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ــگاران تنهــا قشــری هســتند کــه  خبرن
در تمامــی مــکان هــا و در همــه ســاعات 
شــبانه روز مــی تواننــد نقــش آفرینــی 
کننــد و در دوران شــیوع ویــروس کرونــا 
نیز با حضور در مناطق مختلف به ویژه 
مراکــز درمانــی در حمایــت از مدافعــان 

ســامت نقشــی ویــژه ایفــا کــرده انــد.
خبرنــگاران از همــان روز نخســت اعــام 
رســمی شــیوع کرونــا در تمــام نقــاط دنیــا بــه ویــژه ایــران بــه عنــوان 
قشــری پیشــرو اقــدام بــه اطــاع رســانی, شــفاف ســازی و فرهنــگ 
ــد و در طــول ایــن چهــار مــاه از جــان و مــال خویــش  ســازی نمودن
گذشته اند تا جان و مال اقشار مختلف مردم کمتر آسیب ببیند.
درســت اســت کــه کادر درمانــی در خــط مقــدم مقابله با مبــارزه با 
این ویروس ناشناخته هستند اما همین مدافعان سامت نیز 
مدافعینی به نام فعاالن رسانه ای داشته اند که با حمایت های 
رسانه ای از آنان توانسته اند انرژی کادر درمانی را دو چندان کرده 
و بسیج مردمی را برای تقویت فعالیت های اجتماعی, اقتصادی 
و بهداشــتی رقم بزنند.در اســتان کردســتان نیز با وجود تعداد 
بســیار انــدک فعــاالن واقعــی رســانه شــاهد جانفشــانی هــا 
و تــاش هــای خســتگی ناپذیــر همیــن تعــداد انــدک امــا 
مجاهدیــن بــزرگ بــوده ایم.خبرنــگاران و عکاســان خبــری بــه 
همراه تصویربرداران رسانه های کردستان از اسفندماه تاکنون 
بــا خلــق آثــار رســانه ای نقشــی مهــم در بازتاب خدمــات و تاش 
هــای کادر درمانــی اســتان داشــته و در مســیر فرهنــگ ســازی و 
روشن گری عمومی نیز همتی مضاعف داشته اند.متاسفانه 
در همیــن راســتا نیــز حرفــه آنــان همچــون دیگــر مشــاغل از 
لحــاظ معیشــتی در دوران کرونــا بــا چالــش هــای بســیاری 
مواجــه شــده و در کنــار ایــن چالــش هــای معیشــتی شــاهد 

مبتــا شــدن چنــد نفــر از همــکاران رســانه ای...  

شــرکت آب منطقــه ای کردســتان در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه اجرایــی آن, 
ارزیابــی کارهــای باقــی مانــده مــدول اول و احــداث مــدول دوم تصفیــه خانــه آب شــرب شــماره ۲ شــهر ســقز 

بــه شــماره فراخــوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۶۳۰۰۰۰۰۲
با جزئیات مندرج در اسناد را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( برگزار نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد, فراینــد ارزیابــی کیفــی, دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا را 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی, مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه ۲۹/۳/۹۹ مــی باشــد.
۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای کردستان- سنندج- خیابان پاسداران- خیابان انتظام- 

تلفن: ۳۳۶۲۲۹۴۹-۵۱-۰۸۷ و دورنگار : ۳۳۶۲۲۹۴۷.
۲- روش تأمین مالی پروژه: از محل تملک دارائی های سرمایه ای)عمرانی(- اسناد خزانه اسالمی- اخزا ۸۰۹ با سررسید ۲۳/۹/۱۴۰۰

۳- مدت پیمان: ۲۴)بیست و چهار( ماه.
۴- محل اجرای پروژه: استان کردستان- شهر سقز

۵- شرایط شرکت کنندگان: بایستی دارای حداقل پایه ۳ رشته آب و پایه ۴ رشته ابنیه و دارای ظرفیت آزاد باشند.
۶- تاریخ, مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ ۲۹/۳/۹۹ لغایت ساعت ۱۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ 

۷- مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹

ضمنــا برگــزاری فراینــد ارزیابــی کیفــی صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مذکــور در بســتر ســامانه امکان پذیر 
اســت و پیشــنهادات خارج از ســامانه بررســی نخواهد شــد. اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴- 

دفتــر ثبــت نــام: ۸۸۹۳۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شماره مناقصه : 73/98/49
شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۰۱۱۷۳۰۰۰۰۱۲ 

تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده 
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به آدرس: سنندج، چهار راه اکباتان، 

روبروی استادیوم ملک نیا، کد پستی ۱۵۴ ۶۶۱۵۷۶۳ 
موضوع : تجدید نوبت دوم مناقصه های عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده درزگیری ترک های آسفالت راه های استان کردستان 

مبلغ برآورد اولیه: طبق جدول ذیل به صورت فهرست بهاء راهداری ۱۳۹۹ می باشد.

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : طبــق جــدول فــوق 
بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی با اعتبار ســه ماهــه و یا 
ســایر تضامیــن اعــام شــده طبــق تصویــب نامــه هیــأت 
محتــرم وزیــران بــه شــماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ 

۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۲ مــی باشــد. 
کلیــه شــرکتهای دارای رتبــه ۵ رشــته راه و ترابــری از 

ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه مــی باشــند. 
مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ 1399/04/03 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www . setadliran . ir از ساعت ۸ : ۰۰ - قابل دریافت می باشد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت ۷ روز و تا ساعت ۱۹ مورخ 1399/04/09 از سامانه مذکور می باشد. . 
مهلــت تحویــل پیشــنهادها و درج آن در ســامانه ســتاد بــه مــدت ۱۴ روز و حداکثــر تــا تاریــخ  1399/04/23  ســاعت ۱۴ مــی باشــد زمــان بازگشــایی پــاکات پیشــنهاد قیمــت ســاعت 

8 صبــح 1399/04/25 مــی باشــد. 
تذکــر: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( www . setadliran . ir  صــورت مــی گیــرد لــذا مناقصــه گــران قطعأمــی بایســت جهــت 
شــرکت در مناقصــه در ســامانه مذکــور از طریــق نمایندگــی مجــاز ثبــت نــام و ضمــن اخــذ نــام کاربــری و کلمــه عبــور نســبت بــه تهیــه توکــن جهــت امضــاء الکترونیکــی از طریــق دفاتــر 

اســناد رســمی اقــدام نماینــد. )تلفــن نمایندگــی ســامانه ســتاد اســتان کردســتان در ســنندج ۳۳۶۲۶۱۹۰(
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خالصه وضعیت 
پارک علم و فناوری کردستان

 52 رسانه 
مجوز دار کردستان 

غیر فعال می باشند

فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقی مانده مدول اول و 
احداث مدول دوم تصفیه خانه آب شرب شماره ۲ شهر سقز
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یاحاشیه رانی زخمی 

برچهره شهرها

حه
صف

حه
صف

حه
صف

حه
صف

حه
صف

3

4

7

5

8

ماهنامه ی فرهنگی اجتماعی کورده واری / خرداد ماه 1399 / 8 صفحه / 2000 تومان / سال ششم / شماره 62

صفحه
3

نوبت دوم شناسه آگهی 
 ۸۸۶۹۳۷



22
Kurdewari

Monthly             این صفحه می خوانیمپیــامک شمـــا را دربــاره 
2020 May - June | 1399 شماره 62 | خرداد ماه

شم
 ش

ال
س

ماهنامه.فرهنگی.اجتماعی.کوردهواری
2020 May - June

نربدی دائمی برای  برقراری ارتباطی صمیمانه 
با انسانی دیگر 

بیمــاری هــای مهــم در تجمعــات 

بــه  توجــه  بــا  امــروزه  انســانی: 

توریســم،  و  تجمعــات  گســترش 

بعضــا  و  متعــددی  مشــکات 

کشــنده ای رخ مــی دهــد کــه بــه 

راحتــی قابــل پیشــگیری اســت. بــه 

طــور کلــی ایــن بیمــاری هــا را مــی 

تــوان در 6 عنــوان ذیــل خاصه کرد: 

ایــن  خونریــزی:  تــب  1-ســندرم 

ــزی، حداقــل در دو محــل متفــاوت  ــا وجــود تــب و خونری ســندرم ب

مطــرح مــی شــود:

* پوست: به صورت کبودی یا خونریزی نقطه نقطه 

* دستگاه تنفس فوقانی: خونریزی از لثه یا بینی 

* دستگاه تنفس تحتانی: خلط خونی 

* دستگاه گوارش: استفراغ خونی، مدفوع خونی یا مدفوع سیاه 

* دستگاه ادراری: ادرار خونی 

* دستگاه تناسلی زنانه: خونریزی غیر طبیعی زنانه 

2- ســندرم عفونت شــدید تنفســی: وجود تب همراه ســرفه در یک 

هفته اخیر و بستری شدن در بیمارستان معموال به دلیل یکی از 

عائم ذیل که بیانگر وخامت عملکرد سیستم تنفسی، سیستم 

قلبی – عروقی یا سیســتم عصبی می شــود.

* سیســتم تنفســی: تاکــی پنــه ) تنفــس تنــد (، فرورفتگی عضات 

بیــن دنــده ای حیــن تنفــس، تنفــس صــدادار و خلــط خونــی، تاکــی 

پنــه در ســنین مختلــف عبــارت اســت: 

- نوزاد ) تا 2 ماه (: بیش از 60 تنفس در دقیقه 

- شیرخواران ) تا یکسال (:  بیش از 50 تنفس در دقیقه 

- 1 تا 5 سال: بیش از 40 تنفس در دقیقه 

- 5 تا 15 سال: بیش از 30 تنفس در دقیقه 

- سنین با الی 15 سال: بیش از 20 تنفس در دقیقه 

* سیســتم فلبــی – عروقــی: درد قفســه ســینه، افــت شــدید فشــار 

خــون، اختــال در ریتــم ضربــان قلــب 

*سیستم عصبی: کاهش سطح هوشیاری و تشنج 

3- ســندرم اســهال غیــر خونــی: دفــع حداقــل 3 بــار مدفــوع شــل 

ــا تهــوع، اســتفراغ، شــکم درد ) دل پیچــه (  در 24 ســاعت همــراه ب

و اســهال 

4- ســندرم اســهال خونی: وجود خون روشــن در مدفوع اســهالی با 

یا بدون عایم تهوع، اســتفراغ و شــکم درد ) ل پیچه ( 

5- ســندرم مســمومیت غذایــی: بــروز بــا عایمــی همچــون تهــوع، 

اســتفراغ و دل پیچــه 

6- ســندرم تــب و عائــم نورولوژیــک ) عصبــی (: بــروز تــب ناگهانــی 

بــاالی 38 درجــه بــه همــراه حداقــل یــک عامــت از میــان عایــم زیــر: 

* عایــم عصبــی: ســفتی گــردن، تشــنج، کاهــش هوشــیاری یــا 

تحریــک پذیــری 

* عایم کمکی: سردرد شدید یا استفراغ مکرر 

اقدامات گام به گام:

1- به سرعت موارد را گزارش دهید

* در صــورت مشــکات فــوق ســریعا بــه پزشــک یــا اورژانس مراجعه 

کنید 

* در صورت دیدن مشــکات فوق در اطرافیان آن را ســریع به مراکز 

بهداشتی درمانی معرفی و گزارش کنید. 

2- در مســافرت ها و تجمعات انســانی اصول بهداشــتی را رعایت 

فرمائید

* از خریــد و مصــرف مــواد غذایــی و آشــامیدنی غیــر مطمئــن و غیــر 

بهداشــتی بــه خصــوص از دســت فروشــان خــودداری کنیــد.

* در هنگام سرفه و عطسه با دستمال جلوی بینی و دهان خود را 

بگیرید و از ماسک مناسب استفاده کنید. 

* دســت هــای خــود را مخصوصــا پــس از ســرفه و عطســه بــه مــدت 

20 ثانیــه بــا آب و صابــون بشــویید. 

* از دست زدن به چشم، دهان و بینی خود پرهیز کنید. 

* از دســت دادن بــا فــرد بیمــار خــودداری کنیــد. اگــر خــود شــما بیمار 

شــده ایــد نیــز با دیگــران دســت ندهید. 

*بــا فــرد بیمــاری کــه ســرفه مــی کنــد یــا مشــکات جــدی تنفســی، 

گوارشــی یــا عصبــی دارد، فاصلــه مطمئــن ) حــدود 2 متــر ( را رعایــت 

نمائید. 

* در حــال حاضــر بــا وجود بیماری کرونا که همچین عائمــی دارد از 

ایــن بیمــاری هــا غافــل می شــویم که قابل تامل اســت.  

گیتــی منــش مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه کردســتان از توزیــع 
بنزیــن یــورو4 در جایگاه هــای عرضــه ســوخت شهرســتان ســنندج خبــر داد

مجتمــع آپارتمــان هــای ادب واقــع در 
خیابــان  و  جانبــازان  بلــوار  حدفاصــل 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــن شــهر ب پاســداران ای
مجتمــع مســکونی بخــش خصوصــی 
ایــن شــهر طــی پنــج دهــه در زمینــی بــه 
مســاحت ۷۰ هــزار متــر ســاخته شــده 

اســت.
ایــن  ســاخت  عملیــات  کــه  هرچنــد 
مجموعــه از چنــد ســال قبــل از انقــاب 
امــا  شــد  آغــاز  اســامی  شــکوهمند 
در دوران جنــگ تحمیلــی بخشــی از 
ایــن مجموعــه آســیب دیــد و در دهــه 

شــصت تکمیــل و بازســازی شــد.
 در اواخــر دهــه هشــتاد تاکنــون شــاهد 
از  مربــع  متــر  هــزار  چندیــن  تصــرف 
اراضــی ایــن مجتمــع خصوصــی توســط 
اســتانی و شهرســتانی  ادارات  برخــی 
هســتیم کــه بــه گفتــه هیــات مدیــره این 
مجموعــه ایــن میــزان تعــدی و تصرفــات 

بــه ۱۵ هــزار مترمربــع مــی رســد.
روزهــای  کوردتــودی در  پایــگاه خبــری 
آتــی سلســله گــزارش هایــی را از ایــن 
ــزرگ در مرکــز ســنندج  زمیــن خــواری ب
بــه تفکیــک ادارات متخلــف منتشــر 

خواهــد کــرد. 
پــس  ماجــرا  ایــن  نخســت  گام  در 
بــا  مدیــره  هیــات  اعضــای  تمــاس  از 
ــن مجموعــه  ــه ای ــودی ب ــگار کوردت خبرن
آپارتمانــی مراجعــه کردیــم و از نزدیــک 
بــا دغدغــه ســاکنان ایــن مجموعه آشــنا 

شــدیم.
ایــن مجتمــع  مدیــره  هیــات  اعضــای 
مســکونی بــا اعام نارضایتــی از آموزش 
و پــرورش ناحیــه یــک ســنندج اعــام 
داشــتند کــه متاســفانه بــا وجــود قــرار 
ثابــت  و  از دادگســتری  دلیــل  تامیــن 

شــدن حقــوق ســاکنان ایــن مجتمــع 
اقدامــی  پــرورش  و  آمــوزش  تاکنــون 
متــر  دادن ۴۰۰  بازپــس  بــرای  عملــی 
مربــع از ضلــع شــمالی مجموعــه انجــام 

نــداده اســت.
 عباس حیدری از اعضای هیات مدیره 
ایــن مجتمــع بــه خبرنــگار کوردتــودی 
اعــام کــرد: آمــوزش و پــرورش ناحیــه 
یک ســنندج با چراغ ســبز نشــان دادن 
بــه آموزشــگاه هــای مجــاور ایــن مجتمــع 
زمینــه تعــدی آن هــا بــه امــوال مــردم را 
فراهــم کــرده و در اقدامــی غیــر قانونــی 

دو آموزشگاه ایران زمین و استعدادهای درخشان شهید بهشتی 
اقــدام بــه تخریــب دیــوار مجتمــع نمــوده و درب ورودی خــود را بــه 

داخــل محوطــه مجتمــع گســیل داده انــد.
 وی افــزود: تعبیــه ایــن درب هــا موجــب ســلب آرامــش ســاکنان 
ایــن مجتمــع شــده و خطــرات زیســت محیطــی و آلودگــی صوتــی و 

محیطــی فراوانــی را ایجــاد کــرده اســت.
 مهــدی پنــاه رئیــس هیــات مدیــره ایــن مجتمع نیز در گفــت و گو با 
خبرنــگار کوردتــودی اظهــار کــرد: متاســفانه بــا وجــود اعتــراض هــای 
چندیــن ســاله ســاکنان ایــن مجتمــع و برگــزاری جلســات متعــدد 
تاکنون مســئوالن آموزش و پرورش ناحیه یک ســنندج پاســخگوی 
دغدغــه شــهروندان نبــوده و روز بــه روز نیــز تعــدی هایشــان بــا ایــن 
ــا حــدی کــه راه آب هــای  مجموعــه مســکونی بیشــتر مــی شــود ت
ســطحی خــود را نیــز بــه ســمت محوطــه مجتمع هدایــت کــرده اند.
ــرورش  ــی کــه مســئوالن آمــوزش و پ  وی اعــام کــرد: در صورت
ایــن  از  آموزشــگاه  دو  ایــن  مدیــران  و  ســنندج  یــک  ناحیــه 
مجتمــع  ایــن  ســاکنان  خــود  نیاینــد  کوتــاه  خــود  تخلفــات 
مســکونی از حقــوق خویــش دفــاع خواهنــد کــرد و بــه صــورت 
دو  ایــن  شــده  تعبیــه  غیرقانونــی  هــای  درب  خودجــوش 

کــرد. خواهنــد  مســدود  را  آموزشــگاه 
 بــرای پیگیــری ایــن دغدغــه مردمــی بــا ســیدفواد حســینی مدیــر 
ــرار  ــه یــک ســنندج تماســی تلفنــی برق ــرورش ناحی آمــوزش و پ
کردیــم کــه وی بــا جوابــی ســرباال اعــام کــرد: هــر وقــت ســاکنان 
ایــن مجتمــع خصوصــی حکمــی قانونــی علیــه مــا گرفتنــد آن 
موقــع اقــدام بــه مســدود کــردن درب هــای ایــن دو آموزشــگاه 
مــی کنیــم در ضمــن ایــن اقدامــات قبــل از دوران مدیریــت بنــده 

صــورت گرفتــه اســت.
 بــرای بررســی قانونــی بــودن ایــن دغدغــه شــهروندان بــا عرفــان 
فتحــی شــهردار منطقــه دو ســنندج نیــز تماســی تلفنــی انجــام 
دادیــم کــه وی اظهــار کــرد کــه مجتمــع آپارتمــان هــای ادب یــک 
مجتمــع خصوصــی بــوده و هیــچ اداره و ســازمانی حتــی شــهرداری 

حــق دخــل و تصــرف در آن را نــدارد.
 وی افــزود: در صورتــی کــه شــهروندان ایــن مجتمــع خصوصــی نیــاز 
به مشــاوره و یا بهره مندی از امکانات شــهرداری را داشــته باشــند 

آمادگــی داریــم کــه در خدمــت آنان باشــیم.
در روزهــای آتــی نظــاره گــر خواهیــم بــود کــه باالخــره دغدغــه هــای 
مردمــی بــر دهــن کجــی ادارات متخلــف در شــهر ســنندج و بــه ویــژه 

مجتمــع آپارتمــان هــای ادب فایــق خواهــد آمــد؟
 آیــا آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک ســنندج بــه خواســته هــای برحــق 
مــردم توجــه خواهــد کــرد یــا همچــون ســنوات گذشــته آن را پشــت 

گــوش خواهــد انداخــت؟

ازدواج یــک نبــرد اســت، نبــردی دائمــی 
بــا  صمیمانــه  ارتباطــی  برقــراری  بــرای  
نظــر  زیــر  اینکــه  بــدون  دیگــر  انســانی 
ازدواج  نشــویم.  دیــده  اصــا  یــا  باشــیم 
ممکن اســت نبردی هوشــمندانه و مفرح 
باشــد در دو همســر را غنی و رشــد آنها را 
تقویــت کنــد یــا نبــردی مهلــک باشــد کــه 
ــا هــر دور همســر متقاعــد  در آن، یکــی ی
شــوند کــه بــه لحــاظ عاطفــی یــا حتــی 

جســمی، در خطــر اســت.
یــک  نیــز  ناکارآمــد  هــای  ازدواج  درمــان 
نبــرد اســت کــه ممکــن اســت مفــرح و 
پربــار باشــد یــا خســته کننــده و مهلــک. 
درمانگــران اغلــب از ســختی گــوش دادن 
و  مــردم  زناشــویی  هــای  مصیبــت  بــه 
دلســردی از اینکه می بینند زن و شــوهر 
هفتــه هــا ســرجای اولشــان گیــر کــرده 
انــد، شــکایت دارنــد. امــا جلــب همــکاری 
ــا مشکاتشــان ســروکله  زوج هایــی کــه ب
میزننــد، بــا تحریک فکــری زوجها، محک 
مختلــف  رویکردهــای  ارزیابــی  و  زدن 
درمــان زناشــویی، کــه طــی ایــن ســال ها به 
وفــور رواج یافتــه انــد، حاصــل مــی شــود.

در پــروژه زناشــویی چهــار مرحلــه تعــارض 
شــدت  و  عمــر  طــول  اســاس  بــر  را  ای 

تعــارض شناســایی شــده اســت.
فرضیه های اولیه

 تجربــه بالینــی از ازدواج هــای ناکارآمــد مــا 
ــی  ــن و رویکــردی درمان ــه ســمت تدوی را ب
بــر اســاس فرضیــه مرتبــط بــا فضاهــای 
گوناگــون ســوق داد کــه در آن زوج هــا عمــل 
ماننــد  بودنــد  تعامــل  و در  مــی کردنــد 
گســترده،  خانــواده  و  اجتماعــی  بافــت 
رابطــه هــای دوتایــی، مثلث های مختلف، 
زن و شــوهر بــه صــورت دو فــرد یــا زوج 

هــای جداگانــه .
بافت اجتماعی و خانواده گسترده 

ازدواج در پوشــش دوالیــه قــرار دارد: بافــت 
اجتماعــی و فرهنگــی کــه زن و شــوهر در 
آن زندگی می کنند و خانواده گســترده ای 
دارنــد.  تعلــق  آن  بــه  شــوهر  و  زن  کــه 
خانــواده گســترده نقطــه قــوت مهمــی در 
بــرای دادن احســاس  زناشــویی  زندگــی 
امنیــت و تعلــق خاطــر و طیف وســیع تری 
از روابــط اســت بافــت اجتماعــی در حــال 
آمــدن  وجــود  بــه  عامــل  نیــز،  تفســیر 

فرصــت و چالــش بــرای رشــد شــخصی 
اســت هــم بافــت اجتماعــی و هم خانــواده 
گســترده ممکــن اســت عامــل اســترس 
کــه  باشــند  ازدواج  بــرای  حــاد  و  مزمــن 
معموالً هســتند برطرف کردن و مدیریت 
ایــن اســترس بــرای زن و شــوهر زمانــی کــه 
از نظــر عاطفــی درگیرنــد بســیار مشــکل 
اســت زمانــی کــه درگیــر همــان شــیوه های 
قدیمــی انــد و نمــی تواننــد ابتــکار بــه خرج 

دهنــد.
رابطه¬ی دونفره زناشویی:

 رفتــار زوج بــا یکدیگــر حاصــل میــزان و 
کیفیــت پیونــد بیــن آنهــا اســت می دانیــم 
کــه بعضــی افــراد بــا شــتاب از خانواده های 
گســترده شــان گریــزان انــد  مایلنــد بــه 
همسرشــان بیش از اندازه نزدیک شــوند 
و در نتیجــه پیلــه ی زناشــویی ناکارآمــد 
امــا  می آورنــد  وجــود  بــه  را  چســبناکی 
کســانی که با خانواده های گســترده شــان  
بیــش از انــدازه گــره خــورده انــد، پیونــد 

زناشــویی ضعیــف برقــرار می کننــد.
مثلث ها 

 تمــام زوج هــای¬ متاهلــه پیوســته درگیــر 
مثلــث بــا فرزندان، اقوام ســببی ،دوســتان 
و غیــره هســتند در ازدواج هــای شــدیدا 
اصلــی  واقعیــت  هــا  مثلــث  ناکارآمــد، 
زندگــی هســتند مثلــث هــا بایــد کانــون 
تمــام درمــان هــای خانوادگــی و زناشــویی 
شــدید  زناشــویی  تعــارض  در  باشــند 
درمانگرهــا بــه مثلــث هــا بیشــترین توجــه 

را مــی کننــد.
زوج ها هر کدام یک فردند.

 بهزیســتی و ســطح عملکرد هر همســر و 
حالــت پیــش فــرض نظــام خانــواده عوامل 
مقــام  در  آنهــا  یعنــی  هســتند  مهمــی 
شــریک زندگــی، مونــس و افــراد صمیمــی 
عمــل  خــوب  انــدازه  چــه  تــا  ازدواج  در 
و  از خودشــان  افــراد  تجــارب  می کننــد؛ 
دیگــران اغلــب بــه دلیــل ســوابق شــخصی 
و خانوادگــی شــان کامــا ناچیــز و محــدود 
ســطح  می کوشــند  درمانگــران  اســت. 
عملکــرد زوج هــا را افزایــش و تلــخ کامــی 
آنهــا را کاهــش دهــد و بــه آنهــا بــرای تمرکز 
بــر خــود یعنــی تمرکــز بــه ســهم خــود و 
تلــخ کامــی معلــوم  تشــخیص محــدود 
می کنــد کــه زن و شــوهر تــا چــه انــدازه در 

درمــان زناشــویی مــی تواننــد خــوب عمــل 
کننــد.

ارزیابی و درمان تعارض زناشویی
 تعــارض زناشــویی، نــه فقــط بــا توجــه بــه 
مســائل خاصــی کــه حــول آن تعــارض 
شــکل گرفتــه،  بلکــه مهــم تــر از آن بــه 
مــدت و شــدت تعــارض از یــک زوج بــه 
عقیــده  بــه  اســت  متفــاوت  دیگــر  زوج 
روانشناســان درمــان بایــد بــا میزان شــدت 

تعــارض متناســب باشــد.
تعارضــات زناشــویی را بــه چهــار دســته 
تقســیم می کنیــم البتــه بــا توجه بــه مدت 

و شــدت تعــارض 
میــزان  حداقــل  اول  دســته  هــای  زوج 
تعــارض زناشــویی را دارنــد و یــا تعــارض 
زناشــویی آنهــا در حالــت پیــش بالینــی 
اســت و بــه آنهــا آمــوزش داده می شــود 
کــه چگونــه ازدواج موفــق داشــته باشــند و 
همســران پــس از آمــوزش از ایــن اطاعات 
برای بهتر شــدن روابط اســتفاده می کند.
 دســته دوم شــامل زوج هایــی اســت کــه 
کمتــر از ۶ مــاه دچــار تعــارض شــدید بــوده 
انــد ایــن تعــارض شــامل میــزان بســیاری 
فرافکنــی و عــدم تمرکــز بــر خــود اســت. 
و بایــد مراجعیــن بــه کمــک درمانگــران 
۶ تــا ۸ جلســه بــه ســمت تمرکــز بــر خــود 
حرکــت کننــد و بــه مــرور شــد تعارضــات 

کاهــش می یابــد.
 زوج هــای دســته 3 از نظــر بالینــی تعــارض 
زناشــویی شــدیدی دارنــد. تعــارض آن هــا 
بیــش از ۶ مــاه ادامــه یافتــه و فرافکنــی 
)مقصــر ســازی همســر (شــدید اســت. 
هــر یــک از همســران دیگــری را ســرزنش 
کلــی  طــور  بــه  یــک  هیــچ  و  کنــد  مــی 
قــادر نیســتند بــر خــود متمرکــز شــوند 
تمــام  تقریبــاً  بالینــی  متخصصیــن  و 
بــرای  تــاش  اش  فکــری  هــای  دغدغــه 
کنتــرل عکــس العمــل و واکنــش فــوری 
زوج هاســت ماننــد تمایــل آنهــا بــه عکــس 
العمــل هــای هیجانــی بدون تامل نســبت 
بــه یکدیگــر بعــد مدتــی نتیجــه مثبــت از 
ــر  درمــان حاصــل می شــود تعــارض ناگزی
طــی شــش یــا هشــت مــاه دوبــاره شــروع 
مــی شــود.  ایــن بازگشــت بــه حالــت قبلی 
پدیــده ای شــایع در تمــام ســطوح تعــارض 
زناشــویی اســت درصــد چشــمگیری از 

مراجعیــن وقتــی تعارض دوبــاره به جریان 
می افتــد هــر دو نفــر تــاب و تحمــل خــود را 
ــه درمــان جــواب  از دســت مــی دهنــد و ب
نمی دهنــد. و رابطه زناشــویی دوبــاره دچار 

تنــش می شــود.
 دســته چهــارم شــامل زوج هایــی اســت 
کــه پــس از اینکــه یکــی یــا هــر دو همســر 
وکیــل گرفتــن بــه درمــان پــا می گذارنــد 
رابطــه زوجیــن خصمانــه اســت و ظرفیــت 
دلجویــی ندارنــد. درصــد باالیــی از ایــن 
مراجعیــن هــر تــاش بــرای حفــظ زندگــی 
زناشــویی از فروپاشــی  بــه نظــر محکــوم 
بــه شکســت اســت بنابرایــن کاردرمــان بــه 
گونــه ای مفیدتــر هدفــش جلوگیــری از 
آســیب عاطفی در زن و شــوهر و فرزندان 

و خانواده هــای گســترده ی آنهاســت.
 مراحــل تعارضــات زناشــویی را بــا مراحــل 
کرده ایــم  مقایســه  ســرطان  درمانــی 
کارشناســان )آنکولوژیســت هــا( شــدت 
بیمــاری را بــر اســاس ویژگی هــای خــاص 
ســلولی و میزان آســیب حول بافت ســالم 

ــد. تشــخیص مــی دهن
 مرحلــه 1 اغلــب ضایعــه پیــش ســرطانی 
اســت کــه نیــاز بــه درمــان خاصــی نــدارد یــا 
مســتلزم عمــل ســاده به عــاوه آمــوزش به 
بیمــار اســت کــه مراقب عائم عود باشــد.
درمــان  مســتلزم  پیشــرفته تر  مراحــل   
تهاجمــی تــر اســت؛ شــیمی درمانــی در 
بعضــی مــوارد بایــد پــس از کســب نتایــج 
مثبــت فقــط بایــد بازگشــت بیمــاری را 
کوتــاه  نســبتا  زمانــی  دوره  یــک  ظــرف 
زیــر نظــر گرفــت زیــرا مواضــع  رفاهــی 
ــی الحــاق  ــب توانای بیولوژیکــی بیمــار اغل
بــا عامــل هــای شــیمی درمانــی را بــرای 
.بــا مشــاهده  دادنــد   از دســت  بهبــود 
شــباهت های تعــارض زناشــویی و انــواع 
خاصــی از ســرطان بــه ایــن نتیجــه مــی 
رســیم کــه تــاش بــدون شناســایی مراحل 
از طریــق تشــخیص  تعــارض زناشــویی 
میــزان شــدت تعــارض دقــت مــا را در بــه 
کار بــردن مضمــون موجــود بهبــود مــی 
بخشــد؟ و باعثفعالیت خاقانه ایی برای 
رواج فنــون جدیــد در مــوارد شــدید تــر مــی 

شــود 
 ما معتقدیم که همین طور است.
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نویسنده:
کژال طلوعی /  

کارشناس ارشد روانشناسی 

نویسنده :
مظفر محمدی  /  مسئول آموزش فوریت های پزشکی استان کردستان 

ادامه  یادداشت 
مدیر مسئول از صفحه اول

بیماری های مهم  
درتجمعات انسانی

پرونــده ویــژه

دهن کجی آموزش و پرورش به مطالبات مردم سنندج
به گزارش نوای آبیدر،

ازدواج یک نربد است، 

همــان گونــه کــه در مطالــب پیشــین در مــورد مــزاج و اهمیــت آن در طــب 

ســنتی ایرانی صحبت شــد، در این قســمت قصد داریم به معرفی برخی 

از مــزاج هــا در طــب ســنتی بپردازیــم. 

مزاج کیفیتی است که در نتیجه کنش و واکنش بین کیفیتهای متضاد 

عناصــر چهارگانــه )آب، آتــش، هــوا و خــاک( به وجود می آیــد و در اصطاح 

طبــی، حالتــی اســت در بــدن کــه بیانگــر بخشــی از ویژگــی هــای جســمی 

و روانــی انســان و شــکل دهنــده خصوصیــات بدنــی و ذهنــی فــرد اســت. 

مزاجهــای مفــرد شــامل مــزاج گــرم، ســرد، مرطــوب و خشــک هســتند و 

مزاجهــای مرکــب کــه از ترکیــب دو کیفیــت حاصــل می شــوند شــامل مــزاج 

گــرم و تــر، گــرم و خشــک، ســرد و تــر و ســرد و خشــک هســتند. 

مجموعــا 8 نــوع مــزاج خــارج از اعتــدال داریــم. هــر وقــت می گوییــم مــزاج 

فــردی گــرم اســت، یعنــی مــزاج او گــرم تــر از اعتــدال اســت و یــا اگــر بگوییــم 

مزاجــش ســرد و خشــک اســت یعنــی مــزاج او ســردتر و خشــک تــر از 

اعتــدال شــده و همینطــور در مــورد ســایر مزاجهــا. خصوصیــات مــزاج گــرم: 

برخی از ویژگی های افراد با مزاج گرم عبارتســت از: احســاس گرما هنگام 

لمــس بــدن، تاثیرپذیــری بیشــتر از گرمــا، ســرخی یــا زردی چهــره، موهــای 

ــا،  ــر و پرپشــت، بزرگــی قفســه صــدری عــروق برجســته اندامه ســیاه، زب

ــاال، چهــره  ــه زندگــی ب ــا، جثــه درشــت، نشــاط و امیــد ب بزرگــی دســت و پ

ظاهــرا خشــمگین، نیرومنــدی حــواس پنجگانــه و درک حســی ســریعتر 

خصوصیــات مــزاج ســرد: احســاس ســرما هنــگام لمــس بدن ،تاثیــر پذیری 

بیشــتر از ســرما، موهای کم پشــت، روشــن و نازک، ســفیدی چهره، دســت 

و پــای ظریــف، جثــه ظریــف، مــواد دفعــی کــم رنــگ و کــم بــو، مــدت زیادتــر 

خــواب خصوصیــات مــزاج مرطــوب: احســاس نرمــی در لمــس پوســت، 

اســتعداد چاقــی، موهــای صــاف و لخــت، تاثیرپذیــری بیشــتر از رطوبــت 

)مثــل روغــن مالــی ( ، انعطــاف پذیــری در افــکار و عملکــرد، کاهــش وضــوح 

حــواس پنجگانــه، مــواد دفعــی بیشــتر و خــواب ســنگین تــر خصوصیــات 

مــزاج خشــک: احســاس خشــکی در لمــس بــدن، موهــای مجعــد، تاثیــر 

پذیــری بیشــتر از خشــکی، مــواد دفعــی کــم، سرســختی، وضــوح بیشــتر 

ــان  ــه، خــواب ســبک و الغــری گفتنــی اســت هــدف از بی حــواس پنجگان

خصوصیــات هرمــزاج، شــناخت ویژگــی هــای فــردی و عملکــرد اعضــا مــی 

باشــد تــا بتــوان بــر اســاس آن، توصیــه های متناســب هر مــزاج را بیــان کرد. 

در واقــع از دیــدگاه طــب ایرانــی، رعایــت توصیه ها در هرمزاج، جهت حفظ 

ســامتی و پیشــگیری از بیمــاری هــای مختلــف اســت. 

معرفی مزاج ها در طب ایرانی

یادداشت

و خانــواد هایشــان بــه ایــن ویــروس هســتیم کــه همگــی 
مبتایــان ایــن عرصــه بــه دلیــل شــغل رســانه ای و حضــور 
وقــوع  بــه  پرخطــر  مناطــق  و  درمانــی  مراکــز  در  آنــان 

پیوســته اســت.
شــغل خبرنــگاری ایجــاب مــی کنــد کــه بایــد شــخص 
خبرنــگار بــرای تولیــد یــک اثــر رســانه در صحنــه حاضــر 
باشــد و همیــن امــر زمینــه ســاز مخاطــرات بســیاری بــرای 
تمامــی  نیــز  راســتا  ایــن  در  و  بــوده  ای  رســانه  فعــاالن 
ــوان یکــی از  ــه عن ــگاری را ب ــا شــغل خبرن کشــورهای دنی
ــد. ــه رســمیت شــناخته ان ــان آور ب مشــاغل ســخت و زی
امیــد اســت در ایــن ایــام کــه دولــت تســهیات و حمایــت 
هــای ویــژه ای را بــرای اقشــار آســیب دیــده از کرونــا در 
نظــر گرفتــه اســت نیــم نگاهــی نیــز بــه اصحــاب رســانه و 
خانــواده هــای آنــان داشــته باشــند چــرا کــه تنهــا خانــواده 
نمــی  درمانــی  کادر  هــای  خانــواده  کنــار  در  کــه  هایــی 
تواننــد در قرنطینــه خانگــی باشــند همیــن قشــر بــی پنــاه 

رســانه هســتند.
همچنیــن ضــروری اســت اقشــار مختلــف مــردم نیــز تاش 
هــای فعــاالن رســانه ای بــه عنــوان مدافعیــن مدافعــان 
ســامت را ارج نهــاده و ایــن تــاش هــای شــبانه روزی و 
ــر افــکار عمومــی و  ــان را کــه جهــت تنوی مخاطــره آمیــز آن

ــی اســت مدنظــر داشــته باشــند. خیرخواهــی همگان
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سردار آزادی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت:
 ۴۷۵ کیلــو گــرم انــواع مــواد مخــدر اعــم از شیشــه و ســنتی در ســه مــاه اخیــر در اســتان 

کشــف شــده اســت.

ایــران  بــه  صداوســیما  خبرنــگار  صمــدی  احمــد 
اینترنشــنال پیوســت، مــزدک میرزایــی راهــی خــارج 
شــد، محســن افشــانی بازیگر ایرانی به دلیل انتشــار 
ویدئــو بــا اســلحه و چاقــو دســتگیر و روانــه زنــدان شــد، 
رامســین کبریتی بازیگر ســریال ســتایش  به شــبکه 
جم پیوســت، جزییات ارتباط نامشــروع مجری صدا 
و ســیما بــا دختــر جــوان، عکس های بی حجــاب آزاده 
نامداری در حال خوردن مشروبات الکلی در خارج از 
کشــور، تولــد فرزنــد رامبــد جــوان در کانــادا، پناهندگی 
مهــدی رســتم پور مجــری و کارشــناس کشــتی و وزنــه  
ــوان هنــر  ــرداری صــدا و ســیما ، کشــف حجــاب بان ب
پیشــه و پیوســتن بــه شــبکه هــای خارجــی، انصــراف 
ــی از حضــور  ــروغ رســانه مل برخــی از بازیگــران کــم ف
در صــدا و ســیما و ... اخبــاری از ایــن دســت کــه هــر 
از گاهــی در رســانه هــای مختلــف بــه چشــم مــی 
خوردنــد و بازتــاب هــای گســترده و البتــه متفاوتــی در 
کشــور دارنــد، حاکــی از نبــود سیســتم نظــارت بر رفتار 
ســتاره هــای مختلــف بــه ویــژه چهــره هــای شــاخص 
رســانه ملــی اســت. تجــرد، ازدواج و طــاق هــای مکــرر، 
کشــف حجاب یا حجاب نامناســب، داشــتن مواضع 
اپوزیســیونی و حتــی مخالفــت بــا حاکمیــت و نظــام، 
ــو هــا و تصاویــری خــاف عــرف جامعــه  انتشــار ویدئ
بــا حیوانــات خانگــی ، پوشــش نامناســب و حتــی بــا 
اســلحه و چاقــو، اظهــار نظــرات شــاذ و گاهــاً نادرســت 
و خــاف واقــع در خصــوص وضعیــت اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، تهدیــدی بــه کنــاره گیــری از 
حضــور در رســانه ملــی و ... بخشــی از مختصــات 
ویژگی های شخصی  برخی از بازیگران، هنرمندان ، 
مجریان و نویســندگان رســانه ملی اســت که البته با 

توجــه بــه میــزان دیــده شــدن یــا کســب درآمــد از ایــن 
رســانه بــا شــدت و ضعــف همــراه اســت!

ناگفتــه نمانــد کــه بــا وجــود تناقــض در رفتــار و گفتــار 
ً رفتارهــای آنــان بــا  ســتاره هــای رســانه ملــی ، معمــوال
کدخدا منشی و مصلحت اندیشی نا دیده انگاشته 
مــی شــود و پــس از مدتــی ممنــوع التصویــر شــدن یــا 
مجازات های مشــابه دوســتان دوباره به قاب جادویی 
بــاز مــی گردننــد مگــر اینکــه خودشــان قیــد بازگشــت 
بــه وطــن را بزننــد و در مقابــل حاکمیــت شمشــیر را 
از رو ببندنــد! وجــود همیــن سیاســت هــای دو گانــه و 
مصلحت اندیشــانه، در کنار نبود نظارت و مدیریت 
ســتاره هــا کــه در همــه جــای دنیــا مرســوم و متــداول 
اســت، باعــث شــده تــا هــر از گاهــی شــاهد رفتــار هــا، 
اظهار نظرات، مسافرت ها و برخوردهای خاف عرف 

از ســوی ایــن ســتاره هــا باشــیم.
و  مــدون  هــای  برنامــه  دنیــا  کشــورهای  همــه  در 
مشخصی برای کنترل ستاره ها و عدم سوء استفاده 
آنان از جایگاه و موقعیتی که به مدد رسانه و بودجه 
مردمــی بــه دســت آورده انــد، تنظیــم شــده اســت کــه 
یکــی از آنهــا در اصــول حرفــه ای ســاخت آثــار هنــری، 
حقوقــی نظیــر »حق تصویــر«، »حق شــهرت«، »حق 
تجاری ســازی و بازرگانی« می باشــد که بازیگران باید 
پــس از کســب شــهرت، در صــورت شــرکت در برنامــه 
هــای مختلــف  بــه ســازمان هــای رســانه ای بپردازنــد. 
امــا از آنجــا کــه در کشــور مــا اکثــر اوقــات ســرنا را از ســر 
گشاد آن می نوازیم، کار برعکس شده و گاهاً شاهد 
هســتیم بازیگــران، خواننــدگان، ورزشــکاران یا افــرادی 
کــه بــه واســطه حضــور در رســانه ملــی یــا قــاب آن بــه 
شــهرتی رســیده انــد از رســانه ملــی بابــت حضــور در 

برنامــه هــای مناســبتی ســکه یــا هدایای نقــدی طلب 
مــی کننــد و یــا اینکــه اساســاً حضــور در رســانه ملــی را 

تحریــم مــی کنند!
نبــود قراردادهــای حرفــه ای ایــن توهــم را در ســلبریتی 
هــا بــه وجــود آورده کــه پــس از کســب شــهرت، هیــچ 
فــرد یــا نهــادی حــق دخالــت در زندگــی شــخصی و 
خصوصــی آنهــا را نــدارد غافــل از اینکــه در برخــی 
کشــور هــا بــر روی مصاحبــه هــا، گفتــار و رفتــار و حتی 
صفحــه هــای شــخصی آنها کنتــرل و نظــارت اســت و 
بایــد بابــت گفتــار و رفتارشــان بــر اســاس قراردادهــای 
حرفــه ای کــه بســته انــد، پاســخگو باشــند. امــا در 
کشــور ما به دلیل فقدان قراردادهای حرفه ای و عدم 
پرداخــت مالیــات ، عــده ای از افــراد بــه شــهرت و ثروت 
ــن  ــه واســطه همی ــرده و ب ــدا ک ــادآورده ای دســت پی ب
ثــروت و شــهرت ، خــود را مجــاز بــه دخالــت بســیاری 
امــور، بــروز هــر گونــه رفتــار و اظهار نظر و حتی درگیری 
با پلیس و خبرنگار و ... می دانند. در تازه ترین مورد 
نیــاز بهنــوش بختیــاری در یــک پســت اینســتاگرامی 
بــا اســتفاده جــو ملتهــب جامعــه امــروز در حال تبلیغ 

یــک داروی ضــد کرونــا اســت!
در حقیقــت اگــر رســانه ملــی در قراردادهایــش بــه 
مفــاد بیــن المللــی و آیتــم هایــی نظیــر حق الشــهرت، 
حــق التصویــر و ... تکیــه می کــرد می توانســت جلــوی 
بــروز بســیاری از ایــن اتفاقــات را کــه تفــاوت »نقــش 
ــی از  ــا درآمدزای ــراد« ی ــا »خــود واقعــی اف بازیگــران« ب
طریــق شــهرت و چهــره شــدن آن هــا ایجــاد می کنــد، 

بگیرد.
هــر چنــد گهــگاه ایــن اتفــاق افتــاده اســت ولــی تعــداد 
آن بــه انــدازه ای کــم اســت کــه گویــی اتفــاق نیفتــاده 

اســت . به عنوان مثال مرحوم »فرج هللا سلحشــور« 
بــا »مصطفــی زمانــی« قــراردادی بســت کــه ایشــان تــا 
۵ ســال نتوانــد هــر فیلمــی کــه می خواهــد بــازی کنــد و 
آن فیلم هــا بــه نقــش یوســف پیامبــر لطمــه بزنــد؛ این 
مســأله را می تــوان بــا توجــه بــه تجربه هــای جهانــی در 
دیگر ســازمان های رســانه ای نیز مورد بررســی قرار داد 
کــه در درجــه اول بــه قراردادهــای ســتاره ها بازمی گــردد. 
آنکــه  واســطه  بــه  دنیــا  رســانه ای  ســازمان های  در 
»ســتاره« آخریــن حلقــه ارتبــاط ســازمان رســانه ای بــا 
مخاطــب اســت، قراردادهــای ویــژه ای بــا آن هــا تنظیــم 

وەك دەزانیــن لــە ئێســتادا ڤایرۆســی کۆڤیــد 
بــە ڤایرۆســی کرۆنــا ناســراوە  - ۱۹ کــە 
سەرانســەری جیهانــی گرتۆتــەوە و زەنگێکــی 
بــۆ  گەورەیــە  هەرەشــەیەکی  و  مەترســی 
کوردســتانیش  مرۆڤایەتــی،  کــۆی  ســەر 
بــەدەر نیــە لــەو مەترســیە ئەمــە ئەگــەر 
ــی  ــەر واڵتان ــۆ س ــت ب ــی بێ ــک مەترس جارێ
پێشــکەوتوی و خــاوەن ئەزمەن و سیســتەمی 
تەندروســتی! ئــەوە ســەدان هێندە و مەترســی 
ــۆ  ــاتبارە ب ــر و کارەس ــەیەکی گەورەت و هەرەش
ــودا  ــوپاس بۆخ ــی، س ــتان و هاواڵتیان کوردس
کەتــا ئێســتا و ئاســتێکی بــاش کوردســتان و 
خەڵکەکــەی لــەم ڤایرۆســە پارێــزراوە بــەراورد 
بــە زۆربــەی حکومــەت و دەوڵەتانــی جیهــان، 
ــی  ــا لۆژیک ــی ن ــت بەراوردێک ــرەدا نامەوێ لێ
ــا ،  ــن ، ئیتاڵی ــو ]چی ــی وەک ــوان واڵتێک ــە نێ ل
ئیســپانیا هتــد...[ بــە کوردســتان بکــەم، بەاڵم 

ــا  ــەو هەمــوو پێشــکەوتن و تەکنەلۆژی چیــن ب
بوارەکانــدا  تــەواوی  لــە  پێشــکەوتوەی 
ــر و  ــواری ئامێ ــە ب ــش ل ــی بەتایبەتی هەیەت
کــەل و پــەل و پێداویســتی نەخۆشــخانە و 
سیســتەمی تەندروســتیەوە، بــە توانــای بەرزی 
پزیشــکیەوە توشــی چــی کارەســاتێک بــوون، 
بــەاڵم ســوپاس بۆخــودا خەریکــە ئــەو قۆناغــە 
ــا و  ــن، هەروەهــا ئیتاڵی ــەواوی تێئەپەرێن ــە ت ب
ئیســپانیا دوو خــاوەن بەهێزترین سیســتەمی 
تەندروســتین لەســەر ئاســتی جیهان و ئەوروپا 
بــەاڵم ئێســتا دەبینیــن چــی کارەســاتێک لــەو 
واڵتانــە روو دەدات ئەمــە لەکاتێکــدا کــورد 
ــێکی  ــە! بەش ــەم نی ــان ک ــە هیچی ــی ل وتەن
گرینگــی زاڵبــون و بەرەنگاربونــەوەی چیــن 
و چینیــەکان بــۆ هاوخەمــی و دڵســۆزی و 
ــان  ــیارێتی پێکەوەی ــە بەرپرس ــتکردن ب هەس
ــزب  ــەت وحی ــی وحکوم ــەوە، هاواڵت دەگەرێت

و دەســەاڵت و ئۆپۆزســیۆن هەمــوو لەخەمــی 
ــا  ــەی ئیتاڵی ــوون، پێچەوان ــک داب واڵت و خەڵ
ســەرەتای  و  کاتــدا  تریــن  هەســتیار  لــە 
ــەکە،  ــەوەی ڤایرۆس ــاو بون ــەنەکردن و ب تەش
ــان  ــە ملی ــەو واڵت ــی ئ ــیۆن و حکومەت ئۆپۆزس
ــوو خەریکــی تۆمــەت  ــر ناب ــی یەکت ــەر مل لەب
ــوون  ــن ب ــقول گرت ــر و پاش ــی یەکت بارکردن
لــە یەکتــر دەرئەنجــام ئێســتا هەمــوان حاڵــی 

ــە!؟ ــن چۆن ــا دەبین ئێتاڵی
ــان  ــتانەکەی خۆم ــەر کوردس ــە س ــەر بێن ئەگ
خەریکــە هەمــان هەڵــەی ئیتاڵیــەکان دووبارە 
ــە  ــتان ل ــن کوردس ــە دەزانی ــەوە، ئێم دەکەین
چــاو وەزعــی ئاســی ناوچەکــە و جیهانــدا 
چەنــد شــلۆق بــوو کــە هێــچ کــەس بەخیلــی 
پێــدا نەدەبــرد، بــە تایبەتیــش لــە رووی 
تەندروســتی و بــێ ئیمکانیەتــی »داو دەرمان، 
نەخۆشــخانە، ئامێــر و کەل و پەلی پزیشــکی، 

تاقیگــەو پســپۆری پزیشــکی و هتــد..« خــودا 
بــەو رۆژە نــەکات ئەگــەر ئــەم ڤایرۆســە بــاو 
ــادات!  ــەم روو ن ــوا ئ ــت بەخ ــە پش ــەوە ک بێت
ئــەوکات قەبــارەی هەســت بــە قەبــارەی 
ــت، ســەرەرای  ــی دەکرێ مەترســی و زیانەکان
ــان لەســەر  ــی جدیم ــان ســەرنج و تێبین دەی
ــەوە،  ــەم کابینەش ــتان ب ــانیی کوردس بەرپرس
کورتیەکانــی  و  کــەم  نەیانتوانیــەوە  کــە 
پڕبکەنــەوە  جیــاوازەکان  ســێکتەرە 
بەتایبەتیــش ســێکتەری تەندروســتی کــە 
ئەمــە قســەی زۆر و جــدی هەڵدەگرێــت، 
بــەاڵم ئێســتا بەشــێوەیەکی گشــتی بــە 
هــۆی رێــو شــوێنەکانی خۆپارێــزی و پیدانــێ 
ــدی  ــودا و پابەن ــۆ خ ــوپاس ب ــەکان س رێنمای
پارێــزراوە،  زۆرینــەی خەڵــک کوردســتان 
بەتایبەتــش بریــاری قەدەغــەی هاتــوو چــۆ و 
داخســتنی شــوێن کار و فەرمانگەکان و موچە 

کاریگــەری نەرێنــی لــە ســەر ژیانــی هاواڵتیــان دروســتکردووە، 
ــوو  ــەی هات ــزی و قەدەغ ــەم خۆپارێ ــە، ئ ــە وانەبوای ــە خۆگ ک
چۆیــە بــە دڵنیــاوە مــن وای بــۆ دەچــم لــە ئەگــەری بەربــاوی 
ڤایرۆســەکە و پابەنــد نەبونــی هاواڵتیــان، حکومەت بەگشــتی و 
وەزارەتــی تەندروســتی بــاش دەزانێــت هەگبــەی چــی تێدایــە 
وچــی تێدانیــە بۆیــە باشــترین چارەســەر ئێســتا لــە جیهانــدا 

ــە. ــا خۆپارێزی تەنه
هێشــتا  کــەم  زۆر  کوردســتاندا  لــە  بۆخــودا  ســوپاس 
خەڵکانێــک هــەن ئومێــدی بونیــاد نانــەوەی نیشــتمان و 
دەوڵەتداریــان لــێ دەکرێــت، هەندێــک شــار و شــوێن هەیــە 
ــەر و  ــە فەرمانب ــەونخونی زۆر ب ــۆری و ش ــی و خەمخ یەکتیم
کاربەدەســتەکانیەوە دیــارە مەگــەر لــە نزیکــەوە بیــان ناســیت 
ــدە  ــە، هەرچەن ــزب و ئادۆلۆژیایەک ــی حی ــەر بەچ ــت س بزانی
ــتر  ــیە باش ــگای دڵخۆش ــەاڵم جێ ــن، ب ــژدا کەم ــە رێ ــە ل ئەمان
وایــە پشــتیوانیان لــێ بکرێــت و ئەزمونیــان لــێ وەربگرترێــت، 
ــەی  ــە زۆرین ــەوە ک ــە بەداخ ــێکی دیک ــدا بەش ــان کات ــە هەم ل
زۆرینــەی  ئۆپۆزســیۆنن  و  دەســەاڵت  حیزبەکانــی  نێــو 
ــە  ــتچەماندنەوە ل ــک دەس ــتەحقن، خەری ــەخۆر و ناموس مش
ــی و  ــەوەی ناوچەگرێت ــرن، خەریکــی تۆخکردن ــی یەکت زەویدان
بەخشــینەوەی تۆمەتــن، خەریکــن یــاری بــە هەســت و ســۆی 
خەڵــک دەکــەن، کــە رەنگــە ئــەو بەرپرســی ٪۸۰ی ئەو هــەژاری 
و نەگبەتــی و بێــکاری و بــێ مووچەیــی خەڵــک بێت، ســەرەڕای 
ــە  ــی میری ــوو فەرمانبەرێک ــی رەوای هەم ــە ماف ــەوەی موچ ئ
دەبێــت لــە کات و ســاتی خۆیــدا پێــی بدرێــت، ئەمــە بکەیــت 
بــە دەســتکەوت! تــۆی گیرفانپــڕی ناموســتەحەق بێیــت، بێئاگا 
لــەوەی کەخەڵــک زۆر لــەوە هۆشــیارترە کــە ئەمــرۆ جەنابــت 
بەقســەی ســواو بێــکاردار خەریــک موزایــەدە و ســواڵی دەنــگ 
و بانگەشــەی هەڵبــژاردن بێــت، عەیبەیــە میللەتێــک و واڵتێــک 
ــی  ــە گیرفان ــە ب ــر ئەوەی ــەوەش عەیبت ــت، ل ــی بێ ــە حاڵ ئەم
پــڕی گەندەڵیتــەوە بێیــت لــەوە زیاتــر بــاری سەرشــانی 
هاواڵتیــان گرانتربکەیــت، ئێســتا کاتــی ئــەوە نیــە، بەڵکــو کاتی 
بەخــۆدا چونــەوەو خۆرێکخســتنەوەیە، کاتــی بڕیــارە قــورس و 
کاریگەرەکانــە، بۆیــە لێــرەوە داوا دەکــەم هەمــوان پێکــەوە کرۆنا 
بکەیــن بــە دەرفەتێــك بــۆ بــە خــۆدا چونــەوە و بونیاتنانــەوەی 

نیشــتمان.

می شــود کــه در آن »حــق شــهرت«، »حــق تصویــر«، »حــق مالکیــت 
معنوی«، »حق تبلیغات و تجاری سازی برند« و... لحاظ می شود و حتی 
در برخــی قراردادهــا »لــزوم رعایــت چارچوب هــای ایدئولوژیــک ســازمان 
رســانه ای« نیــز گنجانــده می شــود کــه در صــورت تخطــی از آن ، ســازمان 
رســانه ای، برخــورد حقوقــی الزم را انجــام مــی دهــد. ایــن برخــورد ها به دلیل 
شــفافیت در فضــای رســانه ای بــرای مخاطــب قابــل قبــول بــوده و همــواره 
حــق را بــه ســازمان رســانه ای می دهنــد. در حقیقــت ســازمان های رســانه ای 
همواره در چند چالش »اقتصادی و بازرگانی«، »سیاسی« و »فرهنگی و 
اجتماعــی« بــا ســتاره های خــود قــرار دارنــد، امــا قراردادهــای حقوقی محکم 
و الزم االجرایــی کــه بــا آن هــا می بندنــد باعــث می شــود ســتاره هــا نتواننــد 

خــارج از چارچوب هــای ســازمان رســانه ای عمــل کنــد.
بــه عنــوان مثــال رعایــت اصــول حرفــه ای در در مجموعــه بــزرگ و معتبــری 
نظیــر هالیــوود تــا آنجاســت کــه حتــی روی جمــات آنــان نظــارت اســت و 
هنرمنــدان حــق هــر گونــه اظهار نظر یا بیان هر مطلبــی را ندارند. به عنوان 
مثــال »تــام هنکــس« بازیگــر نامــدار و صداپیشــه شــخصیت »وودی« در 
داســتان اســباب بازی در مصاحبــه ای می گویــد از او ســوال شــد آیــا در حــال 
ســاخت داســتان اســباب بازی ۴ هســتید و او گفــت: بلــه! و فــردای آن روز 
وکیــل دیزنــی بــا وی تمــاس گرفــت و بــه او گوشــزد کــرد در قــراردادش ذکــر 
ــوود انجــام می دهــد  ــا هالی ــه ب ــاره کاری ک ــدارد درب ــه حــق ن شــده اســت ک

صحبــت کند.
این مسأله تنها مختص سازمان های رسانه ای نیست، بلکه در هر حوزه ای 
که شهرت ایجاد می شود، این قوانین لحاظ می شوند. کریستیانو رونالدو 
بهتریــن فوتبالیســت جهــان در ســال هــای اخیــر، هنــگام بســتن قــرارداد بــا 
باشــگاه ها حــق مالکیــت تصویــر خــود را بــرای خــود نگــه داشــت و اعــام کــرد 
رســانه Mint حقــوق تصویــری او را بــه دســت گرفتــه اســت و هیچ کــس حــق 

اســتفاده از تصویــر او را بــدون اجــازه ایــن ســازمان رســانه ای نــدارد.
نپرداختــن مالیــات واقعــی و مشــخص نبــودن میــزان درآمــد ســتاره هــا بــه 
ویــژه در جشــن امضاهــا، افتتاحیــه هــا، مراســم و برنامــه هایــی کــه در خارج 
از رســانه ملــی برگــزار مــی گــردد و از آنهــا بــه عنــوان مجری یا مهمــان دعوت 
مــی گــردد، از دیگــر چالــش هــای اقتصــادی موجــود اســت. بــه عنــوان مثال 
یکی از هنرپیشگان درجه دو سینما و رسانه ملی برای شرکت در جشن 
یــک محصــول در شــمال کشــور 7 میلیــون تومــان بــرای حضــور بــه عنــوان 
مهمان و 12 میلیون تومان دستمزد در صورت مجری گری به هماره بلیط 
رفــت و برگشــت هواپیمــا و اســکان در هتــل مطالبــه نمــود! ایــن درآمــد های 
بــادآورده و فاقــد مالیــات در کنــار عــدم پرداخــت حــق الســهم رســانه ملــی از 
شــهرتی کــه بــه ایــن افــراد هبــه کــرده ، باعــث شــده تــا ادبیــات یــا بــه عبارتــی 
ژانــر جدیــدی در رفتــار برخی ســتارگان رســانه ملــی ) اعــم از بازیگر، مجری، 
کارشــناس، حتی فوتبالیســت های ســرخابی و ( ایجاد شــود و آنها خود را 
تافتــه جــدا بافتــه بداننــد که ماحصــل آن بروز ساختارشــکنی هایی خاف 
عــرف و زندگــی اکثریــت جامعــه باشــد کــه نمونــه هایــی از آن را در ابتــدای 

ایــن مقــال مــرور کردیم.
شــاید اگــر گرداننــدگان مجموعــه چنــد هکتــاری صــدا و ســیما در انتخــاب 
افــراد و بســتن قــرارداد بــا بازیگــران، مجریــان ، نویســندگان و ...  کمی حرفه 
ای تر عمل کنند و مفاد و نکات حقوقی بین المللی را نیز مطالعه کنند، 

مانــع از بــروز چنیــن رویدادهــا و رفتارهایــی در جامعه شــوند.

بارهــا و بارهــا طعــم تلــخ طمــع و آرزوی پــول بــی زحمت  

داشــتن را چشــیده ایم اما هنوز سالهاســت که با این 

رویــا خــواب مــی رویــم کــه شــاید این بــار از طریق  قرعه 

کشــی  برچســب درب یــک محصــول غذایــی مثــل 

ســس مایونــز یــا چــای و ... زندگــی مــا متحــول شــود !

راســتی مگــر یــک شیشــه ســس مایونــز یــا یــک بســته 

ــه شــرکت  چــای خشــک چقــدر ســودآوری داشــته ک

تولیــد کننــد ایــن حجــم از درآمــدش را بــرای هدیــه 

ــه مشــتریان وعــده مــی دهــد ؟  دادن ب

بــه نظــر مــی رســد جایــی از کار مــی لنگــد ، یــا آنقــدر 

گــران حســاب کــرده انــد کــه امــکان دادن ایــن چنیــن 

وعــده هایــی برایشــان میســر شــده و یــا اصــا قــرار 

نیســت بــه چنیــن وعــده هایــی عمــل کننــد کــه در هــر 

دو صــورت خســارت بــه مصــرف کننــده و مــردم اســت . 

تولیدکننــدگان بــا شناســایی نیــاز مصــرف کننــدگان و 

کشــش بــازار بایــد تــاش کنند محصولی بــا کیفیت را 

عرضــه کننــد و بــه ســود برســند . چیــزی کــه راه را بــرای 

ــاز مــی کنــد  ــازار ب ورود و پایــداری یــک محصــول در ب

کیفیــت اســت نــه وعــده هــای توخالــی و ایجــاد نیــاز 

کاذب بــا وعــده ی جایــزه !

ایــن غــول هــای چــراغ جــادو کــه تبلیغــات بازرگانــی از 

طریــق رســانه های مختلــف تــاش مــی کننــد تــا مــردم 

را بــه آن هــا امیــدوار کننــد بیــش از آنکــه برآمــده از 

فرهنــگ تولیــد و تــاش باشــد ، ریشــه در تــن پــروری و 

امیــد بســتن بــه »امــا« و »اگــر« دارد . 

آنچــه پیــش از ایــن از تــاش ، تولیــد و صرفــه جویــی 

انتظــار مــی رفــت حــاال از مصــرف و مصــرف بیشــتر 

انتظــار مــی رود! 

وعــده ی یــک ســفر تفریحــی بابــت خریــد و مصــرف 

انــدازه مســکن  یــک بســتنی! جایــزه ای در حــد و 

ــا  ــا خریــد یــک بســته پــودر لباسشــویی ،ی و خــودرو ب

جایــزه هــای نقــدی بــا خریــد و مصــرف یــک کاالی 

مصرفــی دیگــر مثــل چــای و ...

امــا شــاید عیــب کار جــای دیگــری هــم باشــد ، حــاال 

کــه حداقــل هــای یــک زندگــی مطلــوب ، مثــل داشــتن 

خانــه ، خــودرو ، توانایــی ســفر تفریحــی و داشــتن 

یــک کســب و کار  انــدازی  بــرای راه  ســرمایه کافــی 

معمولــی و خــرد، تبدیــل بــه آرزو هــای بــزرگ و دســت 

نیافتنــی شــده ، شــرکت هــای تجــاری تــاش مــی کنند 

بــا نــام بــردن از ایــن آرزو هــا از آب گل آلــود ماهــی 

بگیرنــد و بــا امیدهــای کاذب ، مشــتری را ترغیــب بــه 

خریــد کننــد .

از طرفــی بزرگتریــن مدعــی در فضای رســانه ای کشــور 

ــل صــدا و ســیما کــه  ، یعنــی دســتگاه عریــض و طوی

ترویــج  و  مــردم  صــدای  انعــکاس  مدعــی  همیشــه 

فرهنــگ اصیــل ایرانــی- اســامی بــوده ، مــروج اصلــی 

فرهنــگ خریــد کاالهایــی اســت کــه قــرار اســت یــک 

شــبه بــا یــک بطــری نوشــیدنی گازدار زندگــی مشــتری 

را عــوض کنــد!

شــاید در کنــار ادعــای ترویــج شــعار هــای مشــوق تولید 

ــوای خــود  ــه محت ــر باشــد رســانه هــا ، نگاهــی ب ، بهت

ــی  ــرای کاالهــای ایران ــده شــدن را ب کــرده و فرصــت دی

بــه شــکلی فراهــم کننــد کــه کیفیــت بیشــتر ، شــانس 

بیشــتری بــرای دیــده شــدن پیــدا کنــد.

هــدف مــن از ایــن یادداشــت ایــن بــود کــه بگویــم حــاال 

کــه اغلــب رســانه هــا و حتــی پرادعــا تریــن آنهــا تنهــا 

بــه فکــر کســب در آمــد از طریــق پخــش آگهــی هــای 

تبلیغاتــی اســت ، بــه قــول معــروف شــنونده باید عاقل 

باشــد و بــه امیــدواری هــای واهــی دل نبنــدد و از خرید 

کاالهایــی کــه قصــد دارنــد بــه نــام دادن جایــزه ، جیــب 

مــردم را خالــی کننــد ، دســت بردارنــد .

حــاال همیــن را مــی توانیــد تعمیــم بدهیــم بــه خیلــی 

چیزهــای دیگــر و فرامــوش نکنیــم کــه از یــک ســوراخ 

نبایــد دوبــار گزیــده شــد چــرا کــه اگــر کســی یــک بــار 

ــه مــا دروغ گفــت و فریبمــان داد ،  ــه ب و در یــک زمین

پــس بارهــا و بارهــا ممکــن اســت ایــن کار را تکــرار کنــد.

پــس از همینجــا تمریــن کنیــم کــه دســت از هــرآن چــه 

کــه بــا ادعــای مــال بــادآورده و تغییــر یــک شــبه بــه 

ســراغ مــا مــی آیــد برداریــم !

نویسنده:
 وحید حاج سعیدی

مدیریت ستاره های رسانه ملی بر عهده کیست؟!

خەبات بۆ ژیان

رویای برنده شدن با سس مایونز!

یادداشت

در کشــور مــا بــه دلیــل فقــدان قراردادهــای حرفــه ای و عــدم پرداخــت مالیــات ، عــده ای از افــراد بــه شــهرت و ثــروت بــادآورده ای دســت پیــدا کــرده و بــه واســطه همین 
ثــروت و شــهرت ، خــود را مجــاز بــه دخالــت بســیاری امــور، بــروز هــر گونــه رفتــار و اظهــار نظــر و حتــی درگیــری بــا پلیــس و خبرنــگار و ... مــی داننــد. در تــازه تریــن مورد 

نیاز بهنوش بختیاری در یک پســت اینســتاگرامی با اســتفاده جو ملتهب جامعه امروز در حال تبلیغ یک داروی ضد کرونا اســت!
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علل عمده پیدایش حاشیه نشینی 

 کمــی در آمــد روســای خانــوار و بــاال بــودن بهــای زمیــن و هزینــه 

ســاخت و ســاز رســمی و گرانــی اجــاره بهــا .؛ نداشــتن زمیــن موجــب 

گریز ســاکنین آن از زادگاه های خویش و ســرازیر شــدن آنها بســوی 

شــهر هــا مــی شــود و هزینــه بــاالی زندگــی شــهری موجــب پدیــد 

آمــدن کانــون هــای حاشــیه نشــینی مــی شــود. 

 عامــل دیگــر، قطعــه بنــدی هــای بــزرگ زمیــن اســت کــه موجــب 

افزایــش قیمــت زمیــن شــده و امــکان خریــد زمیــن توســط افــراد کــم 

در آمــد و بــی بضاعــت گرفتــه مــی شــود و بناچــار بــه مناطــق حاشــیه 

نشــینی پنــاه مــی برنــد. 

فقدان منطقه بندی و کاربری نا مناسب زمین. 

 مهاجــرت، از عوامــل موثــر در شــکل گیــری حاشــیه نشــینی اســت 

مهاجــرت اعــم از مهاجــرت افــراد از روســتاها و شــهر هــای کوچــک 

بــه شــهر هــای بــزرگ و نیــز مهاجــرت افــراد از هســته داخلــی شــهر بــه 

حواشــی آن مــی باشــد. 

 در شــکل گیــری مناطــق حاشــیه نشــینی حداقــل در گســترش آن 

نقــش و تاثیــر عملکــرد ادارات و دســتگاههای دولتــی و عمومــی را 

نبایــد نادیــده گرفــت. 

 اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی 

  ســیمای نامطلــوب : عمــده تریــن نمــاد جهانــی حاشــیه نشــینی 

ســیمای نامطلــوب آن اســت کــه احســاس و وجــدان و دیــدگان آدمــی 

را مــی آزارد، ســاختمانها تخریــب شــده و فرســوده شــده نشــان مــی 

دهــد. گذرگاههــا ومعابــر پرپیچ وخــم و کــم عــرض بــوده و معمــوال راه 

دسترســی خودروهــای امــداد اعــم از آتش نشــانی، اورژانــس و پلیــس 

در مواقــع بــروز حــوادث و خطــرات وجــود نــدارد. 

  پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سامتی : حاشیه نشین ها 

فاقــد بهداشــت عمومــی و خصوصــی در حــد وانــدازه اســتانداردهای 

جهانــی و حتــی ملــی هســتند .   فقــدان شــغل رســمی و در آمــد 

کافی : اکثر خانواده های حاشــیه نشــینی شــغل رســمی برای تامین 

معــاش خــود ندارنــد و چــون ایــن افــراد عمومــا فاقد مهــارت وتخصص 

و ســرمایه گــذاری مــی باشــند بــه مشــاغل کاذب روی مــی آورنــد. 

  وجــود خــرده فرهنــگ هــای خــاص مناطــق کوچــک : در مناطــق 

حاشــیه نشــین خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک هر یک از 

خانوارهــا کــه قبــا ســاکن آن بودنــد مشــاهده مــی شــود. ایــن فرهنــگ 

هــا بســیار دیــر جــذب فرهنــگ هــای شــهری مــی شــوند و ایــن امــر و 

نیــز فقــر فرهنگــی افــراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعــی را در 

انهــا بــرای اجــرای برنامــه هــای مختلــف اجتماعــی، چــون بهداشــت و 

تنظیــم خانــواده و غیــره مشــکل مــی کنــد. 

  اعتیــاد : از عوامــل گرایــش بــه اعتیــاد، بیــکاری، فقــدان برنامــه 

صحیــح جهــت پــر کــردن اوقــات فراغــت اســت. 

تأثیر حاشیه نشین ها برای تهدید امنیت اجتماعی 

ارتــکاب جــرم هســتند،   حاشیه نشــین ها جــزء مناطــق مســتعد 

فقــدان نظــارت امنیتــی کافــی وجــود تعــداد زیــادی افــراد نیازمنــد 

و بیــکار، ســطح پاییــن ســواد، فقــدان روشــنایی کافــی در معابــر و 

وضعیــت جغرافیایــی بعضــی مناطــق همــه باعــث می شــود مجرمین 

بــه راحتــی در آنجــا پنــاه گیرنــد و تــا زمانــی کــه ایــن عوامــل زمینه ســاز 

ــد.  ــن مناطــق بالقــوه جرم خیــز خواهنــد مان وجــود داشــته باشــد ای

 جوانــان حاشیه نشــین بــا فرهنــگ ویــژه روزهــا عــازم مرکــز شــهر 

می شــوند تــا کاری دســت و پــا کننــد. بــا توجــه بــه فقــدان تخصــص 

و آمــوزش کافــی، عمدتــاً بــه کار در مشــاغل کاذب مــی پردازنــد و بــه 

ــد.  ــدة فعالیــت هــای شــهری در مــی آین ــه صــورت زائ ــن ترتیــب ب ای

ایــن مشــاغل غیــر تخصصــی و زائــد خــود بــه عنــوان یــک عامــل 

ســوق دهنــده بســوی جــرم عمــل مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال در یــک 

مطالعــه مربــوط بــه مشــاغل افــراد معتــاد، همــة افــراد نمونــه مشــاغل 

ــر تخصصــی داشــتند.  کاذب و غی

 جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم: 

 قطعــا در وقــوع جــرم محیــط اعــم از محیــط اجتماعــی و محیــط 

زندگــی تاثیــر بســزایی دارد. و ایــن امــر بــه اثبــات رســیده و در حــال 

ــان آن را مــورد  حاضــر جــرم شناســان، جامعــه شناســان و حقوقدان

پذیــرش قــرار داده انــد و نظریــات و نتیجــه تحقیقاتــی کــه انجام شــده 

و بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد مبیــن تاثیــر گــذاری محیــط در وقــوع 

جرایــم مــی باشــد.

 اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی 

 ســرقت: ســرقت از جملــه جرایــم علیــه امــوال اســت و جــرم شناســان 

عللــی را بــرای آن برشــمرده اند از جملــه فقــر و نیــاز مالــی، بیــکاری، 

اعتیــاد، انتقــام جویــی و کینــه و حســد. بیشــتر علــل یــاد شــده را مــی 

تــوان در مناطــق حاشــیه نشــین مشــاهده نمــود. 

  قتــل عمــد: تعــارض خــرده فرهنــگ هــا، خصومــت و اختافــات 

دیرینــه، ســودجویی و تحصیــل امــوال، جریحــه دار شــدن غیــرت 

و آبــرو و نــزاع هــای اتفاقــی و اعتیــاد از جملــه علــل وقــوع قتــل مــی 

باشــد. ایــن علــل و عوامــل بــه روشــنی در مناطــق حاشــیه ای قابــل 

رویــت مــی باشــد.. 

ــم شــایع در مناطــق حاشــیه ای  ــزاع هــای دســته جمعــی: از جرای  ن

مــی باشــد چــون ســاکنین ایــن مناطــق معمــوال مهاجریــن می باشــند 

و معمــوال در یــک محــل و در نزدیــک هــم ســکنی مــی گزیننــد و در 

مواقعــی بــه ســبب درگیــری هــای جزئــی حــادث شــده بیــن دونفــر و 

حتــی کــودکان نــزاع هــای دســته جمعــی شــدیدی کــه معمــوال منجــر 

ــه کشــته و زحمــی شــدن عــده ای از منازعــه کننــدگان مــی شــود،  ب

رخ مــی دهــد. 

ــع  ــی: توزی ــروش مــواد مخــدر و مشــروبات الکل ــد و ف ــاد و خری  اعتی

مــواد مخــدر در ایــن مناطــق بــه راحتــی امــکان پذیــر اســت و آن هــم 

ناشــی از احســاس امنیتــی اســت کــه توزیــع کننــدگان ایــن مــواد در 

آن مناطــق دارنــد. و بلحــاظ فقــر علمــی و آگاهی ســاکنین این مناطق 

و بیــکاری وســیع و جهــت رهایــی یافتــن مقطعــی از برخــی فشــارهای 

روحــی و غیــره میــل بــه اســتعمال مــواد مخــدر در ایــن مناطــق بیشــتر 

مــی باشــد. 

 راهکارهای مناسب برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی 

ــی  ــه دو اصــل توجــه داشــت: یکــی ریشــه یاب ــد ب ــه بای ــن زمین در ای

واقعیــت  دیوانــدره  ،شــهر   ۱۳۹۷ ســال  شــهریور   ۱۲  

تلخــی را بــه خــود دیــده کــه دل هــر انســانی را براســتی 

جریحــه دار مــی کــرد. مــردم شــهر هماننــد دیگــر روزهــا 

ســرگرم دغدغــه هــای زندگــی خــود بودنــد. یکی مشــغول 

دستفروشــی، اون یکــی مغــازه داری و دیگــری پیگیــر 

زندگــی....... مشــکات 

از  یکــی  بــه  کــه  کودکــی  شــلوغی  و  همهمــه  ایــن  در 

مشــغول  بــود  زده  تکیــه  شــهر  خیریــه  صندوقهــای 

گدایــی بــود. عــده ای بــی تفــاوت رد شــده ، عــده ای هــم 

معصومیــت ایــن کــودک را دیــده و فقــط بــا نــگاه کــردن 

خشــک و خالــی از وی مــی گذشــتند.

ــگار تنهــا دوســتی کــه  ــه آســمان زل زده ان کــودک ســر ب

داشــت خــود خــدا بــود. تصویــر عجیبــی بود بایــد همه ی 

مــا آنجــا  بودیمــو درد دل ایــن کــودک شــنیده و حــس می 

کردیــم کــه چــه ســیمای معصومانــه ایی دارد.  متأســفانه 

کســی نبود هم صحبت وی باشــد. ناچار زل به آســمان 

، خــدا را دوســت تنهاییهــای خویــش قــرار داده و با خدای 

خویش شــاید ســواالتی اینچنینی داشــت :

❤  طنــازی نــوازش دســتهای پدرومــادرش کجاســت کــه 

کــودک ۱۰ســاله اشــون را آرام کنــد.

❤  بــرآوردن آرزوهــای پرپرشــده اش کیســت پاســخگو 

باشــد.

❤  ایــن چــه طالــع وسرنوشــت شومیســت کــه در ایــن ایــام 

کودکــی بــا آن گرفتــار شــده اســت.

بــه آســمان  کــودک نگاهــش  نامبهــم  درایــن گیــرودار 

دوختــه شــده بــود. شــاید فرجــی حاصل شــود و این همه 

خیــاالت را کســی جوابگــو بــوده و رنــج این همه بی کســی 

را مرهــم نهــد. کــودک در ایــن فکــر و خیــال بــود ، ناگهــان 

فــردی بــا خانومــش از ماشــین پــرادو پیــاده و بــه ســمت 

صنــدوق خیریــه ایــی کــه کــودک ناامیــد قصه ی مــا به آن 

تکیــه زده بــود حرکــت کــرد. ایــن صحنــه را عکاســی مــی 

بایســت بــود تــا آن لحظــه را شــکار کنــد. امــا متاســفانه 

هماننــد هــزاران لحظــه ای کــه در ایــن شــهر اتفــاق مــی 

افتــاد کســی نبــود ایــن لحظــه ی آنــی رو ثبــت کنــد. بــه 

هــر روی شــخص متمــول بــا ژســت خاصــی بــا همســرش 

اســکناس ده هــزار تومانــی را بــه داخــل صنــدوق خیریــه 

انداخــت. غافــل از اینکــه بدانــد پســر بچــه ایــی کــه 

گدایــی مــی کــرد نگاهــش بــه دســتان ایــن آدمــی بــود کــه 

بــا خانمــش پــول را بــه صنــدوق خیریــه انداختــه بودنــد. 

چیــزی کــه براســتی جالــب اســت اینــه کــه خانــم و آقا این 

پســربچه را دیــده بودنــد امــا ایــن کمــک و دلخوشــی را را 

از وی دریــغ کــرده بودنــد. 

می بایست همه ی ما :

می بودیم !!!

می دیدیم !!!

و باالخــره نظــاره مــی کردیــم تــا واقعیــت هــای اینچنینــی 

را حــس کــرده تــا تلنگــری شــود بــرای همــه ی مــا کــه 

بدانیــم و درک کنیــم کــه : »چراغــی کــه بــه منــزل رواســت 

براســتی بــه مســجد حــرام اســت.«

حاشــیه نشــینی یــک پدیــده اجتماعــی اســت و ایــن پدیــده اختصــاص بــه عصــر فعلــی نداشــته و ریشــه در ادوار و اعصــار گذشــته دارد و ایــن پدیــده هــم در کشــورهای توســعه 
یافته و هم در کشــورهای در حال توســعه وجود داشــته ودارد. و تنها تفاوت آن در کشــورهای توســعه یافته با کشــورهای در حال توســعه، از حیث ریشــه های تاریخی بوجود 
آورنــده آن و رفتــار کالبــدی و اجتماعــی آن مــی باشــد.   صاحــب نظــران و کارشناســان مســائل شــهری تعاریــف متعــددی از حاشــیه نشــینی ارائــه کــرده انــد. برخــی عقیــده دارنــد 

حاشــیه نشــینان کســانی هســتند کــه در محــدودة اقتصــادی شــهر زندگــی مــی کننــد ولــی جــذب نظــام اقتصــادی و اجتماعی نشــده اند.

مشــکات اجتماعــی نظیــر حاشــیه نشــینی و دیگــری برنامــه ریــزی علمــی 

بــر طــرف نمــودن موانــع وعوامــل پیدایــی و گســترش یــک پدیــده  بــرای 

اجتماعــی اســت. 

 در برخــورد بــا پدیــده حاشــیه نشــینی بایــد بــه جــای توجــه بــه معلول،بــروز 

علــت هــا را مــورد بررســی قــرار داد و بــا برنامــه ریــزی جامــع و علمــی بــرای 

بــر طــرف کــردن ایــن پدیــده تــاش کرد.بنابرایــن امــکان از بیــن بــردن ایــن 

معضــل اجتماعــی وجــود دارد بــه شــرط اینکــه شــناخت و برنامــه ریزی علمی 

جانشــین برنامــه ریــزی مقطعی،ظاهــری و یــا ســاده پنــداری شــود. 

اختــاف ســطح توســعه در زمینــه هــای اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی میــان 

شــهر و روســتا یکــی از عوامــل عمــده مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها و در 

نتیجــه بــروز گســترش پدیــده حاشــیه نشــینی اســت و تــا زمانــی کــه ایــن 

اختــاف ســطح از بیــن نــرود، همچنــان مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها و نیــز 

ایجــاد مناطقــی بــه نــام حاشــیه ادامــه دارد. 

 از بیــن بــردن اختــاف ســطح میــان روســتا و شــهر بدیــن معنــا نیســت کــه 

روســتا هــا بــه شــهر تبدیــل شــوند و یــا همــه امکاناتــی کــه در شــهر هــا وجــود 

دارد بایــد در روســتاها فراهــم شــود بلکــه بایــد امکانــات در زمینــه هــای یــاد 

شــده کــه موجــب ایــن اختــاف ســطح گردیــده در معیــاری معقــول و مناســب 

در روســتا ایجــاد شــود تــا موجــب اقامــت و مانــدگار روســتاییان در روســتاها و 

نیــز مانــع مهاجرتهــای انبــوه آنــان بــه شــهرها شــود. 

 پیشــنهاد و راهکارهــا جهــت پیشــگیری و کاهــش جــرم در مناطــق حاشــیه 

نشــینی 

  ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیات و سعی 

در تطبیق منازل و محات با اصول و معیارهای شهرســازی صورت پذیرد. 

 احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترســی آســان و فوری 

پلیــس و نیروهــای انتظامــی و امنیتــی و اکیــپ هــای امــداد مثــل خودروهــای 

آتــش نشــانی و اورژانــس و غیــره را فراهــم نمایــد. 

 ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر. 

  بــاال بــردن ضریــب امنیتــی مناطــق یــاد شــده توســط مراجــع انتظامــی و 

امنیتــی تعطیلــی ســریع مراکــز صنفــی فاقد مجــوز و پروانه کســب و الزام آنها 

جهــت اخــذ مجــوز و پروانــه کســب و الــزام آنهــا جهــت اخــذ مجوزهــای الزم و 

ســپس نظــارت کامــل و دقیــق نســبت بــه فعالیــت مراکــز یــاد شــده و برخــورد 

قاطــع بــا افــراد متخلــف توســط واحدهــای اماکــن عمومــی نیــروی انتظامــی. 

  زیباســازی ظواهــر ســاختمان هــا و بناهــای موجــود در ایــن مناطــق چــرا کــه 

ثابــت شــده مســکن بــد و کثیــف تاثیــر در وقــوع جــرم دارد. 

ــات فراغــت    ایجــاد فضاهــای تفریحــی و فراغتــی ســالم جهــت پرکــردن اوق

ســاکنین مناطــق حاشیه نشــین. 

 بازرسی و نظارت کافی کارشناسان بهداشت و محیط زیست از مناطق حاشیه 

نشینی و جلوگیری از انجام اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست. 

 در تصویــب طــرح هــا و برنامــه هــای و پــروژه هــای مهــم شــهری از نظریــه جامعه 

شناســان، حقوقدانان و علی الخصوص جرم شناســان اســتفاده شــود. 

جوانان حاشیه نشین 
با فرهنگ ویژه روزها 

عازم مرکز شهر 
می شوند تا کاری 
دست و پا کنند. 

با توجه به فقدان 
تخصص و آموزش 
کافی، عمدتاً به کار 

در مشاغل کاذب 
می پردازند و به این 

ترتیب به صورت 
زائدة فعالیت های 
شهری در می آیند. 

زهره نادری مقدم   

عبدهللا مرادی ، دیواندره

حاشیه نشینی، یاحاشیه رانی زمخی برچهره شهرها

واقعیتی از جنس درد براساس داستان واقعی 
در شهرستان دیواندره

فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اعالم کرد:

 بهره مندی 540 واحد صنعتی در استان از گاز طبیعی

حاشیه  
نشینی

نتیجه گیری 
 

آنچــه کــه اکنون بعنوان حاشــیه نشــینی شــناخته شــده جــزء جریــان دیر 

پــا و تاریخــی مهاجــرت جمعیتــی جویــای کار و رفــاه و گریزان از روســتاها و 

شــهرهای کوچــک بلحــاظ دافعــه هــای آن و نیــز پــس رانــده شــدن فقــرا از 

درون شــهرها بــه حاشــیه آن، چیــز دیگــری نیســت و ایــن فراینــد معلــول 

طبیعی توسعه است و تا زمانی که حاشیه ها در برابر شهرها قرار گیرد 

حاشــیه نشــینی پدیــده ای ناهنجــار و ناپذیرفتنــی اســت ولــی زمانــی کــه 

به پیشــینه تاریخی این پدیده نگریســته شــود آن را یک جریان دائمی، 

مانــدگار و گریــز ناپذیــر و حتــی بــه عقیــده برخــی کارشناســان الزم و مفید 

بــرای توســعه مــی دانند. 

پــس ایــن عقیــده کــه بایــد مناطــق حاشــیه نشــینی را تخریــب کــرد قابــل 

دفاع نمی باشــد و می بایســت با ســاماندهی آن و فراهم کردن امکانات 

مــورد نیــاز بــرای حاشــیه نشــینان و کــم کــردن فاصلــه و خــالء موجــود بیــن 

آنها و شهرنسینان اقدام کرد و این امور که از لوازم و مقدمات پیشگیری 

و کاهش میزان جرایم در این مناطق اســت امکان پذیر نمی باشــد مگر 

با مشــارکت و همکاری و همدلی کلیه دســتگاه های مســئول.

ــه    مــن   چــه   کــردی ــال   پروان ــا   ب ــو  ب ت

تــو   بــا  حســرت  شــانه   مــن  چــه   کــردی

ــا    قلــب   ویرانــه  مــن  چــه   کــردی تــو  ب

ــه  مــن   چــه   کــردی ــال   پروان ــا    ب ــو   ب ت

مــرا خســته کــردی و  خــود خســته  رفتــی

ســفر   کــرده  بــا   خانــه  مــن   چــه   کــردی

جهــان  مــن   از  گریــه ات  خیســه   بــاران

تــو   بــا  ســقف  کاشــانه  مــن   چــه   کــردی

اداره کل  آموزش و پرورش استان کردستان در نظر دارد. 

مکان  مازاد بر نياز مرکز درماني فرهنگيان استان کردستان را جهت فعاليت داروخانه  از طريق 

مزايده به صورت اجاره درسال 1399 واگذار نمايد لذا براي کسب آگاهي بيشتر و دريافت 

اوراق مزايده  و بازديد از مکان مورد نظر از تاريخ نشر اين آگهي حداکثر به مدت 10روز به 

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت   ويا به آدرس سايت www.kurd.medu.ir و يا به شماره 

33177002 تماس حاصل نماييد  

ضمنا هزينه کارشناسي و چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. 

)) آگهی مزايده 99 ((

جمهوري اسالمي اريان

وزارت آموزش ورپورش
اداره کل  آموزش ورپورش استان كردستان

روابط عمومی اداره کل  آموزش و پرورش استان كردستان

سنندج :خ اكباتان اداره کل  آموزش و پرورش استان كردستان ، كد پستی 535/ 66156  تلفن : 2263700
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ورود گســترده افــراد غیــر متخصــص بــه عرصــه رســانه در 
اســتان هــای مختلــف کشــور بــه دلیــل همیــن مجوزهــای فلــه 
ای موجــب افــت کیفــی تولیــدات رســانه ای در اســتان هــا 
شــده اســت و بــه عنــوان نمونــه در اســتان مــرزی کردســتان هم 
اکنــون 113 مجــوز رســانه صــادر شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 
هــم اکنــون 52 رســانه غیــر فعــال هســتند و 37 مــورد آن هــا 

مشــمول مــاده 16 مــی باشــند.
بــر اســاس داده هــای آمــاری منتشــر شــده در ســامانه جامــع 
رســانه هــای کشــور تعــداد کل مجوزهــای رســانه هــا در اســتان 
کردســتان 113 مــورد مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد 78 مــورد 
نشــریه چاپــی، 28 مــورد خبرگــزاری و پایــگاه خبــری برخــط و 7 

مــورد نشــریه الکترونیــک غیــر برخــط مــی باشــد.
از 2 روزنامــه دارای مجــوز در کردســتان یکــی در حــال انتشــار 

اســت بــا ضریــب انتشــار زیــر 50 درصــد و دیگــری تــا حــاال 
منتشــر نشــده اســت و مشــمول مــاده 16 شــده اســت.

ــاالی  از 15 هفتــه نامــه مجــوز دار اســتان چهــار هفتــه نامــه ب
50 درصــد ضریــب انتشــار دارنــد، چهــار هفتــه نامــه ضریــب 
ــد کــه ســه نشــریه مشــمول مــاده 16 مــی  انتشــار صفــر دارن
باشــد و مابقــی 7 نشــریه دیگــر نیــز ضریــب انتشــار زیــر 50 

ــد. درصــد دارن
از مجمــوع 7 مــورد دو هفتــه نامــه در کردســتان 2 نشــریه 
ضریــب انتشــار بــاالی 50 درصــد، 2 نشــریه ضریــب انتشــار 
صفــر و مشــمول مــاده 16 و مابقــی نیــز زیــر 50درصــد ضریــب 

انتشــار دارنــد.
از 15 ماهنامــه 8 نشــریه ضریــب انتشــار آن هــا صفــر مــی 
باشــد کــه 6 نشــریه مشــمول مــاده 16 مــی باشــند، تنهــا یــک 

نشــریه بــاالی 50 درصــد ضریــب انتشــار داشــته و مابقــی زیــر 
50درصــد ضریــب انتشــار دارنــد.

در کردســتان 2 مجــوز دو ماهنامــه نیــز صــادر شــده اســت کــه 
یــک نشــریه ضریــب انتشــار صفــر و مشــمول مــاده 16 بــوده و 

تنهــا یــک نشــریه بــاالی 50 درصــد مــی باشــد.
از مجمــوع 27 فصلنامــه مجــوز دار در کردســتان 23 نشــریه 
ضریــب انتشــار صفردارنــد کــه از ایــن تعــداد 14 مورد مشــمول 
مــاده 16 مــی باشــند و مابقــی نیــز تنهــا 2 نشــریه بــاالی 

ــد. 50درصــد ضریــب انتشــار دارن
در کردســتان 10 مجــوز دو فصلنامــه نیــز صــادر شــده اســت که 
تمامــی دو فصلنامــه هــای اســتان ضریــب انتشــار صفــر دارنــد 

و از ایــن تعــداد همگــی مشــمول مــاده 16 هســتند.
مــی تــوان گفــت کــه از مجمــوع 78 نشــریه چاپــی کردســتان 

تنهــا 10 نشــریه بــاالی 50 درصــد ضریــب انتشــار دارنــد و 37 
نشــریه مشــمول مــاده 16 مــی باشــند.

در کردســتان یــک مجــوز خبرگــزاری و 27 مجــوز پایــگاه خبــری 
صــادر شــده اســت کــه از مجمــوع 28 مجــوز صــادر شــده در 
ایــن بخــش 9 پایــگاه خبــری غیــر فعــال بــوده و وجــود خارجــی 

ندارنــد.
در مجمــوع 7 نشــریه الکترونیــک غیــر برخــط کردســتان نیــز 
تنهــا یــک نشــریه فعــال بــوده و 6 نشــریه غیــر فعــال مــی 

باشــند و وجــود خارجــی ندارنــد.
ایــن وضعیــت اســفناک رســانه هــا در کردســتان ناشــی از 
ــن  ــر ای نظــارت ضعیــف اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
عرصــه بــوده و بــدون شــک تغییــر چهــار کارشــناس مطبوعــات 

طــی 7 ســال اخیــر نیــز بــر ایــن مشــکل افــزوده اســت.

بــدون شــک تولیــد از اولیــن چشــم اندازهــای توســعه اســت 
و در مســیر تحــوالت اقتصــادی فــراز و نشــیب های خاصــی 
صــورت خواهــد گرفــت و ایــن تحــوالت اســت کــه برنامه ریــزی 

و آینده نگری هــا را تغییــر می دهــد.
تولید در اســتان کردســتان بســتر متفاوت تری از کشــور دارد 
چــرا کــه کردســتان هنــوز هــم در حــال توســعه مــی باشــد و 
اســتعدادهایش نهفتــه مانــده و هــر روز قابــل کشــف اســت.
کارخانــه تولیــد بســتنی عســل بــا چشــم انداز فراهــم نمــودن 
بســتر شــغلی بــرای بیــش از 500 نفــر اســتارت کارش را زد 
و در ایــن مســیر بیــش از 10ســاله در تولیــد بــا نامایمــات 

خــاص بــازار و... روبــرو شــد بــه نحــوی کــه کرونا رســما کارخانه 
را در مســیر تعطیلــی قــرار داد. 

واحــد  ایــن  مدیرعامــل  ســاعدی  راســتا جمــال  در همیــن 
تولیــدی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار کــورده واری اظهــار کــرد: 
در  و  فــروش می گردیــد  پیــش  تولیداتــش  کــه  کارخانــه ای 
بازارهــای کشــورهای همســایه و یــا اســتان های هم جــوار بــرای 
ــه  خریــد محصوالتــش در نوبــت بودنــد اکنــون در ســکوت ب

ســر می بــرد.
وی افــزود: بســتنی عســل کــه می توانســت برنــدی باشــد 
بــرای اســتان کردســتان، اکنــون در شــرایط ســخت اقتصــادی 

قــرار گرفتــه اســت و بانک هــای اســتان علــی الرغــم تمــام 
کارخانــه  مصــادره  صــدد  در  داشــته اند  کــه  لطف هائــی 
هســتند ایــن درحالــی اســت کــه کارخانــه مطالبــات بــرون 

دارد. چشــم گیری  کشــوری  درون  و  کشــوری 
ســاعدی خاطرنشــان کــرد: شــرایط کرونــا و تعطیلــی مرزهــای 
رســمی موجــب گردیــده اســت کــه کارخانه بســتنی عســل در 

انجــام تعهداتــش بــا مشــکل روبــرو گــردد.
انجــام  زمینــه  هــم در  بانک هــای عامــل  البتــه  افــزود:  وی 
ــا  ــی داشــته اند مث ــل تامل تعهــدات خــود کــم کاری هــای قاب
بانــک  از  یکــی  تعهــدات  تومــان  میلیــارد  پرداخــت 30  از 

هــای عامــل فقــط 8 میلیــاردش دریافــت گردیــده اســت و بــا 
گذشــت چندیــن ســال و کاهــش ارزش پــول مذکــور هنــوز هــم 
از پرداختــش خبــری نیســت و کارخانــه بســتنی عســل در 

ســاختار پرداخــت وام دریافــت نشــده قــرار گرفتــه اســت.
ایــن فعــال بخــش تولیــد کردســتان اظهــار کــرد: در ســالی کــه 
از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــه نام جهش تولیــد نامگذاری 
ــی و در  شــده اســت شایســته اســت کــه در ایــن بســتر زمان
شــرایط ســخت اقتصــادی مســئوالن امــر بــا نگاهــی ویــژه 
بــه کارخانــه بســتنی عســل و مجموعه هــای پیوســت ایــن 
کارخانــه کــه بخشــی از آن گاوداری ۲هــزار رأســی بــا ســرمایه 

گــذاری بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومــان اســت- کــه تاکنــون فقــط 5 درصــد 
ظرفیــت ایــن مجموعــه مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت- بنگرنــد.
ســاعدی افــزود: امیدواریــم بــرای پرداخــت معوقــات بــه مســئوالن 
ــه زمــان بیشــتری داده شــود و صــد البتــه در زمینــه پرداخــت  کارخان
تعهــدات بانکــی خــود بــا کارخانــه عســل بــه صــورت ویــژه برخــورد 
کننــد و این گونــه نفــس تــازه ای در کالبــد بی جــان ایــن کارخانــه دمیــده 
خواهــد شــد و تولیــدات دوبــاره بســتنی عســل مهمــان خانه هــا خواهد 

شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن مهــم عــاوه بــر حفــظ اشــتغال موجــود، 
زمینــه بکارگیــری نیروهــای جــوان وجویــای کار بیشــتری را نیــز فراهــم 

خواهــد کــرد.
ســاعدی در ادامــه ســخنان خــود اظهــار کــرد: انتظــار داریــم مســئوالن 
اســتانی بــه صــورت خــاص در زمینــه رفــع مشــکات کارخانــه بســتنی 
تــا  توســعه  مســیر  و  دهنــد  انجــام  چشــم گیری  اقدامــات  عســل 
ورشکســتگی ایــن مجموعــه را بــه مســیر توســعه بــا تــداوم تغییــر 

ــد. دهن
ــه ســادگی  وی افــزود: بــدون شــک توســعه مســیر ســختی اســت و ب
امــکان پذیــر نیســت و در اســتان کردســتان کــه در زمینــه توســعه 
ــدگاری  ــه مان ــد مســئوالن امــر در زمین همچــون کودکــی نوپاســت بای
تعــداد محــدود تولیــدی هــای اســتان اقدامــات چشــم گیری انجــام 

ــد. دهن
و  عســل  بســتنی  کارخانــه  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  ســاعدی 
ریالــی  گــذاری ۲هــزار میلیــارد  بــا ســرمایه  پیوســتش  مجوعه هــای 
ظرفیــت قابــل توجهــی هســتند کــه متاســفانه درآســتانه ســقوط قــرار 
گرفتــه انــد و بــا اقداماتــی ســنجیده و کارشناســی مــی توان این شــرایط 

ــل کــرد. ــرای توســعه اســتان تبدی ــی ب ــه پل را ب

محمدسعید حبیبی از خادمان عرصه رسانه کردستان که ۲۹ سال است که در 

مسیر توزیع نشریات محلی و سراسری در ادارات و سازمان های استان فعالیت 

ــراز تأســف از قطــع خریــد نشــریات توســط ادارات اســتان اظهــار کــرد:  ــا اب دارد ب

متاســفانه از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون همه ادارات خرید نشــریات را لغو کرده اند.

وی افــزود: حتــی نهادهــا و ســازمان هــای ارشــد و فرهنگــی اســتان همچــون صــدا 

و ســیما, اســتانداری, دفتــر نماینــده ولــی فقیــه و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

نیز از امســال خرید نشــریات و روزنامه های محلی و سراســری را لغو کرده اند.

حبیبــی افــزود: بــه صــدا و ســیما روزانــه حــدود ۴۰ نســخه نشــریه را تحویــل مــی 

دادم امــا متاســفانه امســال ایــن مهــم را قطــع کــرده انــد.

وی خاطرنشــان کــرد: حتــی اســتانداری کــه اداره ارشــد اجرایــی اســتان اســت و 

باید تمامی رســانه های اســتان و کشــور را جهت پیگیری دغدغه های مردمی 

رصــد کنــد نیــز از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون خرید نشــریات را لغو کرده اســت.

حبیبــی افــزود: اســتانداری حتــی مبلــغ نشــریات خریــداری شــده پارســال را نیــز 

پرداخــت نکــرده اســت.

ایــن توزیــع کننــده پیشکســوت کردســتانی بــا ابــراز نگرانــی از ایــن وضعیــت ابراز 

داشــت: حتــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز کــه داعیــه دار حمایــت از 

نشــریات مــی باشــد از ابتــدای ســال جــاری خریــد نشــریات را لغــو کــرده اســت.

حبیبی افزود: بهزیستی با جامعه آماری چند ده هزار نفری تحت پوشش نیز 

پارسال خرید نشریات را قطع کردند و گفتند که روزنامه و نشریه نمی خواهیم.

این توزیع کننده پیشکسوت کردستانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۳۰ 

ســال اســت در ایــن عرصــع کار مــی کنــم و بــه جــای اینکــه بــه پــاس خدمات ســه 

دهه ای از من تقدیر کنند متاســفانه در این دوران ســخت کرونایی حدود ســه 

مــاه اســت همــه ادارات اســتان خریــد نشــریات را متوقــف کــرده انــد و مــی گوینــد 

روزنامه و نشــریه برای ما مهم نیســت و نمی خواهیم.

حبیبــی افــزود: چهــار مــاه اســت کــه درآمــدی نــدارم و پــس از ۳۰ ســال بــا تنگــی 

معیشــت مواجــه شــده ام و تنهــا چیــزی کــه برایــم مانــده اســت شــرمندگی در 

برابــر خانــواده ام اســت.

بــه گــزارش نــوای آبیدر،دولتمــردان تدبیــر و امیــد بــا شــعار حمایــت از رســانه هــا و توســعه فعالیــت هــای رســانه ای در حوزه فرهنگ و رســانه کشــور طی 7 ســال اخیــر امور خویش 
را بــه پیــش بــرده انــد امــا در عمــل تنهــا شــاهد توجــه آنــان بــه بعــد کمــی رســانه هــا بــوده ایــم و بــا صــدور مجوزهــای متعــدد در ســطح کشــور زمینــه ســاز بــی نظمــی و هــرج و مــرج 

رســانه ای شــدند بــه گونــه ای کــه نارضایتــی تشــکل هــای مطبوعاتــی اســتان هــای مختلــف کشــور را به دنبال داشــته اســت.

کارخانــه بســتنی عســل و مجوعه هــای پیوســتش بــا ســرمایه گــذاری ۲ هــزار میلیــارد ریالــی ظرفیــت قابــل توجهی هســتند که متاســفانه درآســتانه ســقوط قــرار گرفته 
انــد و بــا اقداماتــی ســنجیده و کارشناســی مــی تــوان ایــن شــرایط را بــه پلــی بــرای توســعه اســتان تبدیــل کــرد.

کردستان با 
113 مجوز 

صادر شده برای 
رسانه ها جزو 
9 استان آخر 

کشور از لحاظ 
تعداد رسانه 

های مجوزدار 
به شمار می 

یابد اما از این 
تعداد نیز 52 

رسانه غیر فعال 
هستند.

تولید در استان 
کردستان بستر 
متفاوت تری از 
کشور دارد چرا 

که کردستان 
هنوز هم در حال 
توسعه می باشد 
و استعدادهایش 
نهفته مانده و هر 

روز قابل کشف 
است.

تحریم نشریات توسط ادارات کردستان

 52 رسانه جموز دار کردستان غیر فعال می باشند

از توسعه تا ورشکستگی بزرگرتین جمموعه تولید بستنی کردستان 

ادارات و سازمان های کردستان از ابتدای 
سال ۹۹ تاکنون خرید نشریات حملی و 

سراسری را لغو کرده اند.

رنجبر رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از برگزاری 20 پویش، جشنواره و 
مسابقه در مدارس مجازی با نیازهای ویژه استان خبر داد.

خانه خرابه ای به نام رسانه در کردستان

خبر
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صفحــات ایــن کتــاب را یکی پــس از دیگری ورق میزنم. کتاب 
ــه عظمــت شــوش و اســتواری ســتون  ــی ب ــخ، کتاب قطــور تاری
هــای تخــت جمشــید، کتــاب قطــور تمــدن ایــن شــکوه 2500 

ســاله .
صفحــات را ورق میزنــم از ساســانیان و اشــکانیان مــی گــذرم. 
هنــر شــاه اســماعیل، رنــگ و کاشــی کاری مــی بینــم و از 
قاجــار...رد مــی شــوم. نمیدانــم ســاعت چنــد بــود، روز بــود یــا 
شــب امــا چشــم هایــم را کــه بــاز کــردم خــودم را دســت بســته 
در دربــار پادشــاهی پیــدا کــردم. اطــراف را نــگاه کردم و از شــکوه 
و تخت پادشــاهی حیران بودم .نمیدانســتم خواب می بینم 

، بیــدارم و یــا شــایده مــرده ام .
دســتی بــه ســرم زد و صدایــی کــه گفــت جاســوس! از جایــم 
ــودم کــه نکنــد فکــر کننــد جاســوس  بلنــد شــدم، ترســیده ب
روس و انگلیســم! اگــر اعــدام بشــوم؟ امتحــان تاریــخ فــردا را 

چــکار کنــم!!؟
بــا التمــاس گفتــم قبلــه ی عالــم بــه ســرمبارکتان قســم مــن 

ــاور کنیــد! جاســوس نیســتم، ب
شــاه خنــده ای کــرد و گفــت روس و انگلیــس که همــه در دربار 

خودمان هســتند! جاســوس برای چه بفرستند؟
اشــکی گوشــه چشــمم نشســت و غمــی بــه انــدازه عصــر 
یــک روز مصــدق در دلــم. فهمیــدم کــه در دربــار قاجــار هســتم 
..همــان قاجــاری کــه گفتــه بــودم نمــی خوانمش.خواســتم 
بگویــم نــه! التمــاس کنــم قــرارداد ترکمانچــای و گلســتان و... 
را امضــا نکند.خواســتم از فقــر رعیــت بگویــم، خواســتم تمــام 
وجــودم چشــم بشــود و اشــک بریــزد اما..ســرم را بــه زیــر 

انداختــم.
پادشاه می خواست برود که گفتم خواسته ای دارم! 

گفتنــد: همیــن کــه تــو را اعــدام نمیکنیــم برایــت کافی اســت ! 
امــا بگــو امــروز حالمــان خــوب اســت.

به نشــانه ی تشــکر تعظیم کرم و گفتم بگذارید من مشــاور 
شما بشــوم.

خنده بلندی کرد و گفت قبول مبکنم.
ــا  ــاری ناراحــت باشــم ی ــی بنــد وب نمیدانســتم از ایــن همــه ب

خوشــحال.
چنــد روزی در قصــر بــودم و در بیــن مــردم . مــن میتوانســتم 
ــر را  ــوی مــرگ امیرکبی ــخ را عــوض کنــم، میتوانســتم جل تاری
بگیرم ، میتوانستم کشور های از دست رفته از قصرشیرین 
تــا بنــد عبــاس را پــس بگیــرم ، میتوانســتم فــردا در امتحــان با 
افتخار از دوره قاجار ، از کشورگشایی و استقالش بنویسم. 
امــا وقتــی فکــر مــی کــردم کــه مــردم هنــوز در گذشــته خــود 
مانــده انــد و تــا حــرف از تمــدن مــی شــود از کــوروش و دوران 
هخامنشــیان حــرف مــی زننــد امــا در خیابــان زبالــه مــی ریزند 

دلــم بــه حــال خــودم ســوخت و زیــر لــب گفتــم:
ما مردممانی عاشق کوروش 

ما قوم در تاریخ جا مانده
جدا کدام از ما فقط یکبار

یک خط از آن تاریخ را خوانده
تا فخرمان فرهنگ دیروز است

انکار هر یک درد تسکین است 
باید پذیرفت این حقیقت را 
امروز ما فرهنگمان این است

تا زخم را گردن نمی گیریم 
این درد های کهنه پاورجاست

ما بیشتر دنبال توجیهیم
این فرق ما با مردم دنیاست..

چشم هایم را بستم، در من مصدقی سقط شده بود.
به دریای شــمال رفتم درســت اســت حق کشــتیرانی را روس 
هــا از مــا گرفتــه بودنــد اما حق خودکشــی را که داشــتم. خودم 

را بــه آب انداختــم، مــرگ تاریخی
بــه آینــده آمــده بــودم بــه اتاقــم و درکنــار کتــاب تاریــخ بــه خــودم 

گفتم :
من باید آینده را از امروز بســازم نه در گذشــته. و ســعی کردم 

قاجار را با افتخار بخوانم.

مندااڵنــی هێــژا و نــازدار و نازنیــن! گۆڤاری«کــوردەواری« بڕیــاری داوه بــۆ هــاوڕێ بــوون لەگــەڵ ئێــوەی خۆشەویســت هەمــوو ژمارەکانــی ئــەم الپــەڕە تەرخــان بــکات بــە ئەدەبیاتــی منــدااڵن. لــەم 

الپــەڕەدا کتێبــی منــدااڵن بــە ناســنامەی نووســەرەکەیەوە بــە دیــاری ئەبەخشــین پێتــان و ئیــوەی بەڕێــز و هـێـژا ئەتوانــن بــۆ هــاوڕێ بــوون لەگــەڵ ئــەم الپــەڕە چیــرۆک و شــێعرمان بــۆ بنێــرن و 

ئێمەیــش هەمــوو مانگێــک جارێــک بــە دوو کــەس دیــاری خۆمــان ئەبەخشــین. باخچه ی کورده واری

نمی دیــد. اورا  تنها،هیچکــس  و  بود.تــک  ایســتاده 
درســکوت نظاره گــر آن حجــم از شــیون و غــرور بــود. 
هق هــق جانســوز مــادرش را نمی شــنید.مردک چشــمان 
خمــارش دیگــر لرزان نبود،حاال که ثابت و آســوده بــود،در 
ــود. ــزی ب ــال چی ــه دنب ــگاه مــردان طایفــه اش ب ــی ن نی ن
هرچــه گشــت ان را نیافت.سراســر نگاهشــان غــرور بــود.
دریــغ ازذره ایــی عطوفت،ذره ایــی ناراحتــی ویا،ذره ایــی 

حــس گنــاه!
باخودش زمزمه کرد:»گناه؟چرا گناه؟گناهکار منم!«

مکــث می کنــد و دوبــاره نــگاه میچرخانــد بیــن مردمــی از 
جنــس آبــرو.

گنــاه  احســاس  چــرا  گناهکارم،پــس  مــن  اگــر 
آنهــا؟« یــا  منــم  نمیکنم؟گناهــکار 

ندامــت و پشــیمانی بــه دامــان ســفید وجــودش چنــگ  
می انــدازد.آری پشــیمان است.شــاید هــم نیســت!با 
خــودش درگیــر اســت.گاهی حــق بــا اوســت گاهــی بــا 
دیگری.بغض میکند،میخواهد نفس عمیق بکشــد تا 
بغضــش را فروببرد.ماننــد تمــام این ســال ها اما، نفســی 
بــاال نیامد.بــه یــاد آورد دســتی کــه نفســش را برید.به یاد 
آورد داسی که نفس که هیچ!جانش را گرفت.بافاصله 
پــس از ایــن یــادآوری نگاهــش بــه دنبــال قاتلی گشــت که 
نامــش پــدر بود.پــدر بــود و محافــظ آبرو.پــدر بــود و قاتــل 
کســی کــه مایه ننگــش بود.پدر بود،قاتــل بود.و حــاال این 
ــر وجــودش کوبیــده  ــا همــان دســتی کــه داس را ب ــدر ب پ
بود،خرمــا پخــش می کرد.وجــودش سســت می شــود و 
چنــد قــدم دور از مجلــس عــزا کنــار درختــی مینشــیند.
دســت هایــش را بــه دور زانوانــم حلقــه می کنــد.از خــود 
می پرسد:»چرا؟گناهم چه بود؟به کدامین گناه اینگونه 

قصــاص شــدم؟فرار؟یا دختــر بودنــم؟«
سرش را کج می کند و خیره به پدرش میگوید:»فرار کردم 
چــون پــدر نبودی!فــرار کــردم چــون پشــتم نبودی،دختــرت 
ایــن  بودم!حقــم  پوســتت  و  گوشــت  و  خــون  بــودم،از 

نبود!اشــتباه کــردم ولــی تاوانــش ایــن نبــود.«
گریــه اش می گیــرد و بــه حــال خــود اشــک می ریــزد.
بــه عــادت تمــام ایــن ســال ها دســتش را جلــوی دهانــش 
می گیــرد تــا صــدای گریــه اش را خفــه کند.گریــه می کنــد 

بــا حــال خودش،بــه حــال دخترکــی
  کــه جــان بــه لــب کــه نه!جــان بــه ســر شــد.از کتــک هــای 
دردنــاک پــدر،از لحــن تلــخ مــادر،از نــگاه پــر غــرور و برتــری 

بــرادرو از تحقیرهایــی کــه می شــد بــرای دختــر بودنــش.
رومینــا!ای دختــرک شــوربخت.من نیــز اشــک می ریزم،نه 
فقــط بــرای روح تکــه پاره ی تو،بلکه بــرای خودم،بــرای خودم 
و هــزاران رومینــا و مهتاهایــی ماننــد مــا کــه وجــود دارن و 
خاموشــند.رومینا تــو را داس کشــت و امثــال مرا،زخــم 
زبان،محدودیــت و دختــر بودن.رومینــا دختــرک روزهــای 
تلخ،حاال تو آزادی!به هرجا که میخواهی برو و شاد باش.

زندگــی تلــخ بود.مردگــی را جشــن بگیــر و شــاد بــاش
به یاد رومینا

دختری از جنس رومینا

باخچه کورده واری

   مهتا الماسی

ف بابایی
 صد

مــی دانســتم کــه نزدیــک شــده ایــم. بــوی گل هــای وحشــی بــه مشــامم می رســید. دلم می 

خواســت از رنگشــان بپرسم.شــنیده بــودم قرمــز هســتند امــا رنــگ قرمــز را نمــی توانســتم 

تصــور کنم.مــی دیدمشــان تــوی خیالــم کــه همــه در کنــار هم هســتند و پر از رنگ هســتند 

امــا کــدام رنــگ هــا. رنــگ هایــی کــه هیــچ تصــوری از آن هــا نداشــتم.  

ماشین ایستاد. پدرم گفت : خب دیگه رسیدیم.  

خودم را به در چسباندم. مادرم در را باز کرد  و دستم را گرفت. پایین رفتم.چند قدم جلو 

رفتــم و خــم شــدم. روی زمیــن نشســتم . بــو کشــیدم و دســت هایــم را تــکان دادم.خیســی 

گل هــا و علــف هــا را زیــر دســت هایــم احســاس مــی کردم.ایــن صحنــه را بارهــا در خــواب 

دیــده بــودم و احســاس مــی کــردم بــا گل هــا یکــی هســتم. 

نمــی خواســتم بــه مــادرم یــا پــدرم فکــر کنــم. بــه اینکــه در حــال گریــه کــردن هســتند یــا نــه. 

مــی دانســتم گریــه مــی کننــد امــا نمی خواســتم فکر کنــم در چه حالی هســتند. فقط می 

خواســتم بــه ایــن فکــر کنــم کــه ایــن بــاغ جزئــی از وجــودم اســت.خودم را کمــی بــه ســمت 

چــپ کشــیدم و دراز کشــیدم. ســرم را روی گل هــا  و علــف هــا گذاشــتم و بــو کشــیدم. 

نمی دانم واقعا خوابم برده بود یا در فکر و خیال غرق بودم که صدای مادر را شنیدم. گفت : 

پاشو گاله جان. پاشودیگه بریم. هوا تاریک شده. یه روز دیگه دوباره بر می گردیم. 

تصــور تاریکــی برایــم بــی مفهــوم بــود. بــرای منی که تاریکــی جزئی از وجودم بود. نشســتم 

و گرمــای مــادرم را در کنــار خــودم احســاس کــردم. دســتم را بلنــد کــردم و در جایــی کــه 

احســاس مــی کــردم صــورت مــادرم اســت ، نگــه داشــتم. تکانــش دادم و خیســی اشــک 

هایــش را لمــس کــردم. 

دستم را گرفت و سوار ماشین شدم. 

بــه خانــه کــه رســیدیم دســتم را بــه دیــوار ســمت راســت گرفتــم و رفتــم تــوی اتــاق خــودم. 

دســتم را گرفتــم بــه صندلــی و پشــت بــوم نشستم.دســت راســتم را بــه قلمــو گرفتــم و بــا 

دســت چپــم رنــگ هایــی را کــه هیــچ تصــوری از آن هــا نداشــتم در دســت گرفتــم و شــروع 

کــردم بــه نقاشــی کشــیدن. 

صــدای نامفهمــوم مــادرم و پــدرم را مــی شــنیدم امــا نمــی دانســتم کــه چــه مــی گویند.فقــط 

بــه بــازی قلمــو بــا رنــگ هــا فکــر مــی کــردم. 

نمــی دانــم چنــد ســاعت گذشــت. مــادرم بــه اتــاق آمد و گفت : نقاشــیت تموم شــد ؟ امروز 

باید بریم نمایشگاهت رو بچینیم.پاشو کمکت کنم بریم که کلی کار داریم. 

قلمــو از دســتم زمیــن افتــاد. پاهایــم بــی حــس شــده بودنــد و نمــی توانســتم بایســتم. بــا 

صــدای بلنــد مــادرم بــه خــودم آمــدم. گفــت : وای چقــدر عالــی شــده. ایــن بهتریــن اثــر تــوی 

نمایشگاهته. 

حــس مــی کــردم دیگــر شــوقی بــرای برپایــی نمایشــگاه نــدارم. حــس مــی کــردم بــه هدفــم 

رســیده بودم.نقاشــی از باغــی کــه بارهــا تــوی خــواب دیــده بــودم و از نزدیــک لمــس کــرده 

بودم.نمایشــگاه برایــم تمــام شــده بــود

مهشید افراسیابی

باغ گل های وحشی 
سفر به تاریخ

باخچه کورده واری

افشار آنجا مادر 
مهربانی را دید.
مادر مهربانی 

که دست های 
مهربانش پر 
بودند و چه 

خوشحال کننده 
بود این دست 

های پرِ مهربان 
برای افشار و 

مادرش.

شهردار سنندج خبر داد:

احداث زیپ الین و پل معلق در پارك جنگلی آبیدر سنندج

اجنمن داستان رازاوه 

مــادر گریــه می کــرد، خــودش را تــکان مــی داد و افــروز و افشــین را بــه خــود می فشــرد و زیــر لــب پــدر را نفریــن 
می کرد.پدر اما بار دیگر سخت کمر بند را بر جسم نحیفش کوفت.ناله درآلودی و کرد.صدای پدر  گوشش 

را کــر می کــرد زمانــی کــه فریــاد می زد:»پاشو گمشــو ســرکارت لندهــور«
مادر مویه کنان گفت:»ای مرد خدا ازت نگذره،مریضی اومده،بره بیرون مریض میشه میره سینه قبرستون 

خودت چرا نمیری ســرکار؟«
کلمــات مــادر نفــت بودنــد بــر روی آتــش وجــود پدر!پــدر چرخیــد و تهدیدکنــان بــه ســمت مــادر رفت،افــروز و 
افشــین ۵ســاله ترســیده از قرمــزی چشــم هــای پــدر و نفــس هــای تنــد و کمربنــد پیچیــده بــر مشــت پــدر بــه 
مــادر چسبیدند.افشــار شــنید کــه پــدر می گفت:»مریضــی اومده؟خــب بــه درک!نــره ســرکار میمیریــم زن 

میفهمی؟مــن بــرم ســرکار؟تو چــرا نری؟کلفتــی بلــد نیســتی؟«
طاقت مادر طاق شد و فریاد کشید:»خدا ازت نگذرههه«

کمربنــد از مشــت پــدر آویــزان شــد ،پدر دســتش را بلنــد کــرد، جیــغ افــروز و افشــین بــا هــی کشــیده ی مــادر و 
نفیر کمربند مخلوط شــد ولی هیچکس  ســوزش و دردی حس نکردند.افشــار نفس حبس شــده از دردش 

را بیــرون رانــد و رو بــه پــدر نالید:»میرم،بخــدا میرم«
پــدر بــا شــنیدن همیــن ســه کلمــه ارام شــد و کمربنــد را جایــی پــرت کــرد و بــه ســمت تنهــا اتــاق خانــه رفــت. 

چنــد ســاعت بعــد افشــار ۱۱ ســاله کیفــش را برمــی دارد و بــی توجــه بــه مخالفــت مــادرش بــه راه می افتد.طــی 
ســه روز بعــد افشــار در خیابانــی شــلوغ میــان حجــم انبــوه مــردم و بیمــاری خیــره بــه ترازو مینشــیند.روز چهارم 
کســی آمد.کســی که بوی مهربانی می داد،کســی که شــاید مهربانی زاده ی او بود.آمد ماســکی  به صورتش 
زد،دســت های کوچکش را پاک کرد و دستکشــی به دســتش پوشاند.افشــار لبخندش را ندید اما مهربانی 
را در نی نــی چشــمانش یافت،زمانــی کــه نایلــون کوچکــی را بــه دســتش داد و رفت.نایلونــی کــه چنــد جفــت 
دستکش و ماسک دران بود به عاوه ی یک افشانه ی ضدعفونی کننده.چه طعم خوشی داشت مهربانی.
روز پنجم افشار انتظار دیدنش را داشت.انتظار دیدن مهربانی ان چشم های قهوه ای ناشناخته. روز پنجم 
رو به اتمام بود.افشــار پر از ناامیدی ترازویش را در کیف زهوار رفته اش گذاشــت که دســتی شــانه اش را لمس 
کرد.برگشــت و بــوی مهربانــی مشــامش را نــوازش داد.مــادر مهربانــی برگشــته بــود. پاکتــی بــه دســتش داد و 
گفت:»بده به مادرت«و افشــار حاال صدای مهربانی راهم شــنیده بود.افشــار پاک را به مادر داد.مادر ان را باز 
کرد و کاغذ داخلش را خواند و لبخند زد.ساعت ۲شب افشار ناگهان از خواب پرید!منگ اطراف را نگاه کرد 
که متوجه شــد مادرش چادر به دســت به ســمت در خانه می رود. خواب از ســر افشــار پرید و به ســرعت به 
دنبال مادرش دوید.افشــار آنجا مادر مهربانی را دید.مادر مهربانی که دســت های مهربانش پر بودند و چه 

خوشــحال کننــده بــود ایــن دســت هــای پــرِ مهربان بــرای افشــار و مــادرش.

امــا اینجــا  آخــر ازمــان اســت فطــرت ناجوانمردانــه ای بــه نــام بازگشــت بــی  
چــون و چــرا  بــه زمــان هــای نامانوســی کــه  زنــده بگــور کــردن فرشــته هایــی 
کــه هنــوز دلیــل حضــور شــان بــرروی زمیــن را نفس نکشــیده بودنــد و هنوز 
طعــم  هیــچ مهربانــی را جــز ضربان اضطراب مادرشــان نکشــیده بودند که 
بایــد در خفــا بــا نامهــر بانــی تمــام بــه دســت  پــدری که اگر خــوش خلوتی  با 
مادر نمی کرد اکنون این فرشته ی بی گناه از همه جا بی خبر به دنیا بی 
نشــان  بــود .بــا دســتان پــدر در خــاک مــی افتادنــد و هنــوز بدون اینکه فرزند  
یک ثانیه هم نفس بکشد بی هیچ جرم  و پدر کرو کور و الل, بدون  هیچ 
تقایــی بــرای شــنیدن صدای ضجه هایی نــوزادی که تمــام جرمش خوش 
خلوتــی و هــوس رانــی پــدر بــود و نفــس کشــیدن در هــوای بــی عاطفگــی 
چنیــن پــدری  تنهــا صــدای خســته ی نفس نفــس زدن کلنگ بــی  آبرویی 
اش بــی دلیــل حــس میشــود همیــن فقــط نــوازد یــک دختراســت. و بــه 
راســتی کــه عاطفــه پــدری کجا بــود  اولین پــدری که اولین قطرات اشــک بر 
گونــه اش جــاری شــد دســتش لرزیــد قلبــش بــه تقــا افتــاد کــه نــواز دختر  
را اندکــی در آغــوش بگیــرد تــا قبــل از  زنــده بــه گــور کردنــش  مهــر پــدری را 
بــه وی ارزانــی دارد کــه بــود. ســالها گذشــت و بــد گذشــت در تمــام دنیــا بــد 
گذشــت در هــر گوشــه ایــی کــه اتفــاق نادرســتی افتــاد  بر همین بــاور غلط 
همیشــه یــک طــرف قضیــه  ی مقصــر شــناخته شــده را بــه قاضــي مــی 
بردنــد تــا بــا همــان قضــا وت بــد،  قصــاوت کننــد و تــاوان جــرم ناکــرده را بــه 
یــک نفــر نســبت بدهنــد و آبرویــی بخرنــد و نفــس راحتــی بکشــند و در 
ذهــن طنــاب دار دختــران و زنــان و مادرانشــان را مهیاکننــد وپیــش از آنکه 
هیچ اتفاقی بیافتد برای روزنامه تسلیتی بفرستند که کاری کرده باشند 
و آبرودارشوند.  همه اینهارا گفتم اما دلم می خواهد چند کلمه ایی از 
پــدر رومینــا و جامعــه ایــی کــه چنیــن پدری را تربیت کرده اســت بپرســم 

براســتی مــی دانــی مهــر چیســت و مهــر پــدر و فرزنــدی  چیســت 
قانون چگونه روی  جرم محرز  انسان کشی قضاوت می کند 

در خــود قانــون اصــاح قانــون مطابــق بــا مســائل روز هســت آیــا بــا چنیــن 
اتفاقهــای کــه نــا جوانمــرده دارنــد ســریالی میشــوند یکــی بــاداس یکــی 
باتبــر یکــی بــه دلیــل خامــی  وبــی تجربگــی  به دنبال دیده شــدن دوســت 
داشــتن و دیگــری بــه دنبــال انتخــاب شــغل و یــا هــر مورد دیگــری و صدها 
اتفــاق دیگــری از ایــن دســت کــه هرگــز رســانه ای نمــی شــوند وبــزرگ 
و کــودک نمــی شناســند ســن و ســال نمــی شناســد  بــرای اجــرای قانــون 
ضمانــت اجرایــی الزم اســت کــه گاه از خــود تصویــب قانون مهمتر اســت.  
اینکه پدر یا ماد با فرزندشان هرکاری بکنند و قانون مخصوصاً در مورد 
پــدر و حتــی جــد پــدری و حتــی گاهــا عمــو در صــورت نبود پدر و پــدر بزرگ 
بتواند هر بایی سر فرزند خصوصا فرزند دخترشان بیاورند وتنها چون 
ولــی دم هســتند هیــچ بــه هیــچ کــه ســنگ روی ســنگ بنــد نمــی شــود. 
قوانیــن صــدر اســام را امــروز بایــد تفســیر کــرد تعمیــم داد و گاهــا  حتــی 
بــه چالــش کشــید. پــدری بــا اطمینــان بــه  اینکــه حتــی بــه دالیــل روشــن 
و محــرز و شــواهد و قراییــن مــی داننــد کــه دختــرک چهــارده ســاله اش 
خطایــی  بــه دلیــل جســتجوی عشــق  انجــام داده اســت و بــا اطمینــان و 
تشــویق دیگــران آبرویــش را بــا قتــل دختــرش بــه ایــن فجیعــی  پــاک کنــد 
کسی کاری به کارش ندارد وقصاص نمی شود. نشان می دهد فرهنگ 
مــا، قوانیــن  اجرایــی مــا، عــرف و شــرع مــا دچــار اشــکال شــده  اســت. چــرا 
خانــواده هــا بایــد هــر تصمیــم نادرســتی درمــورد اعضــای خانــواده اشــان 
بگیرنــد و تنهــا تــاش جامعــه رســانه ای کــردن و نوشــتن مقــاالت متعــدد 
باشــد. مســولین تاکــی نمــی خواهنــد قبــول کننــد کــه اقتصــاد ضعیــف و 

تورمــی کــه ســر بــه فلــک کشــیده خانــواده  بایــد مامــن آرامــش باشــد را بــه 
محلــی بــرای  وقــوع انــواع جــرم تبدیــل شــده کــرده اســت. 

اقتصــاد و بازهــم اقتصــاد و فشــارهای ناشــی از آن ازجملــه نبــود کار ثابــت 
وحتی امنیت شــغلی  ، گاها مهاجرت به شــهر های دورو نزدیک و دوراز 
خانــواده بــودن بــرای پیــدا کــردن لقمــه ایــی نان سرمنشــع تمــام اختافات 
خانــواده مــی شــود. مــا بــه خــود مــی بالیــم کــه فرهنــگ غنــی صلــه ی رحم 
داریــم پــدری  و مــادری کــه بــرای امــرار معــاش خانــواده تــاش مــی کننــد 
هــزاران ثــواب نصیبشــان مــی شــود و حکــم جهــاد در راه خــدا مــی گیرنــد 
امــا وقتــی تاشــها بــه هیــچ جایــی نمــی رســد و خــود باعــث ویرانــی مــی 
شــود فقر و فحشــارا در کنارهم قرار می دهد وضعیت اقتصادی جامعه 
بــه جایــی رســیده اســت کــه مطالعــه ، تاتر وســینما رفتــن دیدن یک فیلم 
خــوب گــوش کــردن موســیقی هــای نــاب و تاثیــر گــذار   و رفتــن بــه مشــاوره 
بــه فرهنــگ شــیکی تبدیــل شــده اســت کــه مــال از مــا بهتــران اســت و 
ایــن بایــد مســوالن را بیــدار کنــد تــاش کننــد  درکنــار جامعــه باشــند  بــه 
تاشگران عرصه ی فرهنگ کمک های بیشتری بکنند گاها الزم است 
مســولین و حتــی نماینــده هایــی کــه مــی خواهنــد نماینــده شــوند وحتــی 
بعد ها در مجلس شــورای اســامی هســتند و دوســت دارند  اسمشــان 
بــر ســر زبــان هــا بیافتــد بــه جــای شــام دادن و پــول دادن بــه خانــواده هــا،  
پکیــچ هــای فرهنگــی شــامل فیلــم و کتــاب هــای خــوب بــرای مطالعــه ی 
خانــواده  هــا را کوچــه بــه کوچــه و محلــه بــه محلــه و مجتمــع بــه مجتمــع 
آپارتمانــی پخــش کننــد بــا روانشاســان و روان کاوان قــرار داد ببندنــد و در 

کنار خانواده ها باشــند. مســولین باید تاش کنند خانواده را دوباره زنده 
کننــد. پــدر هــا خســته و بــی رمــق بــه خانه بر می گردنند وقتی دستشــان 
خالــی باشــد ذهنشــان هــم خالــی از عاطفــه مــی شــود  دیــدن ســفره ی 
خالــی  زجــر کمــی نیســت، معتــاد مــی شــوند بــرای فراموشــی غــم نــان کــه 
خــود ماجراهــای دیگــری مــی آفرینــد. شــاید بخندیــد برمــن کــه ایــن یــاوه 
هــا چیســت کــه مــی گویی اما متاســفانه عاطفــه در خانــواده مرده اســت. 
عاطفــه را بیــدار کنیــد اینهــا زنــگ خطــر اســت بــرای جامعــه ی مــا زنــان 
در هــراس و رعــب و وحشــت از پــدر، بــرادر، و شوهرانشــان در کنارشــان 
نفس می کشند در فضایی که قوانین اجتماعی و خانواده  متاسفانه 
فقــط و فقــط  بــه نفــع مردهاســت و هــزاران راه بــرای دورزدنــش پیــدا مــی 
شــود همیــن مــی شــود کــه هســت . عاطفــه مــرده و افســرده و پژمــرده در 
خانــواده را بیــدار کنیــد لطفــا حــال پــدران مــا خــوب نیســت بــه جای مهر 
پدری و باغبان گلهای زندگی مترســک وحشــناکی شــده اند که نقشــه 
شــوم قتــل گلهــا را در نیمــه شــبان تنهایــی مــی کشــند اینهــا هشــدار 
وحشــتناک مــرگ عاطفــه در خانــواده اســت لطفــا حلقــه ی گــم شــده ی 
عاطفــه را بــا تــاش در عرصــه فرهنــگ و هنــر و تاش و اقتصــاد و از همه 
مهمتــر عــزت نفــس و حضــور بهتــر مــدد کاری اجتماعــی بــه خانــواده 
برگردانیــد. لطفــا بــرای زنــده شــدن عاطفــه در خانوادهــا بیشــتر تــاش 

کنیــد زیــرا بیشــتر ایــن اتفاقهــا دور از 
چشــم دیگــر اعضــای خانــواده صــورت 
گرفتــه اســت و ایــن یعنــی خانــواده هــا 
خیلــی بــی هــم انــد فقــط و فقــط هــم 
ســقف اند لطفا مســولین نخ تســبیح 
عاطفــه را بــه خانــواده هــا برگردانیــد.

مهتا الماسی

دست های مهربانی

مرگ رومینا=مرگ عاطفه 

زمان : 
به وقت خوابیدن  گلها  
بعداز ظهری برای خواب 

قیلوله ی ظهر

مکان :
خانه کوچک و اتاقی که  قرار 

بود  محفل آرامشی برای 
خواب ناز  دختر کوچکی 

شود که خواب رقص 
پروانه ها را می بیند.

   نویسنده : هاجر صفابخش

احداث زیپ الین و پل معلق در پارك جنگلی آبیدر سنندج
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سپری رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعالم کرد: 

پیش بینی خرید یک میلیون تن گندم از کشاورزان کردستان

 مقدمه : 
ــدازه  ــه ان ــرای معلولیــن ب اهمیــت ورزش ب
افــراد ســالم و حتــی بیشــتر مــی باشــد، زیرا 
آنچــه امــروزه علــم پزشــکی بــه آن دســت 
یافتــه اســت ایــن اســت کــه بــا اســتفاده 
از ورزش و انجــام فعالیــت هــای ورزشــی 
معلولیــت  بدتریــن  تــوان  مــی  مختلــف 
هــا را نیــز درمــان نمــود و از کار افتــادن 
ــا توجــه  ــود بخشــید. ب ــدن را بهب اعضــای ب
بــه ایــن مــوارد، امــروزه علومــی همچــون 
انــدازه  بــه  فیزیوتراپــی  و  درمانــی  ورزش 
ــدی و جراحــی  ــوم همچــون ارتوپ ســایر عل
و … دارای اهمیــت هســتند کــه در ایــن 
ــرای انجــام  ــد مــکان هــای الزم ب رابطــه بای
اســتفاده  بــرای  مختلــف  هــای  ورزش 
بــا  کــه  باشــند  داشــته  وجــود  معلولیــن 
رعایــت اســتاندارد هــای طراحــی مــکان هــا 
و فضاهــای مناســب و ویــژه معلولیــن بــه 
وجــود آمــده انــد. در همیــن رابطــه مقالــه 
ذیــل بــه ارائــه اســتانداردها و ویژگــی هــای 
طراحــی فضاهــای ورزشــی ویژه معلــوالن و 
جانبــازان پرداختــه کــه در ادامــه مطلــب بــه 

تفضیــل آمــده اســت .
هدف از این نوشتار بررسی استانداردهای 
الزم بــرای فضاهــای ورزشــی معلولیــن بــه 
خصــوص در طراحــی ورزشــگاه هــا و اماکن 
برگــزاری مســابقات کشــوری و بیــن المللی 
ماننــد پــارا المپیــک می باشــد که بــه همراه 
جزییــات کامــل در این بخــش ارایه گردیده 

است.
از  بتواننــد  بایــد  معلولیــت  دارای  افــراد 
بــدون  افــراد  ماننــد  مکان هــای مختلــف 
معلولیــت اســتفاده کنند. بــرای این منظور 
بایــد مکان هایــی کــه ایــن افــراد از آنهــا 
اســتفاده می کننــد امکانــات ویژه ای داشــته 
باشــند. یکــی از ایــن مکان هــا کــه اســتفاده 
از آن بــرای افــراد دارای معلولیت در ســطح 
شــهر و خانــه الزامــی اســت، ســرویس های 
بــه همیــن دلیــل،  بهداشــتی می باشــد. 
ســرویس های بهداشــتی بایــد ویژگی هایی 
ــی و  ــه راحت ــراد ب ــن اف داشــته باشــد کــه ای
بــا کمتریــن مشــکل، از آن اســتفاده کننــد. 
ایــن ویژگی هــا شــامل مــوارد زیــر می باشــد  

نویسنده:
سعیده گالبی -  

دکترای تخصصی معماری

ب( توالت ها
ب - 5 ( عامت گذاری 

توالت و رختکن
• توالت ها باید با عائم 

مربوط به زبان پرتغالی و 
انگلیسی در کنار نمادهای 

تصویری مشخص شوند 
)شکل 1(.

• عائم هشداری اضطراری 
باید شامل یک وسیلة 

صوتی و نوری در داخل 
توالت ها باشند.

ب - 6 (  درب، ورودی و منطقة مانوردهی 
توالت ها

• توصیه می شود که توالت های 
دسترس پذیر یک ورودی مستقل از 

دیگر توالت ها داشته باشند، و اینکه این 
توالت ها در همة بخش های ساختمان 

توزیع شده باشند.
• درب توالت ها باید دارای عامت گذاری با 
رنگ های متباین باشند )کمیتة بین المللی 

پاراالمپیک(.
• دستگیرة درها باید از نوع اهرمی بوده 

)شکل 2( و لبه های گرد داشته باشند. باید 
بتوان این دستگیره ها را با نیرویی کمتر از 

20 نیوتن چرخاند. برای قفل کردن درب از 
داخل، از چفت های کشویی استفاده کنید، 

هیچ گاه از چفت های چرخشی استفاده 
نکنید )کمیتة  بین المللی پاراالمپیک( .
• در اماکن ورزشی، باید اندازه گیری ها 

طوری باشد که ویلچرهای ورزشی در نظر 
گرفته شده باشند. به عبارت دیگر، درب 
ورودی رختکن ها و توالت ها باید فضای 
خالی با عرض 1/00 متر داشته باشند.

کمرکش های افقی:
• کمرکش هــای افقــی  از نــوع کشــویی بایــد در قســمت داخلــی درهایــی کــه بــه ســمت 
بیــرون بــاز می شــوند در فاصلــة 10 ســانتی متری از لــوال و در ارتفاعــی مشــابه بــا 

دســتگیره و بــه طــول نصــف عــرض درب نصــب گردنــد.
عالئم نوری:

• عامت های نوری، در صورت وجود، باید با بسته شدن درب در ارتباط باشند.

ب - 7 (  اتاقک های توالت ها
اتاقک هــای دســترس پذیر توالــت بایــد حداقــل ابعــاد 1/70 در 1/50 متــر را داشــته 

)شــکل  4 و 3( و بایــد خصوصیــات زیــر را داشــته باشــند:
• محــدوده ای بــدون مانــع در بغــل کاســه توالــت بــه ابعــاد حداقــل 0/80 در 1/20 متــر 

)انجمن اســتانداردهای فنــی برزیل( .
• فضایــی بــرای چرخیــدن در داخــل اتاقــک توالــت بــا قطــر 1/50 متــر )انجمــن 

. برزیــل(  فنــی  اســتانداردهای 
• در مــورد توالت هــای موجــود، اگــر امــکان نــدارد فضــای چرخــش فــوق را ایجــاد کــرد، 
ایــن فضــای مانوردهــی را می تــوان خــارج از اتاقــک هــم درســت کــرد. در ایــن حالــت، 
فضــای خارجــی مــورد نیــاز 1/50 در 1/20 متــر اســت )انجمــن اســتانداردهای فنــی 

برزیــل( .
ادامه دارد .....

 استانداردهای طراحی فضاهای ورزشی ویژه معلولین 

                       )شکل 1( - توالت ها باید با عالئم مربوط به زبان پرتغالی و انگلیسی در کنار نمادهای تصویری مشخص شوند.

 بخش بیست و یکم
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)شکل 3( – استانداردها و ویژگی های اتاقک  دسترس پذیر توالت معلوالنشوند.
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خالصه وضعیت پارک علم و فناوری کردستان

ماهنامه فرهنگی اجتماعی
خبات ساعدی صاحب  امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: 
کژال طلوعی   دبیر بخش اجتماعی:  

ماموستا عبدالرحیم احمدی  دبیر بخش فقه امام شافعی)رض(: 
سیامک غالمی دبیر بخش کاریکاتور و طنز: 
هاجر صفابخش  دبیر بخش ادبیات کودک و نوجوان: 
هاوری محمدی صفحه آرا:   

پیام رسانه همدان چاپ و لیتوگرافی:  
دفتر مرکزی: سنندج، خیابان انقالب، کوچه امید، پالک 15

کدپستی: 6615695665

- کورده واری در ویرایش و و تلخیص مطالب آزاد است.
- مقاالت چاپ شده لزوماً  نظر این نشریه نیست و کورده واری از نشر 

عقاید مختلف استقبال می کند.
رویکرد  با  غیرحزبی،  و  مستقل  محلی  نشریه  یک  کورده واری   -
فرهنگی، اجتماعی است که به مناطق کردنشین ایران توجه ویژه دارد.


