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ویژه کردستان

یادی از احرار کردستان
عصرهای کریسکان

تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «عصرهای کریسکان» منتشر شد
سردار سالمی :کردستان یک نگین زیبا در حلقه انگشتری کشور بزرگ ایران زمین است

بـا حضـور رسدار حسـین سلامی فرمانـده کل سـپاه پاسـداران از تقریـظ حضرت آیتاللـه العظمـی خامنـهای رهرب معظـم انقالب بر کتـاب «عرصهای کریسـکان» در سـنندج رومنایی شـد .به گـزارش خربنگار جوان از سـنندج ،در راسـتای
پاسداشـت ادبیـات جهـاد و مقاومـت توسـط مؤسسـه پژوهشـی فرهنگـی دفتر نرش آثـار حضرت آیتالله العظمـی خامنـهای از تقریظ رهرب معظـم انقالب بـر کتاب «عرصهـای کریسـکان» خاطرات امیر سـعیدزاده بـه قلم کیانـوش گلزار با
حضور رسدار سلامی در سـنندج رومنایی شـد....

صفحه 2

جوان گزارش میدهد؛

محمدکاظمانبارلویی
انبارلویـــی بـــا بیـــان اینکـــه «عرصهـــای
کریســـکان» خاطـــرات امیـــر ســـعیدزاده و
همـــر قهرمـــان و وفـــادارش را خوانـــدم،
ترصیـــح کـــرد :امیـــر ســـعیدزاده و همـــرش
ُســـعدا حمـــزهای ،مـــادر و پـــدر و فرزندانـــش
ب ــدون ش ــک از قهرمان ــان مل ــت ای ــران هس ــتند.
بـــرادرش نیـــز از شـــهدای تـــرور میباشـــد .او
بـــا آنکـــه یـــک مســـلامن اهـــل ســـنت و کـــرد
اســـت نشـــان داده منـــاد وفـــاداری بـــه ملـــت
ایـــران ،والیـــت فقیـــه ،انقـــاب ،امـــام و
رهـــری اســـت.
شـــنیدم کتـــاب یکـــی از علـــای بـــزرگ را
بردنـــد خدمـــت امـــام (ره) تـــا تقریظـــی بـــرآن
بنویســـند .امـــام (ره) کتـــاب را خوانـــد و گفتـــه
بـــود کتـــاب بســـیار خوبـــی اســـت .امـــا مـــن
تقریظـــی بـــر آن منـــی نویســـم ،ســـوال کردنـــد
چـــرا؟ غریـــب بـــه ایـــن مضمـــون فرمودنـــد:
«انســـان یـــک موجـــود تدریجـــی الوجـــود
اســـت امـــروز ایـــن عـــامل  ،آدم خوبـــی اســـت
حرفهـــای خـــوب مـــی زنـــد ،امـــا ممکـــن
اســـت فـــردا تغییـــر کنـــد و طـــوری دیگـــر
بگویـــد و بنویســـد ».ایـــن احتیـــاط معقـــول و
خـــوب اســـت.
رهـــر معظـــم انقـــاب تاکنـــون بـــر زندگینامـــه
و کتـــاب خاطـــرات رزمنـــدگان دفـــاع مقـــدس
تقریـــظ نوشـــتهاند.برخی از آنهـــا در میـــان مـــا
هســـتند و برخـــی بـــه دیـــار باقـــی شـــتافتهاند.
تقری ــظ نوش ــن ب ــر اث ــر و خاط ــرات آنه ــا ک ــه
باقـــی ماندهانـــد ،بـــه نظـــر میرســـد قـــدری
از احتی ــاط دور اس ــت ،ام ــا آق ــا م ــی نویس ــند.
یکـــی از ایـــن تقریظهـــا همیـــن اســـت کـــه
ح ــرت آق ــا ب ــر کت ــاب «عرصه ــای کریس ــکان»
نوشـــتهاند .قهرمـــان داســـتان و راوی آن اکنـــون
زنـــده اســـت و در میـــان ماســـت .فلســـفه ایـــن
تقریـــظ و تقریظهـــای دیگـــر آن اســـت کـــه
مـــا بـــا پهلوانـــان و قهرمانـــان بزرگـــی روبـــهرو
هس ــتیم ک ــه دهه ــا ب ــار ت ــا پ ــای ج ــان رفتهان ــد
و در عم ــل وف ــاداری و ثاب ــت قدم ــی خ ــود را
در دفـــاع از اســـام و جمهـــوری اســـامی و
انقـــاب نشـــان دادهانـــد.
اســـتان کردســـتان  4500شـــهید تقدیـــم
انقـــاب کـــرده اســـت.این اســـتان هامننـــد
کهکشـــانی از نـــور مقاومـــت و ایثـــار در
ســـپهر انقـــاب خودمنایـــی مـــی کنـــد.
خانـــواده قـــادر خـــانزاده بانـــهای بـــا  6شـــهید
چـــون خورشـــید فـــروزان در ایـــن کهکشـــان
میدرخشـــند .تقریـــظ مقـــام معظـــم رهـــری
بـــر کتـــاب «عرصهـــای کریســـکان» یـــک
رومنایـــی شـــگفتانگیز دیگـــر از ایدههـــای
مقاومـــت کـــردی اســـت کـــه بـــه تعبیـــر
مقـــام معظـــم رهـــری یـــک تاریـــخ جامـــع از
ش ــناخت ق ــوم ک ــرد و ح ــوادث تل ــخ و ش ــیرین
منطقـــه کردســـتان اســـت .ایـــن کتـــاب نشـــان
مـــی دهـــد چگونـــه مـــردم کردســـتان در برابـــر
رشارت گروهکهـــای ضدانقـــاب و جنایـــت
و تجـــاوز خارجـــی ایســـتادند و قـــد خـــم
نکردنـــد .قـــوم کـــرد ایرانیتریـــن مردمـــان
ای ــن رسزمی ــن هس ــتند و ب ــا ش ــجاعت و ته ــور
فـــداکاری متامیـــت ارضـــی کشـــور را حفـــظ
کردنـــد.
ادامه در صفحه 2

اجرای طرح شهید سلیمانی در کردستان تشدید میشود

فرمانده سـپاه بیتاملقدس اسـتان کردسـتان با اشـاره به روند صعودی کرونا در کشـور و اسـتان ،از تشـدید اجرای طرح شـهید سـلیامنی از فردا باهدف قطع
زنجیـره و مهـار ایـن بیماری خبر داد .رسدار سـیدصادق حسـینی در جلسـه سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا که در سـالن شـهدای گمنام اسـتانداری کردسـتان
برگـزار شـد ،بـا گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای انقالب اسلامی؛ به دسـتاوردهای طرح شـهید سـلیامنی برای مهـار کرونا در کشـور و ...
صفحه 3

طرح توسعه باشماق مریوان در شورای
ساماندهی مرزهای کشور تصویب شد
مدیرکل راهداری ،حمل و نقل جادهای
کردستان با اشاره به اینکه مرحله اول طرح
ساماندهی مرز باشامق مریوان به مناقصه
گذاشته شد گفت :طرح توسعه خدمات
و زیرساختهای این مرز در شورای ملی
ساماندهی مرزهای کشور به تصویب رسیده
است.
محمدراشد مدرسگرجی اظهار داشت:
مطالعات طرح ساماندهی مرز باشامق
در  ۲مرحله سال گذشته در وزارت راه و
شهرسازی به تصویب رسید و پیش بینی
میشود طبق این مطالعات امتام طرح ۲
هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مرز باشامق جز
مرزهای مهم و رسمی کشور و تنها معرب
ترانزیتی است افزود :هم اکنون اراضی در
اختیار این مرز هفت هکتار است که پس از
ساماندهی به  ۲۷هکتار میرسد.
مدیرکل راهداری ،حمل و نقل جادهای
کردستان گفت ۲۰ :هکتار افزایش اراضی
از سوی استانداری کردستان به راهداری،
حمل و نقل جادهای کردستان واگذار شده

با توجه به اینکه هفت هکتار قبلی طبق
استانداردهای بین املللی است ساماندهی
در اراضی جدید اجرا میشود.
وی اضافه کرد :با پیگیریهای انجام یافته
از سازمان راهداری ،حمل و نقل جادهای
کشور ،مجوز آغاز مرحله اول طرح
ساماندهی مرز باشامق را صادر و حدود
 ۴۵۰میلیارد ریال برای آن تامین اعتبار کرده
و اکنون در مرحله برگزاری مناقصه است.
مدیرکل راهداری ،حمل و نقل جادهای
کردستان یادآور شد :در طرح ساماندهی
مرز باشامق چهار کریدور به طول یک تا سه
کیلومرت به همراه محوطه مربوطه آن احداث
می شود که شامل کریدورهای ترانزیت،
سوخت ،مسافر و ترانشیپمنت است.
وی تاکید کرد :با توجه به اهمیت ترانشیپمنت
سوخت مرحله اول ساماندهی به این مساله
اختصاص یافته که همراه محوطه احداث و
به دستگاههای اجرایی مستقر در مرز برای
ارایه خدمات واگذار میشود.
مدرس گرجی گفت :جلوگیری از ازدحام و
معطلی رانندگان ،سهولت در تردد مسافران،

تسهیل حمل و نقل بار و ترانزیت کاال از
اهداف اجرای طرح ساماندهی در این مرز
است.
آغاز کار مرز باشامق در سال  ۱۳۷۵به
شکل بازارچه بود که در ابتدای سال۱۳۸۶
به مرزی رسمی و بیناملللی تبدیل شد ،این
مرز توسط پایانه در هفت هکتار احداث
شد در حالیکه امکان ساخت محوطه آن
تا  ۳۰هکتار نیز وجود داشت اما علیرغم
موقعیت ممتاز آن پیشبینی سالهای آینده
و افزایش صادرات کاال و سوخت را در آن
زمان نکردند.
مرز بیناملللی باشامق مریوان به عنوان
دومین مرز ترانزیتی کشور شناخته شده که
در  ۱۷کیلومرتی غرب شهر مریوان قرار
دارد ،مریوان نیز در  ۱۳۰کیلومرتی غرب
سنندج مرکز کردستان واقع شده است.
به دلیل نزدیکی به شهر سلیامنیه و اقلیم
کردستان عراق ،این مرز همیشه مورد توجه
تجار برای ترانزیت ،صادرات و همچنین
حمل سوخت قرار داشته و براساس
آمارهای دریافتی از گمرک ،بعد از شیوع
کرونا ،میزان صادرات از باشامق نسبت به
سال گذشته  ۱۶۰درصد و میزان واردات نیز
 ۵۴درصد افزایش یافته است.
مرز باشامق در ابتدای سال  ۱۳۸۶به مرزی
رسمی و بیناملللی تبدیل شد.

بیش از  ۶میلیون مترمکعب آب به آبخوانهای
کردستان برگشت داده شد
معاون حفافظت و بهرهبرداری رشکت آب منطقهای
کردستان گفت :امسال با انسداد چاههای غیرمجاز
با اولویت مضاربه منابع عامه در استان و اجرای
برنامههای احیا و تعادل بخشی ۶.۵ ،میلیون
مرتمکعب آب به آبخوانهای استان برگشت.
عرفان مومنپور بر لزوم نصب کنتور هوشمند
بر چاههای آب تاکید کرد و اظهار داشت :تاکنون
سه هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق و
حجمی روی چاههای این استان نصب شده
است .وی اضافه کرد :نصب کنتورهای آب و برق
راهکاری هوشمند برای جلوگیری از بیالن منفی
آبخوانها ،بسرتساز کاهش افت سفرههای آب
زیرزمینی و موجب مرصف بهینه منابع آبی استان
است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری رشکت آب منطقهای
کردستان افزود :در حال حارض  ۱۴هزار حلقه
چاه آب مجاز و دارای پروانه بهرهبرداری در استان
کردستان وجود دارد و تعداد چاههای آب غیرمجاز
در استان هفت هزار و  ۵۰۰حلقه است.
مومنپور با تاکید بر استفاده صحیح از منابع آب
زیرزمینی به ویژه در مناطق رشقی استان ،یادآور
شد :برداشت غیر اصولی از سفرههای آب
زیرزمینی موجب تغییرات فیزیکی در آبخوانهای

استان میشود که این تغییرات غیرقابل جربان
است .کردستان ،استانی کوهستانی و اقلیم آن
متاثر از تودههای هوای گرم و مرطوب مدیرتانهای
است که موجب بارندگیهایی در بهار و ریزش
برف در زمستانها میشود.
میزان بارندگی ساالنه در رشایط عادی اقلیمی
معادل  ۴۵۵میلیمرت و بیشرتین میزان بارندگی
سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود
 ۸۰۰میلیمرت و کمرتین میزان بارندگی در رشق
استان حدود  ۴۰۰میلیمرت و در قسمت مرکزی
یعنی سنندج نزدیک به  ۵۰۰میلی مرت است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان میتوان
به خلیج فارس و دریای عامن ،دریای خزر و
دریاچه ارومیه و حوضههای آبریز نیز به سفیدرود
شامل رودخانههای تلوار و قزل اوزن ،مرزی غرب
شامل رودخانههای سیروان و زاب کوچک ،کرخه
شامل رودخانه رازآور و دریاچه ارومیه شامل
رودخانه های زرینه و سیمینه اشاره کرد.
تعداد دشتهای استان  ۹مورد بوده که پنج دشت
آن در نیمه رشقی ۲ ،دشت در غرب و  ۲مورد دیگر
در جنوب استان واقع شده است و دشتهای
قروه ،دهگالن و چهاردولی در رشق استان جزو
دشتهای ممنوعه محسوب میشود.

گزارشتصویریرومناییازتقریظمقاممعظمرهربی(مدظلهالعالی)برکتاب«عرصهایکریسکان

عکس :بختیار صمدی

ادامه از صفحه اول

یادی از احرار کردستان
عصرهای کریسکان
محمدکاظمانبارلویی

کل ــات و واژهه ــا در ای ــن کت ــاب صاح ــب روح و
معنویـــت هســـتند و بـــا قلـــب انســـان ســـخن مـــی
گوینـــد .ایـــن کتـــاب صفحـــهای زریـــن از تاریـــخ
ادبیـــات جهـــاد و شـــهادت و مقاومـــت ملـــت
ای ــران اس ــت .ای ــن کت ــاب ی ــک داس ــتان واقع ــی،
فراتـــر از «وهـــم» و «خیـــال» اســـت .قهرمـــان
آن زنـــده و واقعـــی اســـت و نشـــان میدهـــد
کردســـتان بخشـــی از جغرافیـــای مقاومـــت ملـــت
ای ــران اس ــت .امی ــر س ــعیدزاده مع ــروف ب ــه س ــعید
رسدشـــتی در نقطـــه صفـــر مـــرزی بخشـــی از ایـــن
مقاومـــت را بـــا خانـــواده مبـــارز و مقـــاوم خـــود
منایندگـــی میکنـــد.
«عرصه ــای کریس ــکان» خاط ــرات امی ــر س ــعیدزاده
و همـــر قهرمـــان و وفـــادارش را خوانـــدم .یـــک
کش ــش عجیب ــی در ن ــگارش ای ــن کت ــاب اس ــت ک ــه
هـــر کـــس آن را رشوع کنـــد بـــه خوانـــدن حداقـــل
صـــد صفحـــه اول را بـــدون اینکـــه نفـــس تـــازه
کنـــد ترغیـــب مـــی شـــود .ظـــرف دو روز 250
صفحـــه کتـــاب را خوانـــدم و نتوانســـتم جلـــوی
اشـــکهایم را از اینهمـــه مظلومیـــت و ســـتمی کـــه
بـــه او و خانـــوادهاش رفتـــه ،بگیـــرم.
امیـــر ســـعیدزاده و همـــرش ُســـعدا حمـــزهای،
مـــادر و پـــدر و فرزندانـــش بـــدون شـــک از
قهرمانـــان ملـــت ایـــران هســـتند .بـــرادرش نیـــز از
شـــهدای تـــرور مـــی باشـــد.
او بـــا آنکـــه یـــک مســـلامن اهـــل ســـنت و کـــرد
اســـت نشـــان داده منـــاد وفـــاداری بـــه ملـــت
ایـــران ،والیـــت فقیـــه ،انقـــاب ،امـــام و رهـــری
اســـت .ایـــن حقیقـــت را مـــی شـــود از ســـطر
ســـطر کتـــاب «عرصهـــای کریســـکان » بـــا جـــان
و دل فهمیـــد .ایـــن کتـــاب رومنایـــی از رشارت
گروهکهـــای ضدانقـــاب و منافقیـــن در
روزهـــای نخســـتین انقـــاب و دهـــه اول حیـــات
مق ــدس جمه ــوری اس ــامی اس ــت ب ــا خوان ــدن آن
مـــی شـــود بـــه خوبـــی فهمیـــد بچههـــای انقـــاب
در خطـــه کردســـتان بـــرای صیانـــت از اســـام،
انقـــاب اســـامی و مرزهـــای ایـــران چـــه خـــون
دلـــی خوردهانـــد و چـــه رنجهایـــی کشـــیدهاند.
چهـــار ســـال و دومـــاه اســـارت در زندانهـــای
حـــزب دموکـــرات و دو ســـال اســـارت در زنـــدان
کوملـــه آن هـــم بـــا شـــکنجه و آزار در بدتریـــن
رشایـــط ممکـــن و از همـــه مهمتـــر دههـــا بـــار
تـــا رسحـــد مـــرگ رفـــن از ســـعیدزاده یـــک
قهرمـــان ملـــی ســـاخته کـــه دقایـــق آن لحظههـــای
فـــداکاری و ایثـــار را حتـــی در افســـانهها هـــم
منـــی تـــوان خوانـــد.
کریســـکان عـــراق ظاهـــرا یـــک منطقـــه کوهســـتانی
صعبالعبـــور در دولهبـــدران اســـت کـــه مقـــر
حـــزب دموکـــرات بـــوده و زندانیهـــای ایرانـــی در
آنج ــا بازداش ــت ب ــوده ان ــد ک ــه عرصه ــای ه ــر هفت ــه
چن ــد نف ــر را ب ــه بهان ـهای اع ــدام م ــی کردن ــد .امی ــر
ســـعیدزاده خـــود شـــاهد اعـــدام شـــهید حســـین
م ــرادی ،اس ــعد اش ــنویهای ،س ــیدمحمد کامیاران ــی
 ،احم ــد ش ــوان کاره ،محمدلطی ــف امرای ــی ،توفی ــق
مدن ــی ،صال ــح خ ــری ،س ــلیامن اش ــنویهای و...
بـــوده اســـت کـــه بعـــد از رصف عرصانـــه خیلـــی
راحـــت بـــدون محاکمـــه و بازجویـــی در داخـــل
قربهایـــی کـــه اعدامیهـــا خـــود میکندنـــد
تیربـــاران و اعـــدام میشـــدند.
نویســـنده نـــام کتـــاب را از همیـــن قتلـــگاه
گرفتـــه .ناشـــناختهترین و مظلومتریـــن شـــهدای
جمهـــوری اســـامی شـــهیدهایی بودنـــد کـــه در
زنـــدان حـــزب دموکـــرات اعـــدام میشـــدند.
راوی ایـــن خاطـــرات کیانـــوش گلـــزار راغـــب
اســـت کـــه در زنـــدان کوملـــه بـــا ســـعیدزاده آشـــنا
شـــد و در فـــرار از زنـــدان کوملـــه بـــه او کمـــک
کـــرد .او بـــا هرنمنـــدی در  27فصـــل  40ســـاعت
گفتوگ ــو ب ــا س ــعیدزاده و هم ــرش را ب ــا ن ــری
روان و دلنشـــین قلمـــی کـــرده و انصافـــا از عهـــده
کار برآمـــده و از او بایـــد بـــه دلیـــل هوشـــمندی در
بیـــان خاطـــرات تشـــکر کـــرد.
ســـعیدزاده در جوانـــی بـــه هنگامـــی کـــه آیتاللـــه
ربانـــی شـــیرازی و آیتاللـــه باریکبیـــن در
زمـــان طاغـــوت در رسدشـــت تبعیـــد بودنـــد ،بـــا
آنهـــا ارتبـــاط مـــی گیـــرد و ســـوار قطـــار انقـــاب
م ــی ش ــود.او در ای ــن مس ــیر ب ــا مه ــدی و حمی ــد
باکـــری و دیگـــر انقالبیـــون آذربایجـــان غربـــی
مرتبـــط مـــی شـــود و قبـــل و بعـــد از انقـــاب
همیشـــه در مـــن حـــوادث و رویدادهـــای خطـــه
کردســـتان بـــوده اســـت.
او کارنامــهای روش ــن در مب ــارزه ب ــا ض ــد انق ــاب
و جنـــگ تحمیلـــی دارد و چـــون کـــوه از نوامیـــس
انقـــاب و نظـــام دفـــاع مـــی کنـــد و پـــای آن
میایســـتد .او خـــود را یـــک ایرانـــی و کـــرد مـــی
دانـــد و بـــه آن افتخـــار مـــی کنـــد و بـــه خاطـــر
ســـوابق درخشـــانش در صیانـــت از انقـــاب هنـــوز
م ــورد حق ــد و کین ــه ض ــد انق ــاب ق ــرار دارد و در
معـــرض تهدیـــد اســـت.
وقتـــی کتـــاب را بـــه آخـــر رســـاندم یـــک حســـی
در مـــن پیـــدا شـــد و آرزو کـــردم اگـــر روزی او را
دی ــدم حت ــا دس ــتش را ببوس ــم ب ــه خاط ــر بیع ــت
صادقانـــه بـــا امـــام و رهـــری پایـــش را ببوســـم.
پاهایـــی کـــه هیـــچگاه در طرفـــداری از نظـــام
مقـــدس جمهـــوری اســـامی و والیـــت فقیـــه در
ســـختترین رشایـــط مبارزاتـــی نلرزیـــد و بـــه
انحـــراف نرفـــت و حـــارض نشـــد از اطاعـــت خـــدا
برتابـــد و بـــه بیراهـــه شـــیطان بـــرود.
کس نیســت که افتاده آن زلف دو تا نیست
در رهگذر کیســت که دامی ز بال نیست
چون چشــم تو دل می برد از گوشهنشینان
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیســت
روی تو مگر آینه لطف الهی اســت؟
حقا که چنین اســت و در این روی ریا نیســت
گر پیرمغان مرشــد من شد ،چه تفاوت؟
رس خدا نیست!
در هیچ رسی نیســت که ّ
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با حضور پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت:

تقریظمقاممعظمرهبریبرکتاب«عصرهایکریسکان»منتشرشد
بـا حضور رسدار حسـین سلامی فرمانده کل
سـپاه پاسـداران از تقریـظ حضرت آیتاللـه
العظمـی خامنـهای رهبر معظـم انقلاب بـر
کتـاب «عرصهـای کریسـکان» در سـنندج
رومنایـی شـد.
بـه گـزارش خربنـگار جـوان از سـنندج،
در راسـتای پاسداشـت ادبیـات جهـاد و
مقاومـت توسـط مؤسسـه پژوهشـی فرهنگی
دفتر نشر آثـار حضرت آیتاللـه العظمـی
خامنـهای از تقریـظ رهبر معظـم انقلاب بر
کتـاب «عرصهای کریسـکان» خاطـرات امیر
سـعیدزاده بـه قلـم کیانـوش گلزار بـا حضور
رسدار سلامی در سـنندج رومنایـی شـد.
«عرصهـای کریسـکان» روایتـی جـذاب از
زندگـی امیـر سـعیدزاده و همسرش سـعدا
حمـزهای اسـت ،کـه توسـط کیانـوش گلزار
راغـب در سـال  1394و از سـوی انتشـارات
سـوره مهـر وابسـته بـه حـوزه هنری انقالب
اسلامی بـرای نخسـتین بـار منترش شـد و به
دلیـل جذابیـت داسـتان تاکنـون دو بـار نیـز
تجدیـد چـاپ شـده اسـت.
امیـر سـعیدزاده ،راوی ایـن کتـاب ،یکـی از
منحصر بـه فردترین نیرویهـای دفاع مقدس
اسـت ،چراکه او عضو هیچ سـازمانی نیسـت
وی یـک نیـروی آزاد اسـت و در عین حال در
مأموریتهـای اطالعاتـی و عملیاتـی رشکت
میکنـد ،مأموریتهایـی نیـز برای شناسـایی
در خـارج از کشـور دارد و پـس از آن راهـی
سـپاه میشود.
سـعیدزاده پیش از انقالب ،از طرف سـاواک،
مـورد پیگیـری و بازخواسـت قـرار گرفتـه و
فـراری میشـود وی اسـیر کوملـه میشـود و
از سـازمان کوملـه نیـز فـرار میکند ۴ .سـال
بعـد از جنـگ ،سـعیدزاده بـه اسـارت حـزب
دموکـرات کردسـتان عـراق در میآیـد ایـن
دوران از ابتـدای انقلاب تـا سـال  ،۷۴یعنـی
یـک دوره  ۱۵سـاله ،بـه طـول میانجامـد.
در ایـن کتاب با یک سـبک ابتـکاری ،خاطره
چنـد روایـی را طـرح کـرده اسـت ،خواننـده
وقتـی سـعیدزاده را میشناسـد ،او وارد یـک
تنـش و درگیـری میشـود .سـپس در فصـل
بعـدی اینکه خانـوادهاش چه عکـس العملی
نشـان میدهـد ،بررسـی میشـود و از زبـان
همسر او همان خاطـرات تکمیل میشـود.
اتفاقاتـی کـه حـول محـور خانـواده رخ
میدهـد؛ یعنـی راوی اصلـی خـود خبر
نـدارد ،امـا خانـواده کاملا بـه متـام جوانب
مسـلط اسـت در بخشـی همسر او وارد
داسـتان میشـود ،آن نقـاط مبهـم را تکمیـل
میکنـد .
دوبـاره در فصـل بعـدی راوی اصلـی ادامـه
ماجـرا را میگویـد و همسر راوی وارد
داسـتان میشـود و خاطـرات را رشح
میدهـد .راوی دوم پیگیریهـای جانبـی کـه
بـرای خانـواده رخ میدهـد؛ ماننـد شـهادت
دیگـر برادران ،اسـارت پـدر ،مببارانهایی که
در شـهر رخ میدهـد ،را بازگـو میکنـد .بـه
عبارتـی راوی دوم وظیفه تکمیـل روایتهای
اصلـی را برعهـده دارد.
« کریسکان» کجاست؟
کریسـکان منطقـهای در کـوه سـنجاق در
کردسـتان عـراق اسـت کـه مقر اصلـی حزب
دموکرات ایران بوده اسـت .سـعیدزاده دوران
اسـارت  ۴سـاله خود را ،در منطقه کریسـکان
بـوده اسـت .بـه دلیـل اینکـه بیشتر اتفاقات
در آن منطقـه رخ داده ،ایـن نـام را برای کتاب
انتخـاب کرده اسـت.
در ایـن اثـر در کنـار روایت جـذاب از زندگی
امیـر سـعیدزاده ،تصویـر کامـل و جامعی در
خصـوص وضعیـت شـهرهای کردنشـین بـه
ویـژه رسدشـت و بانـه در روزهـای پیـروزی
انقلاب اسلامی ایـران ارائـه مـی شـود و به
همیـن دلیـل مخاطب در جریـان وضعیت آن
روزهـای مناطـق کـردی قـرار میگیـرد.
تقریـظ کتـاب عرصهای کریسـکان از سـوی
رهبر معظـم انقلاب اسلامی باعث شـد تا
اولیـن کتـاب مربوط بـه ایثار و رشـادت مردم
مناطـق کـردی مـورد عنایـت معظملـه قـرار
گیـرد و به همین دلیـل این اتفاق یـک رویداد
منحصر به فـرد در تاریخ انقالب اسلامی به
شمار میرود.
رسدار رسلشـکر حسـین سلامی در ایـن
مراسـم کـه در سـینام بهمـن سـنندج برگـزار
شـد ،اظهـار کـرد :هیـچ کـس بـاور منیکرد
کـه پیامرب اسلام(ص) در میان فقـرا برخیزد و
اینچنـان جهـان را فرابگیرد و قرائـب جهان را
بپیامیـد .عدالـت ،معنویت ،کرامت انسـان و
اخلاق و طهـارت روح در همـه عـامل جهان
آن روز تـا بـه امـروز را معطـر سـاخت هیـچ
کـس بـاور منیکـرد کـه آن شـعائر زیبـا و
دلانگیـز بـه رسعـت بتوانـد از درون درههای
تنـگ و باریـک مکـه عـامل را بپیامیـد و در
برابـر قلیـل مسـتضعفانی کـه در برابر شـعائر
اسلام بـرای تقدیـر زمیـن و بشـارت بـرای
دنیایـی پـر از معنویـت و اخلاق برخواسـته
بودنـد بـه ایـن رسعـت جهـان را فـرا بگیرد و
امپراتوریهـای بـزرگ را در هـم بشـکند.
وی ترصیـح کـرد :تجربـه تاریـخ هـم نشـان
داد هـرگاه اسلام طلـوع کـرد همـه کفـار،
مشرکان و منافقـان در برابـر آن صفآرایـی
کردنـد تـا نـور خـدا را خامـوش کننـد ،ولـی

هـر بـار خداونـد نـور خـود را کامـل کـرد و
امتـام بخشـید هرچنـد کافـران و مشرکان آن
نپسـندیدند.
رسلشـکر سلامی افـزود :امـروز مفتخـر
هسـتیم کـه در جمـع مردمـان رشیـف ،عزیز
و کریم کردسـتان هسـتیم ،کردسـتان طبیعتی
زیبـا و دلانگیـز دارد بـا کوههـای رسافـراز و
رسبلنـد ،چشمهسـارهای زالل ،رودهـای
جـاری ،آرام ،دشـتهای رسسـبز و اللهگون
که یـک نگین زیبا در حلقه انگشتری کشـور
بـزرگ ایـران زمین اسـت.
وی اضافـه کـرد :کشـور پهنـاور ،اقلیـم
زیباییهـا ،رسزمیـن درخشـشها ،کشـور
عظمتهـا و صاحـب متـدن ،کشـور اسلام
ایـران عزیـز اسـت.
فرمانـده کل سـپاه گفـت :مردمـان کردسـتان
بـه طبیعـت ایـن رسزمیـن کاملا شـبیه
هسـتند ،مردمانـی هسـتند رفیع بـا قامتهای
برافراشـته ،قلبهایـی رسشـار از ایمان،
روحهـای لطیـف و مهربـان بـا طـراوت و بـا
نشـاط هامننـد طبیعـت آن ،جـاری در حیات
ایـران هامننـد رودخانههایشـان ،مردمانـی که
نقـش زیبـای وفـاداری و تعهـد بـه عظمت و
اسـتقالل و هویت و شـخصیت ایـن ملت را
در تاریـخ کهنسـال خود به خصـوص در این
چهـار دهه انقالب اسلامی بـه زیبایی هرچه
متامتـر اثبـات کردنـد.
وی عنـوان کـرد :کردسـتان بخـش مهمـی
از هویـت ایـران عزیـز اسـت ،کردسـتانی که
مردمان آن ریشـه در حیـات ازلی این رسزمین
و در آینـده در حیـات ابـدی و جاودانـه آن
خواهنـد داشـت.
رسلشـکر سلامی اظهار کرد :نقطـه نقطه این
رسزمیـن وقتـی از آسمان بـه آن نـگاه کنیـد،
کهکشـانی پـر از سـتاره را نشـان میدهـد،
شـهیدانی کـه توسـط مردمـان ایـن خطـه بـه
اسـتقالل ،اسلام ،آزادی و ایران هدیه شدند،
سـتارگانی کـه همـواره بـر سـپهر افتخـارات
کردسـتان میدرخشـند و هرگـز غـروب
منیکننـد.
وی عنـوان کـرد :اینجـا رسزمیـن مقاومـت
اسـت ،بخشـی مهمی از هویـت مقاوت ملی
ملت ایران اسـت ،داسـتانهای شـکفتانگیز
و ماجراهـای دل انگیـزی از ایسـتادگی و
ثبـات قـدم ،پایـداری ،جوامنـردی و غیـرت
و تعصـب و شـهامت ایـن دیـار رسوده شـده
اسـت ،داسـتانهای بسـیاری مکتـوم و
نانوشـته و ناگفتـه باقـی مانـده اسـت.
فرمانده کل سـپاه افزود :عرصهای کریسـکان
جلـوهای از مقاومـت ،جوامنـردی و ایثـار
و گذشـت اسـت ،بنابرایـن بنـده شـخصا
دسـتبوس مردمـان ایـن دیـار پرافتخـار
هسـتم.
وی گفـت :جغرافیـای مقاومـت مـا وسـیع
اسـت ،تاریـخ مقاومتمان هـم همینگونـه
اسـت ،هر ملتـی اگر در صحنههای حسـاس
خـود نایسـتد ،میشـکند و میمیـرد و از
جغرافیـای سیاسـی عـامل حـذف میشـود،
تاریـخ قضـاوت میکنـد .مـا چهـار دهه یک
مقاومـت اسـتثنایی و تکرارناپذیـر در تاریـخ
حیـات بشر را طـی کردهایـم.
رسلشـکر سلامی اضافـه کـرد :یک ملـت با
انقلاب شـکوهمند خـود ایسـتاده اسـت ،از
زمیـن ،هـوا و دریـا بـه او حمله شـده اسـت،
دشـمنانی بـه بزرگـی بزرگرتیـن امپراتورهای
تاریـخ بشر او را محـارصه و بـر او یـورش
آوردنـد .دروازههای کشـور و مرزها را به روی
او بسـتهاند تـا اقتصـادش فلج شـود در طول
ایـن  42سـال مقاومـت صفحـات درخشـان
و دلانگیـز و احسـاس برانگیـزی از منایـش
شـکوه ایمان و اتحـاد یـک ملـت بـزرگ بـه
منایـش درآمده اسـت.
وی عنـوان کـرد :ایـران کـه نقشـه رنگارنگ و
زیبایـی از اقـوام مختلـف و بارشافـت اسـت
نقشـهای یکرنـگ از ثبـات قـدم ،رشافـت،
از رأفـت و منزلـت یـک ملـت را بـه تصویـر
کشـانده اسـت .هیچ قدرت شـیطانی نیسـت
کـه بـه ایـن ملـت تهاجـم نکـرده باشـد همـه
ارشار عـامل بـه هـم پیوسـتهاند و هنـوز هـم
ایـن داسـتان ادامـه دارد.
 ملـت ایـران از مسـیر جهـاد و شـهادت
عبـور کـرده اسـت
فرمانـده کل سـپاه ادامـه داد :ولـی هیـچ کس
در ایـن رسزمین قد خم نکرده و هیچ کرنشـی
دیده نشـده اسـت ،زره این ملت بدون پشـت
بـوده اسـت و همـواره پیشـانی دفاع بـه روی
دشـمن و جبیـن ملـت ایـران رو بـه دشـمن
بـوده اسـت ،سـختیها تحمـل شـده اسـت
ملـت ایـران از مسـیر جهـاد و شـهادت عبور
کردهانـد و ایـن رمـز سـعادت ما اسـت.
وی در ادامـه افـزود :تاریـخ بعثـت تکـرار
شـده و اسلام دوبـاره طلـوع کـرد و پرتوهای
گرمابخـش و حـرارت شـعلههای روحبخش
او و گرمـای محبـت ،رحامنیتی که از اسلام
سـاطع شـده بـر قلبهـا نشسـته و ملـت مـا
امـروز بـا یـک قلـب زندگـی میکند.
رسلشـکر سلامی عنـوان کـرد :عنـارص
پایـداری و مقاومت در این رسزمین ریشـهدار
هسـتند و ایـن رسزمیـن بـا رهبران بزرگی در
مقابـل دشمان بـزرگ ایسـتاده اسـت.
وی عنـوان کـرد :رسنوشـت جهـاد اسـت مـا

اینجـا از ادبیـات جهاد و شـهادت و مقاومت
سـخن می گویـم کـه در آن کلمات صاحب
روح هسـتند صاحـب اسـتحکام و حیـات
هسـتند ادبیـات یعنـی روح دادن بـه کالم و
جـاری کـردن آن در قلـب ادبیـات مقاومـت
مـا از قلـب ریشـه گرفتـه اسـت و بـر قلـب
مـی نشـیند ،وقتـی ملتی بـا این داسـتان های
واقعـی امـا شـگفت انگیـز کـه فراتـر از قـوه
خیـال اسـت زندگـی می کنـد و ادبیـات آن را
مـی سـازد و آن را نرش می دهـد و جامعه را از
عطر شـیرین ناشـی از ایثار و شهادت رسشار
مـی کنـد چنیـن ملتـی هرگـز در مقابـل هیچ
دشـمنی شکسـت منی خـورد.
رسلشـکر سلامی اذعـان کـرد :ایـن رسزمین
هـم کـه بخشـی از الینفـک جغرافیـای
مقاومـت اسلامی و ملـی ایـران رسبلنـد
اسـت امروز یـک رسزمیـن آرام ،مطمنئ ،امن
و در حـال رشـد اسـت بـا فرهنگـی غنـی در
اینجـا اصـوات هم زیبا هسـتند ،صـوت های
دلنشـین ،ادبیـات زیبـا و اشـعار دلنگیـز کـه
همـه نشـان دهنـده غنـای فرهنگـی و طبیعت
روحانـی مردمـان آن اسـت که دلنگیز سـخن
مـی گوینـد و شـورانگیز رفتـار مـی کننـد و
تحسـین برانگیـز مـی ایسـتند و ایـن داسـتان
ادامـه دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :دشـمنان رسشکسـته
هسـتند نـه آمریکایی هـا فقط متحدهـای آنها
همـه آنهایـی کـه فکـر مـی کردنـد در پرتـو
قدرت ظاهـری این امپراتوری بـی نظیر تاریخ
بشر مـی تواننـد بـر ملـت ایـران غلبـه کننـد
همه شکسـته شـدند ،دشـمنان ما پیرشـدند و
بـرای ما کهنـه و پوسـیده و مندرس شـدهاند.
فرمانـده کل سـپاه افـزود :ملت ایـران رسافراز
اسـت و بـه قامـت شـکوه ایسـتاده و بـه
عظمـت ،غیـرت و نشکستن شـناخته مـی
شـود و به وحـدت قلب ها او را می شناسـند
صاحـب معرفت اسـت مقاومتـش از ایامنش
رسچشـمه می گیـرد و این ایامن پایـان ناپذیر
ا ست .
رسلشـکر سلامی گفت :ایامن بـه وعده های
الهـی و نصرت خداوند ایامن بـه هدف های
بلنـد و به آینده درخشـان این رسنوشـت ملت
ایـران اسـت دشـمنان تصـور مـی کننـد کـه
ملـت ایران رشافـت ،عزت و عظمـت ،اقتدار
و اعتبـار و ایمان خـود را بـا مادیـات جابجا
مـی کند ،داسـتان محارصه اقتصادی داسـتان
خطـای دشـمن در شـناخت حقیقـت درونی
جامعـه ما اسـت.
فرمانده کل سـپاه پاسـداران ایـران عنوان کرد:
وقتی دشـمن قدرت تشـخیص نداشـته باشـد
در بـرآوردش خطـا مـی کنـد طـرف مقابـل را
بـه اشـتباه مـی بیند و دچـار خطا در محاسـبه
مـی شـود امـا چون منـی شناسـد اشـتباه می
کنـد و چـون اشـتباه می کنـد هزینه مـی دهد
و شکسـت مـی خورد.
وی افـزود :امـروز بـه اینجـا رسـیده ایـم بـه
معنـای واقعـی تحریم شـده بودیم در قیاسـی
جهانـی ،امـا حاصـل آن ایـن کشـور اسـت
کـه امـروز مـی بینیـد می سـازد پیرشفـت می
کـرد هرگز سـیامی یـک کشـور تحریم شـده
را نـدارد و مردمانـش همیشـه در صحنـه و
دشـمنانش مـی گریزنـد.
فرمانده کل سـپاه ترصیح کـرد :بیامری هم به
آن اضافـه مـی شـود ،اما باز هم ایـن مردم می
ایسـتند ،ایسـتادنی که برای همـه جهان منونه
و الگـو اسـت به امت وسـط تبدیل شـدهاند.
وی بـا بیـان اینکه ملت ایران بـرای همه جهان
شـهید و شـاهد ،گواه و تجسم بزرگرتین الگو
اسـت ،گفت :دشـمنانش که به ظاهر پیرشفته
هسـتند هـم در مقابـل بیماری قـد خـم کرده
انـد و هـم منـی توانند بـه نیازهـای مردمانش
پاسـخ دهند.
رسلشـکر سلامی اظهـار کـرد :امـا در ایـران
همـه صاحـب حکومـت هسـتند همـه مـردم
حاکم هسـتند حاکامن در اینجا خـادم و مردم
حاکـم اسـت و این اسـتثنایی تریـن حکومت
تاریخ اسـت که بـه نام اسلام در این رسزمین
شـکل گرفته اسـت.
وی افـزود :اینجـا فرماندهـان و رسدارانـش
رسبـاز و خـاک کـف پـای مـردم هسـتند و از
پاییـن بـه مـردم نـگاه می کننـد و بـرای همین
همـه مـردم حاکمیـت را ازآن خـود مـی دانند
و همـه بـه هـم کمـک مـی کننـد اینجـا هیچ
کـس منی توانـد بـدون آرامش همسـایه خود
آرام زندگـی کنـد اینجـا رسزمیـن قلـب هـای
پرعاطفه اسـت.
فرمانـده کل سـپاه اذعـان کرد :ایـران رسزمین
عاطفههـا و احسـاس هـای عمیـق اسـت،
رسزمیـن درخشـش روحهـای بـه هم پیوسـته
اسـت همه بـرای هـم زندگـی می کننـد هیچ
کـس بـرای خـود زندگی منـی کند و داسـتان
مقاومـت ایـران این اسـت.
وی اظهـار کـرد :مـا را اسلام و ایـران بـه هم
پیونـد داده اسـت از هـر قومـی کـه باشـیم،
فـارس ،کـرد ،تـرک ،بلـوچ و ترکمـن و عرب
هرچـه کـه هسـتیم ایـن نژادهـا از دیـد قـرآن
فرصتی اسـت بـرای اینکـه اقـوام گوناگون به
یکدیگـر محبـت و همدیگـر را بشناسـند امـا
همـه کریـم هسـتند و کریـم تـر بـا تقواتریـن
هستند .
ملـت ایـران ملتـی کـه هرگـز پـژواک صدای

بیگانگان نشـده اسـت
رسدار اضافـه کـرد :ملـت ایـران همـه کریـم
هسـتند و مـا ایـن کریمـی را در عمـل تجربه
کـرده ایـم ملتـی کـه در مقابـل ایـن همـه
قدرت بایسـتد و گـوش خـود را در برابر همه
نجواهـای آنان بایسـتد و گوش خـود را ببندد
و هرگـز پـژواک صـدای بیگانـه نشـود ایـن
ملت رشیف ،عزیز و سـتودنی اسـت سـجده
شـکر برای داشتن چنیـن ملتی بایـد به جای
آورد.
فرمانـده کل سـپاه گفـت :ایـن ماجرایـی
اسـت کـه ملت ایـران به وسـیله آن زنـده ماند
مقاومـت یک مسـیر اسـت ،هیچ نقطـه ای از
آن را نبایـد سسـت گرفـت ،در طول مسـیری
که مـی روی اگر یک جا اشـتباه کنید هامنجا
ممکن اسـت نقطه سقوط باشـد و ملت ایران
خطـا منی کند ،زیـرا که نگاهش به سـتاره ای
اسـت در آسمان هدایـت ایـن امـت بـه نـام
رهبر معظـم انقالب اسـت آن رهبر عظیمی
کـه هامننـد جـد بزرگـوارش رئـوف و رحیـم
است.
وی در بخـش پایانـی بـا قدردانـی از متـام
کسـانی کـه در برگـزار کننـدگان ایـن مراسـم
و تقیـر از ایثـار و از خودگذشـتگی خانـواده
هـای شـهدا در ایـن خطـه اظهـار کـرد :از
همـه علما ،فرماندهـان و مسـئوالن اسـتان
خصوصـا خانـواده هـای شـهیدان که چشـم
و چـراغ ایـن ملـت هسـتند تقدیـر مـی کنـم
و بـرای مـردم عزیـز کردسـتان بـزرگ ،زیبا و
رسسـبزمان و مرزداران غیور آرزوی سلامتی
و توفیـق دارم.
 کُردها سـهم بزرگی در دفاع از ارزشهای
انقالب دارند
مناینـده ولیفقیـه در کردسـتان گفـت:
مـردم منطقـه کُردنشـین در کالم رهبر معظـم
انقلاب اسلامی ویژگیهـای بسـیاری دارند
کـه حاکـی از سـهم بـزرگ آنـان در دفـاع از
ارزشـهای انقلاب اسـت.
حجتاالسلام واملسـلمین عبدالرضـا
پورذهبـی هـم در این مراسـم اظهار داشـت:
مردم کردسـتان پنجهـزار و  ۴۰۰شـهید انصار
و ۱۸هـزار شـهید مهاجـر دارنـد و برگـزاری
ایـن هامیـش انتخابـی بهجـا اسـت.
وی بـا قدردانـی از همه نویسـندگان و راویان
دفـاع مقدس که در نشر و بازخوانی روزهای
جهـاد نقـش ویـژهای دارنـد ،افـزود :مـردم
منطقـ ه کُـردی لفـظ تاسیسـی رهبر معظـم
انقلاب دربـاره مـردم کردسـتان ،بخشـی از
آدربایجـان غربـی و گرمانشـاه اسـت کـه
ویژگیهـای برجسـتهای در کالم ایشـان دارند.
مناینـده ولیفقیـه در کردسـتان بـا اشـاره بـه
ایـن ویژگیهـا تاکید کـرد :همکاری مـردم این
منطقـه بـا مجاهـدان چـه در جنـگ تحمیلی
و چـه در مقابلـه بـا گروهکهـای ضدانقالب
بسـیار ارزشـمند بـوده و حق بزرگ ایـن مردم
در پشـتیبانی از انقالبشـان را نشـان میدهـد.
حجتاالسلام پورذهبی افزود :ایامن راسـخ
بـه اسلام ،دیگـر ویژگی مـردم منطقـه کُردی
در بیانـات رهبر معظم انقالب اسـت و مردم
ایـن منطقه بـا نجابت متام همـواره و در متام
سـختیها دسـت از ایامن خود نکشـیدهاند.
وی ،ارادت بـه اهـل بیـت پیامبر مکـرم
اسلام(ص) را دیگـر ویژگی مـردم منطقه کُردی
از نـگاه رهبری اعلام و اظهـار داشـت :این
ویژگـی جـز الینفک مـردم این منطقه اسـت.
وفـاداری بـه جمهوری اسلامی هـم از دیگر
ویژگیهایـی بـود کـه مناینـده ولیفقیـه در
کردسـتان بـه آن اشـاره و تاکیـد کـرد :اهـل
صرب در کردسـتان بـه بهرتین نحـو از انقالب
و آرمانهـای آن دفـاع کـرده و بـه آن پایبنـد
بودهانـد.
 دفـاع فرهنگـی و نظامـی از آرمانهـای
انقلاب
مناینـده مـردم کردسـتان در مجلـس خربگان
رهبری نیـز در ایـن هامیـش اظهـار داشـت:
روزهـای جهـاد در راه خدا به عنـوان ایام الله
اسـت کـه بایـد یـادآوری شـود چرا که شـهدا
بـرای تعالـی و ترقـی دین خـدا رفتند.
ماموسـتا فایـق رسـتمی بـا اشـاره بـه اینکـه
امـام راحل کشـتی انقلاب را از میـان امواج
متالطـم بـه سـاحل امـن و آرامش رسـاندند،
افـزود :رهبر معطم انقلاب هم بـا درایت و
قاطعیـت اجـازه ندادند کـه دسـت نامحرم به
کشـورمان برسد.
وی بـا قدردانـی از پدران و مادرانی که با صرب
و مقاومـت فرزنـد خود را بـرای دفاع از رشف
و کیان کشـور فـدا کردنـد ،افزود :ایسـتادگی
در برابر دشـمن تنهـا به دفـاع نظامی منحرص
نشـد و بعـد از آن مدافعـان انقلاب بـا قلـم
و معنویـت در برابـر هجمههـای دشـمنان
ایستادند.
امـام جمعـه سـنندج تاکیـد کـرد :وحـدت ،
اتحـاد ،انسـجام و ایامن راسـخ مـردم باعث
شـد تـا دشـمن نتوانـد بـه ذرهای از خـاک
کشـور برسـد و در ایـن میـان زمـان شناسـی
امـام راحـل ،شـهدا و در عصر حـارض رهرب
معظم انقالب توانسـت ایـران را قدرمتندترین
کشـور دنیـا کند.
ماموسـتا رسـتمی گفـت :امانت شـهدا برای
مسـووالن خدمتگزاری بیشتر به مردم اسـت
کـه در رشایـط کنونـی اهمیت بیشتری دارد.

در گفتوگو با خبرنگاران اعالم شد

صداوسیما با "نوروزی کوردهواری"
مهمان خانه کردستانیها میشود

مدیـرکل صداوسـیامی مرکز کردسـتان گفت :شـبکه
اصالـت و فرهنـگ در نـوروز  ۱۴۰۰بـا ویـژه برنامـه
«نـوروزی کـوردهواری» مهمان مردم اسـتان خواهد
بود.
جعفـر عبدامللکـی در گفتوگـو بـا خربنـگاران
اظهـار داشـت :ویـژه برنامه «نـوروزی کـوردهواری»
طبقـه ب سـاختار ترکیبـی منایشـی بـا مـدت زمـان
 ۱۵۰دقیقـه کـه در لحظهتحویـل سـال تولید و پخش
میشـود و همچنیـن برنامـه «جیژوانـی بههـار» ویژه
ایـام صبحگاهـی هـر روز با مـدت زمـان  ۱۲۰دقیقه
و برنامـهی «بههـاری کـوردهواری» نیز بـا مدت زمان
 ۱۲۰دقیقـه و بـا سـاختار ترکیبـی منایشـی هـر روز
سـاعت  ۱۶الـی  ۱۸پخـش خواهد شـد.
وی افـزود :در سـال جدیـد صـدا و سـیامی مرکـز
کردسـتان در بخشهای صدا ،سـیام ،خبر و فضای
مجـازی ویـژه برنامـه هـای متنـوع و متعـددی را
تـدارک دیـده اسـت.
مدیـرکل صداوسـیامی مرکـز کردسـتان گفـت:
سـیامی اسـتانی شـبکه کردسـتان در ایـام نـوروز بـا
ویـژه برنامههـای جذابـی به اسـتقبال نـوروز خواهد
رفـت کـه تولیـد و پخـش برنامـهی نوروزانـه «ویـژه
تحویـل سـال در  ۲۴۰دقیقـه از جملـه آنهاسـت.
وی افـزود :برنامـه «نوروزانـه (»۲ویـژه شـبهای عید)
برنامـه دیگـر سـیامی مرکـز کردسـتان اسـت کـه هر
شـب سـاعت  ۲۲بـه صـورت زنـده بـه تعـداد ۲۵
برنامـهی  ۶۰دقیقـهای پخـش خواهـد شـد.
مدیرکل صدا و سـیام مرکز کردسـتان افـزود :در کنار
ویـژه برنامههـای نـوروزی ،سـیامی مرکـز همچنیـن
برنامههـای جدیـدی را بـرای ایـام نـوروز پیـش بینی
کـرده اسـت کـه از مهمرتیـن آنهـا می تـوان به پخش
مجموعـه پویامنایـی زیسـت شناسـان کوچـک بـه
تهیـه کنندگـی رضـا احمـد یـاری در ایـام نـوروز در
 ۱۳قسـمت  ۱۱دقیقـه¬ای و پخـش برنامه ورزشـی
«قویرتیـن مـردان کُـرد ایـران» بـه تهیه کنندگی سـید
دارا سـید عباسـی در ایـام نـوروز در  ۱۳قسـمت ۳۵
دقیقـه-ای اشـاره کرد.
عبدامللکـی گفـت :پخش مجموعه مسـتندی «ایران
از منـای بـاال» بـه تهیـه کنندگـی ایامن گـودرزی در
 ۳۰قسـمت  ۲۵دقیقـه¬ای ،پخـش برنامـه کـودکان
«پهلکـه زیرینـه» بـه تهیـه کنندگـی صابـر سـاعد پناه
در  ۱۳قسـمت ۳۰دقیقـه¬ای  ،برنامـه "ههنـگاوی
زیریـن" به تهیـه کنندگی محمد سـتایی مقـدم در ۱۰
قسـمت  ۴۵دقیقـه¬ای ،برنامـه «افسـانه و افسـون»
بـه تهیـه کنندگـی کیـوان مجیـدی در  ۱۰قسـمت
 ۲۰دقیقـه¬ای ،برنامـه «نگهبانـان نـوروز» بـه تهیـه
کنندگی سـارا بهرامی در  ۱۳قسـمت  ۴۵دقیقه¬ای،
برنامـه «روژمـان» بـه تهیـه کنندگـی امیـد بختیـاری
در  ۱۳قسـمت  ۴۰دقیقـه¬ای از دیگـر برنامـه هایـی
اسـت کـه از سـیامی مرکـز کردسـتان در ایـام نوروز
پخـش میشـود.
وی بـا اشـاره بـه جایـگاه خـوب صـدای مرکـز
کردسـتان در میان مخاطبان و اسـتقبال آنهـا از برنامه
هـای رادیویـی گفت :رادیو کردسـتان در ایـام نوروز
بـا ویـژه برنامههـای خاصـی به اسـتقبال سـال جدید
مـی¬رود تا اسـتان را بهخوبـی به میهامنـان نوروزی
معرفـی کنـد و لحظـات شـاد و نشـاطآوری بـرای
متامـی مـردم اسـتان فراهـم کند.
مدیـرکل صـدا و سـیام مرکـز کردسـتان اضافـه کرد:
اجـرای مسـابقه بـرای مخاطبـان ،صحبتهـای
کارشـناس در خصـوص آداب و رسـوم مـردم در
نـوروز ،شـعر بهاری و نـوروز ،حکایتهـا و روایتهای
محلـی ،داسـتانهای طنـز در مـورد نـوروز و ارتباط
بـا مراکز دیگـر از مهمتریـن و جذابتریـن آیتمهای
ایـن برنامـه محسـوب میشـود.
عبدامللکـی بـا اشـاره بـه جایـگاه موسـیقی در
اسـتان کردسـتان و انتخـاب شـهر سـنندج بـه عنوان
شـهر خلاق موسـیقی از سـوی یونسـکو اظهـار
داشـت :موسـیقی کُـردی بـا قدمتـی دیرینـه یکـی از
گنجینههـای مـردم کردزبـان اسـت کـه قدمـت آن به
هـزاران سـال پیـش برمیگـردد.
وی افـزود :صـدا و سـیامی مرکز کردسـتان بهمنظور
افزایـش عالقـه در اقشـار مختلـف جامعـه و جـذب
مخاطبـان جدیـد ،بـر آن اسـت تـا بـا جمـعآوری
موسـیقیهای متنـوع در لهجههای گوناگـون کُردی،
آن را براسـاس ضوابط و دسـتورالعملهای سـازمانی
پخـش ،مهمتریـن و غنیتریـن موسـیقیهای کـردی
کـه تاکنـون در شـبکه پخش نشـده ،پخـش کند.
عبدامللکـی گفـت :پخش موسـیقی نواحی مختلف
اسـتان بـا لهجههـای زیبـای گروسـی ،کرمانجـی،
سـورانی وهورامـی تنـوع ویـژهای بـه تلویزیـون
اسـتانی خواهـد بخشـید.
مدیـرکل مرکـز کردسـتان همچنیـن بـه نـوآوری در
حـوزه گزارشهـای خبری نـوروزی اشـاره کـرد و
گفـت :در حـوزهی خبر ،گزارشـگرها در قالـب
اکیپهـای ویـژه تجهیـز و بـه نقـاط مختلف اسـتان
بـا رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی ویـژه ایـام
کرونـا ،از جملـه نقـاط مـرزی و دور از دسترس،
فرسـتاده خواهنـد شـد تـا زیباییهـای طبیعـی ایـن
گوشـه از مـرز و بـوم را با خالقیتهـای ویژهی خود
در قالـب بسـته هـای خبری بـه تصویـر کشـیده و با
زبانی شـیوا و رسـا به مردم و میهامنـان معرفی کنند.
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آمبولی ریوی چیست و چه
عالئمی دارد؟
فــوق تخصــص ریــه گفــت :آمبولــی بــه دلیــل
لختــه خونــی اتفــاق مــی افتــد کــه معمــوال از پاهــا
حرکــت کــرده و بــه ســمت عــروق ریــوی حرکــت
مــی کنــد.
عاطفــه فخاریــان فــوق تخصــص ریــه دربــاره
آمبولــی ریــه و عالئــم آن گفــت :لختــه خونــی کــه
معمــوال از پاهــا حرکــت کــرده و در مســیر جریــان
خــون قــرار مــی گیــرد وارد عــروق ریــوی مــی شــود
و در جایــی قــرار مــی گیــرد کــه باعــث اختــال در
تبــادل اکســیژن و دی اکســید کربــن شــده و آمبولــی
ایجــاد مــی کنــد .عالئــم آمبولــی بســتگی بــه انــدازه
رگ دارد .اگــر رگ بــزرگ ریــه درگیــر شــود عالئــم
آن بــه طــور تنگــی نفــس شــدید ،احساســا ســنگینی
و درد شــدید در قفســه ســینه و افــت فشــار خــون
منایــان شــود .امــا اگــر ایــن لختــه در رگ هــای
انتهایــی ریــه قــرار داشــته و ریــز باشــد مــی توانــد
موجــب درد تیــزی در کنــاره هــای قفســه ســینه شــده
و لختــه خونــی در خلــط ایجــاد کنــد امــا نفــس
تنگــی خیلــی شــدید نــدارد .پــس لختههایــی کــه
میتواننــد باعــث عواقــب ناگــوار بــرای فــرد شــوند
لختههایــی هســتند کــه در رگهــای بــزرگ ریــوی
قــرار میگیرنــد.
وی عواملــی همچــون ســیگار کشــیدن،
بیامریهــای قلبــی و کلیــوی و دیابــت ،دراز
کشــیدن بــرای مدتهــای طــوالی در بســر در
ابتــا بــه آمبولــی بســیار تاثــر گــذار دانســت و
افــزود :بیامریهــای مزمــن بدخیــم هــم شــانس
لختگــی خــون را بــاال مــی برنــد .در حــال حــارض
افــرادی کــه مبتــا بــه کوویــد  19خیلــی شــدید
مــی شــوند و در بیامرســتان بســری هســتند هــم
میتواننــد دچــار لختگــی خــون و آمبولــی ریــه
شــوند.
ایــن فــوق تخصــص ریــه در راســتای پیشــگیری
از آمبولــی ریــه گفــت :افــرادی مثــل راننــدگان
کــه مجبورنــد ســاعتهای طوالنــی پــای خــود را
آویــزان نگــه دارنــد بایــد جورابهــای ضــد انعقــاد
خــون بپوشــند و یــا در مــواردی بایــد از داروهــای
ضــد انعقــاد خــون اســتفاده کــرد .اگــر چــه کنــرل
بیــاری زمینــهای میتوانــد احتــال آمبولــی را
کاهــش دهــد .وی خاطرنشــان کــرد :خلــط خونــی
میتوانــد بــه دلیــل مشــکل در مجــاری تنفســی
باالیــی (بینــی ،حلــق و حنجــره) یــا ریــه باشــد و
یــا حتــی مربــوط بــه مجــاری گوارشــی باشــد کــه
معاینــه پزشــک را میطلبــد.

چرا سهم برخی زنان از ثروت مریوان،
کولبری و سطلهای زباله است
یــک فعــال کارگــری کردســتان از زبالهگــردی
زنــان در مریــوان انتقــاد کــرد و گفــت :نبایــد
ســهم زنــان از ایــن همــه ثــروت  ،مشــاغل کاذب
باشــد .بــه گــزارش خربگــزاری کُردپــرس ،عبداللــه
بلواســی (فعــال صنفــی کارگــران مریــوان در اســتان
کردســتان) در ارتبــاط بــا ایــن پدیــدهی نوظهــور
یعنــی «زبالهگــردی زنــان» میگویــد :زنانــی
کــه طبــق قوانیــن موجــود بایــد از همــه مواهــب
بهرهمنــد باشــند ،امــروز بــه لطــف نبــو ِد اشــتغال و
بیپولــی ،بــه بدتریــن شــغلها پنــاه آوردهانــد؛ قبـاً
شــاهد کولــری زنــان بودیــم امــا حــاال بــا پدیــدهی
دردناکتــری زبالهگــردی زنــان مواجــه هســتیم.
بــه گفتــه او ،در شــهر مریــوان در اســتان کردســتان،
زنانــی هســتند کــه زبالهگــردی میکننــد و بــا رس
فــرو بــردن در ســطلهای آلــوده زبالــه آنهــم در
ایــن بحــران بیــاری و کرونــا ،نــان درمیآورنــد.
بلواســی اضافــه میکنــد :امــروز زنــی را در حــال
زبالهگــردی دیــدم کــه قبــا هــم او را میشــناختم.
او روزگاری نــه چنــدان دور ،از طبقــه متوســط
جامعــه بــوده اســت امــا بــا سیاســتهای غلــط
و گرانیهــای چندیــن ســالهی اخیــر ،بــه فقــر و
زبالــه گــردی رســیده اســت! ایــن در حالیســت کــه
اینجــا مریــوان اســت .شــهری کــه مــرز باشــاق
را دارد؛ مــرزی کــه بــه گفتــه مســئوالن کشــوری و
محلــی ،بزرگرتیــن درآمــد را بــرای ایــران دارد .ســهم
زنــان از اینهمــه درآمــد چیســت؛ آیــا عادالنــه اســت
کــه ســهم ایــن زنــان از ایــن ثــروت ،فقــط کولــری
و ســطلهای زبالــه باشــد؟! او ادامــه میدهــد:
زنانــی کــه مجبــور بــه زبالهگــردی بــه خصــوص
در شــهرهای کوچــک میشــوند ،از فــرط خجالــت
و بــه خاطــر اینکــه آشــنایان ،دوســتان و اقــوام
آنهــا را نبیننــد ،روی خــود را میپوشــانند و بــا
دس ـتهای لــرزان در ســطل آشــغالهای مــردم بــه
دنبــال روزی میگردنــد؛ ایــن زنهــا هیــچ چــارهی
دیگــری ندارنــد کــه اگــر داشــتند ،هــزار ســال بــه
دنبــال راهــی منیرفتنــد کــه برایشــان تــا ایــن انــدازه
ســخت باشــد .ایــن در حالیســت کــه در اصــل
ماجــرا ،ایــن زنــان نبایــد خجالــت بکشــند؛ خجلــت
بایــد بــرای کســانی باشــد کــه ســهم ایــن زنهــا
را از ثروتهــای ملــی نپرداختهانــد و موجــب
شــدهاند آنهــا بــه ایــن روز بیفتنــد! بلواســی
ادامــه میدهــد :از برکــت وجــود سیاســتهای
اقتصــادی ناعادالنــه ،ترانزیتهــای ترکیــهای
هــم بــه ایــن مــرز رســیدهاند تــا آمــار خــروج و
صــادرات بیشــر شــود و درآمــد از مــا بهــران هــم
بیشــر .او در پایــان تاکیــد میکنــد :اینجــا مریوانــی
اســت کــه اینهمــه پتانســیل گردشــگری دارد و حتــی
میشــود بــا ســاماندهی کولــران و نظــم بخشــیدن
بــه خردهتجــارت کاال ،زندگــی خیلیهــا را زیــر
و رو کــرد امــا عــدهای فقــط بــه دنبــال ســود خــود
هســتند و منیگذارنــد ایــن اهــداف عملــی شــود.

فرمانده سپاه بیتاملقدس اعالم کرد:

اجرای طرح شهید سلیمانی
در کردستان تشدید میشود

فرمانــده ســپاه بیتاملقــدس اســتان
کردســتان بــا اشــاره بــه رونــد صعــودی
کرونــا در کشــور و اســتان ،از تشــدید
اجــرای طــرح شــهید ســلیامنی از فــردا
باهــدف قطــع زنجیــره و مهــار ایــن
بیــاری خــر داد.
رسدار ســیدصادق حســینی در جلسه ستاد
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا کــه در ســالن
شــهدای گمنــام اســتانداری کردســتان
برگــزار شــد ،بــا گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهدای انقــاب اســامی؛ بــه
دســتاوردهای طــرح شــهید ســلیامنی
بــرای مهــار کرونــا در کشــور و اســتان
اشــاره و اظهــار داشــت :خوشــبختانه
نتایــج و بــرکات ایــن طــرح منجــر بــه
کاهــش تعــداد مبتالیــان ،بســریها و
فوتیهــای کرونایــی در کردســتان شــد.
وی بــا اشــاره بــه رونــد صعــودی کرونــا در
کشــور و اســتان ،از تشــدید اجــرای طــرح
شــهید ســلیامنی از فــردا باهــدف قطــع
زنجیــره و مهــار ایــن بیــاری خــر داد و
گفــت :در طــرح جدیــد از  10نفــر از افــراد
در ارتبــاط بــا فــرد بیــار تســت کرونــا
گرفتــه شــده و در مرحلــه بعــد جداســازی
افــراد بیــار انجــام میگیــرد.
فرمانــده ســپاه بیتاملقــدس اســتان
کردســتان بــه ترشیــح جزئیــات طــرح
شــهید ســلیامنی بــرای مهــار کرونــا
پرداخــت و افــزود :در صــورت مثبــت
شــدن تســت کرونــای هریــک از  10نفــر،
تیمهــای مراقبــت بــه رساغ  10نفــر دیگــر
از افــرادی کــه بــا بیــار ارتبــاط داشــته،
رفتــه تــا از ایــن طریــق قطــع زنجیــره کرونا
اتفــاق بیفتــد.
وی اجــرای موفــق مرحلــه دوم طــرح
شــهید ســلیامنی بــرای قطــع زنجیــره

کرونــا را مســتلزم همــکاری همه مســئوالن
دســتگاهها و مــردم دانســت و ترصیــح
کــرد :امیــدوارم همــه هماســتانیها
بــرای ریشــهکنی ایــن ویــروس منحــوس
همچــون همیشــه همــکاری کــرده و در
صــورت مشــاهده فــرد مشــکوک مبتــا
بــه کرونــا ،از طریــق ســامانه 4030
اطالعرســانی کــرده تــا تیمهــای مراقــب
بــرای انجــام تســت و اقدامــات الزم ورود
کننــد.
رسدار حســینی بیــان کــرد :ســپاه هامننــد
همیشــه بــرای حفــظ ســامت و جــان
مــردم پــای کار بــوده و در ایــن راســتا از
هیــچ تالشــی دریــغ نخواهــد کــرد.
قدردانــی اســتاندار کردســتان از ســپاه
بــرای اجــرای طــرح شــهید ســلیامنی
اســتاندار کردســتان از نیروهــای ســپاه
بیتاملقــدس بــرای اجــرای طــرح شــهید
ســلیامنی در اســتان قدردانــی کــرد.
بهمــن مرادنیــا هــم در جلســه ســتاد
اســتانی مقابلــه بــا بیــاری کرونــا کــه
در اســتانداری کردســتان برگــزار شــد،
از کنــرل مــرز باشــاق مریــوان بــرای
جلوگیــری از ورود مســافر و ویــروس
جدیــد جهشیافتــه بــه کشــور خــر داد
و اظهــار داشــت :در حــال حــارض تــردد
مســافر از مــرز باشــاق مریــوان تــا یــک
هفتــه دیگــر ممنــوع بــوده و در صــورت
صعــودی شــدن شــیوع کرونــا ،مبــادی
ورودی و خروجــی تــا بهبــود رشایــط ،کالً
بســته خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ایرانیــان هنــگام
ورود بــه مــرز باشــاق تســت کرونــا
گرفتــه خواهــد شــد ،افــزود :در صــورت
مثبــت شــدن نتیجــه اولیــه ،از افــراد تســت
پیســیآر انجــام و مراقبتهــای دیگــر

بــرای قرنطینــه افــراد در خانــه انجــام
میگیــرد.
اســتاندار کردســتان اذعــان کــرد :قرنطینــه
 14روزه مســافران ورودی مــرز باشــاق
اصــاً امکانپذیــر نیســت چــرا کــه
انجــام ایــن کار نیازمنــد اعتبــار و امکانــات
زیرســاختی بــوده و بــه همیــن دلیــل
ممنوعیــت ورود مســافران خارجــی
از طریــق مرزهــای اســتان را اعــال
میکنیــم .
وی بــا تأکیــد بــر رضورت ترسیــع در
بازگشــت ایرانیــان از اقلیم کردســتان عراق
بنــا بــه رشایــط کرونــا گفــت :رسعــت و
قــدرت انتقــال بیــاری در کرونــای جهش
یافتــه یــک مقــدار بیشــر بــوده و بایــد همه
مســافران در حیــن ورود ،تســت کرونــا
انجــام داده و از ظرفیــت اســکان ادارات و
دســتگاهها بــرای نگهــداری افــراد مبتال در
مریــوان اســتفاده شــود.
مرادنیــا در ادامــه ضمــن قدردانــی از
تالشهــای شــبانهروزی نیروهــای ســپاه
پاســداران ،دانشــگاه علــوم پزشــکی،
هــال احمــر و همــکاری مــردم در اجرای
طــرح شــهید ســلیامنی بــرای مهــار کرونــا
در اســتان اظهــار کــرد :در حــال حــارض
در رشایــط متعادلــی از لحــاظ بیــاری
قــرار داشــته کــه ایــن وضعیــت حاصــل
زحــات کادر ایــن دســتگاهها بــوده
اســت.
اســتاندار کردســتان از همــه مــردم اســتان
خواســت کــه تــا ریشــهکنی ویــروس
منحــوس کرونــا پروتکلهــای بهداشــتی
را رعایــت کــرده و بــرای حفــظ رشایــط
کنونــی و بازگشــت از وضعیــت زرد بــه
آبــی تــاش شــود.
امکانــات الزم بــرای قرنطینــه مســافران
ورودی بــه کردســتان وجــود نــدارد
فرزیــن رضاعــی ،رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی کردســتان نیــز در ایــن جلســه از
ورود یکهــزار مســافر و کارگــران ایرانــی
از ابتــدای هفتــه جــاری تــا ظهــر امــروز
بــه اســتان خــر داد و اظهــار داشــت:
آزمایشــگاههای ســیار تســت کرونــا در
مبــادی ورودی مرز باشــاق مســتقر شـده
و از مســافران تســت گرفتــه میشــود.
وی از آمادگــی بــرای انجام تســت کرونا از
مســافران ورود بــه مــرز باشــاق خــر داد
و افــزود :در حــال حــارض تعطیلی کســب
و کارهــا در اقلیــم کردســتان عــراق بهدلیــل
شــیوع ویــروس جهــش یافتــه کرونــا و
بازگشــت کارگــران و مســافران ایرانــی
از عــراق بــه کشــور خطرآفریــن و باعــث
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ایجــاد نگرانــی شــده اســت ،کــا اینکــه
آمادگــی انجــام تســت از آنــان را داریــم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس دســتورالعمل
جدیــد ســتاد ملــی کرونــا ،همــه مســافران
ورودی بایــد قرنطینــه شــوند اذعــان کــرد:
در حــال حــارض امکانــات و زیرســاخت
الزم بــرای قرنطینــه  14روزه مســافران
ورودی بــه اســتان وجــود نــدارد امــا پــس
از انجــام تســت کرونــا ،افــراد مشــکوک
و مبتــا شناســایی و توســط شــبکه
بهداشــت محــل ســکونت مــورد مراقبـت
قــرار میگیرنــد.
رضاعــی از همــه مســئوالن ادارات
شهرســتان مریــوان خواســت کــه از
پذیــرش و اســکان مهامنــان خــودداری
کــرده و مــردم نیــز پروتکلهــای بهداشــتی
را کامــاً رعایــت کننــد.
ابــراز خوشــحالی معــاون دانشــگاه علــوم
پزشــکی از خروجــی اجــرای طــرح شــهید
سلیام نی
ابراهیــم قــادری ،معــاون امــور بهداشــتی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان نیــز
در ایــن نشســت از شناســایی  20مــورد
بیــار مشــکوک بــه کرونــای انگلیســی در
ســطح اســتان خــر داد و اظهــار داشــت:
بایــد در ایــن رشایــط کنونــی دیگــر
عادیانــگاری را کنــار گذاشــت چراکــه
هرگونــه ســهلانگاری و بیتوجهــی در
عــدم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و
برگــزاری مراســم و تجمعــات ،خطرآفریــن
اســت.
وی از انجــام واکسیناســیون بــرای مقابلــه
بــا ویــروس کرونــا در اســتان خــر داد و
افــزود :تاکنــون در دو مرحلــه یکهــزار
و  900دز واکســن کرونــا بــه کردســتان
اختصــاص یافتــه و کادر درمــان و
شــاغالن در بخــش کرونــا ،جانبــازان
شــیمیایی و ســاملندان علیــه ایــن بیــاری
واکسیناســیون شــدهاند.
معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کردســتان ضمــن ابــراز
خوشــحالی از خروجــی اجــرای طــرح
شــهید ســلیامنی کــه منجــر بــه کاهــش
تعــداد مبتالیــان ،بســریها و فوتیهــا
شــد ،خاطــر نشــان کــرد :هماکنــون 710
تیــم مشــرک ســپاه و دانشــگاه علــوم
پزشــکی بــرای واکسیناســیون عمومــی
آمادگــی داشــته کــه در صــورت تأمیــن
واکســن مــورد نیــاز ،روزانــه  50هــزار
نفــر از مــردم کردســتان واکسیناســیون
میشــوند .

خبر

نشانههای سرطان در کودکان
یــک آنکولوژیســت گفــت :وجــود تــوده در هــر نقطــه
از بــدن ،ضعــف ،تــب ،بیحالــی ،کبــودی ،رسگیجــه
و عــدم تعــادل و رسدرد دامئــی در کــودک میتوانــد
دلیلــی بــر ابتــا بــه رسطــان باشــد.
علــی نــادری آنکولوژیســت بیامرســتان فوقتخصصــی
محــک در مــورد دلیــل ابتــای کــودکان بــه رسطــان
بــود ،گفــت :در بزرگســاالن ،ســبک زندگــی یکــی از
دالیــل ثابــت شــده اســت کــه احتــال ابتــا بــه رسطان
را افزایــش میدهــد ولــی در خصــوص رسطان کــودکان
بــه دلیــل آنکــه موضــوع ســبک زندگــی چنــدان معنــا
منیدهــد دالیــل قطعــی در زمینــه ابتــا وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :امــا عواملــی ماننــد ژنتیــک و وراثــت
خانوادگــی ،ســو تغذیــه ،اســرس و بیامریهــای
روحــی و افرسدگــی والدیــن ،آب رشب ناســامل و هوای
آلــوده میتوانــد در ابتــا بــه رسطــان در کــودکان مؤثــر
باشــد.
نــادری دربــاره نشــانههای رسطــان در کــودکان افــزود:
وجــود تــوده در هــر نقطــه از بــدن ،ضعــف ،تــب،
بیحالــی ،کبــودی ،رسگیجــه و عــدم تعــادل ،رسدرد
دامئــی ،دوبینــی ،تهــوع دامئــی و بزرگــی غددلنفــاوی
در گــردن یــا کشــاله ران کــودک میتوانــد دلیلــی بــر
وجــود رسطــان باشــد..
ایــن آنکلوژیســت خاطرنشــان کــرد :ذکــر ایــن نکتــه
بســیار مهــم اســت کــه وجــود هــر کــدام از ایــن عالئــم
الزامــاً بــه معنــای ابتــا بــه رسطــان نیســت ولــی بــا
مشــاهده آنهــا در کــودک ،جهــت بررســی بــه پزشــک
متخصــص مراجعــه کنیــد .هــر چــه ایــن عالئــم زودتــر
در کــودک تشــخیص داده شــود احتــال بهبــودی او
بیشــر و ســیر درمــان او آســانرت خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه بهرتیــن راه تشــخیص زودهنــگام این
بیــاری چــه در کــودکان و چــه در بزرگســاالن انجــام
آزمایشــات و معاینــات دورهای مرتــب اســت،گفت:
فاصلــه زمانــی بیــن آزمایــش بــا توجــه بــه ســن کــودک
متفــاوت اســت .در ســال اول زندگــی ماهــی یکبــار ،در
ســال دوم هــر دو مــاه و در ســال ســوم هــر ســه مــاه
یکبــار صــورت میگیــرد .بعــد از آن هــر  6مــاه یــا یــک
ســال یکبــار انجــام میشــود .اهمیــت ایــن معاینــات
وقتــی بیشــر میشــود کــه بدانیــم گاهــی رسطــان
بــدون عالئــم مشــخصه بــدن را درگیــر میکنــد و تنهــا
از راه معاینــه و آزمایــش میتــوان بــه وجــود آن پــی بــرد.
نــادری در خصــوص شــایعترین رسطانهــا در
کــودکان ،گفــت :ســازمان بهداشــت جهانــی در قالــب
یــک پــروژه رسطــان شــایع کــودک را معرفــی کــرده
اســت .بــر ایــن اســاس رسطــان خــون ،تومــور کلیــه،
تومــور مغــزی ،تومــور چشــمی ،تومــور غــدد لنفــاوی
و تومــور سیســتم لنفــاوی شــایعترین رسطانهــا در
کــودکان اســت.
ایــن آنکولوژیســت گفــت :وراثــت و ژنتیــک در ابتــا
بــه بعضــی از انــواع رسطــان ماننــد رتینوبالســتوم مؤثــر
اســت .در کل اگــر خانــوادهای ابتــا بــه رسطــان
بیــاری شــایعی باشــد ،احتــال اینکــه فرزنــدان نیــز
بــه رسطــان مبتــا شــوند بیشــر میشــود امــا هیــچ
ش تشــخیصی دقیقــی بــرای پیشبینــی
تســت و آزمایــ 
ایــن موضــوع در حــال حــارض در هیــچ کجــای جهــان
وجــود نــدارد .وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت تشــخیص
زودهنــگام بیــاری ،بیــان داشــت:برای تشــخیص هــر
نــو ع رسطــان نیــاز بــه انجــام آزمایشهایــی خــاص
اســت .ایــن آزمایشهــا بــا توجــه بــه عالمئــی کــه
در کــودک ظاهــر میشــود متفــاوت اســت .بنابرایــن
منیتــوان یــک آزمایــش خــاص را بــرای متــام کــودکان
در نظــر گرفــت و نــوع آزمایــش بایــد توســط پزشــک
متخصــص تعییــن شــود .پــس مراجعــه بــه پزشــک
در زمــان مشــاهده هــر گونــه عالئــم بــرای تشــخیص
زودهنــگام بســیار رضوری اســت.

یادمانهای شهدای سیرانبند و بوالحسن بانه
ثبت ملی شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی
کردســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت
حفــظ ارزشهــای دفــاع مقــدس

کردســتان گفــت :یادمانهــای
شــهدای گمنــام ســیرانبند بانــه و
یادمــان شــهدای بوالحســن بــه
عنــوان آثــار مهــم دفــاع مقــدس

ثبــت ملــی شــد.
یعقــوب گویلیــان شــامگاه یکشــنبه
در نشســت بــا فرمانــدار بانــه اظهــار
داشــت :رونــق بخــش گردشــگری
باعــث تقســیم درآمدهــا بیــن اقشــار
مختلــف میشــود و بــه نوعــی
عدالــت اجتامعــی در جامعــه بــه
وجــود مــیآورد و ظرفیــت هــای
متنــوع در هــر منطقــه را توســعه
میدهــد.
وی اضافــه کــرد :در دوران دفــاع
مقــدس مناطــق عملیاتــی شــال
غــرب کشــور بویــژه در شــهر بانــه،
محــل رشــادتها و ایثارگریهــای
رزمنــدگان اســام بودنــد و هــر ســاله
شــار زیــادی از عالقمنــدان دوران
دفــاع مقــدس در قالــب کاروانهــای
راهیــان نــور وارد ایــن مناطــق
میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه رواج گردشــگری
خریــد در بانــه ادامــه داد :در بانــه
ظرفیــت هــای خوبــی بــرای رونــق
گردشــگری وجــود دارد کــه بــا
توجــه بــه رونــق گردشــگری خریــد
مــی تــوان ظرفیــت هــای دیگــر
گردشــگری را نیــز فعــال کنیــم.
فرمانــدار بانــه نیــز در ایــن نشســت
گفــت :عــاوه بــرای بــازار تجــاری
و مراکــز طبیعــت بکــر و زیبــای
و روانآبهــای طبیعــی مهمرتیــن
ظرفیــت بــرای رونــق گردشــگری
هســتند.

اســاعیل رســتمپور مهمرتیــن
ظرفیــت بانــه را توســعه گردشــگری
عنــوان کــرد ،افــزود ۱۰۵ :هــزار
هکتــار جنگلهــای ایــن شهرســتان
یکــی از ظرفیــت هــای ارزشــمند
ناشــناخته بخــش گردشــگری اســت
کــه مــی توانــد بــا بلفعــل کــردن آن
ســاالنه هــزاران گردشــگر را بــه خــود
جــذب کننــد امــا تاکنــون ناشــناخته
مانــده اســت.
وی یــادآور شــد :تاکنــون بــرای
مانــدگاری مســافرین خریــد اقدامــی
انجــام نشــده اســت و حضــور و
مانــدگاری مســافرین خریــد باعــث
درآمــد زایــی و ایجــاد شــغل مــی
شــود.
رســتمپور گفــت :توســعه
بــوم گــردی روســتایی یکــی از
دغدغههــای مســووالن شهرســتان
در حــوزه گردشــگری اســت کــه
تعــدادی زیــادی از روســتاهای
بانــه ظرفیــت توســعه بــوم گــردی
روســتایی را دارنــد.
یادمــان شــهدای بولحســن بانــه
از عملیــات کربــای ( )۱یکــی از
معربهــای حرکــت رزمنــدگان بــرای
عملیــات در مناطــق مــرزی و عمــق
خــاک عــراق بــود و در اغلــب
عملیاتهــای برونمــرزی در
ارتفاعــات مــاووت عــراق رزمنــدگان
بــا عبــور از ایــن ناحیــه رودخانــه
چومــان توانســتند بــه نقــاط هــدف

دسرتســی پیــدا کننــد.
در یادمــان شــهدای گمنــام ســیرانبند
بانــه کــه نزدیکــی روســتای مرتوکــه
ســیرانبند  ۱۰شــهید ،بعــد از  ۹مــاه

اســارت توســط گروهکهــای ضــد
انقــاب بــه شــهادت رســیدند و در
ایــن محــل دفــن شــدند.
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لباس کردی؛ لباسی در ویترین جهانی

لبــاس همیشــه عنــری بــرای شــناخت
فرهنــگ ،اصالــت ،آداب و رســوم یــک قــوم
و ملــت اســت و تنــوع لباسهــا ســبب متایــز
اقــوام ایرانــی در داخــل کشــور شــده و بــه
نوعــی لبــاس هــر قــوم منایانگــر هویــت آن
قــوم اســت.
لبــاس کُــردی یکــی از آن لباسهایــی اســت
کــه بــه کُردهــا هویــت خاصــی بخشــیده و
اهمیــت و زیبایــی آن بــه انــدازهای اســت کــه
بــه یــک ویرتیــن جهانــی تبدیــل شــده و روزی
را در تقویــم جهانــی بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
در طــول تاریــخ ،کُردهــا از آن دســته اقوامــی
بودهانــد کــه همــواره بــر حفــظ هویــت ،زبــان
و لبــاس خــود بســیار تعصــب داشــته و دارنــد
و آن را بــه درازای تاریــخ حفــظ کردهانــد.
منیتــوان گفــت کــه لبــاس کُــردی تنهــا یــک
واژه یــا یــک لبــاس اســت ،لباســی اســت بــه
قدمــت تاریــخ کــه از طبیعــت کوهســتانی
کردســتان الهــام گرفتــه و راوی حکایــت
زندگــی مردمــان کُــرد اســت ،راوی حکایــت
زندگــی در کوهســتان و در آب و هــوای
کردســتان اســت.
لبــاس کُــردی تنهــا شــامل یــک نــوع نیســت
کــه بتــوان بــه راحتــی در مــورد آن حــرف زد،
لبــاس کُــردی؛ لباســی اســت در طرحهــا،
رنگهــا و مدلهــای متنــوع کــه خــود یکــی

از جاذبههــای گردشــگری اســتان کردســتان
محســوب میشــود.
یکــی از دالیــل محبوبیــت بازارچههــای
قدیمــی ســنندج و دیگــر شــهرهای اســتان
کردســتان ،وجــود پارچههــای رنگارنــگ و
زیبــای لبــاس کُــردی اســت کــه چشــ م هــر
رهگــذری را بــه خــود خیــره میکنــد.
لبــاس کــردی در اوج محجوبــی و پوشــیدگی
کــه دارد ،زیبایــی و اصالــت خاصــی را در
خــود دارد کــه حکایــت از حجــب ،حیــا،
وقــار و ســادگی مردمــان کُــرد دارد.
مــدل بــه ظاهــر گشــاد لبــاس کُــردی خــود
نیــز حکایــت دیگــری دارد کــه بــرای زندگــی
در کوهســتان و رفــت و آمــد از راههــای
کوهســتانی و ســخت و دشــوار طراحــی شــده
اســت کــه ایــن نــوع پوشــش و گشــاد بــودن
لبــاس رفــت و آمــد را بــرای زنــان و مــردان
کُــرد در کوهســتان آســانتر کــرده اســت.
جــدای از تنــوع فرهنگــی کردســتان،
لباسهــای کُــردی از تنــوع خاصــی
برخــوردار بــوده و هــر منطقـهای دارای لبــاس
مخصــوص بــه خــود اســت کــه از انــواع
لبــاس زنانــه کُــردی میتــوان بــه ســقزی،
ســورانی ،ســنهای و اورامــی اشــاره کــرد.
جــدای از طــرح و مــدل لبــاس کُــردی کــه
بســیار زیبــا و تامــل برانگیــز اســت بــه نظــر
میرســد یکــی از دالیــل شــهرت لبــاس

ڕاپۆرتــی تایبەتی مێهر؛

استودیو صدا و دوبله حوزه هنری
کردستان افتتاح شد
اســتودیو صــدا و دوبلــه مهــر حــوزه هــری اســتان کردســتان
بــا حضــور رئیــس حــوزه هــری انقــاب اســامی کشــور
افتتــاح شــد .اســتودیو مهــر حــوزه هــری اســتان کردســتان بــا
اعتبــار 25میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات متلــک دارایــی
رسمایـهای راهانــدازی بــا حضــور محمدمهــدی دادمــان رئیس
حــوزه هــری کشــور افتتــاح شــد.
رئیــس حــوزه هــری اســتان کردســتان در مراســم افتتــاح ایــن
اســتودیو اظهــار کــرد :ایــن اســتودیو بــا بهرهمنــدی از بهرتیــن
امکانــات و تجهیــزات فنــی و دوالیــه کامــل ایزوالســیون
توســط رشکــت شــانو از رشکــت هــای باســابقه و حرف ـهای
اســتان در مــدت زمــان دو مــاه آمــاده و از امــروز رســاً
فعالیــت خــود را آغــاز مــی کنــد.
امیــن مـرادی خاطرنشــان کــرد :از ویژگیهــای ایــن اســتودیو
میتــوان بــه چنــد منظــوره بــودن آن اشــاره کــرد کــه قابلیــت
دوبلــه ،ضبــط آلبومهــای موســیقی ،تولیــد کتابهــای
صوتــی و  ...بخشــی از آن اســت.
وی ادامــه داد :توجــه بــه زیرســاختها در اســتان از
مهمرتیــن مــواردی اســت کــه مــورد توجــه حــوزه هــری قـرار
گرفتــه اســت و امــروز بــا افتتــاح ایــن اســتودیو مجموعــه
پردیــس ســینامیی بهمــن ســنندج بــه یکــی از مجهزتریــن
مجموعههــای هــری و فرهنگــی و ســینامیی کشــور تبدیــل
شــده اســت.
مـرادی ادامــه داد :هــم اکنــون ظرفیــت رسانــه صندلــی ســینام
در اســتان کردســتان بــا افزایــش بیــش از  900صندلــی رشــدی
دو برابــری داشــته اســت و بــه زودی شــاهد افتتــاح  9ســالن
ســینامیی در شــهرهای ســقز ،ســنندج و بیجــار خواهیــم بود.
رئیــس حــوزه هــری اســتان کردســتان بــا قدردانــی از رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کردســتان در
حامیــت از پروژههــای در دســت ســاخت حــوزه هــری
گفــت :پردیــس ســینامیی بهمــن ســنندج بــا افزایــش  4ســالن
ســینامیی بــه  7ســالن کــه ســینامی روبــاز بــا ظرفیــت 45
صندلــی بــه عنــوان نخســتین ســینامی روبــاز غــرب کشــور با
ایــن حامیــت هــا بــا  95درصــد پیرشفــت بــه زودی آغــاز بــه
کار مــی کنــد.
وی ادامــه داد :ســه ســالن ســینامیی در ســقز ،ایجــاد گالــری
در ســقز ،ارتقــاء ســینام آزادی بیجــار از یــک ســالن بــه یــک
پردیــس ســه ســالنه بخــش دیگــری از فعالیتهــای عمرانــی
حــوزه هــری اســتان دزر بحــث زیرســاختها اســت.

کُــردی اکسســوریهای زیبایــی اســت کــه در
کنــار لبــاس کُــردی تعبیــه شــده اســت.
ســکه و لیــره؛ ســکه و لیرههــای بــه کار رفتــه
در لبــاس زنــان کُــرد چنــان نــوای دلانگیــزی را
هنــگام راهرفــن ایجــاد کــرده کــه ذوق شــعری
شــاعران را برانگیختــه و آوازهخوانهــا در
وصــف آن آوازهــا رسدادهانــد کــه همیــن آوازها
بخــش عظیمــی از فولکلــور کُــردی را تشــکیل
داده اســت.
میخــک؛ یکــی از عنــارص جدایــی ناپذیــر
لبــاس کُــردی اســت کــه زنــان کُــرد از
زمانهــای بســیار دور تــا بــه امــروز از آن
بــه جــای عطــر اســتفاده میکننــد کــه بویــی
بســیار محســور کننــده دارد.
چارۆکــە؛ رودوشــی اســت کــه زنــان کُــرد برای
نشــان دادن وقــار ،زیبایــی و پختگــی خــود از
آن اســتفاده میکننــد و کمــر شــاعری یافــت
میشــود کــه در شــعرهایش و در توصیــف
زیباییهــای زن از ایــن واژه اســتفاده نکــرده
باشــد.
تــازکاڵو؛ در تعریــف تــازکاڵو هــان بــس کــه
تنهــا دخــران آغــازاده و خــانزاده و اعیانــی از
آن اســتفاده میکردنــد کــه معمــوال شــکلی
اســتوانهای دارد کــه بــا رشــتههای لیــره و
نقشهایــی زیبــا تزئیــن شــده اســت و نشــان
از جایــگاه اجتامعــی زنــان کُــرد داشتهاســت.
ســەروەنی یــا ڕەشــتی؛ باتوجــه بــه منطقــه
کوهســتانی کردســتان و رسدســیر بــودن آن
یکــی از پوشـشهای رضوری زنــان کُــرد بــوده
اســت کــه هنــوز هــم کــه هنــوز اســت افــراد
مســن از آن اســتفاده میکننــد و پوششــی
محافظتــی بــوده در برابــر رسمــای کوهســتان.
کُلُنجــه؛ نیمتنــهای اســت کــه روی لبــاس
کُــردی پوشــیده میشــود کــه معمــوال آن را
«ســوخمه» هــم مینامنــد و از پارچ ـهزری یــا
مخملــی زیبــا دوختــه میشــود.
دهرپــه؛ بــه جــای شــلوار پوشــیده میشــود
کــه دهانــهی آن تنــگ و بــر روی مــچ پــا
قــرار میگیــرد ولــی پوشــش ســاقهای آن
بســیار گشــاد اســت کــه رفتوآمــد زنــان در
کوهســتان را راحــت کــرده اســت.
پشــت توێــن؛ کــه هــان پشــتند مردانــه اســت
امــا دوختــه شــده بــا پارچههــای ابریشــمی

گلــدار و زیبــا کــه موقــع بســن آن بــه کمــر
کمــی از پیراهــن بلنــد لباسکــردی را بــاال
میکشــد بطــوریکــه انتهــای دامــن از مــچ
پــای آنهــا پایینتــر نــرود و مانــع رفتوآمــد
آنهــا نشــود.
جــدای از تنــوع فرهنگــی کردســتان،
لباسهــای کُــردی از تنــوع خاصــی برخــوردار
بــوده و هــر منطقـهای دارای لبــاس مخصــوص
بــه خــود اســت کــه از انــواع لبــاس زنانــه
کُــردی میتــوان بــه ســقزی ،ســورانی ،ســنهای
و اورامــی اشــاره کــرد.
چوخــه ،پانتــۆڵ ،مەلێکــی ،فرەنجــی و کوڵەباڵ
و ...از انــواع لبــاس کُــردی مردانــه اســت کــه
در هــر منطقــه یــک نــوع از آن بــاب اســت.
فرهنجــی؛ یکــی از پوشــشهای ویــژه مــردان
کُــرد اســت کــه بیشــر مــورد اســتفاده مردمــان
عشــایر کُــرد بــوده کــه در طراحــی آن نــکات
بســیار ظریفــی نهفتــه و کوتــاه و بلنــدی آن
نشــان از جایــگاه اجتامعــی فــرد داشــته و
از ســوی دیگــر دو زایــده برآمــده بــر روی
شــانهها ،حکایــت از رسنوشــت کُردهــا در
زمــان ضحــاک مــار بــه دوش دارد.
چوخــه؛ نیمتنــهای پنبــهای یــا پشــمی اســت
کــه در ناحیــه ســقز ،بانــه و مریــوان بــه آن
«ک ـهوا» میگوینــد و در ســنندج و کرمانشــاه و
نیــز در میــان لکهــا آن را «چوخــه» مینامنــد.
لفکــه ســورانی؛ پیراهنــی بــا آســتین فــراخ
و بلنــد و زبانــهای مثلــث شــکل در انتهــای
آســتین اســت کــه در حالــت عــادی دور مــچ
یــا بــازو پیچیــده میشــود.
پیــچ :دســتاملی اســت ســیاه و ســفید کــه
مردهــا بــا گذاشــن کاله روی رس بــه دور کاله
پیچانــده میشــود و در قســمت پشــت رس در
درون دســتامل قــرار داده میشــود تــا شــل
نشــود.
کلــه بــال؛ پوششــی اســت کــه از منــد ســاخته
شــده کــه چوپانــان در هنــگام چــرای گلــه در
صحــرا و کوهســتان از آن اســتفاده میکردنــد.
لبــاس کُــردی ،گام بــه گام بــا مــردم کُــرد
تاریــخ را درنوردیــده و از ســختیها و
نامالیــات زندگــی عبــور کــرده و حــال راوی
ســختیها ،خوشــیها و رسگذشــت کُردهــا
اســت.

کرونای انگلیسی ریه را چقدر درگیر میکند؟

یکــی از پزشــکان فــوق تخصــص
بیامریهــای عفونــی بــا اشــاره بــه
عالئــم بیــاری کرونــای انگلیســی،
میگویــد :درگیــری ریــوی در کرونــای
انگلیســی حداکــر بیــن  3تــا  5روز
بعــد از ابتــاء رخ میدهــد.
مســعود مردانــی دربــاره تفــاوت
رسفههــای برونشــیتی و کرونــا گفــت:
برونشــیت در اصطــاح لغــوی بــه
معنــای التهــاب برونش اســت .دســتگاه
تنفســی مــا از یــک براشــه تشــکیل
میشــود کــه یــک قســمت آن بــه ریــه
راســت و قســمت دیگــر بــه ریــه چــپ
مــی رود کــه بــه درخــت برونشــیت
اتصــال پیــدا مــی کنــد .گهــگاه بــه
دلیــل وجــود ویــروس هــا ،باکــری هــا
و قــارچ هــا درخــت برونشــیت دچــار
التهــاب و حساســیت مــی شــوند
کــه بــه آن برونشــیت مــی گوینــد.
ایــن بیــاران معمــوال از رسفههــای
خشــک شــکایت دارنــد .تــب زیــادی
ندارنــد و اگــر ســیگاری نباشــند تنگــی
نفــس مختــری دارنــد اگرچــه ایــن
تنگــی نفــس در افــرادی کــه ســیگار
مــی کشــند بیشــر اســت .ریــه ایــن
افــراد در عکــس طبیعــی اســت و
احتــال بیــاری برونشــیت در ایــن
افــراد تشــخیص داده مــی شــود کــه بــا
تجویــز دارو درمــان میشــود.
ایــن فــوق تخصــص بیامریهــای
عفونــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــاران
کرونایــی هــم میتواننــد رسفــه هــای
خشــک داشــته باشــند گفــت :بیــاران
کرونایــی معمــوال رشح حالــی از
مواجهــه بــا بیــاران بــرای پزشــک
تعریــف مــی کننــد .ایــن بیــاران در
حیــن رسفــه متوجــه مــی شــوند کــه
حــس بویایــی و چشــایی خــود را از
دســت داده انــد و یــا ایــن حــس هــا
دچــار اشــکال شــده انــد .بیــاران
کرونایــی عمدتــا تــب مــی کننــد در

صورتیکــه بیــاران برونشــیتی معمــوال
تــب ندارنــد .عمدتــا در برونشــیت
رسفــه خشــک داریــم ولــی در مــواردی
کــه عفونــت ثانویــه وجــود داشــته
باشــد رسفــه هــا همــراه خلــط زرد
مایــل ســبز اســت.
وی افــزود :افــراد ســیگاری ،کســانی
کــه زمینــه بیامریهــای آلرژیــک
دارنــد ،افــرادی کــه در معــادن،
کورههــا و نانواییهــا کار میکننــد
و عمــوم کســانی کــه در معــرض
آالیندههــا هســتند میتواننــد دچــار
برونشــیت حــاد شــوند .ولــی فقــط
ایــن افــراد دچــار برونشــیت منیشــوند
ولــی افــراد ســامل بــدون هیــچ بیــاری
زمینــهای هــم مــی تواننــد بعــد از
رسماخوردگــی ،آنفلوآنــزا و حتــی
کرونــا دچــار برونشــیت شــوند .بــه
همیــن دلیــل ایــن بیــاری طیــف
گســردهای دارد.
مردانــی ،عضــو کمیتــه علمــی کرونــا
بــا اشــاره بــه اینکــه ضعــف ،بیحالــی
و خســتگی از عالمتهــای جدیــد
کرونــا نیســت گفــت :بیامریهایــی
شــبیه رسماخوردگــی و آنفلوآنــزا دوره
محــدودی بیــن  3تــا  5روز دارد ولــی
بیــاری کرونــا حــدود  2تــا  3هفتــه
طــول میکشــد و بیــار عالمتهــای
مختلفــی را تجربــه مــی کنــد .بســیاری
از افــراد فکــر مــی کننــد ضعــف،
بیحالــی و خســتگی از عالمــت هــای
جدیــد کرونــا اســت ولــی اینطــور
نیســت ممکــن اســت بیــار در بــدو
ابتــا تــب نداشــته باشــد ولــی بعــدا
ایــن عالمــت ظاهــر شــود و یــا اینکــه
تنگــی نفــس در دورههــای مختلــف
منایــان شــود .درگیــری ریــوی در
کرونــای چینــی از  8تــا  14اتفــاق
میافتــد ولــی درگیــری ریــوی در
کرونــای انگلیســی حداکــر بیــن  3تــا
 5روز بعــد از ابتــاء رخ میدهــد.

بنابرایــن نشــانه هــای متفــاوت کرونــا
در طیــف گســرده و بــه هــم پیوســته
قــرار دارد .در ســال گذشــته اگــر
فــردی اختــال در حــس هــای بویایــی
و چشــایی داشــت بایــد آزمایــش مــی
داد امــا امــروزه همــه مــی داننــد ایــن
عالمــت مختــص کرونــا اســت.
مردانــی در ادامــه اظهــار داشــت:
بســته بــه نــوع کرونــا عالمتهــا
هــم متفــاوت اســت بــه عنــوان مثــال
در کروناهــای جهــش یافتــه مثــل
کرونــای انگلیســی ممکــن اســت
عالئــم کالســیک تــب ،رسفــه و کاهــش
اکســیژن در ابتــدای بیــاری باشــد و
در ادامــه نباشــد و برعکــس ایــن هــم
اتفــاق مــی افتــد در کرونــای معمولــی
روز  8تــا  14ریــه گرفتــار شــود ولــی
در کرونــای انگلیســی هــان روزهــای
اول ریــه درگیــر میشــود .مــردم بــه
منابعهــا و تریبــون انتشــار خــر دقــت
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه آخریــن مطالعــات
ســازمان بهداشــت جهانــی مبنــی بــر
انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق هــوا
و ذرات تنفســی گفــت :حــدود  4هفتــه
پیــش هــم ســازمان بهداشــت جهانــی
و هــم ســازمان ســی دی ســی آمریــکا
ذکــر کردنــد کــه ســطوح منبعــی بــرای
آلودگــی بیــاران کرونایــی محســوب
منــی شــوند .چــون ممکــن اســت
ویــروس بــر روی ســطوح بــی اثــر
شــود .البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت
کــه آلودگــی در ســطوح وجــود نــدارد.
مــا کــاکان شستشــوی دســت هــا
را توصیــه مــی کنیــم چــون یکــی از
راههــای انتقــال بیــاری هــای دســتگاه
تنفســی فوقانــی از جملــه کرونــا اســت.
ولــی نیــازی نیســت مثــا بــرای خریــد
از دســتکش اســتفاده کنیــم .در حــال
حــارض بهرتیــن کار رعایــت فاصلــه
اجتامعــی و اســتفاده از ماســک اســت.

بەشــی ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا -ســەرۆکی
دەزگای دادی ئێــران لــە لێدوانێکــدا ڕایگەیانــد
بــە مەبەســتی دەســتەبەرکردنی ئاسایشــی
ئابــووری و ئەمنــی پێویســتە بازاڕچــە
مەرزییەکانــی باکــووری ڕۆژئــاوای ئێــران کارا
بکرێنــەوە.
ئایەتوڵــا ڕەئیســی ســەرۆکی دەزگای دادی
ئێــران کــە بــە ســەردانێک گەیشــتبووە پارێــزگای
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا لــە لێدوانێکــدا ئامــاژەی
بــە کارتێکەریــی کاراکردنــەوەی ســنوورەکان
لــە ســەر ئەمــن و ئاسایشــی ئابووریــی واڵت
کــرد و ڕایگەیانــد پێویســتە بــۆ ئاسایشــی
ســەقامگیری باکــووری ڕۆژئــاوای ئێــران
بازاڕچــە ســنوورییەکان کارا بکرێنــەوە.
ســەرۆکی دەزگای دادی ئێــران گوتیشــی ئەمــن
و ئاســایش ئــەو کاتــە مانــای دەبێــت کــە
بەشــێوەیێکی ســەقامگیر دەســتەبەر بکرێــت

بۆیــە بــۆ دابیــن کردنــی بژێــوی هاوواڵتییــان
و هەروەهــا دەستخســتنی ئاسایشــی ناوچەکــە
پێویســتە ســنوورەکان کارا بکرێنــەوە.
ڕەئیســی زیادیشــی کــرد :ئەمــن و ئاسایشــی
ســەقامگیر بەســراوە بــە مامەڵەکردنــی ئیجابیــی
نێــوان هاوواڵتییــان و هێــزە ئەمنییــەکان بۆیــە بەو
مەبەســتەش پێویســتە هــاوکاری و تەعامولــی
نێوانیــان زیــاد بــکات.
ســەرۆکی دەزگای دادی ئێــران دووپاتــی
کــردەوە کــە دەســتەبەرکردنی ئەمنــی ناوچەکــە
بەســراوە بــە دەســتەبەرکردنی بژێــوی ژیانــی
هاوواڵتییانــەوە بۆیــە پێشخســتنی ئابــووری
هاوواڵتییــان بابەتێکــی گرینگــە.
شــایانی باســە ئایەتوڵــا ڕەئیســی ســەرۆکی
دەزگای دادی ئێــران ســەرلەبەیانیی ئەمــڕۆ
بــە ســەردانێک گەیشــتبووە پارێــزگای
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا.

لەبارەی بەنێودەوڵەتی کردنی مەرزی ســەیرانبەن

بەرپرسانی پارێزگای سنە و
شاندێکی هەرێمی کوردستان کۆ بوونەوە

بەمەبەســتی دەســتپێکردنی رێکارەکانــی
بەنێودەوڵەتــی کردنــی مــەرزی ســەیرانبەن
وەفدێکــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
ســەردانی ئێرانیــان کــرد.
بەپێــی هەواڵــی جـهوان ،نووســینگەی راگەیاندنــی
بریــکاری وەزارەتــی ناوخــۆی هەرێــم ڕایگەیانــد
چەتۆ ســاڵح ســەعید بریــکاری وەزارەتــی ناوخۆی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان هــاوڕێ لەگــەڵ
مەهــدی شووشــری سەرکونســوڵی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و ئــازاد محەمــەد ســەرۆکی
ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێامنی و لەیــا عەلــی
جێگــری پارێــزگاری ســلێامنی و عمیــد کاکەبــرا
فەرمانــدەی لیــوای پاســەوانی ســنووری پارێــزگای
ســلێامنی و لێپررساوانــی ئیــدارەی قــەزای
پێنجوێــن ،ســەردانی مــەرزی ســەیرانبەنی کــرد.
لــە کۆبوونــەوەی نێــوان بەرپرســانی پارێــزگای
ســنە و شــاندەکەی هەرێمــی کوردســتاندا
لێکتێگەیشــتنێکی هاوبــەش هەبــوو بــۆ خێــرا
راپەڕاندنــی هەنگاوەکانــی بەنێودەوڵەتــی کردنــی
مــەرزی ســەیرانبەن.
ســەرەتا وەفــدی حکوومەتــی هەرێــم لەگــەڵ
بەهمــەن مورادنیــا پارێزگاری ســنە و ڕۆســتەم پوور
قایمقامــی قــەزای بانــە و لێپررساوانــی ئیداریــی
مەرزەکــە ،بەشــەکانی مــەرزی ســەیرانبەنیان لــە
هــەردوو دیــوی هەرێمــی کوردســتان و کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــەوە بەســەر کــردەوە.
دواتــر وەفدەکــەی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان بــۆ تاوتــوێ کردنــی هەنگاوەکانــی
بەنێودەوڵەتــی کردنــی مــەرزی ســەیرانبەن و
گەیشــن بەلێکتێگەیشــتنێکی هاوبــەش ،ســەردانی
قــەزای بانەیــان کــرد.
لەکۆبونەوەکــەدا پارێــزگاری ســنە بەگرنگییــەوە
لەســەردانی وەفدەکــەی هەرێمــی کوردســتانی
ڕوانــی و رایگەیانــد ئــەم ســەردانە گرنگــە بــەالی
ئێمــەوە چوونکــە قســە لەســەر بابەتێــک دەکەیــن
کــە ســودی زۆری بــۆ هــەردوال هەیــە.

پاشــان قایمقامــی بانــە خۆشــحاڵیی خــۆی بــۆ
ســەردانی وەفــدی بــااڵی هەرێمــی کوردســتان
دەربــڕی و ڕایگەیانــد ئامــادەی هەمــوو جــۆرە
هاوکارییەکیــن لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتاندا.
لەتەوەرێکــی تــری کۆبوونەوەکــەدا مەهــدی
شووشــری سەرکونســوڵی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــە ســلێامنی وتــی هەرچییەکــان پــێ
بکرێــت هــاوکار دەبیــن بــۆ بەنێودەوڵەتــی کردنــی
مــەرزی ســەیرانبەن.
لەبەرامبــەردا لیــوا چەتــۆ ســاڵح بریــکاری
وەزارەتــی ناوخــۆی هەرێــم ڕایگەیانــد :ئێمــە
بەنوێنەرایەتــی قوبــاد تاڵەبانــی جێگــری ســەرۆکی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان و وەزارەتــی
ناوخــۆ ئامــادەی ئــەم کۆبوونەوەیەیــن ،جەختیشــی
کــردەوە کــە وەک هەرێمــی کوردســتان هەرچــی
زووە ڕێکارەکانــی بەنێودەوڵەتــی کردنــی مــەرزی
ســەیرانبەن تــەواو دەکەیــن ،چوونکــە بەنێودەوڵەتی
کردنــی مەرزەکــە ســەرباری کــورت کردنــەوەی
رێــگای هاتوچــۆی هاواڵتیــان و دەســتەبەر کردنــی
هەلــی کاری زیاتــر بــۆ خەڵکــی ســنوورەکە،
دەتوانیــن قەبــارەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لەگــەڵ
کۆمــاری ئیســامی ئێــران زیــاد بکەیــن لەپێنــاوی
بەرژەوەندییــە هاوبەشــەکانی هــەردووالدا.
چەتــۆ ســاڵح ئامــاژەی بــەوەش کــرد کــە لەئێســتادا
ســااڵنە بەبەهــای نزیکــەی  ٢٣٠ملیــۆن دۆالر
ئاڵوگــۆڕی کااڵ و شــتومەک دەکرێــت لــەم
مــەرزەدا ،بــە بەنێودەوڵەتــی کردنیشــی ،چــاوەڕوان
دەکــرێ ئــەو بــڕە هەڵبکشــێت بــۆ نزیکــەی دوو
هێنــدە.
لــە ئەنجامــی کۆبوونەوەکەشــدا لێکتێگەیشــتنێکی
هاوبــەش بــۆ چارەســەرکردنی کــۆی کێشــە و
کەموکورتیــەکان و خێــرا راپەڕاندنــی هەنگاوەکانی
بەنێودەوڵەتــی کردنــی مــەرزی ســەیرانبەن لەنێــوان
هــەردووال دەســت نيشــان کــرا تاوەکــوو لــه
ئایندەیێکــی نزیکــدا ڕێکەوتنــی کۆتایــی واژو
بکرێــت.

بازدید فرمانده کل سپاه از
بیمارستان درحالساخت شهیدقاضی سنندج

رسلشــکر حســین ســامی فرمانــده کل ســپاه بــه
همــراه فرمانــده ســپاه بیتاملقــدس کردســتان
از بیامرســتان در حــال ســاخت شــهید قاضــی
ســنندج بازدیــد کــرد.
وی در ایــن بازدیــد کــه همــراه رسدار ســیدصادق
حســینی فرمانــده ســپاه بیتاملقــدس کردســتان
صــورت گرفــت ،در جریــان پیرشفــت فیزیکــی
ایــن پــروژه قــرار گرفــت و اظهــار داشــت :هــر
چنــد ســاخت ایــن بیامرســتان پیرشفتهــای
خوبــی داشــته اســت امــا امیــدوارم در آینــده
شــاهد رشــد و ارتقــا بــرای بهرهبــرداری آن
باشــیم.
وی گفــت :بهرهبــرداری از یــک بیامرســتان

مجهــز کمــک میکنــد تــا مــردم بــا آرامــش
بیشــر و بهــر خدمــات درمانــی را دریافــت
کننــد و در ایــن رشایــط کنونــی مــردم رصفـاً بایــد
دغدغــه درمــان را داشــته باشــند و نگــران کمبــود
امکانــات و تجهیــزات الزم درمانــی نباشــند چــرا
کــه برخــورداری از امکانــات رفاهــی مهمتریــن
مؤلفــه جامعــه آرام اســت.
گفتنــی اســت؛ بیامرســتان  64تختخوابــی
شــهید قاضــی ســنندج بــا زیربنــای  14هــزار
مرتمربــع در بخشهــای آیســییو ،جراحــی
مــردان و زنــان ،بســری ویآیپــی ،اورژانــس و
بخــش زایــان و آزمایشــگاه در حــال ســاخت
اســت.

