 

تــداوِم بــی برنامگــی در مقابــل 

حاشــیه،  اســفناک  وضعیــت 

ســکوت در مقابــل معضــل پیــش 

ــنده  ــان و فروش ــده دستفروش رون

ــت اســفناک  ــی، وضعی هــای وانت

کمــی  توجیــه  قابــل  غیــر  و 

بــازی  ســبز،  فضــای  و کیفــی 

ــه در حــوزه ســیام و   هــای کودکان

منظــِر بــر بــاد رفتــه مرکــز اســتان، 

تاناکــورا،  بــازار  بالتکلیفــی 

رســیده  بحــران  بــه  معضــل 

ترافیــک و ده هــا زخــم عمیــق 

رسپــوش گذاشــته دیگــر شــهر در 

ــراری  ــِش چشــم چهــره هــای ف پی

ــت  ــی خدم ــا مدع ــخ ، ام از پاس

ــه  ــه چ ــه” را ب ــگ جامع ــه فرهن ب

ــرد؟ ــی ک ــوان معن ــی ت م

نویسنده: دکر کاوه زارعی

ــدس  ــتفتائیه مهن ــه اس ــه بهان ب

ــدور  ــی و ص ــد شاه اویس مجی

فتواییــه شــورای محــرم افتــاء 

ــر  ــی ب ــنندج مبن ــتان س شهرس

بــازی  و  حاللیــت ســاخت 

ــرد ــه ن تخت

 بــه عنــوان  مدعــو، طــی دو روز در کنگــره مشــاهیر کــرد 

ــزار  ــنندج برگ ــر در س ــازده و دوازده تی ــای ی ــه در روزه ک

شــد رشکــت کــردم.  از نظــر جمعیــت مدعــو،  بــا   کنگره  

مولــوی کــرد در  ۱۳7۱ در ســقز و کنگــره فرزانــگان 

ــا  ــید. ب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــل مقایس ــرد در ۱۳7۵  قاب ک

ــی   ــن امللل ــه ســطح کنگــره مشــاهیر، بی ــاوت ک ــن تف ای

ــه و  ــم کردســتان عــراق و ترکی و ســخرنانانی هــم از اقلی

ــا بودنــد ولــی ســطح دو کنگــره قبلــی، ملــی بــود.  اروپ

در کنگــره فرزانــگان، بــه ســیزده تــن از دانشــمندان کــرد 

ــن از  ــن کنگــره،  ســی ت ــا در ای ــه شــد ام ــی پرداخت متوف

ــای  ــوزه ه ــدند. ح ــر ش ــی و تقدی ــده معرف ــاهیر زن مش

ــد  ــکی بگیری ــود. از پزش ــون ب ــاهیر گوناگ ــص مش تخص

تــا فقــه و ادبیــات و موســیقی...  تقریبــا کاری همچــون 

ــدگار.  ــی چهــره هــای مان معرف

بــازار شــایعات گــرم بــود. گفتــه مــی شــد ایــن حرکــت، 

ــه  ــت ب ــور  اس ــس جمه ــب ریی ــفر عنقری ــر س ــه خاط ب

ــات اســفندماه مجلــس،  امــا چــون  ــا انتخاب کردســتان ی

حرکتــی بــود فرهنگــی و بــه ایــن بهانــه جمعــی از اهالــی 

علــم و فرهنــگ گــرد هــم آمــده بودنــد، قابــل اعتنــا و  در 

خــور  تقدیــر بــود.  براســتی اگــر  سیاســت و مدیریتها  در 

خدمــت علــم و فرهنــگ و اخــالق باشــند دنیــا گلســتان 

ــود!  ــی ش ــم م ــا جهن ــه دنی ــس ک ــه برعک ــود ن ــی ش م

عنــوان کلــی کنگــره و  جامعــه آمــاری افــرد منتخــب،  بــا 

نــگاه هویتــی همــراه بــود تــا نشــان داده شــود کــه کردهــا 

هــم بــه لحــاظ علمــی و فرهنگــی وزنــی در خــور اعتنــا 

دارنــد و  بــه قــول  بعضــی مســؤوالن کنگــره،  دیپلامســی 

و تــوان چانــه زنــی را بــرای ســهم خواهــی یــا مشــارکت 

سیاســی در کشــور بــاال بــربد و فرصــت هــای ســوخته و 

بــی بازگشــت و از دســت رفتــه گذشــته  را بلکــه بتــوان 

جــربان کــرد. 

جمــع زیــادی حضــور یافتــه بودنــد و برنامــه هایــی چــون 

ــری و  ــهرام ناظ ــرای ش ــا اج ــیقی ب ــعر و موس ــب ش ش

برگشــت مظهــر خالقــی هــم بــه ســنندج پــس از چهــار 

دهــه مهاجــرت، شــور و نشــاطی در ســنندج ایجــاد کــرده 

بــود و غالــب خیابانهــا و میدانهــای ســنندج و  شــهرهای 

اســتان کردســتان مزیــن بــه بیلبوردهــای تبلیغــی و اطــالع 

رســانی بــود و فضــای مجــازی تلگــرام و اینســتاگرام هــم 

بــه کمــک شــتافته بودنــد.

امــا آنچــه در ســه پنــل تخصصــی گذشــت بحثهایــی بــود 

در  حــوزه هــای زبانشناســی و ادبیــات، هــرن و موســیقی 

و دیــن و معرفــت شناســی.

همچــون هــر نشســتی علمــی، غــث و ســمین و صحیــح 

و ناصحیــح حرفهایــی زده شــد.  یکــی از ســخرنانان 

ــته  ــان  داش ــن یارس ــر، آیی ــا  پیش ــه کرده ــرد ک ــالم ک اع

انــد  ایــن عثامنیهــا بودنــد کــه آنهــا را مســلامن و شــافعی 

مذهــب کــرده انــد!! حــال آنکــه دولــت عثامنــی حنفــی 

بــوده انــد. چگونــه حنفیهــا آنــان را شــافعی مــی کننــد؟! 

ــی  ــرب م ــک خ ــه ایدئولوژی ــگاه واگرایان ــرف از  ن ــن ح ای

ــد از  ــه بای ــرد ک ــی ک ــم م ــه ه ــه توصی ــب اینک داد جال

ــرد. ــوژی دوری ک ایدئول

 از آنجــا کــه کنگــره، عمومــی تــر از  کنفرانــس و ســمینار 

ــر از  ــاهیر، کوچک ــره مش ــزاری کنگ ــل برگ ــت  مح اس

ــود. ــگان در گذشــته ب ــوی کــرد و فرزان کنگــره مول

ــود.  ــی نب ــا یک ــل ه ــای پن ــا بحثه ــز ب ــره نی ــوان کنگ  عن

ــد.  ــاهیر نش ــن مش ــی از ای ــچ بحث ــا هی ــل ه ــی در پن یعن

یــک نکتــه هــم اینکــه انتخــاب وزیــر نفــت، بیــژن نامــدار 

ــردی  ــه ک ــردم از وی دو جمل ــا م ــچ ج ــه هی ــه، ک زنگن

نشــنیده انــد در کنــار کســانی دیگــر چــون مظهــر خالقــی 

یــا  عطــا نهایــی تــا چــه حــد همگــون اســت؟!  و اگــر 

ــا دقــت بیشــری میـــشد بــی گــامن مشــاهیر  اســتقراء ی

ــت  ــان اولوی ــه معرفیش ــد ک ــری بودن ــگان مؤثرت ــا نخب ی

ــتان  ــی دوس ــا بعض ــه ای، ب ــر برنام ــون ه ــت. همچ داش

ــن  ــذت ای ــازه ای دســت داد  کــه ل ــدار ت اهــل فضــل دی

ــار  ــاران ی ــاد ی ــت. ی ــره اس ــود کنگ ــش از خ ــا بی دیداره

ــود  ــرم ب ــم گ ــن ه ــس گرف ــازار عک ــود.  ب ــون ب را میم

ــدی  ــی دی ــردم را م ــای م ــده ه ــی مناین ــوص بعض بخص

ــل  ــان مث ــی ش ــای انتخابات ــوزه ه ــرصف ح ــرای م ــه ب ک

کــودکان، دنبــال هرنپیشــه هــا و هرنمنــدان بودنــد تــا در 

ــش  ــود را بی ــد و خ ــار بگیرن ــه افتخ ــی ب ــان عکس کنارش

ــانند.  ــرن بشناس ــل ه ــتدار اه ــواه و دوس ــش هواخ از پی

ناخــودآگاه یــاد شــعر معــروف ســهراب ســپهری افتــادم 

کــه )و قطــاری دیــدم کــه سیاســت مــی بــرد و چــه خالــی 

مــی رفــت!(.

پرفســور  بحثهــای  هــا،  پنــل  ســخرنانان  بیــن  از 

عبدالرحمــن اداک از ماردیــن و دکــر یحیــی یرثبــی 

فلســفه پــژوه و دکــر صبــاح برزنجــی و اســتاد کلیــم اللــه 

توحــدی برایــم جالــب تــر بــود و بــه گامنــم حــرف تــازه 

ــتند. ــن داش ــرای گف ای ب

در هرحال سعی برگزارکنندگان مشکور باد.

مروری بر آنچه در کنگره 
مشاهیر کرد گذشت

شهباز محسنی
نویسنده

در  جمــع”  میــان  در  خدمتگــزاری 

ایــن ایــام، موضــوع جدیــدی نیســت 

ــاید  ــرد ش ــاهیر ک ــره مش ــا در کنگ ام

ــه  ــش و البت ــش از پی ــی بی ــا وضوح ب

بســیار “رشم آور تــر از همیشــه” قابــل 

ــود. ــاهده ب مش

ــه  ــل توج ــه دلی ــت ک ــح اس ــر واض پ

بــه فرهنــگ و ارج نهــادن بــه مشــاهیر 

تنهــا و تنهــا “خدمــت بــه انســان 

ــه  ــر، ب ــزی دیگ ــه چی ــت” و ن ــا اس ه

ــی رود  ــاً انتظــار م ــار طبیعت ــن اعتب ای

ــن  ــدگان چنی ــزار کنن ــان و برگ مدعی

رویدادهایــی در حــوزه کاری خــود 

شــده  تعریــف  حــدود  نهایــت  در 

دارای  البتــه  و  بــوده  خدمتگــذاری 

ــردم  ــع م ــر مناف ــی ب ــردی مبتن عملک

ــند. باش

ــه  ــی ک ــا و مدیران ــره ه ــور چه حض

ــن ارزش و  ــود کمری ــرد خ در عملک

ــوده  ــل نب ــوم قائ ــرای عم ــاری ب اعتب

و بــا توصــل بــه متامــی حربــه هــای 

بــدون  قیمتــی  بــه هــر  ممکــن و 

در  رصفــاً  پاســخگویی،  کمریــن 

صــدد حفــظ موقعیــت خــود هســتند، 

در صفــوف نخســت ایــن مراســم، 

بــه عنــوان چهــره هایــی فرهنگــی 

ارزشــمند  “کنگــره  خدمتگــزار،  و 

مشــاهیر کــرد را از یــک منظــر بــه 

ــزی  ــی و دســت آوی یــک شــو تبلیغات

بــرای انحــراف اذهــان عمومــی از 

برخــی  عملکــرد  عمیــق  ضعــف 

ــاخت”. ــدل س ــا ب ــوزه ه ح

قابــل  و  ارزشــمند  کنگــره  ایــن 

ــخصیت  ــی از ش ــرای بعض ــر، ب تقدی

ــت،  ــزاری و حامی ــی برگ ــای مدع ه

فیلــم  یــک  همچــون  عملکــردی 

بــی  و  تکــراری  “البتــه  تبلیغاتــی 

داشــت.  خریــدار” 

مناینــدگان  برخــی  عالیجنابــان 

ــهری  ــران ش ــی و مدی ــان محل پارمل

عملکردشــان  کــه  اســتان  مركــز 

بــر  منطبــق  عمومــی  فضــای  در 

ــان  ــاری “ساقدوش ــتانداردهای رفت اس

یــا  و  عروســی”  شــب  در  دامــاد 

هــای  مراســم  در  عــزا  “صاحبــان 

در   هــم  بــار  ایــن  اســت،  ختــم” 

ــام  ــنگ مت ــرد، س ــاهیر ک ــره مش کنگ

ــذاری  ــت خدمتگ ــته و "در نهای گذاش

صادقانــه حتــی یــک فریــم از تصاویر 

ایــن کنگــره را تنهــا نگذاشــتند!"

دیــدِن چنیــن حضــوِر پــر رنــگ و 

فرهنگــی مابانــه ای در یــک قــاب 

همــراه بــا صدهــا مــورد اجحــاف 

ــوق  ــه حق ــبت ب ــه نس ــورت گرفت ص

شــهروندان در بیــخ گــوش برخــی 

ــادر  ــاً متب ــواران، حقیقت ــن بزرگ از ای

کننــده مفاهیــم آزاردهنــده ای همچون 

ــب” در  ــق مخاط ــم و تحمی “پوپولیس

ــت. ــده اس ــر بینن ــن ه ذه

ــط اگــر  ــن رشای کســانی کــه در بهری

ــف  ــورد تخل ــا م ــی دهه ــبب اصل مس

ــوولیت  ــای مس ــوزه ه ــکار در ح آش

و نظارتــی خــود نباشــند، حداقــل 

“ســکوت کننــده در مقابــل انبوهــی از 
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چطور از آفتاب در امان بمانیم؟

چاوخشـانێک لەسەر کوردەکانی خوراسانسواالتی که نباید از دیگران بپرسید

بســیار مفیــد اســت.  امــا وقتــی 

پوســت نــور زیــاد و شــدید خورشــید 

اســت  کنــد، خطرنــاک  را جــذب 

جربان ناپذیــری  صدمه هــای  و 

 . می زنــد

طوالنــی  زمان هــای  کــه  کســانی 

در معــرض آفتــاب قــرار گرفته انــد 

آفتاب ســوختگی های  دچــار 

دردناکــی شــده اند و حتــی ممکــن 

شــدید تر  عــوارض  دچــار  اســت 

بــه  و خطرناک تــری هــم شــوند.  

از  بایــد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن 

کنیــم.  اســتفاده  ضد آفتــاب 

بایــد  ضد آفتــاب  کــرم  چقــدر   
بزنیــم؟

ــاب  ــد آفت ــرم ض ــم ک ــدر ه ــر چق ه

از  بعضــی  اســت.   کــم  بزنیــد، 

پژوهشــگران می گوینــد مــا هیچوقــت 

ضد آفتــاب  کافــی  انــدازه   بــه 

در  کــه  پژوهشــی  در  منی زنیــم.  

لنــدن  کالــج  کینگــز  دانشــگاه 

آســیب  بررســی  بــه  انجــام شــد، 

ــن  ــت روش ــا پوس ــرد ب دی ان ای ۱6 ف

کــرم  گوناگونــی  مقدار هــای  کــه 

ضد آفتــاب اســتفاده کــرده بودنــد، 

پرداختنــد.  ایــن تحقیــق نشــان داد 

کــه کســانی کــه مطابــق دســتور  روی 

ــرصف  ــاب م ــرم ضد آفت ــول، ک محص

ــده اند.   ــت ش ــر محافظ ــد، بیش کردن

کســانی کــه کمــر از دســتور مــرصف 

ــٔه بیشــر ناشــی  ــد، دچــار صدم کردن

ــی  ــدند.  آنتون ــش ش ــرا بنف ــو ف ازپرت

می گویــد:  پژوهشــگر  یونــگ، 

"بســیاری از افــراد کــرم ضد آفتــاب 

اســتفاده  پیشــنهادی  میــزان  بــه  را 

ایــن  بهــر  رو  ایــن  از  منی کننــد، 

اسـت؟ بوده 

و  تفریـح  حـال  در  دامئـا  چـرا   

هسـتی؟ مسـافرت 

 چرا بچه دار منی شوی؟

 کی می خواهی بچه دار شوی؟

ایـن  خانـه ات  دکوراسـیون  چـرا   

اسـت؟ طـوری 

 بـرای تعویـض ماشـین ات از کجـا 

آورده ای؟ پـول 

 چرا از همرست جدا منی شوی؟

 رابطـه ات بـا خانـواده وی چگونـه 

اسـت؟

دیگـران  از  نبایـد  کـه  سـواالتی   

سـید بپر

واکنـش برخی مـردم به این سـواالت، 

تعریـف سـناریوهای سـاختگی بـرای 

کننـده  سـوال  فـرد  دسـت  از  رهایـی 

اسـت. این در حالی اسـت کـه همین 

را  زمینـه  منطقـی  غیـر  سـناریوهای 

بـرای ادامـه گفـت و گـو و سـواالت 

بـی ربـط بعـدی فراهـم می سـازند. 

از طـرف دیگـر اگر فـرد سـوال کننده 

باشـد،  داشـته  نیـز  ای قـوی  حافظـه 

در آینـده دچـار مشـکل خواهید شـد 

بایـد متـام پاسـخ های دروغیـن را  و 

بـه حافظـه بلنـد مـدت خـود انتقـال 

 ! هید د

تاکنـون مطالعـات محـدودی دربـاره 

روان شناسـی "فضولـی" انجـام شـده 

اسـت. یکـی از معـدود پژوهش هـای 

انجام شـده در این باره سـال ۲۰۰7 در 

مجلـه سـیر تکاملـی و رفتار انسـان به 

چـاپ رسـید کـه رویکردهـای مرتبـط 

بـا احسـاس فضولـی را بررسـی کـرده 

 . ست ا

روانشـناس  دو  توسـط  مطالعـه  ایـن 

دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا بـه نام هـای 

اســت کــه از اس پــی اف یــا عیــار 

حفاظتــی باالتــر ضــد آفتاب اســتفاده 

کنیــم". 

 آیــا بــا اینکــه پوســتم تیــره اســت، 
ــاج  ــاب احتی ــه کــرم ضد آفت ــاز هــم ب ب

دارم؟

بــدون تردیــد.  پوســت شــام هــر 

بــه کــرم  نیــاز  باشــد  رنگــی کــه 

پوســت های  داریــد.   ضد آفتــاب 

ــه پوســت های روشــن  ــره  نســبت ب تی

مقــدار بیشــری رنگدانــه بــه نــام 

ــر  ــراد فک ــی اف ــد.  بعض ــن دارن مالنی

بیشــر  مالنیــن  داشــن  می کننــد 

ــت  ــر پوس ــت بیش ــای مقاوم ــه معن ب

 Mark Schaller و   Jason Faulkner

نتیجـه  ایـن  بـه  آنهـا  شـد.  انجـام 

رسـیدند کـه فضولـی و دخالـت افراد 

نزدیـک )بـرای مثـال اعضـای خانواده 

کـه بـه صـورت ژنتیکـی بـا آنهـا پیوند 

داریم(،نـه تنهـا عجیـب نیسـت بلکـه 

رسنوشـت  زیـرا  هسـت  هـم  طبیعـی 

افـراد نزدیک، بـه یکدیگر گـره خورده 

اسـت؛ امـا ایـن موضـوع بدیـن معنـا 

نیسـت که افـراد نزدیک ماننـد اعضای 

سـوال های  طـرح  مجـوز  خانـواده 

عجیـب و غریـب و آزار دهنـده را در 

اختیـار دارنـد.

 چـرا مـردم سـؤال های خصوصی و 

آزار دهنـده می پرسـند؟

 بـه عقیده بسـیاری از روانشناسـان، 

ایـن موضـوع  بـرای  6 علـت اصلـی 

دارد: وجـود 

ایـن گونـه  پیامدهـای  از  ناآگاهـی   

ایـن  بـودن  غیرمحرمانـه  و  سـؤاالت 

پرسـش هـا

سـوال  فـرد  در  رسکشـی  روحیـه   

ه کننـد

 متایـل بـرای آزار دیگـران از طریـق 

ل سؤا

 تجربه ناخوشـایند از قـرار گیری در 

وضعیتـی مشـابه )بدیـن معنـا کـه فرد 

پرسشـگر پیـش از ایـن خـود توسـط 

سـواالت خصوصـی و غیـر محرمانه 

قـرار  حملـه  مـورد  دیگـر  شـخصی 

گرفتـه اسـت و اکنـون قصـد دارد کـه 

و  صـورت  همیـن  بـه  را  عصبانیتـش 

کنـد.  تخلیـه  گیـری شـام  هـدف  بـا 

روانـکاوان ایـن حالـت را "تطبیـق بـا 

مـورد  شـخص  می نامنـد.  مهاجـم" 

نظـر به جـای آن که تجربـه منفی خود 

تکـرار چنیـن  از  و  بیـاورد  یـاد  بـه  را 

فـرد  ویژگی هـای  بپرهیـزد،  رفتـاری 

مهاجـم را عینـا توسـعه خواهـد داد تا 

از ایـن طریـق احسـاس قـدرت کند.(

 متایـل بـرای کمـک بـه فـرد سـوال 

شـونده

برقـراری  بـرای  شـخص  متایـل   

غیرمرتبـط سـواالت  بـا  ارتبـاط 

کـه  پرسشـگران  بـا  بایـد  چگونـه   

کنحـکاوی  مـا  شـخصی  زندگـی  در 

کـرد؟ برخـورد  می کننـد، 

اصلـی  از  یکـی  سـازی  محـدود   -۱

تریـن تاکتیک هـای افـراد بـه اصطالح 

"فضـول" بـه شـامر مـی رود. اگـر در 

ــد  ــر چن ــت.  ه ــاب اس ــر آفت در براب

اســت  ممکــن  تیــره  پوســت های 

ــن  ــت های روش ــر از پوس ــی بیش کم

از پرتــو آفتــاب در امــان مباننــد، امــا 

درســت مثــل پوســت های روشــن 

آفتاب ســوختگی می شــوند.   دچــار 

ــد،  ــه داری ــتی ک ــگ پوس ــر رن ــس ه پ

ــد.  ــاب بزنی ــرم ضدآفت ــامً ک حت

ضد آفتابــی  کــرم  نــوع  چــه   
کنیــم؟ اســتفاده 

ــی  ــی مهم ــی خیل ــش خیل ــن پرس ای

ــامً  ــن اســت کــه حت اســت.  مهــم ای

بعضی هــا  بدانیــم.   آن  مــورد  در 

وقتــی ایــن همــه حــروف و اعــداد را 

ایـن چنیـن رشایطـی گرفتـار شـدید، 

فـرار  بـرای  متفاوتـی  روش هـای 

اضطـراری وجـود خواهـد داشـت. از 

جملـه کاربـردی تریـن آنهـا می تـوان 

بـه مشـغول کـردن خودتـان بـا تلفـن 

همـراه، کتـاب خوانی و یـا حتی بازی 

بایـد  طـور خالصـه  بـه  کـرد.  اشـاره 

توجـه خـود را به فعالیت هـای دیگری 

معطـوف کنیـد تـا از رش پرسـش های 

غیـر منطقـی خـالص شـوید.

حقیقـت  می دهیـد،  پاسـخ  اگـر   -۲

تـر  پیـش  کـه  هامنطـور  بگوییـد:  را 

رشوع  کـه  زمانـی  شـد،  گفتـه  نیـز 

سـاختگی  سـناریوهای  ارائـه  بـه 

بـه  ناخـودآگاه  طـور  بـه  می کنیـد 

دهنـده  آزار  پرسـش های  اسـتمرار 

کمـک خواهیـد کـرد. منظـور از گفن 

جزئیـات  متـام  توضیـح  حقیقـت 

نخواهـد بـود، تنها یک واقعیت سـاده 

دهیـد.  انتقـال  را  موضـوع  کلیـت  از 

البتـه بایـد بـه اطالعاتی کـه در اختیار 

بسـیار  می دهیـد،  قـرار  مقابـل  فـرد 

دقـت کنید و هـر موضوعـی را مطرح 

. نکنیـد

در  مثـاًل  دهیـد؛  کلـی  پاسـخ های   -۳

درامـدت  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ 

چقـدر اسـت می تـوان گفت: خـدا را 

دارم.  درآمـدی  شـکر! 

نشـان  هـوا  بـه  رس  پاسـخ های  ایـن 

می دهـد کـه شـام متایلـی بـه توضیح 

نداریـد.

متایـل  کـه  کنیـد  اعـالم  رصاحتـاً   -۴

نداریـد در ایـن باره حـرف بزنید.اصالً 

اسـت  قـرار  اگـر  نکشـید.  خجالـت 

کسـی خجالت بکشـد، کسـی کـه در 

حـال فضولـی و آزردن شامسـت باید 

خجالـت بکشـد.

 اولویت بندی افراد پرسشگر 

همـواره ایـن اصـل را در خاطر داشـته 

اولویـت  بـه  اقـدام  بایـد  کـه  باشـید 

بـرای  کنیـد.  پرسشـگر  افـراد  بنـدی 

مثـال والدیـن حتـی در صورتـی کـه 

سـواالت شـخصی مطـرح کننـد، بـاز 

هـم قابل حذف شـدن از زندگی شـام 

نیسـتند. اولویـت بعـدی نیـز همرس و 

سپس دوسـتان صمیمی هسـتند. بهر 

اسـت بـا این افـراد همـراه بـا مراعات 

مرزهـای  و  کـرده  برخـورد  بیشـری 

خـود را مشـخص کنیـد.

ضد آفتاب هــا  بســته بندی های  روی 

ــم  ــوند، مه ــج می ش ــد، گی را می بینن

ــدام از  ــد هــر ک ــه بدانی ــن اســت ک ای

ــا  ــد.  در اینج ــی دارن ــه معنای ــا چ آنه

ممکــن  کــه  چیز هایــی  تک تــک 

ضد آفتــاب  محصــول  روی  اســت 

ببینیــد را برای تــان نــام می بریــم:

حفاظتــی  عیــار  یــا  اس پــی اف   
 آفتــاب

اس پــی اف یــا عیــار حفاظتــی  آفتــاب 

نشــان می دهــد کــه چــه مــدت آن 

برابرآفتــاب  در  شــام  از  محصــول 

می کنــد.  محافظــت 

باشــد  کوچک تــر  عــدد  هرچــه 

آزاد  دکـر  کـورده واری،  گـزارش  بـه 

از  بخشـی  بـه  اشـاره  بـا  حکمـت 

پیرشفت های مخابرات منطقه کردسـتان 

طـی شـش سـال اخیـر اعـالم کـرد: تـا 

پایـان سـال 9۲ تعـداد روسـتاهای دارای 

اینرنـت پررسعت اسـتان 9 روسـتا بوده 

کـه ایـن آمـار هـم اکنون بـه ۴77 روسـتا 

افزایش یافته اسـت و در راسـتای ارتقائ 

کیفیـت اینرنـت پررسعـت ارائـه شـده 

بـه شـهروندان ظرفیـت پهنـای بانـد از 

STM۱، ۴ بـه STM۱ ۲9 رسـیده اسـت.

مدیـر مخابـرات منطقه کردسـتان با بیان 

اینکـه در پایـان سـال 9۲ تعـداد ۵۲ هزار 

ADSL منصوبه داشـتیم و در حال حارض 

این رقم به ۱6۰ هزار پورت رسـیده اسـت 

افزود: تعـداد پورت های واگذار شـده از 

۴۱ هـزار بـه بیـش از 9۱ هـزار پـورت در 

مـدت یـاد شـده افزایـش یافتـه اسـت .

وی بـا اشـاره بـه ۵۴ برابـر شـدن ظرفیت 

انتقـال اسـتان طـی شـش سـال اخیـر 

جهـت  در  سـاخت:  نشـان  خاطـر 

فراهـم سـاخن رشایـط خدمـات دهـی 

بـرای مخابـرات،  تـر  بهـر و گسـرده 

بـه  اپراتورهـا  سـایر  و  اول  همـراه 

از  اسـتان  انتقـال  ظرفیـت  مشـریان 

اسـت. رسـیده   ʎ  ۵۴ بـه  )النـدا(   ۱ʎ
دکـر حکمت توجه به حامیت از کاالی 

داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار 

اقدامـات فنـی و تخصصـی مخابـرات 

منطقه کردسـتان را یکی از سیاست های 

راهـربدی اعالم کـرد و اظهارداشـت: در 

همیـن بازه زمانـی آمار 8۴ کافـوی نوری 

سـطح اسـتان بـه ۲۱۰ کافـوی نـوری با 

برنـد داخلـی و باالتریـن کیفیت رسـیده 

کـه توسـعه چشـمگیر خدمـات تلفـن 

ثابت و ADSL را به همراه داشـته اسـت .

منطقـه  مخابـرات  شـد:  یـادآور  وی 

کردستان در واگذاری رسویس FTTH جز 

اسـتانهای پیرشو در سـطح کشـور بوده 

کـه در این زمینه موفق عمل کرده اسـت.

بهره مندی 477 روستای کردستان از خدمات اینترنت پرسرعت

وقتــی هــوا در تابســتان گــرم 

ــتانی،  ــفر های تابس ــود، س می ش

آفتــاب  تفریــح زیــر  بــازی و 

و شــنا کارهایــی هســتند کــه 

ــا  ــم.  ام ــام می دهی ــوالً انج معم

ــه  ــه مرحل ــا ب ــی شــدت گرم وقت

می رســد  تحمــل  قابــل  غیــر 

پوســت  مراقــب  آیــا  چــه؟ 

ــای  ــتید؟ از کرم ه ــان هس خودت

ضــد آفتــاب اســتفاده می کنیــد؟ 

آیــا وقتــی زیــر نــور آفتــاب 

هســتید؟  امــان  در  هســتید، 

کــه  معتقدنــد  پژوهشــگران 

ــتفاده  ــی اس ــا چگونگ ــر م بیش

را  ضد آفتــاب   کرم هــای  از 

 . نیــم ا منی د

ــرم  ــا از ک ــت ت ــرا الزم اس  چ
اســتفاده کنیــم؟ ضد آفتــاب 

مــا  جهــان  بــرای  خورشــید 

دارد،  زیــادی  فایده هــای 

مــا  خورشــید  وجــود  بــدون 

ــذای  ــید غ ــم.  خورش ــم نبودی ه

مــا  می ســازد،  را  گیاهــان 

را  مــا  راه  می کنــد،  گــرم  را 

میلیون هــا  و  می کنــد  روشــن 

دلیــل دیگــر وجــود دارد کــه 

مفیــد اســت.  فقــط اشــکال 

همیشــه  کــه  اینجاســت  کار 

مفیــد  مــا  پوســت  بــرای 

مــا  بــدن  پوســت  نیســت.  

اعضــای  مهم تریــن  از  یکــی 

پوســت  بلــه،  ماســت،  بــدن 

ــت.   ــدن اس ــای ب ــی از اعض یک

ــام  ــه ن ــی ب ــاب ویتامین ــور آفت ن

ــرای  ــه ب ــازد ک ــن د می س ویتامی

مــا  اســتخوان های  ســالمت 

پرسـش هایی  ممنوعـه  سـواالت 

چنـد  ایـن  دارای  کـه  هسـتند 

: نـد یژگی ا و

۱- اساسـاً ربطـی بـه سـوال کننده 

و منافـع او ندارند.

۲- مشکلی را حل منی کنند.

۳- احتـامالً باعـث ناراحتـی فـرد 

می شـوند. سـوال شـونده 

توسـعه  زندگـی؛  سـواد 

یکـی  فـردی-  توامنندی هـای 

کـه  رفتـاری  نابهنجاری هـای  از 

بـه  نسـبت  نیـز  روان شناسـان 

پرسـیدن  می دهنـد،  هشـدار  آن 

دیگـران  از  ممنوعـه«  »سـواالت 

. سـت ا

پرسـش هایی  ممنوعـه  سـواالت 

چنـد  ایـن  دارای  کـه  هسـتند 

: نـد یژگی ا و

۱- اساسـاً ربطـی بـه سـوال کننده 

و منافـع او ندارند.

۲- مشکلی را حل منی کنند.

۳- احتـامالً باعـث ناراحتـی فـرد 

می شـوند. سـوال شـونده 

کـه چـه سـواالتی ممنوعـه  ایـن 

انـد، از فرهنـگ یا خـرده فرهنگی 

بـه فرهنگ یـا خرده فرهنـگ دیگر 

می تـوان  ولـی  اسـت  متفـاوت 

عمومیـت  کـه  را  آنهـا  از  برخـی 

مـرور  می توانیـم  دارنـد  بیشـری 

: کنیم

 چقـدر اضافـه وزن داری! چـرا 

خـودت را الغـر منی کنـی؟

 درآمـدت چقدر اسـت؟ چگونه 

می کنی؟ خـرج 

ازدواج  حـال  بـه  تـا  چـرا   

؟ ی ه ا نکـرد

 علـت جدایـی از همـرست چه 

لــە  بەشــێکن  خوراســان  کوردەکانــی 

نەتــەوەی کــورد کــە زۆربەیــان لە باشــووری 

خوراســانی گــەورە دەژیــن و هەروەهــا ئــەم 

ناوچــە بــە نــاوی ماڵــی کــورد دەنارسێــت.

لــە  بەشــێکن  خوراســان  کوردەکانــی 

لــە  زۆربەیــان  کــە  کــورد  نەتــەوەی 

باشــووری خوراســانی گــەورە دەژیــن و 

هەروەهــا ئــەم ناوچــە بــە نــاوی ماڵــی 

کــورد دەنارسێــت. خەڵکــی ئــەم ناوچــە بــە 

زمانــی کوردیــی کورمانجــی قســە دەکــەن و 

ــتان  ــان و کوردس ــوردی خوراس ــدی ک چان

لەیــەک توخمــن؛ جودایــی ئــەم دووانــە لــە 

ــە.  ــر نیی ــاژی زۆرت ــی پ ــد جیاوازییەک چەن

دەســتەی دانیشــتووانی کــوردی خوراســان، 

ــە ۵۰۰  ــکا، دەگات ــتنامەی ئێرانی ــی زانس بەپێ

ــە  ــک ل ــی هەندێ ــە بەپێ ــەس؛ ک ــەزار ک ه

ڕێــژەکان، دەســتەی ناوبــراو، ژمــارەی یــەک 

ــەڕ دەکات.  ــەس تێپ ــۆن ک ــو ملی و نی

کــوردی خوراســان لــە خەڵکی کوردســتانی 

ــە کوردەکانــی ڕۆژاوا، باشــوور  گــەورە، وات

ــو و  ــاز، ماک ــتان، قەفق ــووری کوردس و باک

مەهابــاد پێکهاتــووە و هەروەهــا کوردەکانــی 

ــە  ئەفغانســتان، هێندووســتان و پاکیســتان ل

ــان  ــە کۆچی ــەو واڵتان ــەرەو ئ خوراســانەوە ب

ــە  ــەم گەل ــاری ئ ــی گوت ــردووە. ئەدەبیات ک

ــی  ــی کورمانجی ــی ڕێنووس ــۆی نەبوون بەه

لەنێوچــوون  ســنووری  تــا  خوراســان، 

ــتووە. ــش ڕۆیش بەرەوپێ

دانیشــتووانی کوردزمانــی ئــەم ناوچــە بەپێی 

شــوێنەواری  مێژووییــەکان،  ســەرچاوە 

کوردانێکــن کــە بــە حوکمــی شــاعەباس بــۆ 

ــەرەو  ــران ب ــنوورەکانی ئێ ــە س ــەوانی ل پاس

ئــەم ناوچانــە هەنــاردە کــراون و بەپێــی 

لێکۆڵینەوەگەلێکــی دی، شــاعەباس ئەوانــی 

ــی  ــی بەگەکان ــی نافەرمانی بەهــۆی لەنێوبردن

بەکارهێنانــی  بــۆ  هەروەهــا  و  کورمانــج 

بێ ئامانــی  هێرشــی  ئاســتی  لــە  ئــەوان 

ئوزبــەک، مەغــوول و تورکــەکان بــەرەو ئــەم 

ــردووە. ــاردە ک ــە هەن ناوچ

ناوچــەی ناوبــراو لــە باکــووری خوراســانی 

زۆربــەی  کــه  بــووە  جێگیــر  ئێــران 

ــت.  ــورد پێک دێ ــی ک ــە گەل ــتووانی ل دانیش

ــەی  ــان تایەف ــەل ی ــە مەکــۆی ۲۲ پ ــەم گەل ئ

ــی  ــەدا بەپێ ــە هەنووک ــە. ل ــی کوردیی گرینگ

ــەی  ــران، ناوچ ــیی ئێ ــی سیاس دابەش کردن

پارێزگاکانــی  لــە  بەشــێک  ناوبــراو 

خوراســانی باکــوور، خوراســانی ڕەزەوی و 

گوڵســتان دێتــە ئەژمــار. زۆربــەی ئــەم گەلــە 

دانیشــتووی شــارەکانی قووچــان، شــیروان، 

ــاران،  ــفەراین، چن ــز، ئەس ــوورد، دەرگ بجن

ــەم  ــی ئ ــن و کەمایەتی ــخانە و فارووج ئاش

ــە شــارەکانی مەشــهەد، نەیشــاپوور  ــە ل گەل

و ســەوزەوار نیشــتەجێن.

ــە  ــە ل ــەم کوردان ــەرگیریی ئ ــی هاوس جەژن

ــایی  ــاییەکی ئاس ــنووری ش ــە س ــتادا ل ئێس

ــێوەی  ــتیدا ش ــە ڕاس ــردووە و ل ــەڕی ک تێپ

کۆبوونەوەیەکــی  و  گــەورە  جەژنێکــی 

فەرهەنگــی بەخــۆی گرتووە. بەشــداربوونی 

دی،    شــارەکانی  لــە  زۆر  کۆمەڵێکــی 

ڕێزلێنــان  هونەرمەنــدەکان،  هۆنەروەریــی 

مۆســیقا  کەڵەژنانــی  و  گەورەپیــاوان  لــە 

هەندێــک  لــە  ناوچــە،  فەرهەنگیــی  و 

بــە  ژنــان  بەشــداربوونی  لــە شــاییەکان 

جلوبەرگــی ڕەســنی کــوردی، شــێعرخوێنیی 

شــاعیرانی ناوچــە و هەروەهــا بەکارهێنانــی 

ڕازاندنــەوەی  لــە  ناوچەییــەکان  هێــام 

شــوێنی شــاییەکە و بەکارهێنانــی ڕســتی 

ڕێوڕەســمە  و  )شــادباش(  شــاباش 

شــایی  و  جــەژن  دی،  کەلتوورییەکانــی 

ــگ  ــۆی فەرهەن ــە مەک ــەرگیری کردۆت هاوس

و هونــەر و بۆتــە هــۆی باڵوبوونــەوەی 

ــتێکی  ــه ئاس ــاییانە ل ــۆرە ش ــەم ج ــی ئ فیلم

شــاییێک،  هەندێک جــار  بەربــاڵودا. 

تەنانــەت  و  شــار  و  گونــد  ســنووری 

ــەردەمانی  ــە س ــت. ل ــش دەبەزێنێ پارێزگای

پێشــوو بــە درێژایــی ســێ شــەو و ســێ ڕۆژ 

ــە  ــووە ک ــەردەوام ب ــەرگیری ب ــایی هاوس ش

بەپێــی هەندێــک لــە ئاســەوارە مێژووییــەکان 

ئــەم کــۆڕی شــایی و بەزمــە حــەوت شــەو 

و حــەوت ڕۆژ درێــژەی دەخایانــد. ئێســتاکە 

ژیــان  شــێوەی  گۆڕانکاریــی  بەهــۆی 

زۆربــەی ئــەم جەژنانــە لــە درێژایــی شــەو و 

ڕۆژێــک کۆتایــی پێدێــت.

مۆســیقای کــوردی خوراســان، مۆســیقایەک 

ــووری  ــوو باک ــە هەم ــەنە ک ــەت و ڕەس تایب

خوراســان، بــە واتایەکــی دی لــە ســەرەخس 

تا باکــووری گومبــەد کاڤــووس )ڕۆژهەاڵت 

ــا  ــز ت ــران و دەرگ ــە باجگی ــا ڕۆژاوا( و ل ت

تــا  )باکــوور  ســەوزەوار  و  نەیشــاپوور 

باشــوور( دەگرێتــە بــەر و هەندێک جــار 

لووتکــەی  ســەر  دەگەیەنێتــە  بیســەر 

جــاری  مەعنــەوی،  دونیــای  و  عیرفــان 

ــی  ــی دووری ــەم و خەفەت ــە خ ــش ل دیکەی

ــە  ــاوی ب ــە ژان و چ ــەر دێنێت ــی بیس ــار دڵ ی

فرمێســک تــەڕ دەکات و هەندێــک جاریــش 

ــەم  ــێ. ئ ــەما و هەڵپەڕک ــە س ــەر دەهێنێت بیس

ــەرزی  ــە ب ــڕ ل ــژووی پ ــە مێ ــە ل بەرباڵویی

"دەژ"ی  رسوشــتی  و  ژینگــە  و  نزمــی  و 

کۆچ کــردن  و  جێ بەجێ بــوون  و  ناوچــە 

هــۆزە  و  گــەل  لەگــەڵ  یەک  کەوتــن  و 

جۆراوجــۆرەکان ســەرچاوەی گرتــووە. 

مۆســیقای کــوردی خوراســان دەبێتــە چــوار 

: ش بە

ــەزم(،  ــایی )ب ــی، ۳- ش ــی، ۲- ڕەزم ۱- ئایین

ــی(. ــیوەتی )عازیەت ۴- مس

هــەر یــەک لــەم چــوارە دەیــان لــپ و 

دەوەشــێتەوە.  لــێ  جۆراوجــۆری  پۆپــی 

ســازگەلێکی ســیمی کــە لــەم ناوچــەدا 

ــە:  ــن ل ــت، بریتی ــەکار دەهێرنێ ــە زۆری ب ب

ــار ۴-  ــەش ت ــار ۳- ش ــە ۲- دووت ۱- کەمانچ

تەنبــوور.

ســازگەلێکی  ناوچــە  ئــەم  دانیشــتووانی 

ــە: ۱-  ــن ل ــە بریتی ــن ک ــەکار دەهێن ــی ب بای

ــەی  ــر ۴- ن ــاخ نەفی ــڕنا ۳- ش ــای ۲- س کڕن

حــەوت بەنــد ۵- دووزەلــە 6- نــای نــەوازان.

در  پوســت  از  کمــری  محافظــت 

ــدد  ــه ع ــد، هرچ ــان می کن ــول زم ط

بیشــر  از پوســت  باشــد  بزرگ تــر 

هــر  بــه  امــا  می کنــد  محافظــت 

حــال نیــاز بــه ایــن هســت کــه مرتــب 

بیشــری  مقــدار  و  شــود  تجدیــد 

بزنیــد. 

در یــک روز ابــری، اغلــب اس پــی اف 

ــود.  ــنهاد می ش ۱۵ پیش

گــرم،  و  آفتابــی  روزهــای  در 

پیشــنهاد  بیشــر  و   ۳۰ اس پــی اف 

کــه  بریتانیــا  در  حتــی  می شــود 

را  آفتــاب  روی  کمــر  ســاکنانش 

 . می بیننــد

بی فایــده   ۱۵ از  کمــر  اس پــی اف 

اســت و بــه نــدرت اســتفاده از آن 

می شــود.  توصیــه 

 محافظت در برابر پرتو فرا بنفش
پرتــو فرا بنفــش یکــی از پرتو هــای 

ــیب  ــث آس ــه باع ــت ک ــید اس خورش

ــود.  دو  ــان می ش ــدن انس ــت ب پوس

نــوع پرتــو فرا بنفــش وجــود دارد، 

پرتــو فرا بنفــش آ و پرتــو فرا بنفــش 

ب.  

از  می توانــد  آ  فرا بنفــش  پرتــو 

ــه  ــد و ب ــور کن ــت عب ــای پوس الیه ه

ــو  ــن پرت ــد.  ای ــه بزن ــلول ها صدم س

باعــث پیــری پوســت و تیرگــی آن 

 . د می شــو

پرتــو فرا بنفــش ب، پرتویــی اســت 

ایــن  می ســوزاند،  را  پوســت  کــه 

بیامری هــای  اســت  ممکــن  پرتــو 

ــل رسطــان هــم ایجــاد  خطرناکــی مث

ــد.  کن

راحــت،  لبــاس  ضد آفتــاب،  کــرم 

ــای  ــه راه ه ــی هم ــک آفتاب کاله و عین

بســیار عالــی بــرای محافظــت شــام در برابــر پرتو هــای 

هســتند.  خورشــید  فرا بنفــش 

روی محصــول ضــد آفتــاب بــه عبــارت "طیــف گســرده" هــم 

توجــه کنیــد. 

بعضــی ضد آفتاب هــا فقــط در برابــر پرتــو فرا بنفــش آ یــا فقــط 

در برابــر پرتو فرا بنفــش ب از پوســت محافظــت می کننــد، 

امــا وقتــی عبــارت "طیــف گســرده" روی محصولــی باشــد از 

هــر دو نــوع پرتــو در امــان هســتید. 

 رتبه بندی ستاره ای
ــام  ــه ش ــاب ب ــرم ضد  آفت ــول ک ــتاره های روی محص ــداد س تع

ــو فرا بنفــش آ  ــر پرت ــدازه در براب ــا چــه ان ــه ت نشــان می دهــد ک

ــد.  ــت می کن ــت محافظ ــت و از پوس ــاوم اس مق

ــی اســت کــه پیشــنهاد  ــزان محافظت ــن می چهــار ســتاره کمری

می شــود. 

ــرنال  ــاب می ــن ضد آفت ــرق بی ــاب: ف ــای ضد آفت ــرای خوره ه ب

و شــیمیایی

طــوری  شــیمیایی  ضد آفتاب هــای  تشــکیل دهندٔه  مــواد 

ــذب  ــید را ج ــش خورش ــو فرا بنف ــه پرت ــت ک ــده اس ــاخته ش س

کنــد و پیــش از آنکــه بتواننــد بــه پوســت صدمــه ای بزننــد، آنهــا 

بازمی تابانــد.  را 

روی  مانعــی  میــرنال  ضد آفتاب هــای  تشــکیل دهندٔه  مــواد 

ایجــاد می کنــد و آن را  برابــر پرتــو فرا بنفــش  پوســت در 

ــید  ــل اکس ــی مث ــا از ترکیبات ــن ضد آفتاب ه ــد در ای بازمی تابان

روی و دی اکســید تیتانیــوم اســتفاده می شــود. 

ضد آفتاب هــای  بیشــر  داروخانه هــا  و  فروشــگاه ها  در 

بیشــر  ضد آفتاب هــا  نــوع  ایــن  از  می بینیــد،  شــیمیایی 

نــوع  ایــن  کــه  ایــن  از  مــردم  چــون  می شــود  اســتقبال 

ــی جــذب پوســت می شــود، خوش شــان  ــه راحت ــاب ب ضد آفت

ــا تأثیــر آن  ــا ۱۵ دقیقــه طــول می کشــد ت می آیــد.  حــدود ۱۰ ت

رشوع شــود. 

الیــٔه  صــورت  بــه  پوســت  روی  میــرنال  ضد آفتاب هــای 

ــت،  ــان نیس ــی آس ــا خیل ــتفاده از آنه ــد.  اس ــفیدی می مان س

ــس از  ــه پ ــد و بالفاصل ــیب می زنن ــت آس ــه پوس ــر ب ــا کم ام

اســتفاده اثــر می کننــد. 

 از چه راه های دیگری می توانم از آفتاب در امان باشم؟
ضد آفتاب هــا از پوســت شــام محافظــت می کننــد امــا یادتــان 

نــرود کــه بایــد آنهــا را مرتــب روی پوســت خــود تجدیــد کنیــد 

ــا مطمــن باشــید  ــد ت ــاره بزنی ــار دوب ــک ب و هــر دو ســاعت ی

کــه اثــر خواهنــد کــرد. 

و خیلــی کارهــای دیگــر هــم هســت کــه بــرای درامــان بــودن 

ــد.  ــام دهی ــد انج ــید می توانی ــای خورش از پرتو ه

حتــامً عینــک و کاله یــا رس بنــدی داشــته باشــید کــه چشــم ها 

و رستــان را از تابــش آفتــاب محفــوظ نگــه دارد

لباس هــای راحــت وآســتین بلند بپوشــید تــا هــم خنــک 

مبانیــد و هــم از پرتو هــای خورشــید محافظــت شــوید

ــن در  ــرار گرف ــر از ق ــا ۳ بعداز ظه ــر ت ــاعت ۱۲ ظه ــن س بی

آفتــاب پرهیــز کنیــد.  ایــن زمــان داغ تریــن زمــان تابــش آفتــاب 

اســت

مقــدار زیــادی آب بنوشــید و میان  وعده هایــی بخوریــد تــا 

ــود ــن ش ــان تأمی ــرژی بدن ت ان

ــی  ــد و کم ــدا کنی ــایه ای پی ــد، س ــان ش ــی گرم ت ــی خیل وقت

ــد ــراحت کنی اس

ئه میر دانشوەر
نووسهر
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ناگهان

بــاز،  دســت هایی  بــا  معلــق  هــوا  در 

ک  جســمی  اختیــار  در  آزاد  فکــری  بــا 

ــر اراری را  ــت غی ــرل حرک ــوان کن ــود ت خ

نداشــت. همــه چیــز ناگهــان اتفاق افتــاد از 

تصمیــم تــا ســقوط، تصمیمــی ک مقدمــه و 

ســقوطی ک بنــد نتیجــه ی داســتان زندگــی 

ــت.  ــن اس م

ــدار،  ــاد هش ــاق افت ــان اتف ــز ناگه ــه چی هم

ــام  ــدن هواپی ــی ش ــغ و متالش ــدای جی ص

دل  در  ادم  صد هــا  بی اختیــار  پــرواز  و 

ــی. ــوس آب ــاالی اقیان ــامن و در ب اس

فشــار هــوا بــه قــدری زیــاد بــود کــه 

و  شــوند  بــاز  منی توانســتند  چشــامنم 

ــد  ــار بکنن ــن ب ــرای اخری ــره ب ــت خاط ثب

موهایــم ماننــد شــالق وحشــی بــه صورتــم 

می خوردنــد کــه عمــل کارشــان برایــم 

کمــر از ســوزش نبود،اکســیژن کــم بــود و 

ــه آســانی نفــس بکشــم.  منی توانســتم ک ب

ــوا  ــه در ه ــت ک ــادی منی گذش ــدت زی م

ــه روی  ــردم ک ــس ک ــان ح ــا ناگه ــودم ام ب

ــت  ــر تخ ــا مگ ــادم ام ــود افت ــت خ تخ

االن  بود،حــاال  آب  از  رسشــار  مــن 

فســار هــوا و اکســیژنی کــه تپیــدن قلبــم 

ــودم داشــت مــن را بیســر  ــش ب را مدیون

بیشــر بــه عمــق اقیانــوس راهنامئیــم 

می کرد،زخم هایــی کــه بدنــم کمــر از 

نیــم یاعــت بــا آنهــا آشــنا شــده بــود حــاال 

رشوع بــه ســوزش کردنــد. 

راســتش بایــد اعــراف کنــم اگــر در 

ــود  ــاد ب ــی زی ــوا خیل ــیژن ه ــامن اکس آس

اینجــا حــاال بدنــم داشــت از کمبــود 

اکســیژن کبــود می شــد و تغیــر رنــگ 

میداد،ســعی کــردم کــه خــودم را بــه نــور 

برســانم امــا توانــی در جانــم منانــده بود.  

امــا ناگهــان چشــامنم بســت،قلبم ایســتاد 

ــد.  ــوش ش ــزم خام و مغ

مریم شیرازی عضو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان

بــاخــچــهیکــوردهواری
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ــد  ــز بای ــر چی ــل از ه قب

اعــراف کنــم بارهــا و 

ــزرگ  ــم ب ــن قس ــا ای باره

خــودم  بــا  را  خداونــد 

هــر  و  کــرده ام  تکــرار 

از همیشــه  بیشــر  بــار 

بــه ارزش قلــم و حرمــت 

ــد  ــه می نویس ــم و آنچ قل

دوبــاره  و  بــرده ام  پــی 

و  »ن  کــرده ام  تکــرار 

القلــم ومــا یســطرون« 

ایــن  دریافتــم  ســپس 

ــه  ــا ک ــه جادو ه ــم چ قل

کــه  روزی  از  منی کنــد 

نصیبــامن  ســوادآموزی 

و  خوانــدن  و  می شــود 

نوشــن یــاد می گیریــم روزنامــه و نرشیــه و قلــم در 

همــه عرصه هــای زندگــی مــا حضــور دارد تــا بــه امــروز 

ــت و  ــردم اس ــره ی م ــی روزم ــی از زندگ ــرب بخش ــه خ ک

بــا زندگــی مــردم عجیــن اســت. خــرب از هــر جنبــه اش 

رازی دارد کــه شــکافتنش شــام را بــه زندگــی مــردم 

می رســاند درســت قلــب زندگــی مــردم جایــی کــه 

نبــض زندگــی می زنــد و فشــار خــون زندگــی جامعــه در 

رگ هــای شــهر بــه دقــت و تیزبینــی خربنــگاران وابســته 

ــوزانی و  ــر دل بس ــه اگ ــی ک ــت هامن جای ــت درس اس

ــا چاشــنی دقــت و ذوق نوشــن و  ــاش ب در دل مــردم ب

ــت از  ــه نوش ــود قص ــان می ش ــردم آینده اش ــه م ــق ب عش

شــادی و رشــادت و رسزندگــی و گاهــی هــم از ناکامــی 

و شکســت در همــه ی عرصه هــای زندگــی، خــدای 

ــی  ــه زندگ ــه ب ــن و عالق ــه نوش ــق ب ــه عش ــاکرم ک را ش

روزی برای آینده
هاجرصفابخشبهمناسبتتولدصفحهیباغچهیکوردهوای

ــان  ــه ڕه ته رخ ــه م الپ ــی ئ ــوو ژماره کان ــت هه م ــوه ی خۆشه ویس ــه ڵ ئێ ــوون له گ ــاوڕێ ب ــۆ ه ــاری داوه ب ــورده واری« بڕی ــاری »ک ــن! گۆڤ ــازدار و نازه نی ــژا و ن ــی هێ مندااڵن

بــکات بــه ئه ده بیاتــی منــدااڵن.  لــه م الپــه ڕه دا کتێبــی منــدااڵن بــه ناســنامه ی نووســه ره که یه وه بــه دیــاری ئه به خشــین پێتــان و ئێــوه ی به ڕێــز و هێــژا ئه توانــن بــۆ هــاوڕێ 

ــاری خۆمــان ئه به خشــین.  ــه دوو کــه س دی ــرن و ئێمه یــش هه مــوو مانگێــک جارێــک ب ــۆ بنێ ــه ڕه چیــرۆک و شــێعرمان ب ــه م الپ ــوون له گــه ڵ ئ ب

ــد و  ــرای بازدی ــری ب ــرورش فک ــون پ ــا کان ــا اعض ــردم ب م

ــه  ــگار ب ــه ی خربن ــگاری در هفت ــغل خربن ــا ش ــنایی ب آ ش

دفــر نرشیــه کــورده واری آمدیــم و همیــن واژه ی عشــق بــه 

مــردم و آ ینــده ی کــودکان رسزمینــامن باغچــه کــورده واری 

متولــد شــد و خوشــبختانه اولیــن ســال تولــدش را بــا قلــم 

اعضــای کــودک و نوجــوان کانــون پــرورش فکــری اســتان 

کردســتان پشــت رس گذاشــت و نشــان دادیــم عشــق باالتر 

از ثــروت اســت و علــم آ مــوزی همیشــه چراغــش روشــن 

و فــروزان می مانــد روز خربنــگار بــر متــام عاشــقان مــردم 

ــان   ــرو و قلمت ــر ره ــان پ ــارک راه ت ــده مب ــوزان آ ین و دلس

ــتند و  ــم برداش ــق قل ــا عش ــه ب ــی ک ــودکان و نوجوانان ک

بــا ذوق ادبــی خویــش همزمــان بــا دانش انــدوزی و 

ــر  ــار دیگ ــک ب ــتند ی ــان را نوش ــوزی داستان های ش علم آم

صحــه بــر ایــن مدعــا گذاشــتند آنجــا کــه زندگــی هســت 

ــطرون« ــم و مایس ــس »ن والقل ــت پ ــم هس ــن ه راز نوش

پرواز

چراغ گرسوز

کفش های پاره

در جست وجوی مادر

تن سوخته

دستان جوهری

می تابیـد خوشـحال شـدم خدایـا یعنـی 

نـور بـه من نزدیک شـده اسـت یـا من در 

خـواب پـر واز کـرده ام ؟ هـامن طور که 

داشـتم فکـر می کردم ناگهـان صدای گل 

حواسـم را پـرت کـرد بـه او سـالم کـردم 

جـواب سـالمم را داد کمی انـرژی گرفته 

بـودم دوبـاره پـرواز کنـان بـه دنبـال نـور 

افتـادم نـور خیلی پر رنگ بود خوشـحال 

بـودم چـون داشـتم نزدیـک می شـدم اما 

امـا خیلی گـرم بـود، انگار فقـط نور یک 

شـمع نبود انـگار مجموعه ای از شـمعها 

بـا هـم وکنارهـم روشـن انـد که توانسـته 

انـد شـب را روشـن کننـد و بـه روز در 

می شـدم  اب  گرمـا  از  داشـتم  ورنـد  آ 

ازنفـس افتـادم حسـی بهـم می گفـت که 

نزدیکـم پـس دوباره پـرواز کـردم عجیب 

بـود نـور شـمع نبودیـک دایـره ی.  زرد 

رنـگ بـزرگ بـا نـور زیـاد و گـرم بود 

ــگار او  ــداد ان ــر زن می ــاد پی ــی زی از تنهای

حــرف دمل را بــا نــگاه بــه چهــره ام فهمیــد 

رشوع کــرد بــه حــرف زدن از بــرادرزاده اش 

ــز رس  ــه چی ــود هم ــش ب ــه پیش ــی ک زمان

جایــش بــود خــوب و مرتــب امــا از وقتــی 

او ازدواج کــرد و رفــت مــن هــم رمــق کار 

کــردن که نــدارم دیگــر از آن لحظه همیشــه 

انــگار در حیــاط ایــن خانــه پاییــز زندگــی 

ــا خنــده  می کنــد  مــن هــم ســعی کــردم ب

ــم  ــدازم تصمی ــر زن بیان ــد را در دل پی امی

گرفتــم جانــی دوبــاره بــه زندگــی پیــر زن 

بــدم و از حیــاط باغجــه و گلهایــش رشوع 

کــردم 

هــوا برفــی بــود دانه هــای زیبــای 

بــرف زمیــن را ســفید کــرده بــود.  

احســاس  آدم  و  رسد  خیلــی  هــوا 

رسمــا می کــرد.  آرام آرام بــر روی 

برف هایــی کــه زمیــن را پوشــانده 

راه  ســنگینم  کوله پشــتی  بــا  بــود 

ــا متــام وجــودم احســاس  ــم ب می رفت

ــتم.  ــت داش ــردم و دوس ــا می ک رسم

ــا  ــه ت ــیر مدرس ــر مس ــه زودت ــر چ ه

ــه برســم  ــه خان خانــه متــام شــود و ب

ــاره ای  ــای پ ــود کفش ه ــا وج ــی ب ول

کــه مــن داشــتم راه رفــن برایــم 

ســخت بــود کفش هــا را بــر روی 

ــم  ــار پاهای ــن می کشــیدم و هــر ب زمی

بیشــر  مــن  و  می شــد  خیس تــر 

رسمــا  می کــردم  رسمــا  احســاس 

ــود.  ــه ب ــودم را فراگرفت ــام وج مت

در بیــن راه همکالســی هایم را کــه 

ــد و  ــرف راه می رفتن ــی در ب ــه خوب ب

شــادی می کردنــد را دیــدم بغــض 

گلویــم را گرفتــه بــود بــا زور جلــوی 

آرزو  دل  در  گرفتــم  را  اشــک هایم 

کفــش  هــم  مــن  کاش  ای  کــردم 

ــل  ــتم مث ــتم و می توانس ــی داش خوب

آن هــا بــازی کنــم، ولــی افســوس 

ــم آرزو شــده  ــه داشــن کفــش برای ک

رســیدم  خانــه  بــه  وقتــی  بــود.  

ــه  ــادرم ب ــود م ــم رسد ب ــان ه خانه م

ــد  ــدرم چن ــت.  پ ــد گف ــن خوش آم م

ســالی بــود کــه زمین گیــر شــده بــود 

ــاردم در  ــد.  م و منی توانســت کار کن

خانه هــای مــردم کار می کــرد زندگــی 

می گذشــت.   ســخت  خیلــی  مــا 

ــادرم  ــدر م ــدن پ ــا دی ــار ب ــر ب ــن ه م

ــه خــوب درس  ــم ک ــم می گرفت تصمی

بخوانــم و بــا شــغلی خــوب بــه 

ــم.  ــک کن ــا کم آن ه

ــر  ــتم دیگ ــه برمی گش ــه خان ــی ب وقت

رسمــا  و  کفــش  داشــن  رویــای 

فرامــوش  را  یــخ زده ام  پاهــای  و 

می کــردم و شــاد باشــم و آن هــا را 

ناراحــت نکنــم فــردای آن روز بــه 

خاطــر رسمــای شــدید مدرســه ها 

مدرســه  بــه  مــن  و  شــد  تعطیــل 

ــی  ــد خیل ــتش را بخواهی ــم راس نرفت

کار  رس  مــادرم  شــدم  خوشــحال 

عــرص  نزدیک هــای  روز  آن  رفــت 

کــردم  نــگاه  را  بیــرون  پنجــره  از 

ــه  ــه ب ــدم ک ــادرم را دی ــه از دور م ک

ــم  ــتقبالش رفت ــه اس ــد ب ــه می آم خان

ــه ای در  ــیدم و جعب ــتش را بوس و دس

دســتش بــود آن را بــه من داد و بوســم 

کــرد و گفــت عزیــزم تولــدت مبــارک 

شــوکه شــدم و از مــادرم تشــکر کــردم 

داخــل خانــه کــه شــدم پــدر مــادرم را 

ــردم  ــکر ک ــا تش ــردم و از آن ه ــل ک بغ

آنــان  و قــول دادم روزی زحــامت 

پــدر ســخت مشــغول بــود، برگه هــای 

و  می کــرد  مرتــب  را  بــرش  و  دور 

ــزی  ــذی چی ــی روی کاغ ــر از گاه ه

می نوشــت و بــه دور دســته ای کاغــذ 

ــگاه  ــا او را ن ــت.  هونی ــی می بس نخ

بــه  می خواســت  دلــش  می کــرد، 

پــدرش کمــک کنــد، تــا هــم رسگــرم 

شــود و هــم کمــی از مشــغله ی پــدر 

ــگاه  ــنگینی ن ــه س ــدر ک ــد.  پ ــم کن ک

ــرد،  ــس می ک ــود ح ــی را روی خ کس

رسش را بلنــد کــرد و بــه هونیــا نــگاه 

کــرد. بــا نــگاه خــود می پرســید چــی 

شــده؟

ــت داد و  ــود جرئ ــه خ ــی ب ــا کم هونی

ــک  ــم کم ــن ه ــود م ــید: می ش پرس

ــدی  ــه لبخن ــش ب ــدر لب های ــم؟ پ کن

بــاز شــد و گفت:حتــام چــرا کــه نــه؟

هونیــا بــا ذوق جلــو رفــت. پــدر 

ــت:  ــه او داد و گف ــذ ب ــته ای کاغ دس

ــن  ــری ک ــب و غلط گی ــا را مرت این ه

ــاره چــاپ شــوند حواســت  ــد دوب بای

را جمــع کــن که دوبــاره کاری نشــود.  

هونیــا چشــمی گفــت و دویــد ســمت 

ــِد  ــت و بن ــز نشس ــت می ــش. پش اتاق

از  دوِر دســتٔه کاغــذ را بــاز کــرد. 

جامــدادی اش خودنویــس زیبایــش 

ــر  ــش را زیبات ــون خط ــت چ را برداش

ــری  ــه غلط گی ــرد ب ــرد. رشوع ک می ک

و  جالــب  ماجــرای  نوشــت.  و 

ــه  ــدر در ب ــود و آن ق ــزی ب هیجان انگی

ر ان بــود کــه بــا ایــن کــه خودنویــس 

جوهــر پــس داده و کاغــد پاکنویــس و 

انگشــتانش را جوهــری کــرده توجهــی 

نکــرد، اصــاًل ب نوشــته ها توجــه 

نداشــت بلکــه فقــط می خوانــد و 

دســتش را تــکان مــی داد و همیــن 

طــور چیــزی می نوشــت. زمــان و 

ــی  ــت.  زمان ــتش در رف ــکان از دس م

بــه خــود آمــد کــه داســتان متــام 

صورتــش  بــه  دســتی  بــود  شــده 

ب  کــردن  نــگاه  بــدون  و  کشــید 

کاغذ هــای پاکنویــِس نصفــه نیمــه 

بــه ســاعت نــگاه کــرد کــه دیــد 

ســاعت 9:۴7دقیقــه را نشــان مــی داد. 

ــاز ماننــد یعنــی  دهانــش از تعجــب ب

او ۳ ســاعت و نیــم مشــغول بــود؟ بــا 

ــن فکــر دردی در گــردن و کمــرش  ای

ــا  ــت ب ــن انداخ ــد. رسش را پایی پیچی

ــغ  ــت جی ــد از وحش ــه دی ــزی ک چی

ــر از  ــس پ ــای پاکنوی ــید؛ کاغذه کش

جوهــر و جــای انگشــتان او بودنــد و 
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از رسمـا داشـتم می لرزیـدم . تاریکـی همه 

جـارا فراگرفتـه بـود، همـه جـا سـاکت و 

سـوت و کـور بـود دیگر تو ان پـرواز کردن 

نداشـتم بـال هایـم از رسما داشـتند کم کم 

نـا تـوان می شـدند . تـرس داشـت مهـامن 

دمل می شـد حـس عجیبـی داشـتم امیدوار 

بـودم، دوباره پرواز کردم بایـد جایی را پیدا 

می کـردم که در آ ن شـب را بـه صبح وصل 

می کـردم . از آ ن دورهـا انـگار چیـزی بـه 

کـه  بـا هـر سـختی  مـی زد  مـن چشـمک 

بـود بـه دنبـال باریکـه ی نـوری کـه در آ 

ب افتـاده بـود رفتـم نیمـه ای از راه را رفتـه 

بـودم ودیگـر توان پـرواز کردن را نداشـتم، 

مـی دادم  دسـت  از  را  خـود  امیـد  داشـتم 

چشـامنم  روی  داشـت  عجیبـی  سـنگینی 

می نشسـت انـگار چیزی مـرا از رفـن منع 

می کـرد نـور خیلـی کـم رنـگ بود پـس راه 

زیـادی را در پیـش داشـتم انـگار نـور یک 

شـمع در خانـه تاریـک بـود منی توانسـتم 

دیگـر میـان درختـان گل زیبـا و خوشـبو 

خوابیـده  شـدم  نزدیـک  او  بـه  دیـدم  یـی 

بـود مـن روی یکـی از گلربگهایـش کمـی 

نشسـتم تـا کمـی اسـراحت کنم خواسـتم 

بـا خـودم فکـر کنم که نـا گهان چشـمهایم 

بـه خـواب فـرو رفـت .  نسـیم خنکـی بال 

هایـم راتـکان داد . گرمایی روی چشـامنم 

نشسـته بـود چشـم هایم را باز کـرد م صبح 

شـده بود نور داشـت مسـتقیم به چشـامنم 

یــزدان جوانــی ۲۲ ســاله، در یکــی از روســتاهای 

ــا آمــد.  او جوانــی خوشــتیپ  ــه دنی ــرا ب اطــراف پاملی

ــادرش  ــدر و م ــش، پ ــال پی ــه ۲۲ س ــود ک ــد ب و تنومن

ــش  ــزد عموی ــد.  وی ن ــرده بودن ــد ک ــا تبعی را از آن ج

زندگــی می کــرد و مثــل او، چــوب و الــوار بــه مــردم 

ــاره ی پــدر و  می فروخــت.  یــک روز از عمویــش درب

مــادرش پرســید و تصمیــم گرفت بــه دنبال آن هــا برود. 

ــی  ــرد.  در یک ــت ک ــه حرک ــن رشوع ب ــمت چی ــه س ب

راه  او  برخــورد.   دوراهــی  یــک  بــه  جاده هــا  از 

ســمت راســت را در برگرفــت.  جــاده خیلــی پــر 

ــی از  ــید و انبوه ــد رس ــک س ــه ی ــود.  ب ــم ب پیچ وخ

مــردم را آنجــا دیــد.  امــا او بــرای خوشــگذرانی آنجــا 

نبــود؛ پــس راه خــود را در بــر گرفــت و بــه یــک 

رودخانــه ی بــزرگ رســید.  کنــار رودخانــه، مــردی را 

دیــد.  ســهند بــود.  ســهند یکــی از دوســتان قدیمــی 

ــا موهــای  یــزدان بــود.  او هــم جوانــی خوش قیافــه ب

ــا  ــه ی آن ه ــش از منطق ــال ها پی ــه س ــود ک ــده ب ژولی

ــی خــوش و  ــزدان بعــد از مدت ــود.  ســهند و ی ــه ب رفت

ــه  ــل ک ــداری عس ــا مق ــد ت ــن کردن ــفره را په ــش، س ب

ــازه  ــد.  ت ــان محلــی بخورن ــا ن ــه را ب از عمویــش گرفت

ــا  ــی ب ــه عیس ــد ک ــرده بودن ــوردن ک ــذا خ ــه غ رشوع ب

نفــس نفــس بــه ســهند گفــت کــه جنــگ شــده اســت. 

ــد  ــا کردن ــود را ره ــاط خ ــار و بس ــزدان ب ــهند و ی س

ــن  ــود.  بی ــه ای ب ــگ طایف ــد.  جن ــتا برون ــه روس ــا ب ت

خــان  محمدجــان  و  اســامعیل خان  طایفه هــای 

بــود.   اســامعیل خان  طایفــه ی  از  ســهند  بــود.  

ــار  ــرف انب ــه ط ــهند ب ــیدند، س ــتا رس ــه روس ــی ب وقت

اســلحه رفــت و دو شمشــیر برداشــت.  یکــی طایفــه 

مجــروح  ســخت  پشــت  از  را  او  محمدجان خــان 

ــدار شــد.  خــربی از جنــگ  ــد روز بعــد بی کــرد.  چن

و  بــود  جعبــه ای  ســینه اش  روی  نبــود.   مــردم  و 

ــل  ــود و مح ــته ای ب ــرد.  نوش ــاز ک ــه آن را ب بالفاصل

ــه  ــاز ب ــی داد.  ب ــان م ــادرش را نش ــدر و م ــی پ زندگ

ســمت ســد برگشــت.  او بایــد بــه طــرف دیگــر ســد 

ــول  ــا پ ــرود؛ ام ــق ب ــا قای ــود ب ــور ب ــت.  مجب می رف

دزدی می کــرد.   کنــار ســد  در  نداشــت.  شــب ها 

حتــی پلیســی در کنــار ســد اتــراق کــرده بــود کــه بــه 

ــول الزم  ــدن پ ــزدان شــک کــرد او هــم بعــد از دزدی ی

بــرای خریــد قایــق، زود خــود را از آن جــا جیــم کــرد. 

بــه  اســت،  ســد  دیگــر  طــرف  در  او  کــه  حــال 

از  را  مــادرش  و  پــدر  رساغ  و  می رســد  روســتایی 

منی یابــد.  چیــزی  ولــی  می گیــرد؛  روســتاییان 

ــت و  ــتا اس ــدای آن روس ــد، او کدخ ــال بع ــد س چن

ــت،  ــی نداش ــم نام ــای قدی ــه زمان ه ــتا ک ــام روس ن

یزدان خــان گذاشــت و مهــد چوب فروشــی شــد.  

ــته  ــزدان کش ــوی ی ــط عم ــزدان توس ــادر ی ــدر و م پ

ــی  ــات زندگ ــن لحظ ــزدان در آخری ــد و ی ــده بودن ش

عمویــش داســتان را فهمیــد. 

تپ،تپ،تپ. 

گوشــش  در  قدیمــی اش  خیاطــی  چــرخ  صــدای 

چــرخ  دســته ی  بی خســتگی  دســتش  می پیچــد.  

را می چرخانــد و در ســمت دیگــر، پارچــه غمننــد 

کاروانــی در صحــرا بــه رسعــت از زیــر ســوزن چــرخ 

دســتانی  ایســتاد.   چــرخ  لحظــه ای  می گذشــت.  

ــوه ای او  ــان قه ــرٔه پریش ــد و ط ــاال آم ــا ب ــیده و زیب کش

ــتان  ــاره دس ــرد.  دوب ــت ک ــش هدای ــت گوش ــه پش را ب

و چــرخ خیاطــی پیونــد خوردنــد و او را در گشــت 

ــد  ــاد تن ــدای فری ــد. ص ــم ش ــه گ ــخ در پارچ ــذار ن گ

ــد  ــدی بلن ــا پراند،تن ــردی او را از ج ــای ف ــز و رس و تی

شــد و چــادرش را دور کمــرش پیچانــد و پشــت پنجــره 

ــود.  ــی ب ــی دلیل ــش ب ــد و دلیل ــتانش می لرزی رفت،دس

ــید،فردی  ــی کش ــود و رسک ــره را گش ــٔه پنج ــک لنگ ی

ــی در  ــد عقرب ــه مانن ــوز در کوچ ــاد می زد،هن ــه فری ک

حلقــٔه آتــش رسگــردان و حیــران بود،هنــوز گیــج بــود. 

ــاد کشــید:چه  ــه رویی،فری ــم همســایٔه رو ب همــدم خان

ــده  ــده بری ــران و بری شــده؟چرا داد می زنی؟پــرسک حی

ــد  ــن چن ــا. همی ــه ه ــه و بچ ــش. مدرس گفت:آتش،آت

کلمــه بلوایــی بــه پــا کــرد. دویــد بــه ســمت در خانه،بــه 

رسعــت چیــزی بــه پــا کــرد و در را بســته نبســته دویــد 

ــداز محیــط  ــن ان ــرون. لــخ لــخ دمپایــی هایــش طنی بی

ــم  ــون پرچ ــت رسش همچ ــادرش پش ــد. چ ــه ش کوچ

در احتــزار بــود و او همچنــان می دویــد. اشــک ها 

ــد.  ــرزان او بودن ــٔه ل ــه چان ــیدن ب ــرای رس ــت ب در رقاب

ــانش  ــی را نش ــده اش،خفگ ــردو ش ــض در گلو،گ بغ

ــه  ــی توجــه ب ــد. ب ــد و دوی ــا نایســتاد. تنها،دوی داد. ام

مــردم دیگــری کــه در رسکوبــان و نالــه کنــان هــم مســیر 

ــی  ــت. مدت ــی نداش ــفالت داغ متام ــا او. آس ــد ب بودن

ــرق را  ــش ع ــرم داغ آت ــود. ه ــه ب ــوی مدرس ــد جل بع

روی صورتــش پدیــدار کــرد. همهمــه مــردم زیــاد بــود. 

زانوهایــش خــم شــد،نگاهش ماتــم زده شــد و رنگــش 

ــش  ــب های ــاد. ل ــش از کار افت ــامن. عقل ــه آس ــد ب پری

ــت و  ــجده رف ــه س ــان ب ــد. ناگه ــض لرزی از درد و بغ

ــه!  ــید. علی،ن ــاد کش ــد و فری ــن کوبی ــه زمی ــت ب دس

ــده  ــادران داغ دی ــای م ــدای جیغ ه ــود. ص ــاک ب دردن

ــید،دنیا  ــامن می رس ــوی آس ــا فراس ــیده ت ــر کش و زج

از غــم پــدران لرزیــد و او هنــوز آرام  می گریســت. 

ــه  ــد ک ــده می مان ــی زن ــه کس ــوزان چ ــم س در آن جهن

ــرار  ــد و ف ــده مبان ــد زن ــول او بتوان ــارٔه معل ــی بیچ عل

کنــد. دیــر گذشــت ســخت گذشــت تلــخ گذشــت،اما 

باالخــره گذشــت و جگــر گوشــٔه تــن ســوخته و ســیاه 

ــرد. در  ــه منی ک ــر گری ــاندند. دیگ ــه او رس ــش را ب روی

ســکود و هــم آوری علــی تکــه پــاره ســوخته اش رادر 

آغــوش کشــید و فرامــوش کــرد جهنــم داغ بــی رحــم را 

و آرام روی ســینٔه آرام و بــی نفــس ســوختٔه علــی خــم  

ــه  ــا ب ــرد. ام ــید،دیر ک ــول کش ــت ط ــم بس ــد و چش ش

علــی رســید. بــه علــی معلولــی کــه شــناور در آســامن 

و دســت در دســت مــادرش بــه جســمی نــگاه کــرد کــه 

ــود.  ــادر ب ــم م ــی رح ــوش ب در آغ

را جــربان کنــم آن هــا بــه مــن گفــن کــه روز بــه دنیــا 

ــت  ــوده اس ــان ب ــن روز زندگی ش ــن زیباتری ــدن م آم

ــه  ــدم ک ــحال ش ــدر خوش ــا آن ق ــن حرف ه ــان ای ــا بی ب

ــر  ــه خاط ــدا را ب ــدم.  خ ــود منی گنجی ــت خ در پوس

ــا  ــه ب ــدم ک ــردم و فهمی ــکر ک ــش ش ــام نعمت های مت

ارزش تریــن دارایــی مــن وجــود پــدر مــادرم در کنــارم 

اســت و آرزو کــردم کــه همیشــه ســامل رس حــال 

ــند.  باش

ــر  ــود و بدت ــرده ب ــر ک ــر پ ــی جوه ــای آب ــز را لکه ه می

ــه  ــوی این ــد و جل ــری بودن ــز جوه ــتانش نی از آن دس

ــش  ــز جــای انگشــتان جوهری ــد روی صورتــش نی دوی

بــود جیــغ بلندتــری کشــید کــه پــدر و مــادرش هراســان 

ــا؟  ــادر نگــران پرســید: هونی ــد.  م ــاق دویدن داخــل ات

ــیدی؟ ــغ کش ــرا جی ــده؟ چ ــی ش چ

ــرد و  ــاره ک ــش اش ــز و صورت ــه می ــوت ب ــا مبه هونی

ــه  ــازه متوج ــادر ت ــاال اورد. م ــش را ب ــتان جوهری دس

جوهرهــا شــد. پــدر کــه تــا تــه ماجــرا را فهمیــده بــود، 

ــن  ــا ای ــرده ای ب ــه ک ــت: چ ــده و گف ــر خن ــد زد زی بلن

ــا  ــادر و هونی ــه م ــد ک ــد خندی ــری! بع ــتان جوه انگش

ــدند. ــراه ش ــا او هم ــز ب نی

چــراغ قدیمــی گرســوز بــا رنــگ آ بــی اش 

روی طاقچــه کنــار عکــس قدیمــی خاطــره 

ــه بــود در آ  انگیــز بــود عکــس خــاک گرفت

ــا مدت هــا  ــه ای بــود گوی ن طــرف کتابخان

ــود   ــزده ب ــت ن ــا دس ــه کتابه ــی ب ــود کس ب

را  طاقچــه  روی  عکــس  رفتــم  نزدیــک 

برداشــتم روی ان را بــا دســت متیــز کــردم  

کــه پیــر زن بــا ســینی چایــی وارد شــد 

وگفــت: »آ ه ان عکــس بچــه هایــم هســتند 

خیلــی وقــت اســت ندیدمشــان« عکــس را 

ــر زن  ــرف پی ــه ط ــتم و ب ــش گذاش رس جای

رفتــم ســینی چایــی را از دســتش گرفتــم او 

کــه منتظــر کســی بودتــا برایــش درد ل کنــد 

ــرات  ــردن خاط ــف ک ــه تعری ــرد ب رشوع ک

گذشــته کودکــی اش، نوجوانــی اش... از 

ــدار  ــگ دی ــود دلتن ــو ب ــش معل ــا ی حرف ه

اســت نگاهــی بــه حیــاط انداختــم گل هــا 

ــرب  ــد خ ــده بپ ــک ش ــه خش ــان ک و درخت
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به گزارش کورده واری به نقل از روابط عمومی 

رشکت گاز استان کردستان، مهندس احمد 

فعله گری در مورد مرصف خرداد ماه و مقایسه 

آن با مرصف مدت مشابه سال قبل گفت: در 

سال 97 مشرکین رشکت گاز استان کردستان 

در خرداد ماه ۱8۱ میلیون و ۴۲9 هزار و 7۲۲ 

مرمکعب گاز مرصف کردند که این مرصف 

در خرداد ماه سال 98 به ۱8۴ میلیون و ۱7۲ 

هزار و ۵۲6 مرمکعب افزایش یافته که منایگر 

افزایش مرصف ۲ درصدی گاز طبیعی است.

فعله گری به میزان مرصف ۳ ماه فصل بهار 

سال جاری و مقایسه با سال 97 اشاره کرد و 

اظهار داشت: میزان مرصف گاز طبیعی در 

سه ماهه فصل بهار سال 98 نسبت به سال 

97 با افزایش 7 درصدی مواجه بوده و مرصف 

سه ماهه اول سال گذشته 6۵8 میلیون و ۴7۳ 

هزار و ۱۰۳ مرمکعب بوده که این میزان در 

سال 98 و با احتساب افزایش مرصف به 7۰۱ 

میلیون و ۴۵6 هزار و 7۰6 مرمکعب رسیده 

است.

 الزم به ذکر است رشکت گاز استان کردستان 

دارای ۵۱7 مشرک در بخش خانگی، تجاری 

و صنعتی است و تعداد ۵۲ جایگاه CNG  نیز 

تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

مصرف 184 میلیون مترمکعب گاز توسط کردستانی ها در خرداد ماه98

نووسەر:  شیام حەیدەری

سعیده گالبی

دکرای معامری

ڕۆندکێتههژار
شاعر:

حسێن حاجی باعدری

له سه ر ئه رکی:

حوشمەتوڵا نارنجی

معرفی کتاب کورده واری
مەڵبەندی تۆ. . . 

خەیاڵێکــی ملاوی،جەرگێکــی پڕســۆزی بــە وردە شــەپۆلێک 

لــە خوێــن داپۆشــیبوو، هەســتێکی ناســیاوی، نامــۆ کردبوو، 

ــوو،  ــینبەر ب ــدا ش ــی تێ ــاو چوونێک ــە ن ــاوات ل ــزەی ئ غەم

ــە  ــەی ب ــتانە بەدەماخەک ــی دارس ــەاڵی زەردەڕێ ــەی گ الش

ســەمایەک لــە ئاهەنگــی ڕەشــی هەڵپڵۆســکان لــە ترووســکە 

پەلــک گرتبــوو،  خســتبوو، زوڵفــی خەمــی ڕەشــەبای 

ــدار.  ــی دڵ ــە جوانی ــۆڵ ل ــی چ جێژوانەکەیش

مۆمێــک لــە خۆزگــە و تاســەیەکی پــووچ لــە ڕەنــگ و 

ــەم، کــە فرمێســکی ســەدان  ــەژارە و مات ــە پ ــل ل ــگارە و دی ن

خۆزگــەی لــە خــۆڵ کــراوی لــە ســەر گۆنــای لــەش 

ــی  ــەی زریانێک ــە وێن ــرا، ب ــۆ ڕانەدەگی ــۆی ب ــژا و خ دەڕێ

ــتی  ــرت و هەس ــز دەگ ــە ئامێ ــەزی ل ــەز و ناح ــی، ح یاخ

خــۆی لــێ ون بووبــوو و ئەرسینــی خەمــی لەســەر پــەڕەی 

ــە  ــی ب ــێکی قورس ــی هەرەس ــژا و بەڵێن ــن دەڕێ ــکی ژی ناس

ــەزرۆ  ــواکان زەردهەڵگــەڕاو و تام ــوو و هی ــژ داب ــی لێوڕێ دڵ

بــوون و بۆنێکــی ناخۆشــیان هەبــوو، تــەواوی ئامێــرە دەنــگ 

خۆشــەکانی خەیاڵــم لەیــەک پچــڕا بــوون و ڕەنگێکــی وەڕزم 

لــە ئــەو نــاوەدا بــەدی دەکــرد، ئــای کــە چەنــد ڕەنگاندنێکــی 

ــوو.  ــان نەب ــەوقی نیگای ــم ش ــوو! چاوەکان ــەیر ب س

دووکەڵێکــی ســارد لــە هەناومــدا خولقابــوو، ئەویــن و 

ئەشــقی لــە هێالنــەی دڵ کڕیبــوو، ماتەمێکــی نــاخ هەژێنــی 

ــو ســڕیبوو و  ــەی لەســەر لێ ــوو، زەردەخەن ــاری هێناب ــە دی ب

ــەم  ــەی ڕوانگ ــە کزەک ــی بوڵبوڵ ــە ناق ــەی ل ــوەی تاس جری

ــوو.  گرتب

ــەالم  ــوو، ل ــە ڕەنگــی ڕەش هەڵگەڕاب ــش ب ئاســامنی خەیاڵی

ــای  ــە زەری ــۆی ل ــەکەی خ ــاوە ڕەش ــەی دەموچ ــوو وێن واب

ــە بزەیــدا هەســت پــێ  ــدا بــەدی کردبــوو، ترســێکم ل ملاوی

ــی  ــزر بوون ــە ب ــن ل ــش خەمی ــوو ئەوی ــەالم واب ــرد، ل دەک

دڵدارەکــەی بــوو، دڵدارەکــەی هێنــدە دڵــڕەق بــوو کــە 

نەدەکــردەوە.   لــە ئەرسینــی چاوەکانــی  دەرکــەی دڵــی 

ــەدا دەســووتام  ــەم خەیاڵ ــە ســات لەگــەڵ ئ منیــش ســات ب

ــی ون  ــە خۆی ــێک ک ــش، خۆڵەمێش ــە خۆڵەمێ ــووم ب و دەب

ــووم.  ــڵ ب ــی وێ ــدا وەیالنێک ــە دوای ــەردەم ب ــوو و ه کردب

دواجــار بــە قووڵــی هەســتم کــرد کــە مــن وەیالنــی خەیــاڵ 

ــە  ــۆ ل ــی ت ــی ئەوین ــوو وەیالن ــووم بەڵک ــش نەب و خۆڵەمێ

مەڵبەنــدی خەیــاڵ بــووم!.  ئــەو خەیاڵــە ملاوییەیــش، 

نەبوونــی تــۆ لــە خەیاڵــم بــوو، خەیاڵــی بێتۆیــی لــەالم هیــچ 

ــە ملــە. . .  ــڕ ل و پ

یادداشت

بخش دهم

سه فه ری تۆ

پێم مەڵێ کە دەڕۆی

ڕۆح و گیانم ژان ئەکا

پێم وتووی گەر بڕۆی

خۆشی لە من مان ئەکا

چۆڵە بێ تۆ جێ ژوانم

وێران و سارد و سڕە

من لە دووری تۆ شێت ئەبم

تۆ لە چی دڵت پڕە

مەڕۆ

با نەشکێ دڵم لە ژێر پێت

با کەسی تر نەیێتە جێت

ئەو عیشقە هەروا گەورە بێت

فێرم مەکە کە چۆن تۆ لە یاد بەرم

بێ هاوسەفەر بێت سەفەرم

نەشکێ دڵی سەوداسەرم

فێر مەکە ئەو دڵەم

بە شکان کە شکاوە

تێر مەبە لەو دڵەم

کە هەناسەم بڕاوە

تۆ ئەگەر شاد بی بە مەرگم

لەبەر چاوت گیان دەدەم

گیانەکەم گیانم کەمە بۆت

چیت بوێ فیدای دەکەم

کووله که ی ڕووح
ئاماده کردنی: ندا زارع

هۆنراوە: ئارام ئەحمەدزادە

وتنی: فارۆق_ئەکرەم_سەرا

تصویر 5- صندلی های درجه یک برای ایستگاه های اتوبوس
تصویر 1- جزئیات فضای مانوردهی و حرکت ویلچر درون وسایل نقلیه
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حمل و نقل

حمل و نقل زمینی:

اتوبوس ها )ادامه مبحث(

بــه  مربــوط  توصیه هــای   )1- ب 

مخصــوص صندلی هــای 

ــل  ــت کم دو مح ــا دس ــی ب ــار صندل چه

بــرای جــای دادن ویلچــر، بــا ابعــادی 

ــع 0/80 در 1/20  ــاژول مرج ــا م ــق ب مطاب

)انجمــن  شــود  گرفتــه  نظــر  در  مــر 

برزیــل(.  فنــی  اســتانداردهای 

ــت کم  ــاد دس ــا ابع ــی ب ــای خال ــک فض ی

( بــرای  )شــکل1 مــر   1/20 در   1/20

درون  ویلچــر  حرکــت  و  مانوردهــی 

ــه )شــکل 2( فراهــم گشــته و  وســایل نقلی

در مناطــق مخصــوص هــم لحــاظ گــردد 

)انجمــن اســتانداردهای فنــی برزیــل(. 

ــه  ــی رو ب ــه ی طول ــد در زاوی ــا بای ویلچره

جهــت حرکــت وســیله ی نقلیــه، یــا در 

زاویــه ی طولــی پشــت بــه جهــت حرکــت 

وســیله ی نقلیــه قــرار گیرنــد )انجمــن 

ــل(.  ــی برزی ــتانداردهای فن اس

دســت کم یــک صندلــی تاشــوی محکــم، 

جانبــی  بدنــه ی  روی  راحــت  و  ایمــن 

وســیله ی نقلیــه فراهــم گــردد کــه بــا 

کــردن  قفــل  محوطــه ی  و  مانوردهــی 

ــن  ــد )انجم ــته باش ــل نداش ــر تداخ ویلچ

برزیــل(.  فنــی  اســتانداردهای 

هــم  بــرصی  اختــالالت  دارای  افــراد 

ایــن  از  راهنــام  ســگ  بــا  می تواننــد 

ــد، و  ــتفاده کنن ــوص اس ــه ی مخص محوط

اگــر ایــن مناطــق توســط یــک ویلچرســوار 

افــراد  ایــن  باشــند،  شــده  اشــغال 

صندلــی  نزدیک تریــن  روی  می تواننــد 

ــتانداردهای  ــن اس ــینند )انجم ــی بنش دوتای

فنــی برزیــل(. 

ــا جلــو بــرای جــای دادن  فضــای زیــر و ی

یــک ســگ راهنــام بایــد 0/70 مــر طــول، 

ارتفــاع  مــر   0/30 و  عمــق  مــر   0/40

داشــته باشــد )انجمــن اســتانداردهای فنــی 

ــل(.  برزی

ــان و  ــری آس ــا کارب ــی ب ــتم های ایمن سیس

ــم  ــدن فراه ــل ش ــم قف ــه مکانیس ــز ب مجه

ــد.  گردن

ــه  ــیله ی نقلی ــی وس ــیر طول ــداد مس در امت

ــرای  ــل ب ــی و گاردری ــد ایمن ــک کمربن ی

ــردد.  ــم گ ــوار فراه ــراد ویلچرس اف

ــراد  ــت از اف ــرای حفاظ ــی ب ــد ایمن کمربن

ــل  ــه متص ــه نقط ــد در س ــوار بای ویلچرس

ــود و  ــع ش ــودکار جم ــور خ ــد، به ط باش

ارتفــاع قابــل تنظیــم داشــته باشــد، و بایــد 

ــوب  ــا چهارچ ــل ی ــه گاردری ــتی ب به درس

ــه متصــل شــود )شــکل 3(.  وســیله ی نقلی

نرده هــای مناســب بایــد روی دیــواره ی 

ــرار داده  ــی محــدوده ی مخصــوص ق جانب

شــود، طــول آنهــا بایــد بــه صندلــی کنــاری 

محــدود گــردد )انجمــن اســتانداردهای 

ــکل 4(.  ــل( )ش ــی برزی فن

ایــن نرده هــا بایــد ســطح مقطــع گــرد 

ــن 0/030 و 0/045  ــر بی ــا قط ــکل 4 ( ب )ش

مــر، ارتفــاع بیــن 0/70 و 0/90 مــر بــاالی 

کــف وســیله ی نقلیــه، دسرســی و فــرشدن 

ــه ی 0/04 مــری  ــل فاصل مناســب و حداق

از دیــواره ی کنــاری وســیله ی نقلیــه یــا 

مانعــی دیگــر داشــته باشــند ) ابعــاد از 

انجمــن اســتانداردهای فنــی برزیــل گرفتــه 

ــت(.  ــده اس ش

ب-2( مناطق سوار و پیاده شدن 

انجمــن  اســاس  بــر  )توصیه هــا 

اســت( برزیــل  فنــی  اســتانداردهای 

ــیر  ــک مس ــه ی ــد ب ــا بای ــه ی ترمینال ه هم

امــکان  و  بــوده  متصــل  دسرســی پذیر 

و  شــیوه ها  دیگــر  بــه  دسرســی پذیری 

ــازند.  ــدور س ــل را مق ــل  و نق ــایل حم وس

مناطــق ســوار و پیــاده شــدن بــرای کاربران 

ــس حمــل   ــی در رسوی ــدون ناتوان ــا ب ــا ی ب

و نقــل عمومــی شــهری بایــد هم تــراز 

ــه باشــد.  بخــش دسرســی وســیله ی نقلی

ــاع  ــا ارتف ــک ب ــد صندلی هــای درجــه ی بای

بیــن 0/46 و 0/48 مــر )ارتفــاع تقریبــی 

نقطــه ی  بــا  ویلچرهــا(  اکــرث  صندلــی 

حداقــل  و  دســته ها  بــرای  تکیه گاهــی 

ــود.  ــم ش ــر فراه ــی 0/60 م ــای جلوی فض

ــوار  ــای س ــکوها و محل ه ــا، س ترمینال ه

و پیــاده شــدن بایــد دارای نوارهــای آزادی 

باشــند کــه بــه نحــو مقتضــی بــرای افــراد 

و  تعییــن  یــا کم تحــرک  ناتوانــی  دارای 

عالمت گــذاری شــده و تضمیــن کننــد کــه 

ــراد  ــن اف ــد راه ای ــزات س ــامن و تجهی مبل

منی شــوند. 

اگــر بــه تجهیــزات ثابــت یــا متحــرک 

مخصــوص ســوار کــردن نیــاز باشــد، 

ــت  ــی و موقعی ــدوده ی مانورده ــد مح بای

ــا آن وســیله در نظــر  ویلچرهــا در رابطــه ب

ــود.  ــه ش گرفت

محل هــای ســوار و پیــاده شــدن بــرای 

افــراد بــا اختــالالت بــرصی نبایــد بــا 

ــوص  ــدن مخص ــاده ش ــوار و پی ــق س مناط

ــی  ــی یک ــای فیزیک ــراد دارای ناتوانی ه اف

فنــی  اســتانداردهای  )انجمــن  باشــد 

برزیــل(. 

یــا  شــدن  پیــاده  و  ســوار  ترمینال هــای 

ــرای اتوبوس هــای  ایســتگاه های اتوبــوس ب

دسرســی پذیر:

ایســتگاه های اتوبــوس دسرســی پذیر در 

ــوار  ــک ن ــا ی ــد ب ــی بای پیاده روهــای عموم

آزاد دســت کم 1/20 مــری بــا اطــراف 

خــود در ارتبــاط باشــند، کــه بــرای حرکــت 

عابــران پیــاده و افــراد ویلچرســوار ایمــن و 

راحــت باشــد. 

همــه ی محوطه هــای ســوار و پیــاده شــدن 

بایــد دارای پیاده رویــی بــا ارتفــاع مناســب 

ــن  ــطح پایی ــای س ــا اتوبوس ه ــه ب ــوده ک ب

ســازگار باشــد. 

بــرای  اتوبــوس  ایســتگاه های 

بایــد  دسرســی پذیر  اتوبوس هــای 

مناطــق  یــا  یــک  درجــه  صندلی هــای 

افــراد  بــرای  فضایــی  و  مخصــوص 

ویلچرســوار یــا کم تحــرک )شــکل5 (، 

ــه  ــرصی ب ــی ب ــا ناتوان ــراد ب ــن اف و همچنی

ــند  ــته باش ــام داش ــگ های راهن ــراه س هم

)انجمــن اســتانداردهای فنــی برزیــل(. 

دســت کم 20% از صندلی هــای موجــود 

اســتفاده ی  بــرای  بایــد  ترمینال هــا  در 

نظــر  در  کم تحــرک  یــا  ناتــوان  افــراد 

و  مشــخص  محــل  در  و  شــده  گرفتــه 

ــوار  ــوص س ــده ی مخص عالمت گذاری ش

شــدن قــرار گیرنــد )انجمــن اســتانداردهای 

ــل(.  ــی برزی فن

دسرســی پذیر  ایســتگاه های  کــف 

اتوبــوس بایــد عــادی، محکــم، ثابــت و در 

ــزش  ــی ضدلغ ــط آب و هوای ــه ی رشای هم

ــد.  باش

در ایســتگاه های دسرســی پذیر اتوبــوس 

ــم  ــت فراه ــاظ و نیمک ــش، حف ــد پوش بای

شــود. 

همــه ی ایســتگاه های اتوبــوس عمومــی 

ــب  ــنایی مناس ــد روش ــی پذیر بای و دسرس

داشــته باشــند. 

افــراد  بــرای  دسرســی پذیر  مســیرهای 

ــته  ــی داش ــه مانع ــچ گون ــد هی ــوان نبای نات

ــد.  باش

بــرای  مــرور  و  عبــور  محدوده هــای 

ترمینال هــای  در  مانوردهــی  و  حرکــت 

اتوبــوس بایــد حداقــل ابعــاد 1/20 در 1/50 

مــر داشــته و هیــچ مانعــی برای دسرســی 

نداشــته باشــند )انجمــن اســتانداردهای 

ــل(.  ــی برزی فن

ــال  ــک ترمین ــی در ی ــرور داخل ــور و م عب

بایــد بگونهــای طراحــی شــود کــه جریــان 

ــع  ــرای مواق ــرده و ب ــهیل ک ــت را تس حرک

محدوده هــای  و  پناهــگاه  اضطــراری 

تخلیــه تــدارک دیــده شــده باشــد )انجمــن 

ــل(.  ــی برزی ــتانداردهای فن اس

مبلامن شهری

استانداردهای عبور و مرور معلوالن
در فضاهای شهری
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@ m y k u r d e w a r i

حامیت یک  میلیارد تومانی صندوق پژوهش 
و فناوری کردستان از ایده های برتر

نشست مرکز رشد و واحد های فناور مریوان با مدیر آموزش و پرورش این شهرستان

صرب صابر رسآمد

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کردســتان 

فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  گفــت: 

توجیــه  کــه  پروژه هایــی  و  ایده هــا  از 

اشــتغال زایی داشــته باشــد، تــا ســقف یــک  

می کنــد.  حامیــت  تومــان  میلیــارد 

خالــد ســعیدی در مراســم افتتاحیــه رویــداد 

نوآورانــه اشــتغال زایی حــوزه آب کــه در 

دانشــکده  تــاالر دکــر شــاهویی  محــل 

ــور  ــا حض ــتان ب ــگاه کردس ــاورزی دانش کش

ــتانی  ــگاهی و اس ــئولین دانش ــران و مس مدی

برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه شــاخص 

ــزوده  ــتارت آپ ها ارزش اف ــن اس ــنجش ای س

ــق فاکتورهــای  ــح کــرد: طب آن اســت، ترصی

مملکــت  اقتصــاد  خصــوص  در  علمــی 

ــم  ــث مه ــر بح ــی درگی ــه نوع ــا ب ــه م هم

هســتیم.  اشــتغال زایی 

اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 

آدام اســمیت دو قــرن  کردســتان گفــت: 

ــی  ــع اصل ــل منب ــروت مل ــاب ث ــش در کت پی

دنیــا را نیــروی انســانی عنــوان کــرده اســت و 

بعــد از ۲۰۰ ســال هنــوز هــم هــامن نیــروی 

انســانی بــا ویژگــی نیــروی خــالق و ماهــر و 

ــتند.  ــرح هس ــوآور مط ن

خــالق  نیــروی  پــرورش  بــر  ســعیدی 

در  برتــر  اســتعدادهای  شــکوفایی  و 

تاکیــد  مملکــت  توســعه  و  اشــتغال زایی 

ــر  ــه ب ــادی ک ــت: اقتص ــار داش ــرد و اظه ک

و  منابــع  از  بی رویــه  بهره بــرداری  پایــه 

نــدارد.  ارزشــی  باشــد،  رصف  اســتفاده 

وی چــاپ مقــاالت را در طیــف فــروش 

افــزود:  و  کــرد  توصیــف  خــام  مــواد 

کســانی کــه خالقیــت خودشــان تحلیــل 

ــتفاده  ــران اس ــاالت دیگ ــت، از مق ــده اس ش

ــا و  ــا مریال ه ــای دنی ــچ ج ــد؛ در هی می کنن

تحقیقــات دانشــگاهی را در اختیــار دیگــران 

ــه  ــد ب ــا بای ــن رو م ــد، از ای ــرار منی دهن ق

نفــع نیازهــای جامعــه از داشــته های علمــی 

ــم.  ــتفاده کنی ــود اس خ

اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 

رویدادهــا  نــوع  ایــن  گفــت:  کردســتان 

و  خالقیــت  شــکوفایی  بــرای  بســری 

نــوآوری فرزنــدان و دانــش آموختــگان مــا در 

اســتان خواهــد بــود از ایــن رو بایــد توســعه 

ــد.  ــدا کن پی

ســعیدی تاکیــد کــرد: پــارک علــم و فنــاوری 

کردســتان از طریــق صنــدوق پژوهــش و 

کــه  پروژه هایــی  و  ایده هــا  از  فنــاوری 

توجیــه اشــتغال زایی بــاال و آینــده دار باشــند 

ــت  ــان حامی ــارد توم ــک  میلی ــقف ی ــا س ت

 . می کنــد

ایــن  در  ایده پــردازان  بــه  خطــاب  وی 

اســتارت آپ افــزود: از علــم و خالقیــت 

ــه  ــد، چراک ــتفاده کنی ــتی اس ــه درس ــود ب خ

نشســت صمیمــی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 

شهرســتان مریــوان در تاریــخ ۲۳ تیرمــاه ۱۳98 

ــد  ــز رش ــر مرک ــفی مدی ــای کاش ــور آق ــا حض ب

شهرســتان مریــوان، آقــای  عرفانــی مدیــر محــرم 

آمــوزش و پــرورش و هیئــت همــراه، و همچنیــن 

مدیــران واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد 

برگــزار شــد.

ــد  ــز رش ــر مرک ــفی مدی ــه کاش ــدای جلس در ابت

ــی  ــور عرفان ــه حض ــدم ب ــرض خیرمق ــن ع ضم

ــال  ــای س ــه فعالیت ه ــه ارائ ــراه ب ــت هم و هیئ

گذشــته مرکــز رشــد و واحد هــای فنــاور پرداختــه 

مرکــز  موفقیــت  داشــت  ابــراز  نهایــت  در  و 

رشــد و واحدهــای مســتقر در گــروه تعامــل 

مســتمر و ســازنده بــا دانشــگاه هــا، مراکــز 

آموزشــی بویــژه آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا 

ــوان  ــی مری ــه فرهنگ ــب و جامع ــرین مخاط بیش

ــه   ــد زمین ــل می توان ــن تعام ــن ای ــت و همچنی اس

ــان  ــا  در می ــالق و پوی ــلی خ ــت نس ــور تربی ظه

بــه  را  نوپــا  اســتارتاپ های  و  دانش آمــوزان 

ــد.  ــته باش ــراه داش هم

از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  عرفانــی  ســپس 

ــز رشــد  ــاوری کردســتان و مرک ــم و فن ــارک عل پ

مریــوان بــه جهــت  فراهــم آوردن فرصــت ارتبــاط 

ــز  ــقر در مرک ــاور مس ــای فن ــا واحد ه ــتقیم ب مس

رشــد مریــوان بــر لــزوم اهمیــت دادن بــه فرهنــگ 

ــت از اســتعداد های  ــو آوری و حامی ــاوری و ن فن

بــه بالقــوه و تبدیــل آنهــا بــه بالفعــل تاکیــد کــرد. 

ــه تنهــا آمــوزش  ــد کــه ن در خامتــه اعــالم منودن

ــرار  ــم ق ــل ه ــد در مقاب ــز رش ــرورش و مرک و پ

ندارنــد بلکــه می تواننــد همکارهــای اســراتژیک 

و تاثیــر گــذاری  باهــم در جامعــه داشــته باشــند. 

ــا تعــداد زیادتــر و شــکل  می طلبــد ایــن مــدل رویدادهــا را ب

و شــامیل توامنندتــری اجــرا کنیــم. 

ــان  ــتان در پای ــتان کردس ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی

اظهــار کــرد: امیدواریــم بــا ایده پردازی هــای نویــن و خــالق، 

رشکت کننــدگان در ایــن رویــداد قســمتی از مشــکالت جامعــه 

برطــرف شــود. 

مدیــر مرکــز نــوآوری دانشــگاه کردســتان نیــز در ایــن مراســم 

ــه  ــر ب ــه منج ــر تجرب ــی ب ــردازی مبتن ــه ایده پ ــان اینک ــا بی ب

اشــتغالزایی می شــود، گفــت: مرکــز رشــد دانشــگاه کردســتان 

ــه  ــر ک ــای برت ــه ایده ه ــرای هم ــدود پذی ــورت نامح ــه ص ب

ــت.  ــند اس ــته باش ــازی داش ــت تجاری س قابلی

ــتغال زایی در  ــتای اش ــرد: در راس ــار ک ــلیامنی اظه ــادق س ص

طیف هــای گوناگــون ایــن ســومین اســتارت آپ اســت کــه در 

دانشــگاه کردســتان برگــزار می شــود. 

ــرو  ــاس میک ــث آب در مقی ــرده بح ــای گس ــه حیطه ه وی ب

ــه آب متــام رشــته های مهندســی  اشــاره کــرد و گفــت: مقول

ــت.  ــط اس ــا آن مرتب ــرد و ب ــر می گی ــی را درب ــر مهندس و غی

رونــد  بــه  کردســتان  دانشــگاه  نــوآوری  مرکــز  مدیــر 

عمل گرایانــه تعییــن محورهــای نوآورانــه اشــتغالزایی آب هــم 

ــان،  ــان، کارفرمای ــد ذینفع ــد از دی ــه داد: بای ــزی زد و ادام گری

اســاتید بــه بررســی ایــن مهــم بپردازیــم و ایجــاد رشکت هــای 

نوپــا بــرای تحقــق اشــتغالزایی در ایــن حــوزه را مــورد توجــه 

ــم.  ــرار دهی ق

ســلیامنی بــا بیــان اینکــه رشکــت اســتارت آپ دانشــگاه 

کردســتان موفقیــت خــودر را از عــدد ۱۰ بــه ۱۱ درصــد ارتقــاء 

ــگاه  ــزود: هیچ ــارض، اف ــای ح ــه تیم ه ــاب ب ــت خط داده اس

ــت  ــا قابلی ــه تیم ه ــه هم ــوید، چراک ــل نش ــری غاف از یادگی

حامیــت دارنــد و اگــر هــم ایــده شــام پذیرفتــه نشــد از 

ــد.  ــذت بربی ــب و کار ل ــدازی کس ــد راه ان ــری رون فراگی

وی بــا ذکــر اینکــه ایــن اســتارتاپ ویکنــد بــر اســاس 

ــال در  ــفند پارس ــتان از اس ــتغال زایی در اس ــای اش اولویت ه

حوزه هــای کشــاورزی، مهندســی، مدیریــت و زمینه هــای 

ــرد:  ــح ک ــت، ترصی ــده اس ــزی ش ــه ری ــر برنام دیگ

 ایــن رویــداد از تاریــخ ۱9 لغایــت ۲۱ تیرمــاه امســال در 

می شــود.  برگــزار  کردســتان  دانشــگاه 

ســلیامنی بــا اذعــان بــر اینکــه ایده پــردازی مبتنــی بــر 

تجربــه، منجــر بــه اشــتغالزایی می شــود، گفــت: مرکــز 

نــوآوری دانشــگاه کردســتان در نظــر دارد تــا پایــان امســال ۳ 

ــد.  ــزار کن ــر برگ ــتارت آپ دیگ اس

ــرد:  ــان ک ــتان خاطرنش ــگاه کردس ــوآوری دانش ــز ن ــر مرک مدی

ســه رشکــت از ۲ اســتارت آپ های قبلــی کــه در همیــن 

دانشــگاه برگــزار شــده منجــر بــه تجاری ســازی شــده اســت 

ــتند.  ــی هس ــت نهای ــه رشک ــدن ب ــج ش ــال منت و در ح

وی از رشکــت 78 نفــر در قالــب ۱۲ تیــم در رویــداد نوآورانــه 

اشــتغال زایی آب خــرب داد و گفــت: بــا مطــرح شــدن ایده هــا 

طــی ایــن ســه روز تیم هــا تشــکیل و در نخســتین کارگاه 

ــه  ــه و ارائ ــول اولی ــه محص ــاد منون ــرای ایج ــب  و کار ب کس

ــوند.  ــاده می ش ــذار آم ــه رسمایه گ ــر ب به

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــان اینک ــا بی ــوول ب ــام مس ــن مق ای

ــد،  ــت می کن ــرد و از آن حامی ــر را می پذی ــده برت ــتان ۳ ای اس

افــزود: مرکــز رشــد دانشــگاه کردســتان بــه صــورت نامحــدود 

پذیــرای همــه ایده هــای برتــر و ایده هایــی کــه قابلیــت 

ــود.   ــد ب ــند خواه ــته باش ــازی داش تجاری س

ــه  ــتقر ک ــاور مس ــد فن ــدادی از واح ــه تع در ادام

زمینــه فعالیــت آنهــا مرتبــط بــا فعالیت هــای 

آمــوزش و پــرورش بــود بــه رشح زیــر نســبت بــه 

ــد. ــود پرداختن ــوالت خ ــی محص معرف

رشکــت  مدیرعامــل  زبردســت  مســعود   -۱

ــه  ــه ارائ ــدم ب ــر مق ــرض  خی ــد از ع ــاراتی بع س

نــرم افــزار ســاراتی ) ســامانه ارزشــیابی و تحلیــل 

ادامــه  در  پرداختنــد.   ) مــدارس  در  منــرات 

ــزار  ــرم اف ــد ن ــش جدی ــه ویرای ــد ک ــان منودن بی

منطبــق بــا اســتانداردهای آمــوزش و پــرورش 

قبــل از مهرمــاه 98 منتــرش خواهــد شــد و در 

خواســت منودنــد کــه مبنظــور معرفــی مناســبر 

ــی  ــه رومنای ــبت ب ــود ،  نس ــد خ ــول جدی محص

آن در شهرســتان بــا حضــور فرمانــدار  محــرم و 

ــوزش و  ــژه آم ــی بوی ــتگاه های اجرای ــران دس مدی

ــردد.  ــدام گ ــتان اق ــتان و اس ــرورش شهرس پ

۲- احســان احســان دوســت مدیرعامــل رشکــت 

ــول  ــا محص ــگال ب ــر س ــی کارا وب گس مهندس

ــن  ــگاه های آزاد دومی ــت آموزش ــزار مدیری ــرم اف ن

بــه  نســبت  مرکــز رشــد  در  مســتقر  رشکــت 

ــالم  ــوده و اع ــدام من ــود اق ــول خ ــی محص معرف

ــا  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــه جلس ــه در نتیج ــد ک کردن

ــوزش  ــگاه های آزاد آم ــئول آموزش ــناس مس کارش

و پــرورش مقــرر گردیــده  نســبت بــه تغییراتــی در 

نــرم افــزار جهــت انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات 

ــت  ــد و در نهای ــدام  مناین ــرورش اق ــوزش و پ آم

نــرم افــزار اصالحــی  از طریــق آمــوزش و پرورش 

شهرســتان جهــت اخــذ مجــوز بــه اســتان معرفــی 

گــردد. 

ــر  ــاور دف ــته فن ــر هس ــور مدی ــاور پ ــو خ ۳- آک

ــت  ــده در نشس ــه دهن ــومین ارائ ــن  س ــداد پاک م

بــود. ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــور مهامنــان  ، نســبت بــه معرفــی طــرح 

خــود بــا موضــوع شناســایی و ارائــه راهکارهــای رفــع اختــالالت شــنیداری 

ــن  ــد. همچنی ــی پرداختن ــدارس ابتدائ ــوزان م ــش آم ــژه دان ــتاری وی و نوش

بیــان منودنــد کــه محصــول حاصــل از ایــن طــرح طراحــی و تولیــد دفــر 

ــان آمــوزش و  ــر و معاون ــود کــه مــورد اســتقبال مدی ــژه دانــش آمــوزان ب وی

ــرار گرفــت.  ــرورش ق پ

۴- عبــاس برقــی مدیرعامــل رشکــت گشــتیار بــا موضــوع خدمــات 

ــکر از  ــن تش ــه و ضم ــت پرداخت ــای رشک ــی فعالیت ه ــه معرف ــگری ب گردش

حامیــت مســتمر و همیشــگی جنــاب آقــای عرفانــی از فعالیت هــای مرکــز 

رشــد مریــوان، اعــالم منودنــد کــه آمــوزش و پــرورش می توانــد بــه عنــوان 

مهــم تریــن نهــاد آمــوزش دهنــده از ســطوح ابتدایــی، در خصــوص آمــوزش 

و توامننــد ســازی دانــش آمــوزان بــه عنــوان ســفیران گردشــگری گام مهمــی 

در راســتای ارتقــا ایــن فرهنــگ و افزایــش تعداد گردشــگر شهرســتان بــردارد. 

گردشــگری هدفمنــد بحــث دیگــر مــورد توجــه آقــای برقــی بــود و پــس از 

ــان  ــوص بی ــن خص ــی در ای ــالم آمادگ ــن اع ــی ضم ــای عرفان ــاب آق آن جن

دادشــتند کــه تعــدادی از دروس دوره متوســطه بــه ایــن امــر اختصــاص داده 

شــده و ایــن نشــان از اهمیــت موضــوع و نــگاه ویــژه بــه ایــن موضــوع در 

ــی  ــی آمادگ ــای برق ــه آق ــرورش دارد. در ادام ــوزش و پ ــطح کالن در آم س

خــود را بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا موضــوع گردشــگری بــرای 

دانــش آمــوزان و دبیــران اعــالم منودنــد. 

ــار  ــش زریب ــو اندی ــان ن ــهر آرای ــت ش ــل رشک ــر عام ــا مدی ــامان تبن ۵- س

تســهیلگری چهاربــاغ  دفــر  در  فعالیت هــای رشکــت  معرفــی  ضمــن 

ــرورش جهــت برگــزاری  ــا آمــوزش و پ ــرای همــکاری ب آمادگــی خــود را ب

ــدارس  ــا در م ــی ه ــاغ و لیالخ ــالت چهارب ــازی مح ــد س ــای توامنن دوره ه

ــی  ــای عرفان ــاب آق ــه جن ــد و در ادام ــالم منودن ــرا اع ــه الزه آزادی و فاطم

بیــان فرمودنــد کــه بــا توجــه بــه مترکــز بخشــی از دانــش آمــوزان آمــوزش 

ــد.  ــتقبال می مناین ــا اس ــای تبن ــنهاد آق ــا از پیش ــه ه ــن محل ــرورش در ای و پ

در ادامــه جلســه نیــز ابراهیــم مــرادی مســئول پژوهــش رسای دانــش آمــوزی 

ــز  ــا مرک ــکاری ب ــت هم ــود را جه ــی خ ــوان آمادگ ــرورش مری ــوزش و پ آم

رشــد در زمینــه برگــزاری دوره هــا و رویدادهــای کارآفرینــی جهــت توامننــد 

ســازی دانــش آمــوزان اعــالم منودنــد.

ــرن  ــتیتو ه ــال ۱۳۵۱ در انس ــه در س ــد ک ــقز بودن ــال ۱۳۲۴ س ــد س ــر متول ــتاد صاب ــورده واری، اس ــزارش ک ــه گ ب

تهــران فارغ التحصیــل شــد. از دوران کودکــی زیــر نظــر اســتاد مهــدی کاملــی کردســتانی 

ــط  ــه خ ــه ب ــا توج ــتان ب ــع دبیرس ــه مقط ــا ورود ب ــپس ب ــه و س ــی را فراگرفت ــات خوشنویس مقدم

ــه ابوســعید خوشنویســی را  ــه تشــویق اســتاد احمــد حواری نســب مشــهور ب ــه داشــتند ب ــی ک زیبای

بــه صــورت جــدی دنبــال می مناینــد. در ســال ۱۳6۱ بــا همراهــی اســتاد کاملــی کردســتانی، اســتاد 

ــر منــوده و از ســال  شیخ االســالمی و اســتاد معروفــی دفــر انجمــن خوشنویســان را در ســنندج دای

6۴ تــا 7۵ بــه مــدت ۱۱ ســال مســئولیت انجمــن خوشنویســان کردســتان را بــر عهــده می گیرنــد. 

در ســال ۱۳68 موفــق بــه اخــذ مــدرک فــوق ممتــاز خوشنویســی شــد و در ســال ۱۳7۴ مــدرک 

درجــه ۲ هــرنی و در ســال 98 نیــز از ســوی وزیــر ارشــاد نشــان درجــه یــک هــرن بــه وی اعطــا 

ــتان و  ــتان کردس ــرورش در اس ــوزش و پ ــف آم ــع مختل ــرن در مقاط ــته ه ــس در رش ــد. تدری ش

آذربایجــان غربــی و ســالیان متــامدی رسگــروه هــرن آمــوزش و پــرورش اســتان کردســتان و تربیــت 

ــالش  ــال ها ت ــل س ــرنی حاص ــف ه ــته های مختل ــدان در رش ــی هرنمن ــه معرف ــازی زمین و فراهم س

ایــن اســتاد می باشــد. اســتاد محمــد صابــر صابــر بیــش از ۵۰ ســال در زمینــه آمــوزش خوشنویســی 

ــد  ــا هرنمن ــون ده ه ــا کن ــتان ت ــران در اس ــان ای ــن خوشنویس ــده انجم ــوان مناین ــه عن ــد و ب ــال بوده ان فع

ــد  ــد متعه ــن هرنمن ــفانه ای ــد. متأس ــوزش داده ان ــاز را آم ــوق ممت ــاز و ف ــطوح ممت ــنویس در س خوش

کردســتانی پــس از دو ســال مبــارزه بــا بیــامری در روز ۲۵ تیرمــاه 98 دار فانــی را وداع گفــت و روز ۲6 

تیرمــاه پیکــر ایشــان بــا همراهــی هــزاران نفــر از شــبفتگان اخــالق و منــش ایــن اســتاد فرهیختــه تشــیع 

ــه خــاک ســپرده شــد. ــدان ســنندج ب و در قطعــه مفاخــر و هرنمن


