
خام فـروشی معـادن کـردستان
را مـتوقــف کــنـید

10 محله حاشیه ای سنندج زیرپوشش دفاتر تسهیلگری

قتل عام بلـوط
مریــوان  جنگلــی  درختــان 
و بانــه کــه بخــش مهمــی از 
ــر بلــوط کشــور و زاگــرس  ذخای
ــره  ــد، ذخی ــی آین ــمار م ــه ش ب
ــت  ــم زیس ــت مه ــه غای ــای ب ه
هســتند  ایــران  محیطــی 
اخیــر  هــای  ســال  در  کــه 
تبــر ســودجویان بــر ریشــه 
ــو  ــان را در گل ــان، فریادش هایش

ــت. ــرده اس ــه ک خف
عکس: سید مصلح پیرخضرانیان

تیرپارک قدس مرز 
باشماق مریوان افتتاح شد

راه اندازی گذر فرهنگ 
و هنر در سنندج

دشمن حقیقی کردها 
کیست؟

کۆمەڵگای بێکاران،
وە داهاتووی نامۆ!

ئه نقه ره  مامه له یێکی 
گونجاوی له گه ڵ کورد نییه 

دوشـــنبه بیسـت و نهم بهمن ماه 1397
دوره جــدید انتـــشار)شماره پیاپی 14(
ســـال دوم / 8 صــفــحه/ 1000 تومان

ــه  ــنندج ۱۷ محلـ ــه در سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــک قدسـ فرانـ
حاشیه نشـــین وجـــود دارد کـــه ۱0 محلـــه آن زیرپوشـــش طـــرح 
ـــر  ـــت دفت ـــون  هف ـــزود: تاکن ـــت، اف ـــه اس ـــرار گرفت ـــهیلگری ق تس
ـــور،  ـــه غف ـــهر از جمل ـــن ش ـــف ای ـــات مختل ـــم در مح ـــهیلگری ه تس
ـــه،  ـــاد، ننل ـــن آب ـــاد، حس ـــام آب ـــهدا، اس ـــان، ش ـــاد، تقتق حاجی آب
ـــاد  ـــت. وی از ایج ـــده اس ـــاد ش ـــه ایج ـــاد و فرج ـــاس آب ـــزه، عب گری

۲ دفتـــر تســـهیل گری جدیـــد در ســـنندج خبـــر داد.

ـــت و  ـــرکل صنع ـــت: از مدی ـــه گف ـــقز و بان ـــردم س ـــده م نماین
ـــذاری  ـــت واگ ـــم جه ـــار داری ـــتان انتظ ـــتان کردس ـــدن اس مع

ـــود. ـــری ش ـــی جلوگی ـــام فروش ـــد و از خ ـــدام کن ـــادن اق مع

اصالح چرخه معیوب
نظام مالی در کردستان

در سفر رئیس کل بانک مرکزی کشور به کردستان مطرح شد؛

حضور پر رنگ کردستان در 
نمایشگاه گردشگری تهران
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پیمانکاران پروژه فرودگاه سقز مشخص شدند

افتتاح بزرگترین واحد تولیدی صنعت پوشاک ُکردستان در سقز

افزایش ۳۶ هزار هکتاری  به سطح باغات استان کردستان در طول ۴۰ سال اخیر 

معادن طال و آهن از امیدهای توسعه کردستان هستند

رئیــس مجمــع نماینــدگان کردســتان و 
نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس 
ــا پیگیــری هــای  شــورای اســامی گفــت: ب
ــرودگاه  ــکار ف ــه عمــل آمــده هرســه پیمان ب
ســقز مشــخص شــده و رونــد احــداث پــروژه 

ــه اســت. ــه خــود گرفت ــتاب بیشــتری ب ش
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــری در گفتگ ــن بیگل محس
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاواری کوردس ه
هــای توســعه شهرســتان ســقز، اظهــار 
و  غربــی  بانــد  افتتــاح  امــروز  داشــت: 
ــقز  ــذر س ــار گ ــرقی کن ــد ش ــایی بان بازگش
ــور  ــرب کش ــذر غ ــن کنارگ ــوان اولی ــه عن ب
و مراســم ســاخت عوامــل پــروازی فــرودگاه 
ســقز بــا پیگیــری نماینــدگان و همــت 
مســئوالن در حــال انجــام اســت.وی گفــت: 
توســعه حمــل و نقــل و راه هــای ارتباطــی 
یکــی از نیازهــای اصلــی اســتان کردســتان 
ــرمایه  ــق س ــه رون ــد ب ــی توان ــه م ــت ک اس

ــد. ــایانی نمای ــک ش ــذاری کم گ
ــگاه وزارت  ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب بیگل
مثبــت  کردســتان  بــه  شهرســازی  و  راه 
اســت، افــزود: زیرســاخت هــای اســتان 
ــور  ــته آنط ــای گذش ــال ه ــتان در س کردس

ــاز  ــون نی ــه و اکن ــعه نیافت ــد توس ــه بای ک
بــرای  بیشــتری  همــت  مدیــران  اســت 

توســعه داشــته باشــند.
اظهــار  بانــه  و  ســقز  مــردم  نماینــده 
معــدن  و  صنعــت  مدیــرکل  از  داشــت: 
جهــت  اســت  انتظــار  اســتان  تجــارت 
واگــذاری معــادن اقــدام و از خــام فروشــی 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  شــود.  جلوگیــری 
دغدغــه  از  جوانــان  اشــتغال  و  بیــکاری 
ــت  ــد اس ــت: امی ــت، گف ــی ماس ــای اصل ه
بــا توجــه بــه پیگیــری هــا و رایزنــی هــای 
ــایی و  ــیف بازگش ــه س ــده بازارچ ــام ش انج
ــی  ــت خواب ــی 235 تخ ــتان تخصص بیمارس
ســقز نیــز در بهــار ســال آتــی افتتــاح 
ــت  ــزود: متاســفانه وضعی ــری اف شــود. بیگل
ــی ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی  کنون
در اســتان کردســتان بــه هیــچ عنــوان 
ــه همیــن دلیــل  مــورد رضایــت نیســت و ب
نیــاز اســت کــه ضمــن ایجــاد یــک فضــای 
ــن  ــعه ای ــا و توس ــرای اعت ــه ب ــر، زمین بهت
ــود و  ــم ش ــری فراه ــکل بهت ــه ش ــش ب بخ
ــار  ــای در اختی ــت ه ــی ظرفی الزم از تمام

ــود. ــرداری ش ــره ب ــز به نی
نماینــده ســقز و بانــه گفــت: در طــول 
از  کردســتان  تاکنــون  انقــاب  دوران 
و  کــرده  عبــور  هــای ســختی  گــذرگاه 
ــرار  ــی ق ــد بخش ــت امی ــون در موقعی اکن
عقــب  اظهارداشــت:  وی  اســت.  گرفتــه 
ــه  ــتان ب ــن اس ــته ای ــای گذش ــی ه ماندگ
ــا  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــدازه ای اس ان

دارد. زیــادی  فاصلــه  شــرایط مطلــوب 

بانـــد دوم پـــروژه کنارگـــذر ســـقز بـــه 
ـــور  ـــرب کش ـــذر غ ـــار گ ـــن کن ـــوان اولی عن
و اســـتان کردســـتان و بزرگتریـــن واحـــد 
تولیـــدی صنعـــت پوشـــاک ُکردســـتان 
در شـــهرک صنعتـــی بـــه بهره بـــرداری 

ــید. رسـ
بـــه گـــزارش هـــاواری کوردســـتان، در 
آئیـــن بهـــره بـــرداری از ایـــن طـــرح، 
جمعـــی از مســـئوالن شـــرکت ســـاخت 
و نقـــل  حمـــل  زیربناهـــای  توســـعه  و 
نماینـــدگان  مجمـــع  رئیـــس  کشـــور، 
نماینـــده مـــردم  و  اســـتان کردســـتان 
ــس،  ــه در مجلـ ــقز وبانـ ــتانهای سـ شهرسـ
اســـتاندار کردســـتان، فرمانـــدار ســـقز، 
ــر  ــتان و مدیـ ــس راه کردسـ ــده پلیـ فرمانـ
کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 

کردســـتان حضـــور داشـــتند.
ــع  ــس مجمـ ــور رئیـ ــا حضـ ــن بـ همچنیـ
نماینـــدگان اســـتان کردســـتان و نماینـــده 
مـــردم شهرســـتان هـــای ســـقز وبانـــه در 
ــتان، فرمانـــدار  ــتاندار کردسـ مجلـــس، اسـ
صنعـــت،  ســـازمان  رئیـــس  و  ســـقز 
معـــدن  وتجـــارت و جمعـــی از مســـئوالن 
صنعـــت  تولیـــدی  واحـــد  بزرگتریـــن 
پوشـــاک ُکردســـتان در شـــهرک صنعتـــی 

ــد. ــاح شـ ــقز افتتـ سـ
ــه  ــذاری سـ ــرمایه گـ ــا سـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
میلیـــارد تومانـــی بخـــش خصوصـــی و بـــه 
نـــام شـــرکت شـــادمهر حریـــر کردســـتان 
در شـــهرک صنعتـــی آغـــاز بـــه کار کـــرد.
ســـرمایه گـــذار طـــرح اظهـــار کـــرد: ایـــن 
کارگاه  بـــرای ۴۰ نفـــر بصـــورت مســـتقیم 

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــغل ایج ش
محمـــد دره وزمـــی، رئیـــس ســـازمان 
اســـتان  وتجـــارت  معـــدن  صنعـــت، 
ـــارد  ـــک میلی ـــرد: ی ـــان ک ـــم بی ـــتان ه کردس
ــرمایه در  ــان در قالـــب تســـهیات سـ تومـ
ـــی  ـــت م ـــذار پرداخ ـــرمایه گ ـــه س ـــردش ب گ

شـــود.
همچنیـــن روز ســـه شـــنبه 23 بهمـــن، 
عملیـــات ســـاخت پـــروژه توســـعه عوامـــل 

پـــروازی فـــرودگاه ســـقز آغـــاز شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت فـــرودگاه هـــا در 
آئیـــن کلنـــگ زنـــی ایـــن طـــرح گفـــت: 
23 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای آن در 

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ـــرح  ـــان کرد:ط ـــادی بی ـــه آب ـــه م ـــت ال رحم
ـــر  ـــاد 9 کیلومت ـــد، ایج ـــل بان ـــامل؛ تطوی ش
ـــی،  ـــاده پیرامون ـــاد ج ـــی، ایج ـــوار حفاظت دی
جـــاده گشـــت زنـــی، ایجـــاد اپـــرون و 

جـــاده تاکســـی وی اســـت.
ــتانی و  ــوری، اسـ ــئوالن کشـ ــد مسـ بازدیـ
شهرســـتانی از ترمینـــال و ســـاختمان های 
ـــقز  ـــرودگاه س ـــاخت ف ـــال س ـــی در ح جانب
آب  بنـــدی  بســـته  و  تولیـــد  واحـــد  و 
ــدی  ــته بنـ ــع بسـ ــرکت صنایـ ــی شـ معدنـ
ـــر  ـــات از دیگ ـــاری حی ـــد تج ـــا برن ـــداد ب به
برنامـــه هـــای ســـفر یـــک روزه جمعـــی از 
ـــت و راه  ـــای صم ـــه ه ـــئوالن وزارت خان مس

و اســـتاندار بـــه ســـقز بـــود.
ظرفیـــت ســـیلوی کارخانـــه آرد گلنـــام 

ــت ــش یافـ ــن افزایـ ــزار تُـ آزادی2۰ هـ
ـــن  ـــقز در آئی ـــاورزی س ـــاد کش ـــس جه رئی
ـــی  ـــزار تُن ـــت 2۰ ه ـــش ظرفی ـــاح افزای افتت
ـــت:  ـــام آزادی گف ـــه آرد گلن ـــیلوی کارخان س
ـــذار  ـــرمایه گ ـــروژه س ـــن پ ـــل ای ـــرای تکمی ب
ـــه  ـــخصی هزین ـــان آورده ش ـــارد توم 5 میلی
ـــه  ـــی ک ـــاز قبل ـــاب ف ـــا احتس ـــه ب ـــرده ک ک
ـــان  ـــارد توم ـــد 12 میلی ـــاح ش ـــال افتت پارس

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــخصی هزین آورده ش
ــی  ــع عایـ ــد نافـ ــزارش ....، محمـ ــه گـ  بـ
ــن  ــار کرد:افزایـــش ظرفیـــت ایـ ــا اظهـ نیـ
ــر و  ــتغال 18 نفـ ــه اشـ ــر بـ ــیلو، منجـ سـ
ـــت  ـــه ظرفی ـــن ب ـــزار تُ ـــدن 6۰ ه ـــه ش اضاف
ــت. ــده اسـ ــتان شـ ــدم شهرسـ ــیلوی گنـ سـ

وی بیـــان کرد:امســـال اســـتان کردســـتان 
ـــن  ـــزار تُ ـــون و 17۰ ه ـــک میلی ـــد ی ـــا تولی ب
ـــه دســـت آورد  ـــه دوم کشـــور را ب ـــدم رتب گن
ـــه مصـــرف اســـتان  ـــن آن ب ـــزار تُ ـــه 2۰۰ه ک
رســـیده و بقیـــه آن نیـــز جهـــت مصـــرف 

ـــردد. ـــی گ ـــور م ـــتانها منظ ـــایر اس س
عائـــی نیـــا ادامـــه داد:در حـــال حاضـــر، 
ـــیلوی  ـــت س ـــن ظرفی ـــزار تُ ـــود 58۰ ه وج
ـــیس  ـــوز تاس ـــن مج ـــزار تُ ـــدم و 35۰ ه گن
ــر  ــوب تـ ــداری مطلـ ــباب نگهـ ــیلو، اسـ سـ
تولیـــدات اســـتان کردســـتان را فراهـــم 

مـــی نمایـــد.
ــد  ــه، تولیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــا بـ ــی نیـ عائـ
 215 جـــاری  ســـال  در  ســـقز  گنـــدم 
هـــزار تُـــن بـــود، اظهـــار کـــرد: ظرفیـــت 
ــزار  ــتان 132 هـ ــن شهرسـ ــیلوهای ایـ سـ
تُـــن و ۴5 هـــزار تُـــن نیـــز در دســـت 

ــت. ــداث اسـ احـ
در ایـــن آئیـــن کـــه روز ســـه شـــنبه 
برگـــزار شـــد، رئیـــس مجمـــع نماینـــدگان 
نماینـــده مـــردم  و  اســـتان کردســـتان 
ـــس،  ـــه در مجل ـــقز وبان ـــای س ـــتان ه شهرس
اســـتاندار کردســـتان، فرمانـــدار ســـقز، 
ـــتان  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س رئی
ــتند. ــور داشـ ــران حضـ ــی از مدیـ و جمعـ

ـــازمان  ـــی س ـــدات گیاه ـــود تولی ـــاون بهب مع
جهادکشـــاورزی اســـتان کردســـتان بـــا 
ــر  ــال اخیـ ــول ۴۰سـ ــه  در طـ ــان اینکـ بیـ
ـــات  ـــطح باغ ـــه س ـــار ب ـــزار هکت ـــدود 36 ه ح
ـــن  ـــت :  ای ـــت، گف ـــده اس ـــه ش ـــتان اضاف اس
ـــع  ـــری از مناب ـــره گی ـــا به ـــطح ب ـــش س افزای
ــرایط آب و  ــا و شـ ــیل هـ ــود،  پتانسـ موجـ
ـــات  ـــعه باغ ـــورت توس ـــه ص ـــتان ب ـــی اس هوای

دیـــم و آبـــی بـــوده اســـت.
فریـــد ســـپری در گفت و گـــو باخبرنـــگار 
ـــاخص  ـــه ش ـــتان، ب ـــاواری  کردس ـــه ه ماهنام
ــی  ــا بخـــش زراعـــت طـ ــط بـ ــای مرتبـ هـ
۴۰ ســـال گذشـــته تـــا کنـــون در اســـتان 
کردســـتان گریـــزی زد و اظهـــار کـــرد: 
افزایـــش ســـطح زیـــر کشـــت محصـــوالت 
ـــته  ـــال گذش ـــی ۴۰ س ـــتان در ط ـــی اس زراع
رونـــدی صعـــودی داشـــته و از ۴5۰ هـــزار 
هکتـــار شـــروع شـــده تـــا بـــه 75۰ هـــزار 
دیگـــر  آن  از  پـــس  و  رســـیده  هکتـــار 
تقریبـــا حالـــت ثابـــت گرفتـــه اســـت، امـــا 
ـــواره  ـــی هم ـــوالت زراع ـــد محص ـــد  تولی رون
ــن  ــزار تـ ــه از ۴8۰ هـ ــوده کـ ــی بـ افزایشـ
ــن  ــون تـ ــش از 2 میلیـ ــه بیـ ــروع و بـ شـ

رســـیده اســـت. 
وی بـــه  تفســـیر روایـــی میزانـــد پیشـــرفت 
ــا  ــر بـ ــال اخیـ ــل سـ ــی چهـ ــاخص طـ شـ
ــزان  ــون میـ ــی چـ ــه پارامترهایـ ــه بـ توجـ
ـــزان  ـــرانه، می ـــرف س ـــد و مص ـــت، تولی جمعی
ــای  ــر هـ ــر پارامتـ ــادرات و دیگـ واردات، صـ

مرتبـــط بـــا شـــاخص اشـــاره کـــرد.

 معـــاون بهبـــود تولیـــدات گیاهـــی جهـــاد 
ـــد  ـــت:  رون ـــتان گف ـــتان کردس ـــاورزی اس کش
ــا  ــی تـ ــوالت زراعـ ــد محصـ ــش تولیـ افزایـ
ـــر  ـــطح زی ـــش س ـــر از افزای ـــی متأث ـــد کم ح
ـــکار  ـــل ب ـــه دلی ـــتر ب ـــی بیش ـــوده ول ـــت ب کش
ـــرح  ـــی، ط ـــن زراع ـــای نوی ـــیوه ه ـــری ش گی
ـــی،  ـــای تحقیقات ـــه ه ـــال یافت ـــریع در انتق تس
ـــی  ـــذور گواه ـــتر از ب ـــه بیش ـــر چ ـــتفاده ه اس
ــاال  ــه، بـ ــادل و بهینـ ــه متعـ ــده و تغذیـ شـ
بـــودن ســـطح مکانیزاســـیون و درجـــه 
ـــی،  ـــد محصـــوالت زراع ـــیون در تولی مکانیزاس
ـــیوه  ـــری ش ـــرداران و بکارگی ـــره ب ـــوزش به آم
هـــای نویـــن ترویجـــی از جملـــه کاس در 
ــی،  ــای زراعـ ــوت هـ ــرای پایلـ ــه، اجـ مزرعـ
ـــن  ـــای بی ـــا نهاده ـــکاری ب ـــزارع pvs و هم م
المللـــی )ایـــکاردا(، اســـتفاده از ارقـــام بـــا 
پتانســـیل تولیـــد بـــاال و ســـازگاری بیشـــتر 
ـــع  ـــرل بموق ـــی و کنت ـــرایط آب و هوای ـــا ش ب
ـــه  ـــرز، توج ـــای ه ـــف ه ـــا و عل ـــات، بیماره آف
ـــد  ـــهیل در خری ـــی و تس ـــایل بازرگان ـــه مس ب

محصـــول اســـت.  
وی  شـــاخص های مربـــوط بـــه بخـــش 
ــوان  ــتان را عنـ ــتان کردسـ ــی در اسـ باغبانـ
ــزان  ــی میـ ــیر روایـ ــزود:  تفسـ ــرد و افـ کـ
پیشـــرفت شـــاخص طـــی چهـــل ســـال 
اخیـــر بـــا توجـــه بـــه پارامترهایـــی چـــون 
ـــرانه،  ـــرف س ـــد و مص ـــت، تولی ـــزان جمعی می
میـــزان واردات، صـــادرات و دیگـــر پارامتـــر 
هـــای مرتبـــط بـــا شـــاخص لحـــاظ شـــده 

اســـت. 

بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـوول، بـــا 
ــت و  ــد جمعیـ ــش رشـ ــه افزایـ ــت بـ عنایـ
ــی  ــواد غذایـ ــن مـ ــه تامیـ ــرم بـ ــاز مبـ نیـ
و همچنیـــن میـــزان مصـــرف ســـرانه در 
ـــه  ـــا برنام ـــد ب ـــی طلب ـــف م ـــوالت مختل محص
ـــطح  ـــش س ـــتای افزای ـــدون در راس ـــزی م ری
ـــن  ـــه در ای ـــود ک ـــدام نم ـــی اق محصـــوالت باغ
ـــه هـــای  ـــام و گون ـــا   اســـتفاده از ارق زمینـــه ب
ـــت  ـــوان در جه ـــی ت ـــبی م ـــت نس دارای مزی
دســـتیابی بـــه اهـــداف مطـــرح شـــده گام 

ــت . برداشـ
ـــا بیـــان اینکـــه  در طـــول ۴۰ســـال   ســـپری ب
ـــطح  ـــه س ـــار ب ـــزار هکت ـــدود 36 ه ـــر ح اخی
ـــوان  ـــت، عن ـــده اس ـــه ش ـــتان اضاف ـــات اس باغ
ــره  ــا بهـ ــطح بـ ــش سـ ــن افزایـ ــرد:  ایـ کـ
گیـــری از منابـــع موجـــود،  پتانســـیل هـــا 
ـــورت  ـــه ص ـــتان ب ـــی اس ـــرایط اب و هوای و ش
ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــم و آب ـــات دی ـــعه باغ توس
اینکـــه  بـــه  باتوجـــه  داد:  ادامـــه  وی 
احـــداث و توســـعه باغـــات در افزایـــش 
آب  منابـــع  از  بهره گیـــری  و  راندمـــان 
و خـــاک و همچنیـــن افزایـــش درآمـــد 
ســـرانه خانوارهـــای کشـــاورزان بســـیار 
ــا  ــوان بـ ــی تـ ــت،  مـ ــت اسـ ــز اهمیـ حائـ
ــن  ــا و تامیـ ــیل هـ ــری از پتانسـ ــره گیـ بهـ
زیرســـاخت هـــای الزم در احـــداث باغـــات 
ــتری داد. ــتاب بیشـ ــعه شـ ــوع توسـ ــه موضـ بـ
ـــترهای  ـــه بس ـــرد:  ازجمل ـــان ک ـــپری اذع س
الزم در توســـعه باغـــات آبـــی تخصیـــص 
منابـــع آبـــی در قالـــب مجتمـــع هـــای 

ــای  ــه هـ ــدها، رودخانـ ــاب سـ ــی، پایـ باغـ
شـــمال و شـــمال غرب و همچنیـــن تامیـــن 
بـــه  بـــه منظـــور کمـــک  اعتبـــار الزم 
ـــتفاده از  ـــج و اس ـــا،  تروی ـــرح ه ـــان ط مجری

ــت.  ــتاندارد  اسـ ــال اسـ نهـ
 

وی بـــه  تفســـیر روایـــی میزانـــد پیشـــرفت 
ــا  ــر بـ ــال اخیـ ــل سـ ــی چهـ ــاخص طـ شـ
ــزان  ــون میـ ــی چـ ــه پارامترهایـ ــه بـ توجـ
ـــزان  ـــرانه، می ـــرف س ـــد و مص ـــت، تولی جمعی
ــای  ــر هـ ــر پارامتـ ــادرات و دیگـ واردات، صـ
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــاخص اش ـــا ش ـــط ب مرتب
آمـــار واقعـــی تعـــداد تراکتـــور و کمبایـــن 
ــا  ــت  امـ ــخص نیسـ ــاب مشـ ــل از انقـ قبـ
بـــر اســـاس بررســـی هـــای انجـــام گرفتـــه 
ضریـــب مکانیزاســـیون اســـتان در ســـال 
57 حـــدوداً ۰.15 اســـب بخـــار بـــر هکتـــار 
بـــرآورد می شـــود  کـــه بـــر ایـــن اســـاس 
ــتان  ــود در اسـ ــای  موجـ ــداد تراکتورهـ تعـ
نیـــز حـــدود  2 هـــزار  دســـتگاه بـــوده 
اســـت، کـــه ایـــن تعـــداد در پایـــان ســـال 

ــت. ــتگاه اسـ ــزار دسـ ــدود 27 هـ 96  حـ
گیاهـــی  تولیـــدات  بهبـــود  معـــاون 
ــان  ــتان بیـ ــتان کردسـ ــاورزی اسـ جهادکشـ
کـــرد:    بـــر اســـاس ایـــن دو امـــار ارائـــه 
شـــده در ســـال 57 بـــه ازای هـــر375 
هکتـــار یـــک دســـتگاه تراکتـــور در ســـطح 
اســـتان وجـــود داشـــته اســـت در حالیکـــه 
ـــه  ـــار ب ـــه 3۰ هکت ـــدد ب ـــن ع ـــال96 ای در س

ــت. ــیده اسـ ــور رسـ ــر تراکتـ ازای هـ

اســتاندار کردســتان وجــود معــادن طــا و 
از امیدهــای توســعه کردســتان و  آهــن را 
ایجــاد اشــتغال در اســتان  بــرای  امکانــی 

ارزیابــی کــرد.
کوردســتان  هــاواری  گــزارش  بــه 
ــن  ــا در یازدهمی ــن مرادنی ــتان؛ بهم کردس
ــا حضــور  جلســه شــورای اداری ســقز کــه ب
جمعــی از مدیــران وزارت صمــت و راه و 
ــن  ــان ای ــن بی ــزار شــد ضم ــازی برگ شهرس
ــب گفــت: کارهــای بســیار ارزشــمندی  مطل
در خصــوص مطالعــات اکتشــافی معــادن 
آهــن  و  طــا  ذخایــر  و  گرفتــه  صــورت 
خوبــی طبــق مطالعــات کشــف شــده اســت.
ــاط  ــادن از نق ــن مع ــود ای ــزود: وج وی اف
قــوت اســتان و امیــد بــه توســعه اســتان را 

می کنــد. بیشــتر 
اعتبــارات  تخصیــص  خواســتار  مرادنیــا 
دیگــر  پهنه هــای  مطالعــه  بــرای  بیشــتر 
ــا کارهــای اساســی  اســتان شــد و گفــت: م
ــن  ــنگ آه ــرآوری س ــش ف ــی در بخ و خوب
از  ســقز  شهرســتان  و  ایــم  داده  انجــام 

ــت. ــا اس ــا دارای غن ــر ط ــاظ ذخای لح
داشــت:  اظهــار  کردســتان  اســتاندار 
از  برخــی  بــا  هایــی  رایزنــی  مجموعــه 
مجموعــه هــا بــرای فــرآوری و ســرمایه 
ــم  ــام داده ای ــقز انج ــای س ــذاری در ط گ
اطــاع  شــدن  نهایــی  محــض  بــه  کــه 

شــد. خواهــد  رســانی 
بــه  خــود   ســخنان  ادامــه  در  مرادنیــا 
کــرد  اشــاره  ســقز  فــرودگاه  وضعیــت 
بــرای  را  اســتان  تعهــدات  مــا  گفــت:  و 
فــرودگاه ســقز انجــام خواهیــم داد و طبــق 

ــن  ــم ای ــد داری ــده امی ــای داده ش ــول ه ق
فــرودگاه تــا ســال 1۴۰۰ بــه اتمــام برســد.

شهرســازی  و  راه  وزارت  اقدامــات  وی 
و  دانســت  توجــه  قابــل  را  کردســتان  در 
گفــت: در همــه نقــاط اســتان پــروژه هــای 
راهســازی در همــه بخــش هــا فعــال اســت 
ــرا لمــس  امــا چــون مــردم هنــوز نتیجــه آن
ــتری  ــارات بیش ــا دارد اعتب ــد ج ــرده ان نک

ــود. ــص داده ش ــوزه تخصی ــن ح ــه ای ب
ــمال  ــدور ش ــات کری ــه قطع ــزود: هم وی اف
بــه  امــا  شــده  تکلیــف  تعیــن  جنــوب 
ــده آن  ــش عم ــارات بخ ــود اعتب ــبب کمب س

اســت. باتکلیــف 
 98 ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  مرادنیــا 
اعتبــار راه آهــن از ۴8 میلیــارد تومــان بــه 
ــارد تومــان رســیده اســت گفــت:  15۰ میلی
ــم  ــی و مه ــرح اساس ــن ط ــام ای ــرای اتم ب
ــتیم. ــتر هس ــارات بیش ــد اعتب ــوز نیازمن هن

ــه وزارت  ــه مجموع ــاب ب ــان خط وی در پای
ــه حــق  ــته ب ــت: خواس ــازی گف راه و شهرس
مــردم کردســتان رســیدن بــه میانگیــن 
کشــوری در همــه بخــش هــای راه اســت و 

ــت. ــی نیس ــر معقول ــته غی ــن خواس ای

شهروندان سقزی 28 هزار و 
8۴7 واحد خون اهدا کردند

مدیــرکل انتقــال خــون کردســتان گفــت: 
از ســال 139۰ تــا کنــون 39 هــزار و 
ــون در  ــدای خ ــت اه ــه جه 36۴ مراجع
مرکــز انتقــال خــون ســقز ثبــت و از ایــن 
تعــداد 28 هــزار و 8۴7 واحــد خــون 

ــده اســت. ــع آوری  ش ــل جم کام
بــه گــزارش روابــط عمومــی انتقــال 
ســعید  محمــد  کردســتان،  خــون 
ــیه  ــنبه در حاش ــج ش ــان، روز پن کریمی
ــقز و  ــون س ــال خ ــز انتق ــد از مرک بازدی
دیــدار بــا فرمانــدار ایــن شهرســتان 
ــون در  ــدای خ ــال اه ــرد: امس ــار ک اظه
ــمگیری  ــد چش ــا رش ــقز ب ــتان س شهرس
مواجــه بــوده اســت و تــا 23 بهمــن 
داوطلبیــن اهــدای خــون 8 هــزار و ۴86 
ــا  ــقز ب ــون س ــال خ ــز انتق ــه مرک ــار ب ب
هــدف اهــدای داوطلبانــه خــون مراجعــه 
ــزار  ــداد 7 ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــرده ان ک
ــک  ــان و ی ــط آقای ــه توس و 398 مراجع
ــوان  هــزار و 88 مراجعــه نیــز توســط بان
ــت. ــده اس ــت ش ــقزی ثب ــت س ــوع دوس ن

ــر 28  ــال اخی ــت س ــت: در هش وی گف
از  کامــل  واحــد خــون  و 8۴7  هــزار 
اهداکننــدگان ســقزی دریافــت شــده 
ــد آن  ــزار و 2۴2 واح ــه 26 ه ــت ک اس
توســط آقایــان اهداکننــده خــون و 2 
ــوان  ــز توســط بان ــد نی ــزار و 6۰5 واح ه
ســقزی بــه بیمــاران کردســتانی نیازمنــد 

ــت. ــده اس ــدا ش اه
ــاز  ــزان نی ــه می ــان اینک ــا بی ــان ب کریمی
بــه خــون و فــرآورده هــای آن بــر اســاس 
ــان  ــبکه خونرس ــتانی ش ــای اس ــرش ه ب
افــزود:  اســت،  تعییــن شــده  کشــور 
انتقــال خــون کردســتان 1۰۰ درصــد 
ــخ  ــتان را پاس ــی اس ــز درمان ــاز مراک نی
ــد  ــی کن ــاش م ــواره ت داده اســت و هم
تــا ذخایرخــون و فــرآورده هــای خــون را 
بــه میــزان دســت کــم 5 تــا 9 روز نیــاز 
ــد. ــن نمای ــا تامی ــتان ه ــول بیمارس معم
اهدایــی  هــای  خــون  گفــت:  وی 
دو  طــی  روزانــه  ســقزی  شــهروندان 
ــتان  ــز اس ــه مرک ــی ب ــرویس اختصاص س
ــد آن  ــر واح ــود و از ه ــی ش ــل م منتق
دســت کــم ســه فــرآورده مختلــف تولیــد 
ــز  ــت مراک ــاس درخواس ــر اس ــده و ب ش

ــردد. ــی گ ــع م ــی توزی درمان
کریمیــان دلیــل ارســال خــون هــای 
ــات  ــود امکان ــنندج را نب ــه س ــی ب اهدای
اهــدای  مرکــز  در  خــون  فــرآوری 
خــون ســقز برشــمرد و اذعــان کــرد: 
ــراوان و حتــی  باوجــود پیگیــری هــای ف
درخواســت کمــک از خیریــن ســقزی 
ــد  ــدازی واح ــاز راه ان ــورد نی ــه م بودج
فــرآوری و ســردخانه مرکــز انتقــال خــون 

ــت. ــده اس ــن نش ــون تامی ــقز تاکن س
ــه  ــتان اضاف ــون اس ــال خ ــرکل انتق مدی
 17 نیــاز  مــورد  خــون  کرد:عمــده 
بیمارســتان مصــرف کننــده خــون در 
اســتان از طریــق اهداکننــدگان داوطلــب 
در دو شهرســتان ســنندج و ســقز تامیــن 
ــری  ــرای خونگی ــی ب ــود و الزام ــی ش م
ــرف در  ــا و مص ــتان ه ــی شهرس در تمام
همــان شهرســتان وجــود نــدارد و انتقــال 
ــاز  ــن نی ــه تامی خــون خــود را موظــف ب

ــد. ــی دان ــاران م ــدی بیم ــد درص ص
ــرف  ــار مص ــه آم ــاره ب ــا اش ــان ب کریمی
ــی  ــام خمین ــتان ام ــون در دو بیمارس خ
)ره( و تامیــن اجتماعــی ســقز گفــت: بــر 
اســاس درخواســت هــای دریافــت شــده 
ــزار  ــال ۴ ه ــتان امس ــن دو بیمارس از ای
ــن  ــه ای ــون ب ــرآورده خ ــد ف و 696 واح
ــت  ــده اس ــال ش ــی ارس ــز درمان دو مرک
ــزار و  ــام 3 ه ــتان ام ــهم بیمارس ــه س ک
ــن  ــتان تامی ــهم بیمارس ــد و س 61۰ واح
ــوده  اجتماعــی یــک هــزار و 86 واحــد ب

اســت.
ــرآورده  ــواع ف ــع ان ــوص توزی وی در خص
ــرآورده  ــار کــرد: ف ــز اظه هــای خــون نی
ــه ســقز در ســال  هــای خــون ارســالی ب
ــرآورده  ــد ف ــزار و 781 واح ــاری 2ه ج
ــزار و 315  ــک ه ــز، ی ــول قرم ــای گلب ه
واحــد فــرآورده پاســمایی و 6۰۰ واحــد 

ــوده اســت. ــی ب ــرآورده پاکت ف
محمــد ســعید کریمیــان در خصــوص 
ــال خــون  ــع انســانی شــاغل در انتق مناب
ســقز، گفــت: دو کارشــناس زن بــا هــدف 
ــده  ــوان اهداکنن ــته از بان ــی شایس میزبان
ــور  ــون حض ــال خ ــز انتق ــون در مرک خ
ــه  ــز ب ــرد نی ــنل م ــار پرس ــد و چه دارن
صــورت تمــام وقــت انجــام وظیفــه مــی 

ــد. کنن
ــزاری دو  ــود برگ ــزود : باوج ــان اف کریمی
مرحلــه آزمــون اســتخدامی در ســال 
ایــن  هــای اخیــر هیــچ پزشــکی در 
آزمــون هــا شــرکت نکــرد و نیــروی 
پزشــک همچنــان در قالــب قــرارداد و یــا 
ــن  ــا اداره کل تامی ــط کاری ب ــر رواب دیگ
ــت  ــال خــون ســقز خدم شــده و در انتق

ــد. ــی کنن ــانی م رس

 منطقه ویژه اقتصادی بانه 
فرصتی برای سرمایه گذاری 

و رونق تولید

منطقــه ویــژه اقتصــادی بانــه یکــی از 
ظرفیــت هــای مهــم بــرای ســرمایه گــذاران 
داخلــی و خارجــی اســت کــه در زمینــی به 
مســاحت 85 در مســیر بازارچــه ســیرانبند 
ایــن شهرســتان در حــال احــداث اســت و 
ــه در  ــن منطق ــه اول ای ــده مرحل ــال آین س

ــرداری مــی رســد. ــه بهــره ب 35 هکتــار ب
ــا، منطقــه ویــژه  بــه گــزارش خبرنــگار ایرن
اقتصــادی بانــه نخســتین منطقه در اســتان 
ــوان یکــی از  ــه عن ــه ب کردســتان اســت ک
ظرفیــت هــای مهــم ســرمایه گــذاری 
ــرای ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی  ب

ــی شــود محســوب م
ــرای همــه  ــه ب ــژه اقتصــادی بان ــه وی منطق
ــف و  ــرایط مختل ــا ش ــذاران ب ــرمایه گ س
بــه میــزان ســرمایه ای کــه دارنــد فرصــت 
ــینان  ــتغال مرزنش ــه اش ــد و زمین در تولی
ــن در  ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــی کن ــم م را فراه
ــق  ــکاری کردســتان و رون ــار بی کاهــش آم
ــش  ــز نق ــیرانبند نی ــه س ــادرات بازارچ ص

ــی دارد. ــیار مهم بس
ــن ویژگــی هــای ســرمایه  یکــی از مهمتری
ــه  ــادی بان ــژه اقتص ــه وی ــذاری در منطق گ
ــه  ــت ک ــی اس ــی و گمرک ــت مالیات معافی
عــوارض  پرداخــت  از  گــذاران  ســرمایه 
گمرکــی و مالیــات و تجــار در واردات و 
ــاف  ــی مع ــوارض گمرک ــادرات کاال از ع ص

ــتند. هس
فرمانــدار بانــه در ایــن ارتبــاط بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: دولــت در ایــن شهرســتان افق 
برنامــه پنــج ســاله تعریــف کــرده کــه همــه 
ــر اســاس ایــن برنامــه  فعالیــت هــای مــا ب
ــژه  ــه وی ــاد منطق ــود و ایج ــی ش ــام م انج
اقتصــادی بانــه یکــی از اولویــت هــای مهــم 

ایــن برنامــه اســت.
محمــد فاحــی افــزود: مســافری کــردن و 
رســمی شــدن بازارچــه ســیرانبند یکــی از 
ظرفیــت هــای ایــن منطقــه اســت و اکنــون 
ــا  ــه ب ــای بازارچ ــاخت ه ــیاری از زیرس بس
ــده و در  ــم ش ــت فراه ــای دول ــرمایه ه س
حــال رایزنــی هــای بــرای مســافری کــردن 

ــا طــرف عراقــی هســتیم. آن ب
ــه ســرمای  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب وی اظه
زود رس پاییــزی عملیــات اجرایــی منطقــه 
ــه  ــد ک ــف ش ــه متوق ــادی بان ــژه اقتص وی
ــی  ــی اجرای ــل کاری عملیات ــروع فص ــا ش ب
ــی  ــه م ــه ادام ــفالت محوط ــه و آس منطق
ــه  ــار ب ــه اول آن در 35 هکت ــد و مرحل یاب

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب به
رونــق بخــش  بــه  اشــاره  بــا  فاحــی 
تولیــد در بانــه گفــت: بســیاری از ســرمایه 
ــته در  ــای گذش ــال ه ــه در س ــی ک گذاران
کشــورهای مختلــف ســرمایه گــذاری مــی 
کردنــد اینــک ســرمایه هــای خــود را 
ــال  ــرده و در ح ــل ک ــتان منتق ــه شهرس ب
اجرایــی کــردن طــرح هــای تولیــدی 
ــژه  ــه وی ــا منطق ــی و ی ــهرک صنعت در ش
اقتصــادی هســتند. فرمانــدار بانــه بــا بیــان 
ــوار  ــره ج ــر 98 فق ــال اخی ــه در 2 س اینک
تاســیس مراکــز صنعتــی و تولیــدی صــادر 
شــده اســت، گفــت: تاکنــون 12 جــوار 
تاســیس واحدهــای تولیــدی بــرای منطقــه 
ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــادی نی ــژه اقتص وی
فاحــی اضافــه کــرد: بهــره بــرداری از 
منطقــه ویــژه اقتصــادی بانــه، چرخــه 
صــادرات و واردات در بازارچــه ســیرانبند 
را رونــق مــی بخشــد، اشــتغال ایجــاد مــی 
شــود کــه اینهــا در کاهــش مشــکات 
بیــکاری نقــش بســیاری مهمــی ایفــا مــی 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــس صنع ــد. رئی کن
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــاط ب ــن ارتب ــه در ای بان
ــرمایه  ــرای س ــذار ب ــرمایه گ ــت: 51 س گف
ــه  ــادی بان ــژه اقتص ــه وی ــذاری در منطق گ
در خواســت داده انــد کــه امیدواریــم ســال 
آینــده ایــن ســرمایه گــذاران احــداث طــرح 
هــای خــود را در ایــن منطقــه آغــاز کننــد. 
ــت  ــه در خواس ــزود: ب ــی اف ــد رحمان احم
ســرمایه گــذاران در منطقــه ویــژه اقتصادی 
بیشــتر کارخانــه هــای لــوازم خانگــی ایجاد 
ــرمایه  ــی از س ــرای یک ــه ب ــود ک ــی ش م
گــذاران مجــوز تولیــد 13 قلــم کاال در ایــن 
ــی  ــده م ــه در آین ــده ک ــادر ش ــش ص بخ
ــا 8۰  ــود را ت ــوالت خ ــوع محص ــد تن توان

ــد. ــش ده ــز افزای ــم نی قل
ــژه  ــه وی ــرایط منطق ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــه ب ــن منطق ــرد: ای ــه ک ــادی اضاف اقتص
توجــه بــه نزدیکــی بــه بازارچــه ســیرانبند 
صــادرات محــور اســت و کاالهــای کــه 
ــن  ــق ای ــد از طری ــد ش ــد خواه در آن تولی
ــی  ــادر م ــور ص ــارج از کش ــه خ ــه ب بازارچ

ــود. ش
رحمانــی بازارچــه مــرزی ســیرانبند را 
یکــی از فرصــت هــای مهــم بــرای ســرمایه 
گــذاران منطقــه ویــژه اقتصــادی بانــه 
دانســت و اظهــار داشــت: در ســال 82 
ــت  ــام نخس ــه مق ــیرانبند بان ــه س بازارچ
ــرد  ــب ک ــراق را کس ــه ع ــادرات کاال ب ص
ــار  ــه تج ــبت ب ــه نس ــن بازارچ ــار ای و تج

ــد. ــر بودن ــال ت ــرزی فع ــهرهای م ش
ــیرانبند  ــه س ــد: در بازارچ ــادآور ش وی ی
ــت و  ــود داش ــی وج ــای بازرگان ــوق ه مش
بســیاری از مشــکات و قوانیــن دســت 
بازارچــه  در  صــادرات  بــرای  پاگیــر  و 
ــد از  ــن رون ــد ای ــه بای ــود ک ــده ب ــل ش ح

ــود. ــرگیری ش س

سالمت

خبرخبر
اقتصادی
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باشگاه سیاستمداران



آئین نامه اجرائی تبصره 19 ماده واحده 
قانون بودجه سال 1۳97 کشور؛ فرصتی 

دوباره
مطالعــات نشــان مــی دهــد بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
مناســب،  نســبت اعتبــارات عمرانــی بــا تولیــد ناخالــص کشــور 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــد باش ــا 7 درص ــن 5 ت ــت بی ــی بایس م
ــص  ــد ناخال ــد از تولی ــا 7 درص ــزان 5 ت ــه می ــت ب ــی بایس م
داخلــی بــرای طرحهــای عمرانــی مصــرف شــود، ایــن در 
ــه کاهــش درآمدهــای نفتــی  ــا توجــه ب ــه ب شــرایطی اســت ک
ــبت از  ــن نس ــق ای ــا تحق ــور، عم ــادی کش ــت اقتص و وضعی
محــل درآمدهــای ســنتی بودجــه کشــور غیــر ممکــن خواهــد 
ــته  ــالهای گذش ــرد س ــا عملک ــم ب ــن رق ــه ای ــذا مقایس ــود، ل ب
ــی درآمدهــای نفتــی در  ــداز آت ــر چشــم ان ــه تصوی ــا توجــه ب ب
کنــار افزایــش ســهم صنــدوق توســعه ملــی، ضــرورت اســتفاده 
ــر  ــای بخــش خصوصــی را پررنگت هرچــه بیشــتر از ســرمایه ه
ــه تصویــب  ــا توجــه ب مــی کنــد. در ایــن راســتا خوشــبختانه ب
ــه  ــون بودج ــده قان ــاده واح ــره 19 م ــی تبص ــه اجرائ ــن نام آئی
ســال 1397 کشــور، لــزوم یــک عــزم جــدی را در دســتگاههای 
اجرائــی در جهــت اجرائــی نمــودن آنــرا مــی طلبــد. بزرگتریــن 
پتانســیل موجــود در آئیــن نامــه مذکــور، تمرکــز فــراوان 
ــرروی روش هــای مشــارکت عمومــی- خصوصــی مــی باشــد  ب
کــه منتــج بــه تامیــن مالــی پــروژه هــای عمرانــی کشــور و در 
نهایــت افزایــش رشــد اقتصــادی کشــور خواهــد شــد. الزامــات 
مشــارکت عمومــی – خصوصــی در آئیــن نامــه مصــوب در چهــار 
ســرفصل  Funding )حمایتهــای مالــی(، Finance)تأمیــن 
 Promotion و  گــذاری(  )سیاســت   Regulation مالــی(، 
)ترویــج( خاصــه می گــردد. همچنین به جهت صیانــت از حقوق 
ــاختهای  ــر س ــی زی ــش خصوص ــذاران بخ ــرمایه گ ــت و س دول
قانونــی مشــخص و تدویــن گردیــده انــد کــه اهــم آنهــا عبارتنــد 
ــع تولیدرقابــت  ــون رفــع موان از: قوانیــن فرابخشــی شــامل : قان
ــی  ــاق برخ ــون الح ــور، قان ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق پذی
ــت)2(،  ــی دول ــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال ــه قان مــواد ب
ــه  ــون الحــاق مــوادی ب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، قان
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت، قانــون تنظیــم 
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت، قوانیــن بخشــی شــامل قانــون 
ــعه  ــه پنجــم توس ــون برنام ــعه کشــور،  قان ــه ششــم توس برنام
کشــور، قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی 
از مقــررات مالــی دولــت)2(، قانــون تشــویق ســرمایه گــذاری در 
ــی  ــروژه هــای عمران ــون احــداث پ طــرح هــای آب کشــور، قان
ــایر  ــا و س ــک ه ــارکت بان ــق مش ــری از طری ــش راه و تراب بخ
ــرف  ــوی مص ــاح الگ ــون اص ــور، قان ــی کش ــی و پول ــع مال مناب
انــرژی) مــاده 61(. بــا ایــن اوصــاف رونــد حرکــت دســتگاههای 
ــه ســمت جــذب ســرمایه هــای بخــش خصوصــی و  ــی ب اجرائ
ــوده کــه  اجرائــی شــدن آئیــن نامــه تبصــره 19 بســیار کنــد ب
دالیــل آن بــه مشــکات ســاختاری دســتگاه هــای اجرائــی مــی 
ــد.  باشــد کــه در فرصــت هــای بعــدی تشــریح خواهنــد گردی

آرش اسمعیل نسب

یادداشت

گام بلند سرمایه گذاران ُکرد برای توسعه مرز باشماق مریوان
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میز اقتصاد

گام بلند شرکت شهرک های صنعتی 
برای توسعه کردستان

ــی کردســتان  ــای صنعت ــل شــرکت شــهرک ه ــر عام مدی
ــر  ــل زی ــعه و تکمی ــرای توس ــاری ب ــال ج ــت: در س گف
ــتان ۴9۰  ــن اس ــی ای ــای صنعت ــهرک ه ــاخت های ش س
میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص یافتــه و هزینــه می شــود. 
احمــد خســروی در گفتگــو بــا هــاواری کوردســتان اظهــار 
داشــت: ایــن میــزان اعتبــار بــرای اجــرای ۴5 طــرح 

ــد. ــد ش ــه خواه ــاختی هزین زیرس
وی بــا اشــاره بــه میانگیــن 3.6 درصــدی میانگیــن اراضــی 
ــور  ــاخص در کش ــن ش ــزود: ای ــتان اف ــی در کردس صنعت
هفــت متــر اســت کــه انتظــار مــی رود بــا تکمیــل طــرح 
هــای نیمــه تمــام در ســال جــاری ایــن شــاخص بــه پنــج 

متــر مربــع بــرای هــر کردســتانی برســد.
ــرح  ــون دو ط ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروی ب خس
ــه و شــهرک صنعتــی شــمار  ــژه اقتصــادی بان ــه وی منطق
ــتان در  ــران اس ــرح پیش ــوان ط ــه عن ــنندج ب ــار س چه
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــرح منطق ــت: ط ــت، گف ــال اجراس ح
ــت و  ــاخت هاس ــر س ــل زی ــال تکمی ــون در ح ــه اکن بان
آبــان ســال جــاری اراضــی آن بــه ســرمایه گــذاران 

ــود. ــی ش ــذار م واگ
ــی شــماره  ــاده ســازی شــهرک صنعت وی در خصــوص آم
ــرح در 129  ــن ط ــرد: ای ــد ک ــز تاکی ــنندج نی ــار س چه
ــه  ــی مرحل ــات اجرای ــه علمی ــود ک ــی ش ــرا م ــار اج هکت
ــرح  ــار ط ــا چه ــده و ب ــروع ش ــار ش اول آن در 75 هکت
ــه  ــان امســال ب ــا آب ــل اســت ت زیرســاخت در حــال تکمی

ــد. ــی رس ــام م اتم
ــوان  ــه عن ــون ب ــم اکن ــرکت ه ــن ش ــد: ای ــادآور ش وی ی
 1۰ در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  نماینــده 

شهرســتان کردســتان حضــور دارد و در 3۰ نقطــه از اســتان 
ــژه  ــه وی ــی و منطق ــه صنعت ــی، ناحی ــهرک صنعت ــوان ش ــه عن ب

ــد. ــی کن ــرا م ــود را اج ــای خ ــه ه ــادی برنام اقتص
ــی کردســتان گفــت:  ــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعت مدی
2 مــورد از ایــن 3۰ نقطــه شــامل منطقــه ویــژه اقتصــادی بانــه و 
مریــوان اســت کــه منطقــه ویــژه بانــه در حــال احــداث و منطقــه 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــی ب ــه مکانیاب ــز در مرحل ــوان نی ــژه مری وی
هــای مختلــف از جملــه منابــع طبیعــی، مدیریــت و برنامــه ریــزی 

و صنعــت معــدن و تجــارت اســت.
ــرای  وی اظهــار داشــت: از ایــن 3۰ نقطــه در 19 نقطــه زمیــن ب
واگــذاری آمــاده شــده و بقیــه نیــز در حــال انجــام اســت کــه در 
شــهرک هــای صنعتــی شــماره 2 بیجــار، شــهرک ســقز و شــماره 

چهــار ســنندج هنــوز بــه مرحلــه واگــذاری نرســیده اســت.
خســروی میــزان اراضــی در اختیار شــرکت شــهرک هــای صنعتی 
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــن اع ــار زمی ــزار و 37۰ هکت ــک ه را ی
55۰ هکتــار از ایــن میــزان اراضــی صنعتــی قابــل عرضــه بــود کــه 
تاکنــون 25۰ هکتــار بــه ســرمایه گــذاران واگــذار شــده اســت. وی 
افــزود: هــم اکنــون آمادگــی داریــم در تمامــی شهرســتان هــا بــا 
مشــوق هــای مختلــف از جملــه تخیــف قیمــت اراضــی، تقســیط 

هزینــه هــا و کاهــش قیمــت هزینــه اراضــی بــرای جــذب ســرمایه 
گــذاران اراضــی صنعتــی را واگــذار کنیــم.

ــده در  ــه ش ــای ارائ ــوق ه ــر مش ــرد: از دیگ ــه ک ــروی اضاف خس
ــه  ــت از 5۰ ب ــش پرداخ ــش پی ــه کاه ــوان ب ــی ت ــتان م ــن اس ای
3۰ درصــد و افزایــش اقســاط از 36 مــاه بــه 6۰ مــاه، اقــدام بــرای 
افزایــش مشــوق هــای تخفیفــی بــه ســرمایه گــذاران کــه طــرح 
هایشــان از مباحــث دانــش بنیــان و ســایر مــوارد برخــوردار اســت، 

اشــاره کــرد.

ــرز  ــدس م ــارک ق ــی تیرپ ــی، رفاه ــع اقامت مجتم
ــران  ــی از مدی ــور جمع ــا حض ــوان ب ــماق مری باش

ــد. ــاح ش ــتانی افتت ــوری و اس کش
گــذاران  ســرمایه  از  یکــی  بشــارت  مختــار 
تیرپــارک قــدس مــرز باشــماق مریــوان در گفتگــو 
ــگار هــاواری کوردســتان، بیــان کــرد: در  ــا خبرن ب
ســال 95 عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه در زمینــی 

ــد. ــروع ش ــار ش ــش از ۴ هکت ــاحت بی ــه مس ب
وی افــزود: مجموعــه اقامتــی تیرپــارک قــدس در 
2 هــزار مترمربــع شــامل ســوییت هــای مختلــف، 
فروشــگاه، رســتوران، حمــام و نمازخانــه بانــوان و 
ــدگان و  ــاه حــال مســافران، رانن ــرای رف ــان ب آقای
ــر  ــات در نظ ــات عالی ــور و عتب ــان ن ــران راهی زائ

گرفتــه شــده اســت.
بشــارت اظهــار داشــت: 85 میلیــارد ریــال ســرمایه 
گــذاری بــدون دریافــت هیــچ گونــه تســهیاتی در 

ایــن پــروژه انجــام هزینــه شــده اســت.
تیرپــارک قــدس مــرز  عضــو هیئــت مدیــره 
ــتان  ــتان کردس ــران اس ــوان از مدی ــماق مری باش
بانــک  تســهیات  پرداخــت  زمینــه  خواســت 
ــن  ــدی ای ــای بع ــعه فازه ــرای توس ــارت را ب تج

پــروژه فراهــم نماینــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 6۰ نفــر در ایــن 

مجموعــه، افــزود: 38 نفــر بــه صــورت مســتقیم و 
ــه صــورت غیــر مســتقیم مشــغول  22 نفــر نیــز ب

ــتند. ــت هس ــه فعالی ب
بشــارت از همراهــی مدیــران شهرســتانی و اســتانی 
در اجــرای ایــن پــروژه و نیــز شــرکای خــود 
ــزی کل  ــن ری ــد از بت ــت: بع ــرد و گف ــی ک قدردان
ــا ســتاد مرکــزی راهیــان نــور و ســتاد  مجموعــه ب
عتبــات عالیــات بــرای میزبانــی ایــن عزیــزان 
مذاکــرات الزم صــورت مــی گیــرد تــا زمینــه 

ــود. ــم ش ــش زوار فراه ــش از پی ــور بی حض
ایــن ســرمایه گــذار بــا بیــان اینکــه شــبانه 
ــارک  ــی تیرپ ــع اقامت ــر در مجتم ــش از 1۰۰ نف بی
قــدس مــی تواننــد اقامــت داشــته باشــند، افــزود: 
راننــدگان عزیــز ترانزیــت نیــز بــه صــورت رایــگان 

ــد. ــتفاده نماین ــت اس ــل اقام ــد از مح ــی توانن م
وی از حمایــت اداره کل حمــل و نقــل جــاده ای و 
اداره کل میــراث فرهنگــی در اجــرای ایــن پــروژه 

تقدیــر کــرد.
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــوی مدی ــن عل سیدمحس
ــتان  ــتان کردس ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
مــرز  قــدس  تیرپــارک  افتتاحیــه  مراســم  در 
باشــماق مریــوان بــا تقدیــر از حضــور بخــش 
خصوصــی بــرای توســعه زیرســاخت هــای مناطــق 

مــرزی اســتان، گفــت: تیرپــارک مــرز باشــماق بــا 
مجوزهــای اداره کل حمــل و نقــل جــاده ای و اداره 
ــت. ــده اس ــدازی گردی ــی راه ان ــراث فرهنگ کل می
وی افــزود: باشــماق مهمتریــن نقطــه مــرزی 
اســتان کردســتان اســت کــه ســاالنه حجــم 
باالیــی از صــادرات کاالهــای ایرانــی از ایــن مــرز 
ــای  ــع ه ــعه مجتم ــذا توس ــرد؛ ل ــی گی ــام م انج
ــد  ــی توان ــه م ــن منطق ــی در ای ــی و رفاه خدمات

ــردد. ــادی گ ــق اقتص ــه رون ــر ب منج
ــود  ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــوی گف عل
اعمــال  و  الملــل  بیــن  عرصــه  در  کشــور 
تحریم هــای ظالمانــه بــر ضــد ملــت ایــران، 
ــد  ــاری بای ــای تج ــذرگاه ه ــرزی و گ ــق م مناط

مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی کردســتان بــا بیــان 
ــت  ــا ظرفی ــروزه ب ــدس ام ــارک ق ــه تیرپ اینک
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــت اس ــال فعالی ــل در ح کام
ــد  ــی توان ــوان م اصــاح جــاده ســنندج ـ مری
رونــق بیــش از پیــش منطقــه و مــرز باشــماق 
ــوان  ــه عن ــا ب ــال داشــته باشــد و م ــه دنب را ب
ــش  ــور بخ ــگری از حض ــوزه گردش ــی ح متول
خصوصــی در اجــرای پــروژه هــای زیرســاختی 

ــم. ــت می کنی حمای

ــز در  ــور نی ــگری کش ــاون گردش ــوری مع تیم
ــر حمایــت از ســرمایه گــذاران  ایــن مراســم ب

ــرد. ــد ک حــوزه گردشــگری تاکی
ــل در  ــی بدی تیمــوری کردســتان را اســتانی ب
ــت:  ــد و گف ــی نامی ــگری طبیع ــوزه گردش ح
ــل  ــه فص ــال از جمل ــف س ــول مختل »در فص
ــد  ــد مقص ــی توان ــتان م ــتان کردس ــار اس به
ــت  ــگری طبیع ــای گردش ــرای توره ــی ب مهم

ــد.« ــردی باش گ
معــاون گردشــگری کشــور بــا حضــور در پایانه 
باشــماق مریــوان و در دیــدار بــا مدیــر گمــرک 
ایــن منطقــه گفــت: »توســعه زیرســاخت 
ــه توســعه  ــه مســافربری باشــماق ب هــای پایان

گردشــگری کردســتان کمــک مــی کنــد.«
میــراث  ســازمان  نــگاه  افــزود:  تیمــوری 
ــژه  ــتراتژیک و وی ــتان اس ــه کردس ــی ب فرهنگ
ــر  ــود ب ــای خ ــت ه ــه صحب ــت. او در ادام اس
ارائــه خدمــات شایســته بــه گردشــگران و 
مســافران در تمــام نقــاط کشــور از جملــه 
ــای  ــرد و از پایانه ه ــد ک ــرزی تأکی ــق م مناط
ــم در  ــت مه ــک ظرفی ــوان ی ــه عن ــرزی ب م
توســعه و ورنــق گردشــگری و رونــق اقتصــادی 

ــرد. ــام ب ن



مطالعــه موســقی پــاپ  بــه طــور عمــده بــر 
مطالعــات جوانــان اســتوار اســت. از ایــن رو 
ــترده ی  ــب گس ــوان مخاط ــه عن ــان ب جوان
ــرای  ایــن ســبک از اهمیــت خاصــی چــه ب
تولیــد کننــدگان ایــن ســبک موســیقی 
ــار و  ــق آث ــران خال ــل گ ــرای تحلی ــه ب و چ
ــند..یکی از  ــی باش ــوردار م ــن برخ مخاطبی
ــیقی  ــد موس ــی در تولی ــای اساس ــاء ه خ
پــاپ در ایــران و ظهــور خواننــده هــای 
یــک شــبه و عرضــه ی فلــه ای موســیقی و 
از طرفــی ظهــور بــی رویــه خواننــده هــای 
تــک اهنــگ، نبــود آکادمــی قــوی و حرفــه 
انــدک دانشــکده   ای در دانشــگاه هــا و 

ــد.  ــور میباش ــیقی در کش ــای موس ه
ــوزش  ــاظ آم ــه  لح ــان ب ــه چن ــی ک آکادم
ــبکهای  ــول س ــی تح ــر چگونگ ــارت ب و نظ
موســیقی مــدرن اعــم از پــاپ یــا راک 
بــه صــورت غیرمســتقیم  توانــد  ، مــی 
خالقــان ایــن نــوع ســبک موســیقی را 
درگیــر وســواس ســاخت آثــار قــوی کــرده 
و از ســاخت آثــار ضعیــف و دم دســتی دور 
کند.متاســفانه در کشــور مــا چنیــن نظارتــی 
بــر موســیقی پــاپ و یــا راک و یــا نوعــی از 
موســیقی عامــه پســند ایرانــی کــه در قالــب 
ــن  ســبک خاصــی نمــی گنجــد و در بهتری
حالــت، ممکــن اســت نوعــی بازگشــت 
ــا »واســوخت« در  ــوع« و ی ــب »وق ــه مکت ب
ــات فارســی باشــد، شــکلی از شــکایت  ادبی
عاشــق از معشــوق ، شــرح از عشــق زخمــه 
ــت  ــر پش ــنه ب ــق دش ــا و از رفی ــوردن ه خ
نشســتن اســت ، ایــن نــوع ضجــه مویــه هــا 
بــه شــکلی کامــا کریکاتورگونــه از ادبیــات 
فارســی مــا بــه موســیقی پــاپ و رپ عامــه 
ــرده اســت..  پســند حــال حاضــر رســوخ ک
در اینجــا اثــرات تثبیــت شــده ی موســیقی 
پــاپ ایرانــی کــه از دهــه 5۰ شمســی جــان 
ــه اوج  ــود و در اواخــر ایــن دهــه ب گرفتــه ب
ــورد.  ــم نمیخ ــه چش ــود، ب ــیده ب ــود رس خ
در حقیقــت موســیقی پــاپ و یــا راکــی 
ــدون فروغــی  ــا فری ــراد ی ــاد مه ــا فره ــه ب ک
ــای  ــه ه ــد، در ده ــروع ش ــردزاده ش و منف
ــا در  ــد. و تنه ــد نش ــودش بازتولی ــد از خ بع
بهتریــن حالــت در شــکل گروهــای پــاپ یــا 
 the ways« راک و متــال زیرزمینــی ماننــد
ــه علــت  « و امثــال آن ظهــور یافتــه و بنــا ب
زیرزمینــی بودنشــان، هیــچ وقــت نتوانســتند 
ــه  ــان ده ــج جوان ــیقی رای ــای موس در فض
ــت  ــژه ای بدس ــگاه وی ــا 7۰ و 8۰ جای 6۰ ی

ــد.. ــن بیاین ــه روی زمی ــاورن و ب بی
اســتودیوهای ضبــط و تولیــد موســیقی 
ــابقه 1۰۰  ــه دارای س ــا ک ــکا و اروپ در آمری
ــبک،  ــاد س ــیقی، ایج ــد موس ــاله در تولی س
بوجــود اوردن مــوج طرفــداران مختلــف 
ــتند،  ــاپ هس ــاز و راک و پ ــای ج ــبک ه س
بــه بهتریــن شــکل در حــال تکامــل و تطــور 
ــده،  ــد خوانن ــد، در تولی ــته ان ــوده و توانس ب
ــار و همچنیــن اقتصــاد  ــوای آث ســبک، محت
ــد. در  ــا کنن موســیقی نقــش بســزایی را ایف
ایــران بــه امــا ایــن اســتودیو هــا بــه شــکل 
اتاقــک هایــی کــه عمدتــا در گوشــه ای 
از پارکینــگ آپارتمانهــا و یــا در بهتریــن 
ــه تولیــد  حالــت در اســتودیوهای خانگــی  ب

خواننــده هــای تــک آهنگــه و خواننــده 
ــه  ــه ناگفت ــبه مشــغولند. البت ــک ش ــای ی ه
ــان  ــد کــه در ایــن بیــن موجــی از جوان نمان
دهــه 6۰، بــا تاثیــر پذیــری از جنبــش هــای 
اجتماعــی و هنــری در اروپــا و امریــکا کــه بــا  
ــا  ــد Queen  ب ــی مانن ــروه های دوران اوج گ
Bohemian Rhapsody  مثــل اهنگــی 
بــزرگ شــده بودنــد، گــروه هــای راک، 
جــاز و متالــی ظهــور کردنــد کــه آثــار 
از خودشــان  برجــای  را  توجهــی  قابــل 
ــه ســبب نداشــتن مجــوز  ــا ب گذاشــتند، ام
ــه در  ــره ک ــادی و غی ــکات م ــایر مش و س
اینجــا مجــال بحثــش نیســت بــه فراموشــی 

ــدند. ــپرده ش س
امــا جریــان از چــه قــرار بــود کــه موســیقی 
هــای دم دســتی و آهنگهایــی کــه بــه 
ســختی مــی تــوان آنهــا را در زمــره ســبک 
پــاپ قــرار داد و خواننــده هــای تــک آهنگــه 
کــه بــه نوعــی همــان کوجــه بــازاری هــای 
ــا  ــر و ب ــکلی جدیدت ــه ش ــتند ب ــم هس قدی
رنــگ و بویــی مدرنتــر، در دســتان جوانــان 
و در پلیرهایشــان و در پخــش ماشــینها 
ــه گــوش  ــان ب صدایشــان در کوچــه و خیاب
هــای  خواننــده  بــه  تبدیــل  و  خــورده 
ــرتها  ــدند . کنس ــوان ش ــل ج ــوب نس محب
ــدن  ــک خوان ــی ب ــا پل ــد، و ب ــا مــی کنن برپ
ــه  ــان را ب ــیقیایی جوان ــه موس ــد ذائق دارن
قهقــرا میبرنــد و هدفــی جــز کســب ســود و  
پــر کــردن جیــب اسپانســرها ندارنــد. قــدر 
مســلم تنهــا دغدغــه ای کــه ایــن کمپانیهــا 
تهیــه  و  ، دغدغــه ی موســیقی  ندارنــد 
ــل  ــرای نس ــرو ب ــگارد و پیش ــیقی آوان موس

ــت. ــوان اس ج
ــاوت  ــر تف ــاوه ب ــه ع ــت ک ــب اینجاس جال
ســاختاری در ســاخت و تنظیم و آهنگسازی 
در اســتدیو هــای خانگــی بــه نــام موســیقی 
پــاپ و تهیــه کلیــپ هــای تبلیغاتــی جهــت 
ــی  ــن و ب ــزاری کنســرتهای ســطح پایی برگ
ــخیف و دم  ــهای س ــی ارزش ــه نوع ــه، ب مای
دســتی را رواج میدهنــد کــه بــه جــای 
ــه  ــای موســیقی ، کمــک ب ــه اعت کمــک ب
ــد زدن  ــهایی مانن ــت. ارزش ــودی آن اس ناب
رگ مــچ دســت، فــرار کــردن از خانــه، دعــوا 
و تیــغ کشــی و تــرک تحصیــل و ســایر ضــد 
ــیقی  ــد از موس ــوع جدی ــن ن ــها  در ای ارزش
ــن  ــی بی ــن نســلی بزرگ ــر از شــکاف بی خب
نســل دهــه 6۰ بــا دهــه 7۰ و 8۰ شمســی 

ــد ، میدهــد.  کــه بیشــتر بهــم نزدیکترن
ــا در  ــه در اروپ ــان ک ــگ جوان ــوم فرهن مفه
بیــن جامعــه شناســان  دهــه 195۰ در 
بســط یافتــه بــود، ایــن مفهــوم حاکــی ایــن 
ــان در  ــی نوجوان ــه تمام ــود ک ــفرض ب پیش
ــات  ــانی در اوق ــغولیات یکس ــق و مش عای
ــد و جملگــی در شــکلی  فراغــت شــریک ان
ــد.  ــان درگیرن ــه بزرگترانش ــان  علی از طغی
ــا  ــان ب ــز جوان ظهــور نوعــی فرهنــگ متمای
ــا  ــان خصوص ــاری جوان ــود مخت ــش خ افزای
در بیــن جوانــان طبقــه متوســط، بــه دلیــل 
ــا ربــط داشــت. قــدرت  ــش درآمده افزای
ــتدیوهای  ــود اس ــتر، وج ــردن بیش ــرج ک خ
خانگــی ضعیــف بیشــتر، و ظهــوز خواننــده 
هــای یــک شــبه و تــک اهنگــه بیشــتر.این 
جنبــش جوانــان در دهــه 7۰ شــکل گرفتــه 
و توســط دهــه هشــتادی هــا از طریــق 
فضــای مجــازی، تلگــرام و اینســتاگرام رواج 
پیــدا کــرده و بطــور غیــر مســتقیم تبدیــل 

فاطمـــه مایـــی: مدیـــرکل دفتـــر 
امـــور اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتانداری 
ـــهیل گری  ـــر تس ـــاد 2 دفت ـــتان از ایج کردس
ــت:  ــر داد و گفـ ــنندج خبـ ــد در سـ جدیـ
حاشیه نشـــین  محلـــه   1۰ تاکنـــون 
ســـنندج زیرپوشـــش دفاتـــر تســـهیلگری 

گرفته انـــد. قـــرار 
ـــک  ـــتان، فران ـــاواری کوردس ـــزارش ه ـــه گ ب
ـــا متقاضیـــان  قدســـی در جلســـه مصاحبـــه ب
ـــنندج  ـــهیل گری در س ـــر تس ـــیس دفات تاس
اظهـــار داشـــت: دفاتـــر تســـهیلگری بـــه 
ـــعه  ـــاکنان و توس ـــازی س ـــور توانمندس منظ
محـــات حاشـــیه در مراکـــز 1۰ اســـتان 
کشـــور بـــه صـــورت آزمایشـــی و پایلـــوت 
ـــی از  ـــز یک ـــتان نی ـــه کردس ـــده ک ـــاد ش ایج

ایـــن اســـتان ها اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـنندج 17 
ـــه 1۰  ـــود دارد ک ـــین وج ـــه حاشیه نش محل
ـــهیلگری  ـــرح تس ـــش ط ـــه آن زیرپوش محل

ــون   ــزود: تاکنـ ــت، افـ ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
ـــات  ـــم در مح ـــهیلگری ه ـــر تس ـــت دفت هف
ــور،  ــه غفـ ــهر از جملـ ــن شـ ــف ایـ مختلـ
حاجی آبـــاد، تقتقـــان، شـــهدا، اســـام 
ـــاس  ـــزه، عب ـــه، گری ـــاد، ننل ـــن آب ـــاد، حس آب

آبـــاد و فرجـــه ایجـــاد شـــده اســـت.
ـــر  ـــرد: در ه ـــوان ک ـــوول عن ـــام مس ـــن مق ای
ــامل  ــص شـ ــناس متخصـ ــر، 6 کارشـ دفتـ
ــور  ــی، امـ ــددکار اجتماعـ ــناس، مـ روانشـ
ــادی، حقـــوق  ــناس اقتصـ شـــهری، کارشـ
و در  دارنـــد  و جامعه شناســـی حضـــور 
ـــف  ـــع مســـایل مختل ـــه شناســـایی و رف زمین

ــد. ــت می کنـ ــیه ای فعالیـ ــق حاشـ مناطـ
مســـتعد  اراضـــی  شناســـایی  وی 
ــم از  ــه اعـ ــنجی محلـ ــعه،دارایی سـ توسـ
مراکـــز فرهنگـــی، اجتماعـــی واقتصـــادی، 
مطالعـــات امـــور شـــهری و کالبـــدی، 
تمـــام  سرشـــماری  نمونه گیـــری، 
ــه در  ــناخت و مداخلـ ــی، شـ آسیب شناسـ

محلـــه را از جملـــه فعالیت هـــای ایـــن 
ــرد. ــام کـ ــر اعـ دفاتـ

ــتانداری  ــی اسـ ــور اجتماعـ ــرکل امـ مدیـ
کردســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دفاتـــر 
بـــا  و  بـــوده  اجتماع محـــور  کامـــا 
ــود،  ــردم اداره می شـ ــود مـ ــارکت خـ مشـ
ادامـــه داد: هـــدف اصلـــی از ایجـــاد ایـــن 
ــی  ــیب های اجتماعـ ــای آسـ ــر احصـ دفاتـ
محـــات حاشـــیه، توانمندســـازی افـــراد و 
تـــاش بـــرای رفـــع مســـایل و مشـــکات 

ایـــن مناطـــق  اســـت.
قدســـی اذعـــان کـــرد: هـــم اکنـــون 
کارشناســـان از طریـــق سرشـــماری در  
ــف  ــای مختلـ ــات در زمینه هـ ــن محـ ایـ
از جملـــه  میـــزان توانمنـــدی خانوارهـــا، 
ـــته  ـــکات برجس ـــی و مش ـــت اجتماع وضعی
را  شناســـایی کـــرده و  بـــرای رفـــع 
دغدغه هـــا و توانمندســـازی خانواده هـــا 
بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت همـــان محلـــه، 

می کننـــد. برنامه ریـــزی 
ــرح  ــن طـ ــه ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
بـــه نوعـــی یاریگـــر کاهـــش آســـیب های 
ـــل  ـــیه و منفص ـــات حاش ـــی در مح اجتماع
ـــتای  ـــرد: در راس ـــام ک ـــت، اع ـــهری اس ش
توســـعه ایـــن محـــات و همسوشـــدن 
ـــی در  ســـطح شهرنشـــینان  ـــا زندگ ـــان  ب آن
اقدامـــات و برنامه ریزی هـــای عمـــده ای 
ـــردم در  ـــارکت م ـــی مش ـــه ول ـــورت گرفت ص
ـــد. ـــا می کن ـــدی ایف ـــش کلی ـــر  نق ـــن ام ای

ــتانداری  ــی اسـ ــور اجتماعـ ــرکل امـ مدیـ
کردســـتان بـــا بیـــان اینکـــه تـــاش 
می کنیـــم راه انـــدازی دفاتـــر تســـهیلگری 
ــم  ــز تعمیـ ــتان ها نیـ ــایر شهرسـ ــه سـ بـ
ـــرای  ـــا اج ـــم ب ـــرد: امیدواری ـــان ک ـــد، اذع یاب
صحیـــح ومنطقـــی  ایـــن طـــرح در خصـــوص 
رفـــع و  کاهـــش آســـیب های اجتماعـــی 
ــه  ــین بـ ــق حاشیه نشـ ــود در مناطـ موجـ

نحـــو احســـن عمـــل کنیـــم.

دفاتـــر  اینکـــه  بیـــان  بـــا  قدســـی 
ســـخنگو  توســـعه،  و  تســـهیل گری 
و نماینـــده مـــردم هســـتند، افـــزود: 
بـــا توجـــه بـــه رشـــد آســـیب های 
مناطـــق حاشیه نشـــین  اجتماعـــی در 
محـــات  توســـعه  کم برخـــوردار،  و 

مهمتریـــن دغدغـــه مـــا اســـت.
ـــتان های  ـــی اس ـــه برخ ـــان اینک ـــا بی وی ب
کشـــور از لحـــاظ شـــاخصه های توســـعه  
ـــاخص ها  ـــن  ش ـــا ای ـــوز ب ـــروم  و هن مح
فاصلـــه زیـــادی دارنـــد، ادامـــه داد: 
اســـتان های محـــروم بایـــد تـــوازن و 
ـــای  ـــه درآمده ـــع عادالن ـــت در توزی عدال
مســـوولین   از  را  کشـــور  ســـطح 

کننـــد. مطالبه گـــری 
ــائل  ــی از مسـ ــینی را یکـ وی حاشیه نشـ
و  کـــرد  عنـــوان  اجتماعـــی  مهـــم 
گفـــت: ایـــن مهـــم نـــه تنهـــا از لحـــاظ 
ـــهری  ـــی ش ـــر زیباشناس ـــردی و منظ کارب
ــی  ــی و اجتماعـ ــات فرهنگـ ــه تبعـ بلکـ
مهم  تـــری بـــه دنبـــال دارد لـــذا در 
ایـــن مناطـــق مطالبـــات فرهنگـــی و 

ــت. ــده اسـ ــکوت مانـ ــی مسـ اجتماعـ
ــر  ــت دفتـ ــه هفـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
در  ســـنندج  در  تســـهیل گری 
رســـما  جـــاری  ســـال  خردادمـــاه 
ــت،  ــرده  اسـ ــت کـ ــه فعالیـ ــروع بـ شـ
امـــور  اداره کل  کـــرد:  خاطرنشـــان 
اســـتانداری  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی 
در  فراخوانـــی  طـــی  کردســـتان 
ـــهیلگری  ـــر تس ـــاد دو دفت ـــتای ایج راس
ــطح  ــد در سـ ــی جدیـ ــعه محلـ و توسـ
ســـه  کـــه  ســـنندج  شهرســـتان 
مـــاه قبـــل اعـــام شـــد، اقـــدام بـــه 
راه انـــدازی 2 دفتـــر دیگـــر در قالـــب 
ـــه  ـــرش رزوم ـــه و پذی ـــزاری مصاحب برگ
ـــت. ـــرده اس ـــده ک ـــد ش ـــراد کاندی از اف

قدســـی بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 

برنامه ریزی هـــای مشـــخص، مـــدون 
توانمنـــد  بـــرای  شـــده  تدویـــن  و 
ــق  ــنندج از طریـ ــازی محـــات سـ سـ
امـــروز  کارشناســـان وزارت کشـــور 
ـــم 6  ـــر، 2۰ تی ـــاب دو دفت ـــرای انتخ ب

ــد. ــت می  پردازنـ ــه رقابـ ــره بـ نفـ
بـــرای توســـعه  تاکیـــد کـــرد:  وی 
محـــات عـــاوه بـــر مشـــارکت خـــود 
ـــتگاه های  ـــکاری دس ـــزوم هم ـــردم، ل م
دولتـــی کامـــا مشـــهود و امـــری 

ــروری اســـت. ضـ
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــور اجتماع ـــرکل ام مدی
اســـتانداری کردســـتان اظهـــار کـــرد: 
ـــدگان  ـــان و نماین ـــارت بازرس ـــق نظ طب
ــاب  ــن انتخـ ــج ایـ ــور نتایـ وزارت کشـ
ــور  ــه امـ ــور بـ ــق وزارت کشـ از طریـ
کردســـتان  اســـتانداری  اجتماعـــی 
امـــور  دفتـــر  توســـط  و  اعـــام 
اجتماعـــی بـــا هماهنگـــی معاونـــت 
اجتماعـــی  و  امنیتـــی  سیاســـی، 
ــده  ــب شـ ــر منتخـ ــتانداری دفاتـ اسـ
در ســـال آینـــده مشـــغول بـــه کار 

ــد. ــد شـ خواهنـ
قدســـی در پایـــان هـــدف ایجـــاد 
را، شناســـایی  تســـهیل گری  دفاتـــر 
اراضـــی مســـتعد توســـعه، دارایـــی 
توســـعه،  مســـتعد  نیازســـنجی  و 
از  اعـــم  نیازســـنجی  و  دارایـــی 
اجتماعـــی،  اقتصـــادی،  مراکـــز 
فرهنگـــی و غیـــره، کاربـــری مرتبـــط 
ــی،  ــتاد بازآفرینـ ــان سـ ــا کارشناسـ بـ
نمونه گیـــری  معابـــر،  شناســـایی 
طـــی 5۰ پرسشـــنامه، تمام شـــماری 
و شـــناخت بـــا مداخلـــه در محلـــه 
ـــن  ـــام ای ـــد از انج ـــه بع ـــرد ک ـــوان ک عن
6 مرحلـــه، دفاتـــر در راســـتای رفـــع 
مشـــکات شـــناخته شـــده اقـــدام 

. می کننـــد

شرکت 2۳ فیلم  از کردستان 
 در جشنواره دوازدهم 
فیلم های 1۰۰ ثانیه ای

انقـــاب  هنـــری  حـــوزه  رئیـــس 
اســـامی اســـتان کردســـتان گفـــت: 
حـــوزه هنـــری انقـــاب اســـامی 
اســـتان کردســـتان بـــا ثبـــت 23 
ـــن  ـــه ای در دوازدهمی ـــم 1۰۰ ثانی فیل
المللـــی  بیـــن  جشـــنواره  دوره 
ــدات  ــه ای تولیـ ــای 1۰۰ ثانیـ فیلم هـ

می کنـــد. رونمایـــی  را  خـــود 
منطقـــه  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــع  ـــرادی در جم ـــن م ـــتان، امی کردس
ــی از  ــرد: یکـ ــار کـ ــگاران اظهـ خبرنـ
ــی  ــنواره های جهانـ ــن جشـ معتبرتریـ
ــنواره  ــاه جشـ ــم کوتـ ــش فیلـ در بخـ
 1۰۰ فیلم هـــای  المللـــی  بیـــن 
ثانیـــه ای اســـت کـــه بـــا همـــت 
ـــوزه  ـــر ح ـــوره هن ـــپهر س ـــه س مؤسس
ـــزار  ـــازده دوره آن برگ ـــری کشـــور ی هن
ـــن  ـــن دوره ای شـــده اســـت و دوازدهیم
ـــفندماه 97  ـــا 1۰ اس ـــنواره از 8 ت جش
ــدگان  ــران، برگزیـ ــی تهـ ــه میزبانـ بـ
بخـــش هـــای مختلـــف خـــود را 

می کنـــد. معرفـــی 
افـــزود: یکـــی از ویژگی هـــای  وی 
بـــارز آثـــار ارائـــه شـــده در ایـــن 
هنرمنـــدان  تـــاش  جشـــنواره 
فیلمســـاز داخـــل و خـــارج از کشـــور 
در جهـــت رســـاندن پیـــام موردنظـــر 
ـــه  ـــر 1۰۰ ثانی ـــان حداکث ـــدت زم در م
ــتانی  ــن، داسـ ــای انیمیشـ در قالب هـ
و مســـتند اســـت کـــه در طـــول 11 
دوره گذشـــته آثـــار بســـیار تأثیرگـــذار و 
ـــد و  ـــا تولی ـــن قالب ه ـــده ای در ای ارزن

عرضـــه شـــده اســـت.
ـــی  ـــای اصل ـــی از کارکرده ـــرادی یک م
ـــی  ـــات اجتماع ـــاح معض ـــر را اص هن
و  دانســـت  زمینه هـــا  تمامـــی  در 
ـــده  ـــه ش ـــار ارائ ـــیاری از آث ـــت: بس گف
در ایـــن جشـــنواره بـــر ایـــن مبنـــا 
ــت در  ــته اسـ ــده و توانسـ ــد شـ تولیـ
ـــان  ـــت آن ـــب، رضای ـــا مخاط ـــاط ب ارتب

را جلـــب کنـــد.
انقـــاب  هنـــری  حـــوزه  رئیـــس 
ـــا اشـــاره  اســـامی اســـتان کردســـتان ب
ـــاالی  ـــیل ب ـــری و پتانس ـــوان هن ـــه ت ب
اســـتان  در  فیلمســـازی  اســـتعداد 
کردســـتان گفـــت: خوشـــبختانه بـــا 
توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع در طـــول 
ـــیار  ـــتقبال بس ـــته اس ـــای گذش دوره ه
ــط  ــنواره توسـ ــن جشـ ــی از ایـ خوبـ
هنرمنـــدان کردســـتانی صـــورت گرفـــت 
ــای  ــتان هـ ــی از اسـ ــواره یکـ و همـ
ــب  ــار و کسـ ــداد آثـ ــرو در تعـ پیشـ
آن  از  جشـــنواره  برتـــر  عناویـــن 

ــت . ــوده اسـ ــتان بـ کردسـ
و  میزبانـــی  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــن  ـــه دهمی ـــم افتتاحی ـــزاری مراس برگ
ـــه ای  ـــای ثانی ـــم ه ـــنواره فیل دوره جش
درســـال 9۴ در ســـنندج و اســـتقبال 
ـــم  ـــن مراس ـــان از ای ـــترده مخاطب گس
ــر دوره  ــوان برتـ ــه عنـ ــب سـ و کسـ
ـــای 1۰۰  ـــم ه ـــنواره فیل ـــم جش یازده
ــار  ــط آثـ ــران توسـ ــه ای در تهـ ثانیـ
تولیـــدی حـــوزه هنـــری کردســـتان 
کـــه پـــس از تهـــران در کســـب 
ـــم  ـــرار گرفتی ـــگاه دوم ق ـــوان در جای عن
افتخـــار بســـیار بزرگـــی بـــرای هنـــر 

کردســـتان محســـوب مـــی شـــود.
مـــرادی عنـــوان کـــرد: خوشـــبختانه 
در ایـــن دوره از جشـــنواره تعـــداد 
23 اثـــر از تولیـــدات حـــوزه هنـــری 
دبیرخانـــه  در  کردســـتان  اســـتان 
ــه  ــیده کـ ــه ثبـــت رسـ ــنواره بـ جشـ
از  گذشـــته  دوره  بـــا  مقایســـه  در 
ـــدی  ـــد 5۰ درص ـــا رش ـــی ب ـــاظ کم لح

ــت. ــوده اسـ ــوردار بـ برخـ
ــا توجـــه بـــه حضـــور  وی افـــزود: بـ
هنرمنـــدان کردســـتان در دوره هـــای 
ـــا رویکـــرد  گذشـــته و آشـــنایی کامـــل ب
ــه  ــدی بـ ــه جـ ــه توجـ ــنواره کـ جشـ
ـــاش  ـــا ت ـــد ب ـــی باش ـــار م ـــت آث کیفی
هنرهـــای  واحـــد  در  همـــکاران 
ــان و  ــارت کارشناسـ ــری و نظـ تصویـ
ــر  ــن دفتـ ــد ایـ ــن توانمنـ متخصصیـ
توجـــه بـــه کیفیـــت و محتـــوای 
ـــتور  ـــدی در دس ـــورت ج ـــه ص ـــار ب آث
ــاش  ــم تـ ــه و امیدواریـ کارقرارگرفتـ
ـــت در  ـــب موفقی ـــا کس ـــزان ب ـــن عزی ای

ــد.  ــرانجام برسـ ــه سـ ــن دوره بـ ایـ

امین مرادی

فواد بذرافکن

خبر هنری

کارشناس ارشد جامعه شناسی

1۰ محله حاشیه ای سنندج زیرپوشش دفاتر تسهیلگری

موسیقی به مثابه سرمایه فرهنگی                             
ــی  ــان کمپان ــی هم ــای تبلیغات ــه تیزره ب
هایــی شــدند کــه کنســرتهای یــک شــبه و 

ــد. ــدن را رواج دادن ــک خوان ــی ب پل
جالــب اینجاســت کــه جوانــان در دهــه 6۰ 
ــیقیایی  ــه ی موس ــران ذائق ــی در ای شمس
خــود را چــه در پــاپ ایرانــی و چــه در رپ، 
راک و متــال غربــی، تمایــز هویــت خــود را 
ــد . ایــن تمایــز در نســلهای 7۰  یافتــه بودن
ــود را  ــل خ ــکل معض ــه ش ــی ب و 8۰ شمس
نشــان میدهــد، در بهتریــن حالــت جوانــان 
دهــه 7۰ و 8۰ شمســی روی بــه گروههــای 
انتقــادی رپ در داخــل کشــور و نیــز بعضــی 

گــروه هــای تجــاری رپ غربــی اورده انــد.
در حالیکــه بــه عنــوان مثــال موســیقی 
ــی  ــاب مارل ــا ب ــه ب ــکا ک ــی، در جامایی رگ
بــه اوج خــودش رســیده بــود بیــان معنــوی 
تجربــه تاریخــی ملــت آفــرو – جامائیکایــی 
را بــه جهانیــان نشــان داد. موســیقی رگــی 
کوچــه  فقیرتریــن  در  کــه  جامائیکایــی 
پــس کوچــه هــای ایــن کشــور شــکل 
ــرای  ــی ب ــه تریبون ــت ب ــود، توانس ــه ب گرفت
جوانــان  مشــترک  آگاهــی  دادن  نشــان 
جامائیکایــی، پیــام انهــا بــه جهانیــان و 
ــود. ــو ش ــر س ــای موسیقیشــان از دیگ اعت
موســیقی،  نــوع  ایــن  ســاخت  در   
 ِ جریــان  یــک  درون  بــه  موســیقیدانها، 
ــدو  ــای منهن ــی پ ــترِک همگان ــی مش اگاه
آنچــه و انچــه خلــق مــی کننــد دعوتــی از 
شــنونده بــرای وارد شــدن بــه ایــن آگاهــی 
اســت، آگاهــی ای کــه اگاهــی ِ ملتشــان نیز 
هســت. احســاس ایــن موســیقی ، احســاس 
تاریــخ مشترکشــان و بــار ایــن تاریــخ اســت، 
رنجهایشــان و درد هایشــان و ایســتادگی 

ــختی. ــر س ــان در براب ــان و ابهتش ش
ــخ را  ــه تل ــک تجرب ــا ی موســیقی رگــی تنه
کــه در رپ ایرانــی یــا پــاپ ایرانــی تعریــف 
میشــود را توصیــف نمــی کنــد، بلکــه آن را 
ــی  ــا، سیاس ــی نماده ــِق برخ ــق خل از طری
ــنوندگان  ــرای ش ــی ب ــاد های ــد. نم ــی کن م
ــن  ــد. ای ــان کنن ــا ان همس ــود را ب ــا خ ت

ــیقی رپ  ــه موس ــت ک ــری اس ــان تاثی هم
سیاهپوســت در میــان جوانــان سیاهپوســت  
ــته  ــان خواس ــرای بی ــزاری ب ــه اب ــل ب تبدی
هــا و نیازهایشــان بــکار مــی بردنــد، شــده 

اســت. 
حــال ایــن نــوع موســیقی مجموعــه ای در 
ــا  ــرده فرهنگه ــبکها و خ ــده از س ــم تنی ه
را میســازد.  در اینجــا نقــش موســیقی 
نــه حاشــیه ای بلکــه نقــش مهمــی در 
ــان اســت.  ســاخت ســرمایه فرهنگــی جوان
ــان در جســتجوی  ــی جوان ــت یاب ورای هوی
اخیــر،  موســیقی خصوصــا در نســلهای 
ــه موســیقی غمگیــن و همــزاد  شــیفتگی ب
پنــداری بــا کســی کــه در موســیقی از 
عشــقی شکســت خــورده و نافرجــام دم 
نــوع  ایــن  عوامــل کششــی  از  میزنــد، 
ــات و  ــاالت و احساس ــان ح ــیقی و بی موس
عواطــف جوانــان خصوصــا در ایــن دوره پــر 
تنــش، کــه از یکطــرف جــوان بــا انتظــارات 
ــارات  ــه، و انتظ ــارات مدرس ــواده، انتظ خان
ــس  ــط وجن ــرف محی ــه از ط ــی ک احساس
ــت  ــد، تح ــوم آورده ان ــه او هج ــف ب مخال
ــوع موســیقی  ــن ن ــه و ای ــرار گرفت فشــار ق
فــرار  راه  تنهــا  و  مفــری،  عنــوان  بــه 
ــا  ــردد. تنه ــی گ ــرای جــوان محســوب م ب
ــرای  ــرژی ب ــه ان ــل، ن ــه راه ح ــرار، ن راه ف
ــه  ــکات و ن ــا مش ــتادگی ب ــه و ایس مقابل
ــی.  ــرمایه فرهنگ ــش س ــرای افزای ــی ب عامل
طریــق  از  جوانــان  امریــکا،  و  اروپــا  در 
همیــن موســیقی بــا ادبیــات، فلســفه، 
ــی  ــنا م ــز آش ــینما نی ــر و س ــم و تات فیل
ــیقی و  ــد موس ــان پیون ــن هم ــوند و ای ش
ــان را  ــی جوان ــی و اجتماع ــرمایه فرهنگ س
ــه  ــه در مقایس ــزی ک ــد. چی ــان میده نش
ــی دور از انتظــار و  ــاپ ایران ــا موســیقی پ ب

ــد.  ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــیار بعی بس
ــه  ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــن را بای ــه ای البت
ــگارد  طرفــداران موســیقی جــاز و راک آوان
ســرمایه  میــزان  همــان  از  ایــران  در 
فرهنگــی بالنســبه  برخوردارنــد و خــود 

در  پیشــرو  و  اوانــگارد  و  روشــنفکر  را 
ــد.  ــر میگیرن ــفه در نظ ــر و فلس ــه هن زمین
ــیقی  ــه موس ــه ب ــانی ک ــل کس ــا در مقاب ام
ذکــر  ان  مختصــات  کــه  ایرانــی  پــاپ 
گردیــد و یــا موســیقیهایی کــه چیــزی 
جــز تنظیمهــای اســتدیوهای خانگــی یــک 
ــه ی  ــا تجرب ــت ب ــچ وق ــت، هی ــبه نیس ش
نســلی کســانی که بــه موســیقی اوانــگارد و 
پیشــرو گــوش داده و یــا طرفدار آن ســبک 
خــاص از موســیقی هســتند، آشــنایی پیــدا 

ــرد. ــد ک نخواهن
منازعــه بیــن موســیقی راک و جــاز بــا 
ــاپ  ــیقی پ ــاال و موس ــی ب ــرمایه فرهنگ س
اســتدیوها،  در  کــه  پســند  عامــه  ورپ 
ــک  ــد، ی ــاله میرون ــد س ــبه ره ص ــک ش ی
ــت  ــه اس ــای جامع ــال در روبن ــل  فع عام
ــی و  ــی و اجتماع ــای سیاس ــه از رونده ک
ــرد.  ــات میگی ــز نش ــی نی ــوالت فرهنگ تح
انــواع متنــوع مصــرف کننــدگان موســیقی 
ایــن تنــوع و دوجانبــه بــودن را نشــان 
ــرای  ــی ب ــن فضای ــن بی ــدو در ای ــی دهن م
ــاز مــی شــود کــه در آن  نقــد اجتماعــی ب
ــگارد  ــدی و آوان ــیقی ج ــت موس ــه اهمی ب
پــی ببریــم و همچنیــن توجــه بــه معنــا و 
فرهنــگ جوانــان و تاثیــری کــه مــی توانــد 
بــر روی ســبک زندگــی جوانانمــان داشــته 
باشــند،  ، چــه در نســل خودشــان و چــه 
ــم،  ــا بتوانی ــده ت ــای آین ــل ه ــن نس در بی
ــچ  ــه هی ــیقی ای ک ــرف موس بجــای مص
ــان  ــه ســرمایه فرهنگــی جوان عنصــری را ب
ــه  ــیقی ای عرض ــد، موس ــی کن ــه نم اضاف
ــی  ــی و اجتماع ــرمایه فرهنگ ــه س ــود ک ش
جامعــه از آن متاثــر گــردد و عاملــی بــرای 
تغییــر مثبــت و اعتــای جوانــان در راه 
دســتیابی بــه اهدافشــان، عشقهایشــان، 
ــدر  ــوان پ ــه عن ــان ب ــدی هایش ــه من عاق
هــا و مــادر هــای آینــده باشــد. پــدر هــا و 
مادرهایــی کــه از مــوج لمپنیســمی کــه در 
شــبکه هــای اجتماعــی بپــا خواســته اســت 

ــد. ــرم نکنن ــاس ش ــده احس در آین
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ـــی  ـــرف اول را م ـــانه ح ـــر رس ـــر حاض در عص
ـــان موفقیـــت و عـــدم موفقیـــت  ـــرز می ـــد؛ م زن
افراد،ســـازمان هـــا و حتـــی کشـــورها مـــرز 
میـــان داشـــتن یـــا نداشـــتن رســـانه قـــوی 

ـــت.  ـــوذ اس ـــا نف و ب
ـــق و  ـــای موف ـــرکت ه ـــا نفوذ،ش ـــراد ب ـــه اف ب
ـــن  ـــد؛ ای ـــگاه کنی ـــدرت ن ـــر ق ـــورهای اب کش
ــابه  ــه تشـ ــز وجـ ــک چیـ ــا در یـ ــروه هـ گـ
ــد و آن  ــدی دارنـ ــا قدرتمنـ ــوب و اتفاقـ خـ
ـــی  ـــر حرف ـــروز اگ ـــای ام ـــت.در دنی ـــانه اس رس
بـــرای گفتـــن و جایگاهـــی بـــرای ســـخن 
گفتـــن نداشـــته باشـــید، محکـــوم بـــه فنـــا 
ـــئله در  ـــن مس ـــتید. ای ـــن هس ـــده گرفت و نادی
دنیـــای کســـب وکارهـــا بـــه شـــدت مهـــم 

تـــر و حیاتـــی تـــر اســـت.
ـــت،هزینه  ـــنگین اس ـــت س ـــه رقاب ـــی ک مادام
ـــت  ـــنتی باالس ـــی و س ـــات محیط ـــای تبلیغ ه
ـــه در  ـــر لحظ ـــا، ه ـــب وکاره ـــتریاِن کس و مش
معـــرض محتـــوای تبلیغاتـــی و غیـــر تبلیغاتـــی 
ـــود  ـــتند، وج ـــد و ثروتمندهس ـــای قدرتمن رقب
ـــش  ـــش بی ـــر بخ ـــه ای و اث ـــانه حرف ـــک رس ی

ـــود.  ـــی ش ـــاس م ـــش احس از پی
ــی  ــر مـ ــدید تـ ــاس زمانـــی شـ ــن احسـ ایـ
ـــتان  ـــز اس ـــا در مراک ـــه کســـب وکاره شـــود ک
ـــدف  ـــازار ه ـــند و ب ـــا باش ـــتان ه ـــا و شهرس ه
ملـــی و خارجـــی داشـــته باشـــند؛ امـــا بـــه 
ـــه  ـــود بنی ـــدرت و نب ـــز ق ـــل دوری از مراک دلی
ـــد  ـــای قدرتمن ـــا رقب ـــت ب ـــوی رقاب ـــی ق ی مال
ــر  ــا غیـ ــا عمـ ــا ســـخت و یـ ــرای آن هـ بـ

ممکـــن باشـــد. در اســـتان کردســـتان هـــم 
نـــه تنهـــا همیـــن شـــرایط حاکـــم اســـت 
بلکـــه وضـــع  اقتصـــادی موجـــود  بغرنـــج 
ـــه  ـــودآور؛ ک ـــوه س ـــای بالق ـــت ه ـــر و فرص ت
ــا  ــردن آن هـ ــل کـ ــرای بالفـ ــه ای بـ برنامـ

وجـــود نـــدارد زیـــاد اســـت.
نـــه وام هـــای کاِن  ایـــن شـــرایط؛  در 
بـــی  نـــه جلســـات  و  برنامـــه   بـــدون 
محتـــوای حمایـــت از کارافرینـــی و کســـب 
وکار درمـــان ایـــن درد مزمـــن و خطرنـــاک 
ــازی  ــاده سـ ــی و پیـ ــه طراحـ ــت، بلکـ اسـ
ـــب وکار  ـــوزه کس ـــی در ح ـــانه ای تخصص رس
و کارآفرینـــی مهـــم تریـــن اقدامـــی اســـت 
ـــت  ـــرد و حمای ـــام گی ـــت انج ـــی بایس ـــه م ک
عملـــی و اجرایـــی تمـــام نهادهـــای درگیـــر 
ـــد. ـــته باش ـــال داش ـــه دنب ـــتان را ب اقتصـــاد اس

ــنتی  ــای سـ ــب وکارهـ ــر کسـ ــدم اگـ معتقـ
ــد در  ــی خواهنـ ــر مـ ــتان اگـ ــن اسـ و آنایـ
ــه  ــود بـ ــای خـ ــا رقبـ ــوری بـ ــطح کشـ سـ
ـــت  ـــی اس ـــروری و الزام ـــد ض ـــت بپردازن رقاب
ـــل  ـــد در داخ ـــانه ای قدرتمن ـــط رس ـــه توس ک
اســـتان حمایـــت شـــوند و آن رســـانه بـــه 
ـــار  ـــا رفت ـــب وکاره ـــرای کس ـــری ب ـــد چت مانن

کنـــد و صـــدای آن هـــا باشـــد.
ـــد  ـــدف بای ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ام

ـــه: ـــت ک دانس
ـــی  ـــانه تخصص ـــازی رس ـــاده س ـــی و پی طراح
وظیفـــه دولـــت و ســـازمان هـــای دولتـــی 
ـــش  ـــد بخ ـــن کار بای ـــرای ای ـــه ب ـــت بلک نیس
ـــازی   ـــتر س ـــا و بس ـــت ه ـــا حمای ـــی ب خصوص

ـــود.  ـــدان ش ـــی وارد می ـــش دولت بخ
ـــب  ـــوزه کس ـــی در ح ـــانه تخصص ـــاد رس ایج
ـــر  ـــت غی ـــل ماهی ـــه دلی ـــی ب وکار و کارآفرین
انتفاعـــی آن مـــی بایســـت توســـط بخـــش 
ـــی و  ـــت مال ـــورد حمای ـــی م ـــی و دولت خصوص
غیـــر مالـــی قـــرار گیـــرد و اجـــازه ندهنـــد 
ـــز  ـــا تمرک ـــت ه ـــل حمای ـــن قبی ـــود ای ـــه نب ک
ـــرد.  ـــر  بگی ـــن ام ـــت کار را از صاحبی و کیفی
دانشـــگاه کردســـتان بـــه عنـــوان دانشـــگاه 
ـــه  ـــتان  ب ـــای اس ـــگاه ه ـــایر دانش ـــادر و س م
عنـــوان مرجـــع تخصصـــی و آکادمیـــک 
ــه  ــری و وجـ ــت سراسـ ــل مقبولیـ ــه دلیـ بـ
ـــگاه  ـــوان پای ـــه عن ـــد ب ـــی توان ـــی  م اجتماع

اجتماعـــی رســـانه ایفـــای نقـــش کنـــد 
و راهبـــری آن را بـــه بخـــش خصوصـــی 

ــپارد. بسـ
وظیفـــه رســـانه تخصصـــی حمایـــت و پوشـــش 
ها،دســـتاوردها  فعالیـــت  جانبـــه  همـــه 
ـــت.  ـــب وکارهاس ـــات کس ـــوالت و خدم ؛محص
ایـــن رســـانه بایـــد ایـــن اطمینـــان را بـــه 
ــد  ــی توانـ ــه مـ ــد کـ ــا بدهـ ــب وکارهـ کسـ
صـــدای آن هـــا باشـــد. راهبـــران ایـــن 
ـــت در  ـــابقه فعالی ـــر س ـــاوه ب ـــد ع ـــانه بای رس
ـــی در  ـــش کاف ـــوا از دان ـــانه و محت ـــوزه رس ح
ـــوردار  ـــی برخ ـــب وکار و کارافرین ـــوزه کس ح
ـــای  ـــا و رونده ـــت ه ـــراد جه ـــن اف باشـــند و ای

درســـت را تشـــخیص دهنـــد.
ـــیل  ـــی پتانس ـــد از تمام ـــی بای ـــانه تخصص رس
ـــره  ـــی به ـــک و فیزیک ـــتری الکترونی ـــای بس ه
ــا از  ــب وکارهـ ــی کسـ ــرد و تمامـ الزم را ببـ
ـــد  ـــوی الزم را بکنن ـــادی و معن ـــت م آن حمای
و بـــه رشـــد آن کمـــک کننـــد چـــرا کـــه 
رشـــد آن موجـــب معرفـــی و رشـــد کســـب 

ـــود.  ـــی ش ـــی م ـــای بوم وکاره
ـــاوری  ـــور فن ـــا ظه ـــه ب ـــخن آن ک ـــاه س کوت
اطاعات،وجـــود رکـــود اقتصـــادی، افزایـــش 
ـــدن از  ـــده ش ـــب وکار برن ـــان کس ـــت می رقاب
ـــود  ـــدای خ ـــد ص ـــه بتوان ـــت ک ـــی اس آن کس
را بهتـــر و رســـاتر بـــه گـــوش مخاطبـــان و 

ـــاند.  ـــود برس ـــتریان خ مش
ــای  ــب وکارهـ ــود کسـ ــتان خـ ــا در اسـ مـ
رو بـــه مـــوت یـــا کـــج دار مریـــض زیـــاد 
ـــم و  ـــده بمانی ـــم زن ـــی خواهی ـــر م ـــم، اگ داری
ـــد  ـــیم بای ـــته باش ـــن داش ـــرای گفت ـــی ب حرف
ــی  ــاد زدن و تریبونـ ــرای فریـ ــی بـ بلندگویـ
بـــرای معرفـــی و تبلیـــغ خـــود داشـــته 

باشـــیم، و جـــز ایـــن راهـــی نداریـــم...
ــی  ــا مـ ــار از مـ ــه اجبـ ــروز بـ ــای امـ دنیـ
ــناخت  ــی و شـ ــرای معرفـ ــه بـ ــد کـ خواهـ
ـــه  ـــه هم ـــود ب ـــتان خ ـــای اس ـــب وکاره کس
ـــوزه کســـب وکار و  ـــانه تخصصـــی ح ـــد رس بای
ـــا  ـــیل ه ـــه پتانس ـــت و از هم ـــی داش کارآفرین
ـــن کار همـــت و دلســـوزی  اســـتفاده کـــرد و ای
همگانـــی مـــی خواهـــد بایـــد تـــاش کـــرد 
ـــد و  ـــرای رش ـــی ب ـــانه را نردبان ـــدرت رس و  ق
ـــرار داد. ـــتان ق ـــای اس ـــب وکاره ـــعه کس توس

سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در 
ســلیمانیه گفــت: ســهم ایــران در گردشــگری 
و دســتگاه  یابــد  افزایــش  بایــد  ســامت 
دیپلماســی جهــت تحقــق ایــن مهــم، از هیــچ 

ــرد. ــد ک ــذار نخواه ــی فروگ تاش
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــعداهلل  ــنندج، س ــکال از س ــران مدی ــل ای المل
ــران در ســلیمانیه  مســعودیان، سرکنســول ای
در دیــدار بــا کاوه خداکرمــی صاحــب امتیــاز 
ــن  ــکال«،  ضم ــران مدی ــئول »ای و مدیرمس
ــز  ــاالی مراک ــی ب ــت علم ــر ظرفی ــد ب تاکی
ایرانــی و اشــتیاق  درمانــی و متخصصــان 
شــهروندان کشــور عــراق و اقلیــم کردســتان 
جهــت حضــور در ایــران بــرای امــور درمانــی، 
ــران در عرصــه گردشــگری ســامت  ســهم ای
بــر لــزوم افزایــش ســهم ایــران در ایــن حــوزه 

ــرد. ــد ک تاکی
وی بــا بیــان فرصت هــا و تهدیدهــای صنعــت 
ــه بررســی  ــد توریســم ســامت، ب ــه رش رو ب
ــران  ــای پزشــکی ای موشــکافانه ی توانمندی ه
درمانــی  مراکــز  در  حضــور  مزیت هــای  و 
کشــورمان بــرای گردشــگران ســامت عراقــی 
پرداخــت و هرگونــه تــاش در راســتای ارتقــاء 
ســهم و رتبــه ی ایــران در ایــن زمینــه را ادای 
رســالتی ملــی خوانــد. سرکنســول ایــران 
در ســلیمانیه، ضمــن تقدیــر از تاش هــای 
ــه ای  ــغ حرف ــکال، تبلی ــران مدی ــه  ای مجموع
مراکــز درمانــی ایــران در فضــای جامعــه 
مخاطــب را بســیار ضــروری دانســت و حمایت 

کامــل دســتگاه دیپلماســی را از هرگونــه 
ــه  اقــدام قانونــی، شــفاف و نظــام منــد کــه ب
ــور و  ــی کش ــام درمان ــت نظ ــت و تقوی صیان
ســرمایه ی اجتماعــی ایــران بیانجامــد، اعــام 

نمــود.
در ایــن دیــدار، کاوه خداکرمــی، صاحب امتیاز 
ــا تقدیــر  و مدیرمســئول »ایــران مدیــکال«، ب
ــلیمانیه  ــران در س ــول ای ــام سرکنس از اهتم
بــه مقولــه ی مهــم گردشــگری ســامت، 
ــر  ــی مؤث ــتای معرف ــه  ای در راس ــاش حرف ت
مراکــز درمانــی، کلینیک هــا و متخصصــان 
ایــران بــه کشــورهای همســایه را تخصــص و 
رســالت تیــم »ایــران مدیــکال« معرفــی کــرد 
و  دالالن  آســیب های  برشــمردن  ضمــن  و 
ســودجویان بــرای آبــروی ملــی ایــران و نظــام 
درمانــی کشــور، بیــان داشــت کــه مجموعــه 
»ایــران مدیــکال« بــا بهره منــدی از ابزارهــای 
حرفــه ای خویــش آماده  همــکاری در راســتای 
معرفــی پتانســیل های درمانــی ایــران بــه 
کشــور عــراق و اقلیــم کردســتان اســت و در 
ایــن راســتا از هیــچ تاشــی فروگــذار نخواهــد 
کرد.خــدا کرمــی بــه لــزوم همراهــی دســتگاه 
هــای اجرایــی در توســعه گردشــگری ســامت 
اشــاره کــرد و افــزود: نــگاه بــه ایــن حــوزه باید 
فراگیــر باشــد و رونــق گردشــگری ســامت در 
کشــور نیازمنــد دغدغــه منــدی دســتگاه 
هــای مرتبــط اســت. وی اظهــار داشــت: بــرای 
افزایــش ســهم ایــران در گردشــگری ســامت 

منطقــه تــاش مــی کنیــم.

افشاریان عطا 
ای  اجتماعــی جامعــه  از ویژگی هــای  یکــی 
ــن  ــی در ای ــژادی و زبان ــوع ن ــکا تن چــون آمری
ــرای ورود  ــی ب ــاد فرصتهای ــت. ایج ــور اس کش
و  آمریــکا  بــه  مختلــف  از جوامــع  افــرادی 
ــور،  ــن کش ــه ای ــتعد ب ــران مس ــرش مهاج پذی
زمینــه ایجــاد جامعــه ای خــاق را پدیــد 
آورده اســت. اگــر سیاســت ها و جنگ هــای 
ــم،  ــر نگیری ــی را در نظ ــتمداران آمریکای سیاس
ــد  ــا مي توان ــی آنه ــات اجتماع ــی از اقدام برخ
باشــد.  مــا  کشــور  در  توســعه  زمینه ســاز 
مهمتریــن  از  یکــی  اجتماعــی  گونه گونــی 
بخوبــی  ایــران  کــه  اســت  ویژگی هایــی 

بــرد. بهــره  آن  از  مي توانــد 
اســت  متنوعــی  قومیتهــای  دارای  ایــران 
ــتگذاری  ــا سیاس ــد ب ــوع مي توان ــن تن ــه ای ک
صحیــح داخلــی بــه توســعه ایــران کمــک 
ــه  ــت منطق ــاد امنی ــر ایج ــد. اگ ــایانی نمای ش
ای، رشــد همــه جانبــه و ایجــاد یــک رهبــری 
ــداف  ــه از اه ــتقل در خاورمیان ــد و مس قدرتمن
اصلــی ایرانیــان باشــد بــه طــور حتــم بــا 
ــن  ــت یافت ــل دس ــوام قاب ــن اق ــر گرفت در نظ
خواهــد بــود. ایــران کشــوری اســت دارای 
منابــع متنــوع و همچنیــن دارای شــهرهایی 
زیبــا و تاریخــی و در میــان همســایگان خــود، 
از تجربــه حکومــت مبتنــی بــر رای مــردم 

ــت.  ــوردار اس برخ
ــران دارای  ــق ای ــتانها و مناط ــدام از اس ــر ک ه

خاصــی  بومــی  و  ای  منطقــه  اســتعدادهای 
ــا در نظــر گرفتــن موقعیــت خــاص و  اســت. ب
ویــژه ایــران و شــرایط بحــران زده منطقــه ای، 
ــت  ــت کشــور، از مدیری ــال مدیری رویکــرد انتق
متمرکــز بــه مدیریــت منطقــه ای یکــی از 
ــع  ــه تب ــروت و ب ــدرت و ث ــع ق ــای توزی ابزاره
آن قدرتمنــد شــدن ایــران در منطقــه خواهــد 
شــد. ایــران بــا کشــورهایی چــون آذربایجــان، 
ترکیــه، عــراق، کردســتان، کشــورهای حاشــیه 
و  پاکســتان  افغانســتان،  فــارس،  خلیــج 
ــا دارای  ــایه ی ــتان همس ــتان، تاجیکس ترکمنس
و  زبانــی  فرهنگــی،  مشــترک  ریشــه هاي 

ــت.  ــی اس دین
از طرفــی تنــوع قومیتــی در ایــران ســبب 
ــتانهای  ــدام از اس ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس گردی
از  کــدام  هــر  نماینــده  نوعــی  بــه  کشــور 
ــال  ــند. انتق ــورمان باش ــورها در کش ــن کش ای
ــر  ــی ب ــق مبتن ــه مناط ــت ب ــت و امنی مدیری
ــراودات  ــکان م ــه ام ــردد ک ــبب مي گ ــوام س اق
سیاســی و اجتماعــی ایــن اقــوام بــا ایــن 
آن  دنبــال  بــه  و  گــردد  تســهیل  کشــورها 
نفــوذ سیاســی و اقتصــادی ایــران در ایــن 
کشــورها را بــه دنبــال داشــته باشــد. در حــال 
حاضــر تمرکــز قــدرت و ثــروت در تهــران 
اســتقال  عــدم  پایتخــت کشــور، ســبب  و 
مدیریــت  عمــل  آزادی  و  گردیــده  اســتانها 
منطقــه ای را دچــار نقصــان نمــوده اســت.
از  دور  بــه  و  شایســته  مدیرانــی  انتخــاب 
در  دینــی  و  قومیتــی  سیاســی،  گرایشــهای 

ســطح اســتانها و بــا رای مــردم، توانمندیهــای 
پــرورش  و  مي دهــد  افزایــش  را  مناطــق 
ــه  ــن اینک ــازد. ضم ــن مي س ــران را ممک مدی
مدیریــت مردمــی و منطقــه ای ســبب بــه 
وجــود آمــدن رقابــت اقتصــادی میــان مناطــق 
ســبب  را  بومــی  رشــد  و  شــده  ایــاالت  و 
و  اقــوام  بــر  مبتنــی  مدیریــت  مي گــردد. 
هزینه هــاي  البتــه  ایــاالت،  یــا  مناطــق 
ــه  ــت ک ــد داش ــود را خواه ــاص خ ــی خ امنیت
ــا ایجــاد ســپاه اســتانی در ســالهای گذشــته  ب
ــی آن  ــاي امنیت ــت زمینه ه ــوان گف ــاید بت ش

پیشــاپیش ایجــاد شــده اســت.
بــه  مدیریــت  انتقــال  و  زدایــی  تمرکــز 
و  ایالــت  یــا  اســتان  هــر  بومــی  مردمــان 
فرصــت  اســتانداریها،  در  اســتقال  ایجــاد 
ــرای سیاســت خارجــی  ــده ای را ب بســیار ارزن
کشــور فراهــم مــي آورد. ایــران از جمعیــت 
ــت  ــوردار اســت. تقوی ــی برخ ــان باالی آذری زب
ــور و  ــین کش ــه آذری نش ــی خط ــران محل مدی
ــا  ــط ب ــعه رواب ــط و توس ــه بس ــا ب ــویق آنه تش
ــان ســبب ایجــاد  ــرک زب کشــورهای آذری و ت
ــی  ــدت یکپارچگ ــد م ــوب و در بلن ــط مطل رواب
ــان آذری  ــایر مردم ــا س ــتان ب ــن اس ــان ای می
ــا در  ــود آذریه ــردد. وج ــان مي گ ــرک زب و ت
ــی  ــوع جمعیت ــوت تن ــاط ق ــی از نق ــران یک ای
ایــران اســت کــه در مناســبات  در کشــور 
ــمال  ــورهای ش ــا کش ــادی ب ــی و اقتص سیاس
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی مي توان غرب

نقــش کردهــای ایــران را در منطقــه کــرد 

ــتهای  ــد در سیاس ــه بای ــراق و ترکی ــین ع نش
رویکــرد  اگــر  گرفــت.  جــدی  آتــی  کان 
بــه  نســبت  دولتمــردان  داخلــی  سیاســت 
ــرد،  ــوام ک ــذاری روی اق ــرمایه گ ــت س اهمی
ــی،  ــوام ایران ــن اق ــن تری ــی از که ــوان یک بعن
ــه  ــم ایجــاد حلق ــه طــور حت مشــخص باشــد ب
ــی  ــارق از وطــن خاک ــرد، ف ای از مشــاوران ک
تعامــل  در  بســزایی  تاثیــر  مي توانــد  آنهــا، 
ــران  ــه ای ــا ب ــت آنه ــا و بازگش ــازنده کرده س
ــدم  ــه ع ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــزرگ باش ب
ــات  ــروت و امکان ــدرت و ث ــب ق ــع مناس توزی
تنش هــاي  پارامترهــای  مهمتریــن  از  یکــی 
سیاســی و اجتماعــی در کشــورهای منطقــه 

ــت. ــف اس ــوام مختل ــان اق و می
و  پاکســتان  افغانســتان،  زبانهــای  فــارس 
ــی  ــی و دین ــی، زبان تاجیکســتان ریشــه فرهنگ
ــد و بســط  ــان خراســان دارن ــا مردم یکســان ب
ــن  ــا ای ــن منطقــه ب ــط مــردم ای و توســعه رواب
بــازار  یــک  ایجــاد  بــه  کشــورها مي توانــد 
بــزرگ اقتصــادی و فرصــت سیاســی بــرای ایــن 
ــیل  ــتفاده از پتانس ــردد. اس ــل گ ــتان تبدی اس
ــط  ــور و بس ــت کش ــا در مدیری ــاالی ترکمانه ب
رابطــه آنهــا در ترکمنســتان، بســط اقتصــادی 
ــوریه را در  ــای س ــران در مرزه ــی ای و سیاس
ــا  پــی خواهــد داشــت. رویــای ایــران بــزرگ ب
ــل  ــا تعام ــا ب ــی تنه ــی و جمعیت ــوع قومیت تن
ســازنده اقــوام مختلــف ایرانــی و ایجــاد حلقــه 
ــن  ــاورانی از ای ــی و مش ــران قومیت ای از مدی

ــد. ــد ش ــر خواه ــکان پذی ــوام ام اق
ــی  ــم ایران ــوام مه ــی از اق ــوان یک ــا بعن بلوچه
گســترش  در  بســزایی  تاثیــر  مي تواننــد 

ــند.  ــته باش ــتانیها داش ــا پاکس ــران ب ــط ای رواب
بایــد مــد نظــر داشــت کــه متاســفانه اختــاف 
مذهبی،ایــن قــوم مهــم ایرانــی را از ایــران 
ــد  ــت و بای ــاخته اس ــدا س ــدی، ج ــا ح کهن،ت
ــن  ــر دی ــی ب ــرد مبتن ــه رویک توجــه داشــت ک
ــن  ــی ای ــرات مذهب ــه تفک ــرام ب یکســان و احت
از  بیــش  را  آنهــا  مي توانــد  ایرانــی،  اقــوام 
پیــش بــه میهنشــان ایــران نزدیــک ســازد. بــه 
ــی  ــی و دین ــی، زبان ــت فرهنگ ــم قراب طــور حت
مــردم سیســتان و بلوچســتان چــه در ایــران و 
ــت  ــتر اس ــان بیش ــه ایرانی ــتان ب ــه در پاکس چ

بازآفرینی شهری چیست؟
بازآفرینــی شــهری فرآینــدی اســت کــه بــه 
ــظ  ــا حف ــد ب ــهری جدی ــای ش ــاد فض ایج
خصوصیــات اصلــی فضایــی )کالبــدی و 
فعالیتــی( منجــر مــی گــردد. در ایــن اقــدام، 
فضــای شــهری جدیــدی ایجــاد مــی شــود 
کــه ضمــن شــباهت هــای اساســی بــا 
فضــای شــهری قدیــم، تفــاوت هــای ماهــوی 
ــش  ــه نمای ــم ب ــا فضــای قدی ــی را ب و معنای
گذاشــته و بــه عبــارت دیگــر بازآفرینــی 
شــهری نگــرش و اقداماتــی جامــع و یکپارچه 
بــرای حــل مشــکات شــهری منطقــه  
ــه  ــت ب ــه در نهای ــت ک ــات اس ــدف عملی ه
یــک پیشــرفت پایــدار اقتصــادی، کالبــدی، 

ــد. ــد انجامی ــی خواه ــی و محیط اجتماع
هــدف از اجــرای سیاســت هــای بازآفرینــی 
شــهری و برنامــه هــای تجدیــد حیــات 
ــی در  ــی زندگ ــرایط کیف ــا ش ــهری، ارتق ش
ــازی  ــن س ــق ایم ــا از طری ــکونت گاه ه س
ــعه و  ــا، توس ــاختمان ه ــازی س ــاوم س و مق
ــن  ــهری، تأمی ــای ش ــاخت ه ــود زیرس بهب
آمــوزش  موردنیــاز،  شــهری  خدمــات 
ســاکنان، ایجــاد فرصــت هــای شــغلی، 
تقویــت نهادهــای مدیریــت محلــی و دفاتــر 
خدمــات محلــه ای مــردم نهــاد، الگوســازی 
و ترویــج قواعــد و دســتورالعمل هــای کیفــی 

ــت.  ــی اس ــن نواح ــاز در ای ــاخت و س س
مناطــق نیازمنــد احیــا، بهســازی و نوســازی 
اغلــب محــدوده هایــی هســتند کــه در آنهــا 
ــن  ــر از میانگی ــد ســرانة ســاکنان کمت درآم
ــر از آن اســت  ــکاری باالت ــرخ بی شــهری و ن
و واحدهــای مســکونی ناایمــن بــوده  و 
ــر از  ــکونی باالت ــد مس ــر در واح ــم نف تراک
میانگیــن شــهری اســت و دچــار مشــکات 
زیســت محیطــی بســیار  مــی باشــند ومیزان 
بــه  ســاکنان  دسترســی  و  برخــورداری 
خدمــات شــهری و وضعیــت زیرســاخت های 
پایینــی  ســرانه  واز  نامناســب  شــهری 

ــت. ــوردار اس برخ
وهویــت تاریخــی و فرهنگــی ایــن محــات 
ــأن و  ــه و ش ــرار گرفت ــی ق ــورد بی توجه م
ــن نواحــی کاهــش  ــت اجتماعــی در ای منزل
یافتــه و ایــن مســئله منجــر بــه جایگزینــی 

ــده اســت. ســایر اقشــار گردی
راهکارهــای اجرایــی برنامــه ملــی بازآفرینــی 
ــا هــدف احیــا، بهســازی و  شــهری پایــدار ب
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس ــت  ه ــازی باف نوس
ام  ســی  یکشــنبه  جلســه  در  شــهری 
ــورد  ــران م ــت وزی ــت 1397 هیئ اردیبهش
بررســی قــرار گرفــت ومصوبــات راهبــردی و 
عملیاتــی جهــت آغــاز ایــن فرآینــد تصویــب 

ــد. ــاغ گردی و اب
برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری پایــدار، 
شــهری  بازآفرینــی  طرح هــای  شــامل 
ــت  ــی دارای مالکی ــدوده اراض ــدار در مح پای

خصوصــی و اراضــی دولتــی اســت.
ــریع در  ــور تس ــه منظ ــاس و ب ــن اس ــر ای ب
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس ــت  ه ــازی باف نوس
شــهری، کلیــه وزارتخانــه هــا و مؤسســات و 
شــرکت  هــای دولتــی مکلــف شــدند نســبت 
بــه واگــذاری رایــگان اراضــی در اختیــار 
خــود در محــدوده  هــا و محــات دارای بافت 
فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــه وزارت راه و 

ــدام کننــد. شهرســازی اق
دولــت جهــت ایجــاد مشــوق  هــای الزم 
بــرای تســهیل در فرآینــد بازآفرینــی شــهری 
ــتاد  ــو س ــای عض ــتگاه  ه ــه دس ــدار، کلی پای
ــف  ــدار را موظ ــهری پای ــی ش ــی بازآفرین مل
کردحداقــل ســی درصــد از اعتبــارات بودجــه 
ــای  ــت  ه ــه فعالی ــوط ب ــنواتی مرب ــای س ه
خــود در شــهرها را بــه برنامــه اجرایــی 
بازآفرینــی محدوده هــا و محــات هــدف، 

ــد. ــاص دهن اختص
تســهیات  ســقف  میــزان  همچنیــن 
مشــارکت مدنــی دوره ســاخت و ودیعــه 
ــن  ــمول ای ــی مش ــت در اراض ــکان موق اس
ــه ازای هــر واحــد  طــرح را در کانشــهرها ب
ــب 5۰۰  ــه ترتی ــده ب ــد ش ــکونی تولی مس
ــایر  ــال و در س ــون ری ــون و 2۰۰ میلی میلی
شــهرها نیــز ســقف تســهیات یــاد شــده را 
ــون  ــون و 15۰ میلی ــب ۴۰۰ میلی ــه ترتی ب

ــرد. ــن ک ــال تعیی ری
هیئــت وزیران،بانــک مرکــزی را موظــف 
کــرد پــس از تصویــب شــورای عالــی پــول و 
اعتبــار، نســبت بــه فراهــم کــردن تمهیــدات 
الزم جهــت کاهــش ســود تســهیات خریــد 
بافت هــای  در  یکــم(  )صنــدوق  مســکن 
فرســوده و ناکارآمــد شــهری از 8 درصــد بــه 
6 درصــد و کاهــش مــدت ســپرده گذاری از 

6 مــاه بــه 5 مــاه اقــدام نمایــد.
کــه در اســتان کردســتان هــم بــا تشــکیل 
ــدارو دعــوت  ســتاد بازآفرینــی اســتان ودی
از مقامــات وزارت راه وشهرســازی و بازدیــد 
از مناطــق و محــات هــدف و طــرح هــای 
و  مصوبــات  .خوشــبختانه  پیشــنهادی 
ــات  ــص و عملی ــبی تخصی ــارات مناس اعتب
اجرایــی پــروزه هــا اغــاز کــه تاثیــر بســزایی 
در ســاماندهی و رفــع برخــی مشــکات 
زیرســاختی ایــن مناطــق در اســتان داشــته 
ــن  ــل در ای ــه تفصی ــه ب ــه در اتی ــت ک اس

ــرد. ــم ک خصــوص بحــث خواهی

مهندس فردین زمانی

نگاه

کسب وکارهای کردستان برای دیده شدن 
نیاز به رسانه تخصصی دارند

حمایت دستگاه دیپلماسی
از توسعه گردشگری سالمت

تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه ایران

ــی از  ــود یک ــی خ ــوع جمعیت تن
عوامــل مهــم بــروز اســتعدادهای 
برتــر اســت و تنوعهــای صنعتــی 
و خالقیتهــای هنــری مختلــف را 

بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

تــا شــبه جزیــره عربســتان. ایجــاد قــدرت 
ــای  ــت و ایجــاد نیروه ــن ایال ــه ای در ای منطق
نظامــی و امنیتــی بومــی از ایــن مردمــان 
ــه  ــن منطق ــاد ای ــت و اقتص ــعه امنی ــه توس ب
و بســط نفــوذ ایــران در کشــور همســایه ایــن 

ــت. ــد داش ــزایی خواه ــه س ــر ب ــت، تاثی ایال
از مهمتریــن عوامــل  ایرانــی یکــی  اعــراب 
ــد و  ــوده ان ــران ب ــات ای ــت ف ــعه و امنی توس
اکنــون نیــز در ایــن رونــد نقــش بســزایی 
مي تواننــد داشــته باشــند. رشــد سیاســی و 
اقتصــادی آنهــا و همچنیــن ایجــاد تعامــل 
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــا کش ــا ب ــتقل آنه مس
تقویــت  در  مي توانــد  عــراق،  و  فــارس 
ــوام  ــد. اق ــر باش ــه موث ــران در منطق ــگاه ای پای
همچنیــن  و  لــر  اقــوام  ســایر  و  بختیــاری 
ــاد  ــز در ایج ــران نی ــز ای ــان مرک ــارس زبان ف
ــش  ــی نق ــادی و سیاس ــتقل اقتص ــت مس امنی
ــود  ــا وج ــران ب ــت. ای ــد داش ــری خواهن موث
چنیــن تنــوع قومیتــی و جمعیتــی و بــا ایجــاد 
ــد  ــرب، مي توان ــرق و غ ــادی ش ــاهراه اقتص ش
ــا  ــازی در دنی ــم س ــم تصمی ــی از ارکان مه یک

ــد. باش
تقویــت نیروهــای سیاســی، اقتصــادی و حتــی 
رویکــرد  بــه  قومیتــی،  و  اســتانی  نظامــی 
تعامــل همــه جانبــه بــا همــه کشــورهای 
ــر  ــت برت ــود و دس ــد نم ــک خواه ــه کم منطق
سیاســی و نظامــی و همچنیــن اقتصــادی را 
بــرای ایــران رقــم خواهــد زد. ایجــاد مدیریــت 
و اقتصــاد و سیاســت مردمــی و بومــی، بــا 
ــای  ــا و زبانه ــوام و فرهنگه ــن اق در نظــر گرفت
ــای  ــف گروهه ــبب تضعی ــران، س ــون ای گوناگ
اســتقال طلــب وابســته بــه بیگانــگان خواهــد 

شــد.
ــم  ــل مه ــی از عوام ــود یک ــی خ ــوع جمعیت تن
ــای  ــت و تنوعه ــر اس ــتعدادهای برت ــروز اس ب
ــه  ــف را ب ــری مختل ــای هن ــی و خاقیته صنعت
دنبــال خواهــد داشــت. رقابــت ســازنده میــان 
ایالتــی،  ایجــاد مدیریــت مســتقل  اقــوام و 
ــه  ــدرت منطق ــط ق ــرای بس ــم ب ــی مه فرصت
ای و ایجــاد ایــران بــزرگ خواهــد شــد. اقــوام 
یــک فرصــت مهــم بــرای ایــران هســتند، ولــی 
زمانــی کــه جایــگاه سیاســی و اقتصــادی آنهــا 
ــوند  ــده ش ــی دی ــه اجتماع ــی در بدن ــه خوب ب
و  سیاســی  برنامه هــاي  در  خوبــی  بــه  و 
ــوند. ــدت مشــارکت داده ش ــد م اقتصــادی بلن

ایجــاد  بــر  اقــوام دولــت  معاونــت  تمرکــز 
بدنــه  در  مختلــف  اقــوام  از  مشــاورانی 
منطقــه  اســتعدادهای  بــر  تمرکــز  دولــت، 
ای و همچنیــن اســتقال اســتانها و توســعه 
ســطح تعامــل میــان اقــوام مختلــف ایرانــی بــا 
ــن  ــه مهمتری ــران را ب کشــورهای همســایه، ته
ــای  ــه ای در دنی ــری منطق ــم گی ــه تصمی نقط
آینــده تبدیــل خواهــد نمــود. ایجــاد کشــوری 
ــانی و  ــای انس ــا معیاره ــی ب ــکا ول ــون آمری چ
ــه  ــن منطق ــانی در ای ــت انس ــر کرام ــی ب مبتن
ــا  ــی و ب ــی بوم ــاد مدل ــا ایج ــان، ب ــم جه مه
ــد  ــر خواه ــکان پذی ــوام، ام ــوان اق ــر ت ــه ب تکی

ــود. ب
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کاوه رشیدی
ــی  ــب ایران ــای اس ــی از نژاده ــرد، یک ــب ک اس
ــتانی  ــق کوهس ــتگاه آن مناط ــه خاس ــت ک اس

ــت.  ــران اس ــرب ای غ
ــتان  ــده ی اس ــتر دربرگیرن ــق، بیش ــن مناط ای
آذربایجــان  و  کردســتان  کرمانشــاه،  هــای 

ــت.  ــی اس غرب
عامــل اصلــی شــکل گیــری و تمایــز ایــن نــژاد 
ــن  ــد قرارگرفت ــران را بای ــای ای ــایر نژاده از س

ــت. ــتانی دانس ــرایط کوهس آن در ش
بــی تردیــد منطقــه ای سردســیر و کوهســتانی 
ــرب  ــون غ ــنگاخی همچ ــای س ــن ه ــا زمی ب
ایــران، اســبی را مــی طلبــد کــه تــوان تحمــل 

ــد؛ ــته باش ــختی را داش ــرایط س ــن ش چنی
در غیــر ایــن صــورت خــود بــه خــود و در اثــر 
انتخــاب طبیعــی قــادر بــه ادامــه نســل نبــوده 
و بــه مــرور حــذف خواهدشــد. درطــول زمــان، 
ــری  ــوع کارب ــاس ن ــه براس ــن منطق ــل ای قبای
هــای مطلوبشــان و در بعضــی از مــوارد ســلیقه 
ــوده  ــن ت ــان ای ــن، از می ــخصی خوانی ــای ش ه
ایجــاد  و  انتخــاب  بــه  دســت  حیوانــی،  ی 
ــاف،  ــر، ج ــون کله ــی همچ ــای مختلف ــره ه تی
ــد.  ــرای اســب کــرد زدن ســنجابی، و افشــاری ب
امــا مقصــود اصلــی از ایجــاد ایــن اکوتیــپ هــا، 
ــود کــه یکــی  ــی ب ــاً ایجــاد دو تیــپ اصل عموم
بــرای مقاصــد جنــگ آوری و ورزش )ماننــد 
داخلــی  امــور  بــرای  دیگــری  و  چــوگان(، 
همچــون کــوچ، کشــاورزی و ... تناســب یافتــه 

ــود. ب
ــی  ــل آمیختگ ــه دلی ــر، ب ــال حاض ــه در ح البت
ــم  ــاهد ک ــفانه ش ــژادی، متأس ــدید درون ن ش
ــگ شــدن تیــره هــا هســتیم و آن چــه کــه  رن
ــده، آمیــزه ای  امــروزه از اســب کــرد باقــی مان
ــه در  ــت ک ــی اس ــای متنوع ــره ه ــم از تی مبه

ــز  ــک و تمای ــل تفکی ــر قاب ــت ت ــته راح گذش
ــد. ــوده ان ب

اســب کــرد، برخــاف هیــکل نــه چنــدان 
اصطــاح  در  و  فعــال،  بســیار  درشــتش، 
اســبداری، بــه شــدت پرخــون اســت، ایــن 
اســب از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و 
ارزشــمند بســیاری برخــوردار اســت و قابلیــت 
ــب  ــی و تناس ــک بدن ــه: فیزی ــای آن از جمل ه
اندامــی منحصــر بــه فــرد، مقاومــت بــی نظیــر 
بــه شــرایط ســخت و کوهســتانی، اســتعداد 
ذاتــی شــگرف آن در چــوگان و برخــی حــرکات 
ــت. ــن اس ــح و روش ــگان واض ــر هم ــاژ ب درس

تاریخچه ی پیدایش اســب کرد
اجــداد اســب هــای کــرد امــروزی را بــه اســبان 
)نیســایی( در دوران مادهــا نســبت  نِســایی 
مــی دهنــد )انجمــن ســلطنتی اســب، ابراهیــم 
ــم  ــی ه ــه دالیل ــری(. البت ــی، جواه ــور، خلیل پ
ــده  ــه ش ــه ارائ ــن فرضی ــات ای ــرای اثب ــه ب ک
ــن و  ــی رســد؛ اولی ــه نظــر م ــی ب اســت، منطق
قابــل قبــول تریــن دلیــل را مــی تــوان تطابــق 
ــا  جغرافیایــی محــل پیدایــش اســبان نســایی ب
خاســتگاه و محــل پراکنــش اســب هــای کــرد 

ــت. ــروزی دانس ام
ــاد را خاســتگاه و  ــف، نســای م ــع مختل در مناب
منشــأ پیدایــش اســب هــای نســایی دانســته و 
از مادهــا بــه عنــوان اولیــن پــرورش دهنــدگان 

اســب نســایی یــاد کــرده انــد.
توجیــه  بــرای  ارائــه شــده  دلیــل  دومیــن 
ــب  ــا اس ــایی ب ــبان نس ــدادی اس ــه ی اج رابط
هــای کــرد، تصاویــر و نقــش هــای باقــی مانــده 
ــی را  ــب نهای ــه اس ــت ک ــتانی اس ــار باس در آث
ــر  ــن تصاوی ــد. یکــی از ای ــه تصــرو کشــیده ان ب
پرســپولیس-  برجســته ی  نقــش  بــرروی  را 
اســتخر )قــرن پنجــم قبــل از میــاد( مــی 

معرفی اسب نژاد ُکرد*

ئامان زندگی...
ــی داد  ــان م ــه آب ون ــا ک ــاد باب ــادم می ی
ــا  ــرد و ب ــی ک ــتیبانی م ــه پش ــادر ک و م
ــرق  ــا ع ــه ب ــا را ک ــان و آب باب ــی ن الالی
جبیــن در آورده بــود هضــم مــی کردیــم 
ــی  ــون م ــت تنم ــون و گوش ــوش ج و ن
شــد آرامــش را حــس مــی کردیــم و 
ــادر  ــدر و م ــایه ی پ ــی خــوش درس خواب

ــتیم  داش
بزرگتــر کــه شــدیم مــارو از روباهــی مــی 
ــا و  ــه زاغ ه ــه هم ــه راه ب ــوندند ک ترس
خــروس هــا مــی گرفــت و ازیکــی شــون 
تعریــف و تمجیــد بــی خــودی مــی کــردو 
ــی    ــب پای ــی عج ــب دم ــت عج ــی گف م
نیســت باالتــر از ســیاهی رنــگ  و یــا 
خــروس را بهتریــن خواننــده مــی دانســت 

ــت  ــته داش ــم بس ــار آواز چش و انتظ
نــه  قــدرت  و  نترســیدند  برخــی  امــا 
ــن نداشــتندو هــم چشــم بســته آواز  گفت

خواندنــدو هــم پنیرشــان رفــت  و...
کبــری آومــد بــه کمکمــون کــه تصمیمــی 
هــای  راه  همــه  از  و  بگیریــم  کبــری 
منطقــی بــرای حــل مســائل پیــش آمــده  

ــم  ــش نمونی ــو حل ــم و ت ــتفاده کنی اس
خوبــی  تصمیمــات  هامــون  خیلــی 
حــل  تصمیــم  بدنبالــش  و  گرفتیــم 
مســائل بــزرگ را  بــا همدلــی  و مشــاوره 
پــدرو مــادر و بزرگترهــا و دوســتان خــوب 

گرفتیــم و برخــی هــا بــه و......
ــات  ــروس را ماق ــدیم پت ــه ش ــر ک بزرگت
ــی  ــو اون شــب بارون ــم کــه حتــی ت کردی
ــت  ــا انگش ــک ب ــوره راه تاری ــو اون ک و ت
ــی رو  ــد بزرگ ــت س ــه داش ــی ک کوچیک
ــد   ــی را از خطــر رهانی نجــات داد و مردم
ــا وجــود کوچکــی تنمــون  یــاد گرفتیــم ب
ــود  ــف خ ــوت و ضع ــاط ق ــوب نق ــه خ اگ
را   فرصتهــا  و  تهدیدهــا  و  بشناســیم  را 
درک کنیــم مــی تونیــم منشــا تغییراتــی 
بزرگــی بشــیم  و امــا اونیکــه خــود را 

ــناخت .... ــوب نش خ
ســفره هــای کوکــب خانــم با اون ســادگی 
ــا دعوتمــان  ــه باره ــت ک ــر از صداق ــا پ ام
ــد  ــه بای ــد ک ــی ش ــاد آور م ــرد ی ــی ک م
ــار و هــم  ــا هــم همی صداقــت داشــت و ب
ــد.... ــارج ش ــه خ ــه از چرخ ــود و اونیک دل ب

ــی  ــافرتهای تخیل ــی مس ــای کاظم ــا آق ب
ــا  ــا ب ــاط کشــور داشــتیم ت ــه اقصــی نق ب
ــویم  ــده ش ــائل آبدی ــوران مس ــن در ک تمری
بــا دهقــان فــداکار قطارهــا نجــات دادیــم 
ــا  ــم ام ــح کردی ــورا تقبی ــان دروغگ و چوپ
برخــی از شــوخی هــای چوپــان دروغگــو 

خوششــان آمــدو ....

و  شــدیم   بزرگتــر  و  باالتــر  آمدیــم 
دیدیــم دســته ای از دانشــجویان و دانــش 
آمــوزان چــه تغییــرات بزرگــی در کشــور 

ــد  ــرده ان ــاد ک ایج
ــته  ــگاه دس ــرای دانش ــم ب درس  خواندی
ــته  ــا و دس ــاد علی ــوز آب ــگاه قمپ ای دانش
ــدند  ــول ش ــفلی قب ــاد س ــدر آب ای  چغن
ــر و  ــگاههای دیگ ــز دانش ــته ای نی و دس
ــرار  ــي ق ــز قبــول نشــدیم ول دســته ي نی
ــه  ــي ک ــیم اونای ــه دانشجوبش ــت هم نیس
پیــدا کننــد  راه  خودشــون  تونســتند 
ــتند  ... ــه نتونس ــي ک ــدو اونای ــالم موندن س

چــه شــبهاو روزهایــی کــه چــه  اســترس 
امتحانهــای  بــرای  نگذرانیــد  را  هایــی 
ــی  ــم م ــاد گرفتی ــک و ی ــزرگ و کوچ ب
معمــول  حــد  در  را  اســترس  بایســت 
ــا  ــرل کــرد و ام ــد کنت داشــت و آن را بای

برخــی ...
اکنــون نیزهــر کداممــان درهــر جــا و 
مکانــي زندگــي مــي کنیــم وکار و شــغلي 
ــي  ــتیم ، درس م ــکار هس ــا بی ــم ی داری
خوانیــم یــا ســرباز هســتیم دســته ی 
بزرگــی  واقعــا آدم  هســتند و دســته 
ــمش  ــا اس ــه تنه ــی ک ــیار  کوچک ی بس
ــي  ــد  و از زندگ ــه ان ــت گرفت ــه عاری را ب
ــاک ،  ــد تری ــي فهمن ــي را نم ــا زندگ تنه
ــادول و شیشــه  ــن ، حشــیش ،ترام هروئی
هــزار  و  و ســیگار  قلیــان  و  ریتالــن  و 
ــود در   ــار خ ــار  را همی ــر م ــت و زه کوف
ــد  ــی دانن ــي  م ــاح زندگ ــه اصط ــن ی ای
ــم  ــه گفتی ــتند ک ــته ای هس ــان دس هم
.... و اکنــون مــا کــه در شــبهاي گذشــته  
ــریال   ــتان ، س ــا دوس ــواده ی ــراه خان بهم
ــاره  ــه نظ ــی را ب ــوش زندگ ــای خ روزه
ــه خیلــی مــارا  ــم یــک جمل نشســته بودی
مــی خندانــد و آن هــم ایــن بــود   ئامــان 

واحیــده کان 
و ایــن جملــه را تعمیــم خواهیــم داد کــه 

ئامــان  جامعــه کــه مــان 
                                                                   

ئامان دانشجوو ه کان 
                                                                    

ئامان قوتابیه کان 
                                                                   

ئامان خومان  
                                                                                                             

و ئامان ...

    سلیم کریمي )ئاژو(

روزنه

ــنگی  ــش س ــر، نق ــی دیگ ــت. گواه ــوان یاف ت
ــا تصــور درســت  طــاق بســتان در کرمانشــاه. ب
بــودن ایــن فرضیــه )رابطــه ی اجــدادی اســب 
ــش  ــوان پیدای ــی ت ــرد(، م ــب ک ــا اس ــایی ب نس
اجــداد اســب هــای کــرد امــروزی را بــه حــدود 
ــر  ــبت داد و ب ــاد نس ــل از می ــم قب ــرن پنج ق
ایــن مبنــا تاریخچــه ای بــا قدمــت 25۰۰ 

ــت. ــر گرف ــب در نظ ــن اس ــرای ای ــال ب س
ــداد  ــایی را اج ــبان نس ــوی اس ــور ریج پروفس
ــی  ــی سرپرس ــد ول ــی دان ــی م ــبان ترکمن اس
نســایی  نــژاد  از  را  دیگــر  اســبان  ســایکس 
کــه  اســت  آورده  همچنیــن  او  دانــد.  مــی 
راولینســون احتمــال مــی دهــد اجــداد اســبان 

ترکمنــی ابتــدا در اصطبــل هــای ســلطنتی مــاد 
ــه نســای خراســان  ــه و ســپس ب ــرورش یبافت پ
بــرده شــده انــد. حتــی احتمــال داده مــی شــود 
کــه اســبان عــرب از ریشــه ی اســبان نســایی 
ــم  ــته ی ابراهی ــال در نوش ــن احتم ــند. ای باش
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــم م ــی ه ــی نژای ــور و رضای پ
ــال  ــا انتق ــه ب ــا ک ــن مبن ــر ای ــت؛ ب ــه اس گرفت
اســبان نســایی بــه تاحیــه ی خوزســتان و بیــن 
ــرب  ــای ع ــب ه ــداد اس ــن اج ــن، اولی النهری
امــروزی پــا بــه عرصــه ی ظهــور گذاشــته انــد.

ــی  ــایی حت ــبان نس ــش، اس ــا بخ ــه ت ــه گفت ب
ــی  ــاد، یعن ــت م ــس از حکوم ــای پ در دوران ه
و  پارتیــان  هخامنشــیان،  دوران  سراســر  در 

ســامانیان نیــز اهمیــت خــود را حفــظ کردنــد. 
در  ساســانی  پادشــاه  خســروپرویز،  نقــش 
ــژاد  ــبی از ن ــر اس ــوار ب ــه س ــتان ک ــاق بس ط
ــت.  ــن مدعاس ــواه ای ــود گ ــت، خ ــایی اس نس
هــم چنیــن، در ســنگ نــگاره ی نقــش رســتم 
ــع اســت،  ــارس واق کــه در مرودشــت اســتان ف
شــاپور اول، پادشــاه ساســانی ســوار بــر اســبی 
ــباهت  ــری آن، ش ــات ظاه ــه خصوصی ــت ک اس
اســب  دربــاره ی  آنچــه کــه  بــه  بســیاری 

ــت، دارد. ــده اس ــف ش ــایی وص نس
و  هــا  »ویژگــی  کتــاب  از  برگرفتــه   *
ــته ی  ــرد« نوش ــب ک ــژاد اس ــتانداردهاس ن اس
ــر. ــه ف ــد فرزان ــفی و محم ــد یوس ــدس نوی مهن

ـــگ  ـــذر فرهن ـــدازی گ ـــتان از راه ان کردس
و هنـــر در ســـنندج خبـــر داد و گفـــت: 
 3۰۰ ســـقف  تـــا  راســـتا  همیـــن  در 
میلیـــون تومـــان تســـهیات کـــم بهـــره 
بـــه متقاضیـــان ایجـــاد کســـب و کار 
فرهنگـــی در گـــذر فرهنـــگ و هنـــر 

اعطـــا مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل 

فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی کردســـتان، 
جـــال قلعـــه شـــاخانی بـــا اشـــاره بـــه 
رایزنـــی هـــای انجـــام شـــده بـــرای 
ــر در  ــگ و هنـ ــذر فرهنـ ــدازی گـ راه انـ
ــار کـــرد: گـــذر فرهنـــگ  ســـنندج اظهـ
ــا  ــازار یـ ــدان، بـ ــان، میـ ــر، خیابـ و هنـ
گـــذری اســـت کـــه در آن مجموعـــه ای 
ـــری  ـــی و هن ـــای فرهنگ ـــب و کاره از کس

فعالیـــت مـــی کننـــد و فضـــای بیرونـــی 
آن؛ پیـــاده راهـــی بـــرای عرضـــه هنـــر 
ـــای  ـــت ه ـــر فعالی ـــی و دیگ ـــی، آئین خیابان

فرهنگـــی و هنـــری اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه راه انـــدازی گـــذر 
ـــعه  ـــرای توس ـــی ب ـــر ظرفیت ـــگ و هن فرهن
ـــذر  ـــرد: گ ـــوان ک ـــت، عن ـــر اس ـــاد هن اقتص
ـــهرداری  ـــکاری ش ـــا هم ـــر ب ـــگ و هن فرهن
ســـنندج، اداره کل راه و شهرســـازی و 
اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
بـــا هـــدف احیـــای شهرســـازی فرهنـــگ 
کارهـــای  و  کســـب  رونـــق  و  مـــدار 

فرهنگـــی اجـــرا مـــی شـــود.
ــامی  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر کل فرهنـ مدیـ
ــزاری  ــه برگـ ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ کردسـ
جلســـاتی بـــا حضـــور وزیـــر فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـامی و معاونیـــن وی ادامـــه 
ـــی  ـــا همراه ـــه ب ـــات ک ـــن جلس داد: در ای
شـــهردار ســـنندج برگـــزار شـــد، بـــا 
ــر در  ــگ و هنـ ــذر فرهنـ ــدازی گـ راه انـ
ــرای  ــات اجـ ــت و مقدمـ ــنندج موافقـ سـ

ــت. ــده اسـ ــم شـ ــز فراهـ آن نیـ
وی از اعطـــای تســـهیات کـــم بهـــره 
بـــه متقاضیـــان ایجـــاد کســـب و کار 
فرهنگـــی در گـــذر فرهنـــگ و هنـــر 
ــتا  ــن راسـ ــزود: در همیـ ــر داد و افـ خبـ

تســـهیات کـــم بهـــره تـــا ســـقف 3۰۰ 
میلیـــون تومـــان بـــه متقاضیـــان ایجـــاد 
ـــگ  ـــذر فرهن ـــی در گ ـــب و کار فرهنگ کس

و هنـــر اعطـــا مـــی شـــود. 
وزارت  داد:  ادامـــه  شـــاخانی  قلعـــه 
ــه روش  ــامی بـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ فرهنـ
هـــای مختلـــف از جملـــه از طریـــق 
افـــراد،  از  هنـــر  اعتبـــاری  صنـــدوق 
ــز و  ــا، مراکـ ــن هـ ــا، انجمـ ــه هـ موسسـ
شـــرکت هایـــی کـــه قصـــد راه انـــدازی 
در  فرهنگـــی  کارهـــای  و  کســـب 
ـــای  ـــا فضاه ـــر ی ـــگ و هن ـــای فرهن گذره
ــی  ــای فرهنگـ ــه فضاهـ ــر بـ ــل تغییـ قابـ
ــت  ــند؛ حمایـ ــته باشـ ــری را داشـ و هنـ

ــد. مـــی کنـ
وی کتـــاب فروشـــی هـــا و محصـــوالت 
تماشـــاخانه،  هنـــری،  و  فرهنگـــی 
ـــمی،  ـــی تجس ـــگاه دایم ـــه، نمایش نگارخان
خصوصـــی  کوچـــک  هـــای  ســـالن 
نمایـــش فیلـــم، کارگاه هـــای آموزشـــی 
ــی  ــگاه و کارگاه طراحـ ــری، فروشـ و هنـ
مـــد و لبـــاس ایرانـــی، فعالیـــت هـــای 
ـــای  ـــوزه ه ـــری، م ـــی و هن ـــای فرهنگ نوپ
ـــات  ـــری، خدم ـــی و هن ـــی فرهنگ خصوص
دیجیتـــال و کســـب کارهـــای پویـــا، 
و  فرهنگـــی  اینترنتـــی  هـــای  کافـــه 

ـــی و  ـــای فرهنگ ـــوزه ه ـــه م ـــری، کاف هن
ـــع  ـــدی صنای ـــای تولی ـــری و کارگاه ه هن
ــب و  ــر، کسـ ــگ و هنـ ــتیبان فرهنـ پشـ
ـــمول  ـــری را مش ـــی و هن ـــای فرهنگ کاره
ـــن  ـــک آئی ـــاده ی ـــاس م ـــر اس ـــت ب حمای
ـــرد.  ـــر ک ـــر ذک ـــگ و هن ـــذر فرهن ـــه گ نام
مدیـــر کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
از ســـرمایه  دعـــوت  بـــا  کردســـتان، 
ــب و  ــدازی کسـ ــرای راه انـ ــذاران بـ گـ
کار فرهنگـــی در گـــذر فرهنـــگ و هنـــر 
ســـنندج اذعـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
ظرفیـــت هـــا، قابلیـــت هـــا و اهمیتـــی 
کـــه گـــذر فرهنـــگ و هنـــر در هویـــت 
ـــه  ـــم جاذب ـــی کنی ـــاش م ـــهری دارد ت ش
ــن  ــرای ایـ ــز بـ ــگری نیـ ــای گردشـ هـ
ـــعه  ـــه توس ـــا زمین ـــود ت ـــاذ ش ـــرح اتخ ط
ـــی  ـــز عملیات ـــر نی ـــگ و هن ـــاد فرهن اقتص

شـــود.
ـــهیات  ـــری تس ـــه پیگی ـــاخانی، ب ـــه ش قلع
ویـــژه بـــرای صاحبـــان کســـب و کار 
ــاره و  ــز اشـ ــر نیـ ــگ و هنـ ــذر فرهنـ گـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: تســـهیات ویـــژه 
از جملـــه معافیـــت مالیاتـــی، تســـهیات 
بیمـــه ای، تمهیـــدات و امکانـــات ویـــژه 
ـــی  ـــب و کار فرهنگ ـــان کس ـــرای متقاضی ب

پیگیـــری مـــی شـــود.

راه اندازی گذر فرهنگ و هنر در سنندج

افقی برای توسعه فرهنگی
موسســه فرهنگــی، رســانه ای افــق در ســال 1395 بــا هــدف کمــک بــه توســعه فرهنگــی اســتان کردســتان بــه همــت جمعــی از 
جوانــان دغدغــه منــد ایــن دیــار بنــا نهــاده شــد. در ایــن مــدت برندســازی در حــوزه فرهنگــی، کمــک بــه ارتقــای ســطح کیفــی 

محتــوای رســانه ای و حمایــت اجرایــی از برنامــه هــای مختلــف  در دســتور کار بــوده اســت.
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کۆمەڵگای بێکاران،
وە داهاتووی نامۆ!

لـــه  میدیاکانـــی چیـــن کاردانه وه یـــان  هه ندێـــک 
بـــه  ڕه خنه گرتنـــی تورکیـــا هه مبـــه ر ڕه فتـــاری 
نه گونجـــاوی ده وڵه تـــی چیـــن له گـــه ڵ ئویگـــوره  
موســـڵمانه کان پیشـــان دا و هۆشـــدارییان بـــه  
ئه نقـــه ره  دا کـــه  بـــه  ڕه فتـــاری خـــۆی له گـــه ڵ 

کـــورده کان بچێتـــه وه .
وته بێژێکـــی  کوردپرێـــس،  هه واڵـــی  به پێـــی 
وه زاره تـــی ده ره وه ی تورکیـــا بـــه  باڵوکردنـــه وه ی 
به یاننامه یێـــک ڕه خنـــه ی لـــه  ڕه فتـــاری ده وڵه تـــی 
ئـــه و  موســـڵمانه کانی  ئویگـــوره   له گـــه ڵ  چیـــن 
واڵتـــه  گرتبـــوو و پێکه نـــی بـــه  ئه شـــکه نجه دانی 

ئـــه وان تۆمه تبـــار کردبـــوو.
هه ندێـــک لـــه  میدیاکانـــی واڵتـــی چیـــن لـــه وان 
ڕۆژنامـــه ی گلۆبـــاڵ تایمـــز کـــرده وه ی ده وڵه تـــی 
ــه ره  و  ــه  خۆبه ڕێوه بـ ــه و ناوچـ ــاره ی ئـ ــن له بـ چیـ
ـــی  ـــه  زۆره ملێیه کان ـــۆ که مپ ـــی موســـڵمانان ب ناردن
بـــه  کارێـــک له پێنـــاو ڕێگـــری لـــه  توندئاژۆیـــی 

وه ســـف کـــرد کـــه  بـــه  وتـــه ی ئـــه وان په یوه ندییێکـــی 
ـــه . ـــاوه  نیی ـــه وان تورکی ـــی ل ـــی بیان ـــه  واڵتان ب

ئـــه و میدیایانـــه  وه بیـــری تورکیایـــان هێنایـــه وه  
ــی  ــای بێئاکامـ ــی کووده تـ ــه  کاتـ ــاش لـ ــه  تورکیـ کـ
تورکیـــا لـــه  ســـاڵی 2016 ڕه فتـــار و مامه ڵه یێکـــی 
ــه   ــه ر بۆیـ ــاوی له گـــه ڵ کـــورد نه بـــوووه  هـ گونجـ
ناتوانێـــت چیـــن بـــه  بۆنـــه ی ڕه فتـــاری خـــراپ 

له گـــه ڵ ئویگـــوره کان سه رزه نشـــت بـــکات.
گلۆبـــاڵ  ڕۆژنامـــه ی  ســـه ره کیی  یادداشـــتی 
تایمـــزی چیـــن بـــه  هه ڵوێســـتی ڕه خنه گرانـــه ی 
له گـــه ڵ  چیـــن  ڕه فتـــاری  هه مبـــه ر  تورکیـــا 
نووســـه رانی  و  دراوه   ته رخـــان  ئویگـــوره کان 
ده وڵه تـــی  بـــه   هۆشـــدارییان  ڕۆژنامه یـــه   ئـــه و 
بـــه   پێویســـتی  ئه نقـــه ره   کـــه   داوه   تورکیـــا 
پشـــتیوانیی ســـتراتێژیکی چیـــن هه یـــه  و ئـــه و 
کاروبـــاری  لـــه   ده ســـتێوه ردان  نابێـــت  واڵتـــه  

بـــکات. ناوخـــۆی چیـــن 

ئه نقه ره  مامه له یێکی گونجاوی له گه ڵ کورد نییه 

سە باح شیانی)حەسەنی(
بەشـــوێن تێپەڕبوونـــی چـــل ســـاڵ 
لـــە کۆمـــاری ئیســـامی ئێران،هێشـــتا 
نێوچـــە کوردنشـــینەکانی ئـــەم واڵتـــە 
وە چارەســـەری  بێـــکاری  لەگـــەڵ 
ئـــەم گرفتەگەورەیـــە ڕانەهاتـــوون،

لـــە  ئێـــش وکاری خەڵـــک پێشـــتر 
ووەرزێـــری  وکاڵ  سەرکەشـــت 

دەگـــوزەرا، وئاژەڵـــداری 
بژیـــوی  خاڵـــک  ڕادەیێـــک  تـــا  وە 

ئەهێنـــا،! بـــەدەس  پـــێ  ژیانیـــان 
ــی  ـــی گەالنـ ــوێن ئێنقاب ـــەاڵم بەشـ ب
خەڵـــک  کۆچکردنـــی  وە  ئێـــران 
پـــەرە  دووایـــی  وە  بۆشـــارەکان 
ســـەندنی خوێنـــدکاری وزیادبوونـــی 

حەشـــیمەت!
بەرپرســـانی  وە  دەوڵـــەت 
کۆمەڵـــگا  بۆئـــەم  حکوومەتـــی 
ـــی  ـــە باشـــی نەیانتوان ـــدەوارە ب خوێن
ڕێگـــە چارەیێکـــی بـــاش بدۆزنـــەوە،
بێـــکاری  بەهـــەزاران  ئێســـتا  وە 
لـــە  زانکـــۆ  بەڵگەنامـــەی  خـــاوەن 

ماونەتـــەوە، دەســـت  ســـەر 
الوانـــێ کـــە تەنیا هیوایـــان خوێندنوو 

گەیشـــتن بـــە ئاواتەکانیان بوو،
یانـــی دامەرزانـــدن لـــە شـــوێنێکی 

یاحکوومـــی! دەوڵەتـــی 
ئـــەوەی  کـــوردی  بەقەولـــی 
گەیشـــت! پـــێ  باوکداربـــوو 

لـــەم  زۆر  زۆر  چینێکـــی  بـــەاڵم 
ــاوەڕی  ــەروا چـ ــە هـ کۆمەڵگابێکارانـ

دوواڕۆژن،
لەێـــرە ئـــەوەی راســـتی بێت،ئەبووایە 
بەشـــێوەێکی کارناســـانە ئەوانـــەی 
لەگـــەڵ  ئەزموونـــن  خـــاوەن  وا 
بەرپرســـانی خـــاوەن دەســـەاڵت وە 
لـــە مەجلســـی  نوێنەرانـــی خەڵـــک 
دانشـــتنی  ئیســـامی  شـــەورای 
ئاکادمێـــک وەعیلمـــی یـــان هەبووایـــە 
تـــا پێکـــەوە گرفتـــی بێکاریـــان کـــەم 
ڕێگـــە  چارەســـەردەکرد،یان  کـــەم 

ئەدۆزیـــەوە! چارەیێکیـــان 
بـــەاڵم کەمتەرخەمـــی و نەبوونـــی 
ئەوتۆیانـــە  بەرنامەێیکـــی  هیـــچ 
کۆمەڵـــگای بردوەتـــە ســـەرجادەی 

نامـــۆ!
هـــەزارالوی  بەدەیـــان  بێـــکاری 
وکاری  ئێـــش  ســـەر  هێناوەتـــە 
بـــە  هیچکامیـــان  جۆراوجۆرکـــە 
ــار  ــوو ئیجبـ ــووە! بەڵکـ ــواز نەبـ دڵخـ
ســـەریان  بـــە  وای  ناچـــارێ  وە 

هێنـــاوە،
بیســـت  دووای  کـــە  کەســـێک 
دەبێتـــە  ئەمـــڕۆ  خوێنـــدن  ســـاڵ 
کرێـــکاری  یـــام  دەســـفرۆش 
ســـاکار،یام کێشـــکچی شـــرکەتێک 
یاکۆمپانیاێیکـــی دوور یاشـــۆفێری 

و.....! خەڵـــک  ماشـــین 
هـــەزاران کەســـەیچە  ئـــەو  داخـــۆ 
وا ڕوو دەکەنـــە هەنـــدەران چیـــان 

بەســـەردێت؟!
ـــژەکان وە  ـــن وتوێ ئەگـــەر هەمووچی
بەرپەرســـان پێکـــەوە خەمـــی الوە 
کانـــی ئـــەم واڵتـــوو نیشـــتمانەیان 
لێـــوی  لەســـەر  ئێســـتا  ببووایـــە 
ـــەک  ـــن بوو،ن ـــزەێ پێکەنی الوانمـــان ب

هەناســـە هەڵکێشـــان؟،

کۆتایی بەشی یەک

 آلپتکین دورسون اوغلو
کردپـــرس ســـرویس ترکیـــه  گفتـــن ایـــن 
موضـــوع کـــه HDP در ترکیـــه، پارتـــی در 
عـــراق و PYD در ســـوریه قربانـــی شـــرایط 
ـــی از  ـــا بخش ـــتند، تنه ـــده هس ـــود آم ـــه وج ب
ـــی  ـــزاب نتایج ـــن اح ـــرا ای ـــت، زی ـــت اس حقیق
ـــی  ـــوار کنون ـــت دش ـــان را در موقعی ـــه آن را ک
قـــرار داده اســـت، بـــا انتخـــاب هـــای خـــود 

رقـــم زده انـــد.
ـــال  ـــد س ـــه در چن ـــرد ک ـــی ک ـــزاب سیاس اح
ــن  ــی تعییـ ــی نقشـ ــاظ سیاسـ ــر از لحـ اخیـ
ــد،  ــته انـ ــوری داشـ ــده در ســـطح کشـ کننـ
ــی  ــاد محلـ ــی در ابعـ ــر حتـ ــال حاضـ در حـ
تأثیـــر بســـیار محـــدودی مـــی تواننـــد 
داشـــته باشـــند. حـــزب دموکراتیـــک خلـــق 
هـــا )HDP( در ترکیـــه، حـــزب دموکـــرات 
کردســـتان )KDP یـــا پارتـــی( در عـــراق 
و حـــزب اتحـــاد دموکراتیـــک )PYD( در 
ــن  ــای ایـ ــه هـ ــد نمونـ ــی تواننـ ــوریه مـ سـ
ـــی  ـــا 13 درصـــد رأی ـــند. HDP ب موضـــوع باش
کـــه در انتخابـــات ژوئـــن 2۰15 در ترکیـــه 
ــیل را از  ــن پتانسـ ــود ایـ ــرده بـ ــب کـ کسـ
ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــود ک ـــان داده ب ـــود نش خ
تنهایـــی بـــه اپوزیســـیون اصلـــی در ترکیـــه 
ــه  ــود کـ ــی بـ ــن درحالـ ــود. ایـ ــل شـ تبدیـ
ــا  ــته بـ ــه در گذشـ ــی ترکیـ ــزاب سیاسـ احـ
وحشـــت از حدنصـــاب انتخابـــات یـــا ماننـــد 
1991 بـــه وســـیله ائتـــاف بـــا احـــزاب 
ـــا  ـــال 2۰۰1 ب ـــد س ـــا مانن ـــر ی ـــی دیگ سیاس
ــتراتژی نماینـــدگان مســـتقل در حـــوزه  اسـ
هـــای انتخاباتـــی مختلـــف وارد پارلمـــان 
مـــی شـــدند.  پارتـــی بـــه رهبـــری مســـعود 
ـــتان  ـــه کردس ـــم منطق ـــته ه ـــی، در گذش بارزان
ــاختار  ــم در سـ ــرد و هـ ــی کـ ــت مـ را هدایـ
دولـــت مرکـــزی عـــراق مـــی توانســـت 
ـــن  ـــم تری ـــی از مه ـــد. یک ـــده باش ـــن کنن تعیی
ـــوری  ـــیدن ن ـــذار در رس ـــر گ ـــای تأثی فاکتوره
المالکـــی بـــه نخســـت وزیـــری بـــه جـــای 
ابراهیـــم جعفـــری در ســـال 2۰۰6 میـــادی 
ـــی  ـــدن المالک ـــر نش ـــت وزی ـــن نخس و همچنی
ـــروزی وی در  ـــم پی ـــی رغ ـــال 2۰1۴، عل در س
ـــال  ـــا س ـــود. ت ـــی ب ـــعود بارزان ـــات، مس انتخاب
2۰18 میـــادی وزارت خارجـــه عـــراق و وزارت 
ـــاری  ـــیار زبب ـــت هوش ـــور، امان ـــن کش ـــه ای مالی
از اعضـــای معـــروف پارتـــی بـــود. PYD در 
بحبوحـــه جنـــگ داخلـــی در ســـوریه، کـــه 
ــور  ــن کشـ ــزی ایـ ــت مرکـ ــت دولـ حاکمیـ
بـــه شـــدت متزلـــزل شـــده بـــود، توانســـت 
ــوان  ــت عنـ ــی را تحـ ــای محلـ ــت هـ مدیریـ
ــد و در ایـــن  ــا« تأســـیس کنـ ــون هـ »کانتـ
ـــگان  ـــام ]ی ـــه ن ـــلحی ب ـــای مس ـــق نیروه مناط
ـــرد.  ـــیس ک ـــق[ YPG تأس ـــع خل ـــای مداف ه
PYD بـــا ایـــن کار از یـــک طـــرف بـــه کردهـــای 
ـــه  ـــی ارائ ـــی دولت ـــم حاکمیت ـــک نظ ـــوری ی س
کـــرد و از طـــرف دیگـــر بـــه یکـــی از مهـــم 
تریـــن فاکتورهـــای ســـوریه و جامعـــه بیـــن 
ـــم  ـــت ک ـــق  دس ـــد. دمش ـــل ش ـــی تبدی الملل
ـــه  ـــوریه، ب ـــی در س ـــی طرف ـــت ب ـــرای رعای ب
ــن  ــای بیـ ــرف هـ ــرد. طـ ــک کـ PYD کمـ
المللـــی نیـــز بـــرای ایـــن کـــه ایـــن حـــزب 
را بـــه ســـمت خـــود بکشـــند وعـــده هـــای 
ـــن  ـــد، و ای ـــه آن دادن ـــی ب ـــمار حمایت ـــی ش ب
ـــوان  ـــه عن ـــرد. ب ـــکار ک ـــت PYD را آش اهمی
مثـــال، احمـــد داوود اوغلـــو، نخســـت وزیـــر 
ـــا  ـــود: »ت ـــه ب ـــاره PYD گفت ـــه درب ـــت ترکی وق
زمانـــی کـــه بـــه همـــراه مخالفـــان معتـــدل 
ـــروزی  ـــه پی ـــر گون ـــد از ه ـــی کنن ـــت م حرک
ـــت  ـــی نخس ـــم.« حت ـــی کنی ـــت م ـــان حمای آن
وزیـــر ترکیـــه تأکیـــد کـــرده بـــود کـــه بـــه 
ـــوریه  ـــزی س ـــت مرک ـــا دول ـــارزه ب ـــرط مب ش
ـــد  ـــه رســـمیت خواهن ـــروزی PYD را ب ـــر پی ه
شـــناخت. آمریـــکا نیـــز بـــرای مشـــروعیت 
ـــود در  ـــی خ ـــور غیرقانون ـــه حض ـــیدن ب بخش
ـــوردن  ـــم خ ـــت بره ـــه قیم ـــی ب ـــوریه، حت س
روابطـــش بـــا ترکیـــه، روابـــط خـــود را بـــا 
PYD مســـتحکم کـــرد. امـــا PYD بـــه 
جـــای کســـب حمایـــت ترکیـــه بـــه شـــرط 

ـــب  ـــوریه، کس ـــزی س ـــت مرک ـــا دول ـــارزه ب مب
ــا  ــارزه بـ ــرط مبـ ــه شـ ــکا بـ ــت آمریـ حمایـ
ـــش را  ـــام[ داع ـــراق و ش ـــامی ع ـــت اس ]دول
ـــال 2۰16  ـــه س ـــه نقش ـــی ب ـــح داد. وقت ترجی
ـــه  ـــم ک ـــی بینی ـــم، م ـــی کنی ـــگاه م ـــوریه ن س
PYD بـــا ایـــن انتخـــاب خـــود کاری کـــرد 
ـــتان  ـــه اس ـــه در س ـــی را ک ـــون های ـــه کانت ک
ســـوریه تأســـیس کـــرده بـــود، اکنـــون بـــه 
انـــدازه ای تنـــزل پیـــدا کـــرده اســـت کـــه 
دیگـــر حتـــی قابـــل بحـــث هـــم نخواهـــد 
ـــای  ـــت ه ـــته تحـــت ضمان ـــرا در گذش ـــود. زی ب
ـــو  ـــت دوفاکت ـــک دول ـــاد ی ـــکان ایج ـــکا ام آمری
ـــداد  ـــیون در امت ـــک فدراس ـــم ی ـــت ک ـــا دس ی
ـــه  ـــه ب ـــای مدیتران ـــا دری ـــه ت ـــای ترکی مرزه

وجـــود آمـــده بـــود.
ـــا  ـــروزی ه ـــبب پی ـــت مس ـــوان گف ـــی ت ـــا م آی
احـــزاب و مســـبب شکســـت هـــا دشـــمنان 

ـــتند؟ هس

ــادی  ــال 2۰13 میـ ــه در سـ ــا HDP کـ امـ
در طـــول دوران مذاکـــرات صلـــح حتـــی 
ـــده  ـــه ش ـــه آن ارائ ـــز ب ـــاف نی ـــنهاد ائت پیش
بـــود، اکنـــون بـــه عنـــوان یـــک گـــروه 
تروریســـتی بـــا آن برخـــورد مـــی شـــود. در 
ـــت  ـــزب موجودی ـــن ح ـــه ای ـــا ک ـــئله کرده مس
ـــب  ـــر مخاط ـــت، دیگ ـــون آن اس ـــود را مدی خ
ــدان  ــش در زنـ ــرد. رهبرانـ ــی گیـ ــرار نمـ قـ
بـــه ســـر مـــی برنـــد. ایـــن حـــزب حتـــی 
ـــت  ـــن اس ـــه  ممک ـــال ک ـــن احتم ـــر ای در براب
بـــرای شـــهرداری هایـــی کـــه در انتخابـــات 
ـــار دیگـــر  ـــه دســـت خواهـــد گرفـــت ب ـــی ب محل
سرپرســـت تعییـــن شـــود، هیـــچ تدبیـــری نمـــی 
ـــدوم  ـــد از رفران ـــی بع ـــد. بارزان ـــه ده ـــد ارائ توان
ــه  ــراق، نـ ــتان عـ ــتقال کردسـ ــق اسـ ناموفـ
ـــوذ  ـــز نف ـــل نی ـــه در اربی ـــداد بلک ـــا در بغ تنه
خـــود را از دســـت داده اســـت. PYD نیـــز کـــه 
ـــون در  ـــت، اکن ـــرده اس ـــا ک ـــکا آن را ره آمری
ـــد  ـــی کن ـــاش م ـــه ت ـــدات ترکی ـــر تهدی براب
ــوریه  ــزی سـ ــت مرکـ ــت دولـ ــت حمایـ تحـ
قـــرار گیـــرد. ریـــاض درار رئیـــس مشـــترک 
مجلـــس دموکراتیـــک ســـوریه ایـــن تـــاش 
ــد:  ــی کنـ ــف مـ ــه توصیـ ــن گونـ ــا را ایـ هـ
ــت.  ــور اسـ ــمبل کشـ ــوریه سـ ــش سـ »ارتـ
ـــت از  ـــور حمای ـــه منظ ـــش ب ـــا ارت ـــکاری ب هم
مرزهـــای کشـــور یـــک اقـــدام ملـــی اســـت. 
ولـــی دولـــت مرکـــزی خواهـــان روابـــط 
ــکاری  ــای همـ ــه جـ ــت و بـ ــراکتی نیسـ شـ
ـــه  ـــا ب ـــت. م ـــا اس ـــدن م ـــلیم ش ـــتار تس خواس
ســـوریه اعـــام کـــرده ایـــم کـــه نیروهـــای 
ارتـــش دموکراتیـــک بعـــد از حـــل و فصـــل 
ـــد  ـــوریه خواهن ـــش س ـــی از ارت ـــران بخش بح
بـــود. پـــروژه فدرالیســـم ناگزیـــر اســـت، 
ولـــی امـــروز آن را از ادبیـــات خـــود خـــارج 
مـــی کنیـــم و جـــای آن پـــروژه ای کـــه بـــا 
ـــروژه  ـــی پ ـــد، یعن ـــط باش ـــوریه مرتب ـــام س تم
مرکزگرایـــی دموکراتیـــک را جایگزیـــن مـــی 

کنیـــم.«
بســـیار خـــوب، ســـؤال اینجـــا اســـت ایـــن 
احـــزاب کـــه تـــا چنـــد ســـال پیـــش، نـــه 
تنهـــا در ســـطح کشـــوری بلکـــه در ســـطح 
ـــای  ـــان ه ـــوان جری ـــه عن ـــز ب ـــی نی ـــن الملل بی
ـــون  ـــرا اکن ـــد، چ ـــی آمدن ـــه حســـاب م ـــم ب مه
ـــت  ـــی و موجودی ـــات سیاس ـــکات حی ـــا مش ب
روبـــه رو شـــده انـــد؟ تمامـــی مخالفـــت 
ـــی  ـــکار عموم ـــده در اف ـــود آم ـــه وج ـــای ب ه
علیـــه ایـــن احـــزاب کـــرد و ایـــن تغییـــرات 
ـــه  ـــا ک ـــا کرده ـــمنی ب ـــز دش ـــا ت ـــک ب دراماتی

در نـــزد افـــکار عمومـــی کـــرد بـــه راحتـــی 
ـــاً  ـــی شـــود، دقیق ـــه م ـــرد توجی ـــی گی جـــای م
ــه HDP، PYD و پارتـــی  ــه کـ ــان گونـ همـ
چنـــد ســـال پیـــش دســـتاوردهای خـــود را 
را بـــا تـــز پیـــروزی ایـــن احـــزاب معرفـــی 
ـــتاوردهای  ـــه دس ـــانی ک ـــه کس ـــد. ب ـــی کردن م
احـــزاب کـــرد را بـــه عنـــوان پیـــروزی ایـــن 
ـــوان  ـــه عن ـــان را ب ـــای آن احـــزاب و شکســـت ه
ـــد  ـــی کنن ـــی م ـــا معرف ـــا کرده ـــمنی ب ـــز دش ت
خیرخـــواه  »دشـــمنان  از  غیـــر  چیـــزی 
ـــانی  ـــرای کس ـــت. ب ـــوان گف ـــی ت ـــا« نم کرده
کـــه بـــه ایـــن موضـــوع بـــاور دارنـــد کـــه 
آینـــده سیاســـی را انتخـــاب هـــا رقـــم مـــی 
زننـــد و کســـانی موفـــق خواهنـــد شـــد کـــه بـــه 
ـــای از  ـــاب ه ـــا انتخ ـــداری ب ـــمن پن ـــای دش ج
ـــد. انتخـــاب  پیـــش تعییـــن شـــده حرکـــت کنن
ـــال  ـــد س ـــزاب در چن ـــن اح ـــی ای ـــای سیاس ه
اخیـــر مفیـــد خواهـــد بـــود: انتخـــاب هـــای 

ـــه در  ـــی ترکی ـــدار سیاس ـــی HDP: اقت سیاس
ــرات  ــادی در دوران مذاکـ ــال 2۰13 میـ سـ
و  ائتـــاف  پیشـــنهاد   HDP بـــه  صلـــح 
ایـــن مشـــارکت  اســـاس  داد.  همـــکاری 
بـــر ایـــن اصـــل تکیـــه کـــرده بـــود کـــه در 
صـــورت پیـــروزی رجـــب طیـــب اردوغـــان، 
نخســـت وزیـــر وقـــت ترکیـــه در انتخابـــات 
پیرامـــون  مذاکـــره  جمهـــوری  ریاســـت 
 HDP ـــط ـــک« توس ـــاری دموکراتی »خودمخت
ـــن  ـــر ای ـــت. در براب ـــی گرف ـــرار م ـــت ق در اولوی
پیشـــنهاد HDP دو انتخـــاب مـــی توانســـت 

داشـــته باشـــد:
ـــزب  ـــی ح ـــاف کنون ـــبیه ائت ـــاف ش ـــک ائت ی
عدالـــت و توســـعه – حـــزب حرکـــت ملـــی 
ـــه وجـــود  ـــی و HDP ب ـــان آک پارت ـــه می ترکی
مـــی آمـــد. در قالـــب سیســـتم ریاســـت 
ــی  ــه HDP مـ ــروزه در ترکیـ ــوری امـ جمهـ
ـــیس  ـــرای تأس ـــای الزم ب ـــت ه ـــت ضمان توانس
خودمختـــاری دموکراتیـــک را کســـب کنـــد.
ـــو  ـــه »ت ـــن ک ـــن ای ـــا گفت ـــنهاد ب ـــن پیش     ای
ـــود  ـــرد« رد ش ـــم ک ـــور نخواهی ـــس جمه را رئی
ـــزب  ـــه ح ـــدن ب ـــل ش ـــدد تبدی و HDP در ص

ـــد. ـــر آی ـــه ب ـــیون ترکی ـــی اپوزیس اصل
 HDP هـــر دوی ایـــن انتخـــاب هـــا بـــرای
ــه  ــی بـ ــم تهدیداتـ ــا و هـ ــت هـ ــم فرصـ هـ
ـــی  ـــنهاد آک پارت ـــت. HDP پیش ـــراه داش هم
را بـــرای ائتـــاف رد کـــرد. ترجیـــح داد تـــا 
ـــور  ـــس جمه ـــو را رئی ـــه »ت ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ــام  ــر تمـ ــا کســـب نظـ ــرد« بـ نخواهیـــم کـ
ـــش اپوزیســـیون  ـــدار سیاســـی نق ـــان اقت مخالف
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــرد. HDP ب ـــت بگی را در دس
حـــزب ترکیـــه ای کـــه رهبـــری کردهـــا را 
ـــه  ـــار ب ـــن ب ـــرای اولی ـــت، ب ـــی گرف ـــده م برعه
تنهایـــی وارد پارلمـــان ترکیـــه شـــد. ماننـــد 
ــه  ــز کـ ــاب نیـ ــن انتخـ ــی، ایـ ــاب قبلـ انتخـ
ـــا  ـــری کرده ـــا رهب ـــه ای ب ـــزب ترکی ـــک ح ی
ـــک  ـــم ی ـــود و ه ـــد ب ـــک تهدی ـــم ی ـــند، ه باش
فرصـــت. ولـــی HDP در درون خـــود یـــک 
ــزب  ــاف ]حـ ــن ائتـ ــود و در ایـ ــاف بـ ائتـ
ـــرات  ـــد مذاک ـــتان[ PKK رون ـــران کردس کارگ
ـــط  ـــاف توس ـــنهاد ائت ـــوان پیش ـــه عن ـــه ب را ن
ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــه HDP بلکـ ــی بـ آک پارتـ
ــلحانه  ــارزه مسـ ــرای مبـ ــتاورد بـ ــک دسـ یـ
ـــرد  ـــی ک ـــد م ـــی دانســـت. PKK تأکی خـــود م
کـــه رونـــد مذاکـــرات صلـــح را آک پارتـــی 
ـــاالن  ـــداهلل اوج ـــه عب ـــت، بلک ـــرده اس ـــاز نک آغ
ـــد  ـــرد و بع ـــروع ک ـــد را ش ـــن رون ـــه ای ـــود ک ب
از ایـــن هرکســـی هـــم کـــه بیایـــد مجبـــور 

خواهـــد شـــد وارد رونـــد مذاکـــرات صلـــح 
ـــول  ـــی در ط ـــر امنیت ـــو تدابی ـــود. PKK لغ ش
ـــه  ـــه را ب ـــط ترکی ـــح توس ـــرات صل دوران مذاک
ـــرد  ـــداد ک ـــه قلم ـــت ترکی ـــف دول ـــوان ضع عن
و بـــا ایـــن تصـــور کـــه مـــی توانـــد از ایـــن 
ـــری  ـــتاوردهای بزرگت ـــتای دس ـــف در راس ضع
ـــر  ـــه حف ـــدام ب ـــد، اق ـــتفاده کن ـــود اس ـــرای خ ب
ـــاد  ـــی ایج ـــرده و در پ ـــهرها ک ـــدق در ش خن
ــه از  ــدام کـ ــن اقـ ــد. ایـ ــاری برآمـ خودمختـ
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــر دولـــت حاکمـ ــوی هـ سـ
دلیلـــی بـــرای جنـــگ قلمـــداد مـــی شـــود، 
ـــدات  ـــا و تهدی ـــت ه ـــا فرص ـــاب ب ـــک انتخ ی
ـــد  ـــدام، مانن ـــن اق ـــر ای ـــود. اگ ـــود ب ـــاص خ خ
آنچـــه در ســـوریه روی داد، بـــه اعـــام 
مناطـــق نجـــات یافتـــه منتهـــی مـــی شـــد، 
ــا در  ــای »گریـ ــاد آوازهـ ــال زیـ ــه احتمـ بـ
ـــر داده  ـــت« س ـــتان اس ـــیس کردس ـــال تأس ح
مـــی شـــد. ولـــی در ایـــن میـــان HDP یـــا 
بـــه دلیـــل نادیـــده گرفتـــن قـــدرت دولـــت 
ــدازه  ــه دلیـــل بیـــش از انـ ــا بـ ــه و یـ ترکیـ
قدرتمنـــد تصـــور کـــردن  PKK نتوانســـت 
ـــده اســـت  ـــار آم ـــه ب ـــروزه ب ـــه ام نتایجـــی را ک

ـــد. ـــی کن ـــش بین پی
ـــه  ـــی ب ـــی: بارزان ـــی پارت ـــای سیاس ـــاب ه انتخ
ـــی کـــه اربیـــل را اداره مـــی  ـــر پارت ـــوان رهب عن
کـــرد و در بغـــداد نیـــز تأثیـــر فراوانـــی داشـــت، 
تـــاش کـــرد تـــا تهدیـــدی را کـــه داعـــش 
علیـــه اقلیـــم کردســـتان عـــراق بـــه وجـــود 
ـــد.  ـــل کن ـــت تبدی ـــک فرص ـــه ی ـــود، ب اورده ب
ـــور  ـــه منظ ـــمرگ را ب ـــای پیش ـــی نیروه بارزان
ـــرد  ـــزام ک ـــی اع ـــه مناطق ـــش ب ـــا داع ـــارزه ب مب
ـــود.  ـــرده ب ـــه ک ـــراق آن را تخلی ـــش ع ـــه ارت ک
ـــی  ـــون اساس ـــاده 1۴۰ قان ـــر م ـــه ب ـــا تکی وی ب
ـــه  ـــوک را ب ـــق کرک ـــام مناط ـــدا تم ـــراق، ابت ع
عنـــوان یـــک منطقـــه حســـاس، بـــه اقلیـــم 
ــی  ــن درحالـ ــرد. ایـ ــاق کـ ــتان الحـ کردسـ
بـــود کـــه هـــم مناطـــق مـــورد مناقشـــه و 
ـــه  ـــود ک ـــئله ای ب ـــتقال مس ـــئله اس ـــم مس ه
ـــراق،  ـــرای ع ـــی ب ـــتقیم و ضمن ـــی مس موضوع
کشـــورهای منطقـــه و آمریـــکا بـــه حســـاب 
ـــدازه ای  ـــه ان ـــائل ب ـــن مس ـــرا ای ـــد. زی ـــی آم م
ـــل  ـــا در مقاب ـــرف ه ـــه ط ـــد ک ـــده بودن پیچی
ـــرار  ـــی ق ـــعود بارزان ـــده مس ـــام ش ـــل انج عم
ـــه  ـــائلی ک ـــام مس ـــد تم ـــد و مانن ـــی گرفتن نم
ـــوده و  ـــر ب ـــادی در آن درگی ـــای زی ـــرف ه ط
ـــوع  ـــن موض ـــج ای ـــت، نتای ـــه اس ـــورد مناقش م
نیـــز بســـیار ســـنگین مـــی بـــود. از طـــرف 
ــمال  ــتقال شـ ــان اسـ ــا مخالفـ ــر، تنهـ دیگـ
ــکا  ــراق و آمریـ ــران، عـ ــه، ایـ ــراق، ترکیـ عـ
نبودنـــد. رقبـــای سیاســـی و دیگـــر احـــزاب 
ـــته  ـــن خواس ـــز ای ـــراق نی ـــتان ع ـــم کردس اقلی
ــی از  ــت سیاسـ ــک حرکـ ــوان یـ ــه عنـ را بـ
ـــد  ـــی کردن ـــی قلمـــداد م ســـوی مســـعود بارزان
کـــه دوران ریاســـتش بـــر اقلیـــم کردســـتان 
ـــت  ـــا آن مخالف ـــود، و ب ـــیده ب ـــان رس ـــه پای ب
ـــه  ـــت ک ـــی گرف ـــی تصمیم ـــد. بارزان ـــی کردن م
هـــم فرصـــت هـــای بســـیار بـــزرگ و هـــم 
ـــراه  ـــه هم ـــی را ب ـــیار بزرگ ـــای بس ـــک ه ریس
ـــا  ـــه ب ـــک جانب ـــم ی ـــن تصمی ـــی ای ـــت. ول داش
ـــد.  ـــه رو ش ـــه روب ـــه جانب ـــای هم ـــش ه واکن
نتایـــج آن بـــه انـــدازه ای بـــزرگ بـــود کـــه 
ـــم  ـــه اقلی ـــم ب ـــده ه ـــارت هـــای وارد ش خس
ـــل  ـــی قاب ـــعود بارزان ـــه مس ـــم ب ـــتان و ه کردس

ـــود. ـــد ب ـــران نخواه جب
ــی  ــی PYD: مناطقـ ــای سیاسـ ــاب هـ انتخـ
کـــه PYD در دوران جنـــگ داخلـــی در آن 
ـــود شـــامل ســـه  اعـــام خودمختـــاری کـــرده ب
اســـتان بـــا اکثریـــت جمعیـــت کردنشـــین 
بـــود. بـــرای ایـــن کـــه در جنـــگ نـــه 
ـــرف  ـــه ط ـــند و ن ـــزی باش ـــت مرک ـــرف دول ط
مخالفـــان دولـــت مرکـــزی، و بـــرای ادامـــه 
حیـــات بایـــد هـــم یـــک نظـــم شـــهروندی 
ـــروی  ـــک نی ـــم ی ـــد و ه ـــی آورن ـــود م ـــه وج ب
ـــام  ـــه تم ـــد. اگرچ ـــی دادن ـــکیل م ـــلح تش مس
ـــکیل  ـــازی و تش ـــون س ـــه کانت ـــا ب ـــرف ه ط
نیـــروی مســـلح PYD بـــا دیـــده شـــک و 
ــچ  ــی هیـ ــد ولـ ــی کردنـ ــگاه مـ ــد نـ تردیـ

ـــد و  ـــک تهدی ـــوان ی ـــه عن ـــس PYD را ب ک
ـــی  ـــت. ول ـــی دانس ـــم نم ـــد مه ـــک متح ـــا ی ی
شکســـت گـــروه هایـــی کـــه قـــدرت هـــای 
بیـــن المللـــی روی آنـــان ســـرمایه گـــذاری 
ـــوریه  ـــی در س ـــاد فضای ـــد و ایج ـــرده بودن ک
ـــزی  ـــت مرک ـــور را دول ـــن کش ـــده ای ـــه آین ک
ـــرد،  ـــی ک ـــن م ـــف تعیی ـــای مخال ـــروه ه و گ
ـــی  ـــن الملل ـــای بی ـــدرت ه ـــا ق ـــد ت ـــث ش باع
ـــود  ـــرای خ ـــر ب ـــد دیگ ـــک متح ـــال ی ـــه دنب ب
ـــدم  ـــر ع ـــکا ب ـــه و آمری ـــرار ترکی ـــند. اص باش
بـــه رســـمیت شـــناختن حاکمیـــت دولـــت 
ــای  ــروه هـ ــور گـ ــوریه و حضـ ــزی سـ مرکـ
ــد  ــث شـ ــور باعـ ــن کشـ ــتی در ایـ تروریسـ
ـــت  ـــوص دول ـــه در خص ـــی ک ـــروه های ـــا گ ت
مرکـــزی ســـوریه ماننـــد ترکیـــه و آمریـــکا 
ـــن  ـــوند. در ای ـــرح ش ـــد مط ـــی کردن ـــر م فک
ـــوریه و  ـــش آزاد س ـــا ارت ـــه ب ـــوب ترکی چارچ
ـــن  ـــرای تعیی ـــاش ب ـــا YPG در ت ـــکا ب آمری

سرنوشـــت ســـوریه برآمدنـــد.
:PYD انتخاب های 

ـــده  ـــه در آین ـــب خان ـــک صاح ـــوان ی ـــه عن   ب
ــی از  ــد یکـ ــرده و ماننـ ــار کـ ــوریه رفتـ سـ
بـــه  دســـتیابی  بـــرای  خانـــه  اعضـــای 
ــد. ــاش کنـ ــه تـ ــر در خانـ ــی بهتـ جایگاهـ
    ایجـــاد یـــک بخـــش مســـتقل در درون 
ـــاب  ـــکا را انتخ ـــت آمری ـــا حمای ـــا ب ـــه تنه خان
کنـــد. تـــاش کنـــد تـــا بخـــش مجـــزا بـــه 
ــر  ــد و در برابـ ــزرگ باشـ ــی بـ ــدازه کافـ انـ
تهدیـــدات صاحـــب خانـــه و یـــا همســـایه 
هـــا بـــرای تخریـــب ایـــن بخـــش مســـتقل 

تنهـــا بـــه حمایـــت آمریـــکا اکتفـــا کنـــد.
هـــر دو انتخـــاب هـــم فرصـــت هـــا و هـــم 
ـــا  ـــت. PYD ب ـــراه داش ـــه هم ـــی را ب تهدیدات
ـــرات  ـــرق ف ـــرل ش ـــه دوم کنت ـــاب گزین انتخ
ـــه  ـــن ب ـــال عفری ـــت. اتص ـــت گرف ـــه دس را ب
ـــه  ـــتیابی ب ـــای دس ـــی رؤی ـــه و حت ـــن منطق ای
ـــر  ـــد. اگ ـــر پروران ـــه را در س ـــای مدیتران دری
ـــیه  ـــه روس ـــرد ک ـــی ک ـــی م ـــش بین PYD پی
ـــکا  ـــط آمری ـــوردن رواب ـــم خ ـــر بره ـــه خاط ب
– ترکیـــه، اجـــازه خواهـــد داد عملیـــات 
ـــش  ـــون ارت ـــاخه زیت ـــرات و ش ـــپر ف ـــای س ه
ترکیـــه در شـــمال ســـوریه انجـــام شـــود و 
ـــه  ـــتدالل ک ـــن اس ـــا ای ـــت ب ـــکا در نهای آمری
مانـــدن در ســـوریه دیگـــر ســـودی نـــدارد، 
ـــرد،  ـــی گی ـــوریه م ـــروج از س ـــه خ ـــم ب تصمی
بـــه احتمـــال زیـــاد گزینـــه اول را ترجیـــح 

ـــی داد. م

گیری نتیجه 
در   HDP کـــه  موضـــوع  ایـــن  گفتـــن 
در   PYD و  عـــراق  در  پارتـــی  ترکیـــه، 
ـــده  ـــود آم ـــه وج ـــرایط ب ـــی ش ـــوریه قربان س
ـــد  ـــت خواه ـــی از حقیق ـــا بخش ـــتند تنه هس
بـــود، زیـــرا ایـــن احـــزاب ایـــن نتایـــج را 
ــرار  ــخت قـ ــت سـ ــان را در موقعیـ ــه آنـ کـ
داده اســـت، بـــا انتخـــاب هـــای خـــود 
ــه  ــتاوردها بـ ــی دسـ ــد. معرفـ ــم زده انـ رقـ
ـــه  ـــا ب ـــت ه ـــزب و شکس ـــروزی ح ـــوان پی عن
ــه یـــک  ــران، اگرچـ ــوان دشـــمنی دیگـ عنـ
تفکـــر پوپولیســـتی اســـت ولـــی بـــه هیـــچ 
عنـــوان درســـت نیســـت. از طـــرف دیگـــر، 
نتایـــج مانـــدگار، حتـــی اگـــر کوچـــک 
هـــم باشـــد، بـــه پیـــش بینـــی هـــای 
واقـــع بینانـــه، احتیـــاط در انتخـــاب هـــا و 
صبـــر در عمـــل وابســـته اســـت. اگـــر ایـــن 
گونـــه رفتـــار شـــود، حتـــی اگـــر موفقیـــت 
هـــم بـــه دســـت نیایـــد باعـــث شـــرمندگی 
تصمیـــم گیرنـــده نخواهـــد شـــد. ایـــن 
ـــته  ـــتاوردی داش ـــه دس ـــات چ ـــه تصمیم گون
باشـــند و چـــه شکســـت را تجربـــه کننـــد، 
ـــان  ـــربلندی از آن ـــا س ـــوان ب ـــی ت ـــم م ـــاز ه ب
ــر  ــرد اگـ ــی کـ ــکار عمومـ ــرد. افـ ــاع کـ دفـ
ـــزاب را  ـــای اح ـــم ه ـــن تصمی ـــد ای ـــی توانن م
ـــت،  ـــار آورده اس ـــه ب ـــک ب ـــج تراژی ـــه نتای ک
نادیـــده گرفتـــه و بـــه روی خـــود نیاورنـــد، 
ـــود  ـــی وج ـــای نگران ـــزاب ج ـــن اح ـــرای ای ب

نـــدارد.

دشمن حقیقی کردها کیست؟

گفتــن ایــن موضــوع کــه HDP در ترکیــه، پارتــی در عــراق و PYD در 
ســوریه قربانــی شــرایط بــه وجــود آمده هســتند تنهــا بخشــی از حقیقت 
خواهــد بــود، زیــرا ایــن احــزاب ایــن نتایــج را کــه آنــان را در موقعیــت 

ســخت قــرار داده اســت، بــا انتخــاب هــای خــود رقــم زده انــد.
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ــوان  ــی مری ــان جنگل ــی: درخت ــور اول منص
ــوط  ــر بل ــی از دخای ــش مهم ــه بخ ــه ک و بان
کشــور و زاگــرس بــه شــمار مــی آینــد، 
بــه غایــت مهــم زیســت  ذخیــره هــای 
ــران هســتند کــه در ســال هــای  محیطــی ای
ــر ریشــه هایشــان،  ــر ســودجویان ب ــر تب اخی
فریادشــان را در گلــو خفــه کــرده اســت. 
ــدای  ــد ص ــی بای ــاالن مردم ــئوالن و فع مس
ایــن فریــاد را بشــوند چــرا کــه ممکــن اســت 

ــود« ــر ش ــی زود دی »خیل
بعــد از تصویــب اســتراحت چنــد ســاله بــرای 
جنــگل هــای شــمال کشــور )کــه تصمیمــی 
درســت اســت( فشــار ســودجویان بــر جنــگل 
ــری  ــف ناپذی ــدت وص ــا ش ــرس ب ــای زاگ ه
کامیــون،  کشــف  اســت،  یافتــه  افزایــش 
ــان از  ــان درخت ــی ج ــای ب ــه ه ــون تن کامی
دســت قاچاقیــان در یــک ســال اخیر از ســوی 
نیــروی انتظامــی خــود گواهــی بــر ایــن ظلــم 
بــزرگ بــه زیســت بــوم منطقــه اســت. امــروز 
ــت(  ــزاری دول ــا )خبرگ ــزاری ایرن ــم خبرگ ه
گــزارش داده اســت کــه »ســودجویان 2 هــزار 
ــی و  ــوط را در روســتاهای ن ــه درخــت بل اصل

ــه ژیــر مریــوان قطــع کــرده انــد.« ول
ــع طبیعــی و  ــر را  رئیــس اداره مناب ــن خب ای
آبخیــزداری مریــوان بــه ایــن خبرگــزاری داده 
ــه  ــئوالن نگفت ــادت مس ــق ع ــا طب ــت ام اس
اســت زمانــی کــه ایــن ســودجویان مشــغول 
تیشــه زدن بــه ریشــه ذخایــر خــدادادی ایــن 
ــدر  ــن مســئوالن گرانق ــد ای ــوم بودن ــرز و ب م
ــری و  ــر از جلوگی مشــغول کــدام کار مهــم ت

ــد؟ ــان بودن ــان مهرب ــن درخت حفاظــت از ای
البتــه تــاش بــرای اســتعدادیابی معــادن 
ــوزه  ــن ح ــدی در ای ــای بع ــتان ه ــده بس و ب
شــاید ســودآور و مهــم تــر از حفاظــت از 
جــان درختــان بلــوط نازنیــن مریــوان و 

زاگــرس باشــد. حســاب ســودجویان و قاتــان 
طبیعــت و درختــان کــه مشــخص اســت آنهــا 
کار خودشــان را مــی کننــد امــا کســانی کــه 
وظیفــه شــان جلوگیــری از ایــن قتــل هــای 
واقعــه کجــا  زمــان  اســت در  وحشــناک 
ــریک  ــا را ش ــت آنه ــراه نیس ــر بی ــتند. پ هس
ــا اهمــال کاری هایــی  ایــن جنایــت بدانیــم ب

ــد. ــی کنن ــه م ک
 جنــگل هــای زاگــرس در غــرب کشــور، 
اکوسیســتم هــای طبیعــی با ارزشــی هســتند 
ــای  ــه ه ــی از گون ــوع باالی ــا تن ــه در آنه ک
گیاهــی و جانــوری وجــود دارد، ســرمایه 
ارزشــمندی کــه بــه راحتــی در حال از دســت 
ــن  ــای ای ــته ه ــفانه داش ــت. متاس ــن اس رفت
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــمند ب ــوه ارزش ــته ک رش
اراضــی، بهــره  از جملــه تغییــر کاربــری 
ــه، چــرای دام، آتــش  ــي روی ــرداری هــای ب ب
ســوزی، برداشــت چــوب و... در معــرض خطــر 
ــه روز از تعــداد  تخریــب قــرار گرفتــه و روز ب
ــوری  ــی و جان ــای گیاه ــه ه ــت گون و کیفی
آن کاســته مــي شــود. حــاال هــم کــه ســر و 
کلــه بــه قــول رییــس منابــع طبیعــی مریــوان 

ــت. ــده اس ــدا ش ــودجویان« پی »س
آقــای  شــاهرخ محمــودی در گفــت و گویــش 
ــات  ــی گزارش ــت: »در پ ــه اس ــا گفت ــا ایرن ب
ــتان و  ــت دوس ــی، طبیع ــای مردم ــن ه انجم
گشــت زنــی نیروهــای اداره منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری شهرســتان از جنــگل روســتاهای 
نــی و ولــه ژیــر قطــع 2 هــزار اصلــه درخــت 
آقــای  اســت.«  شــده  تاییــد  و  مشــاهده 
ــاالن  ــی و فع ــای مردم ــن ه ــودی انجم محم
و کارشناســان محیــط زیســت ســال هاســت 
فریــاد مــی زننــد امــا نبــود گــوش شــنوا کار 
را بــه اینجــا رســانده اســت کــه تنهــا بعــد از 
وقــوع جنایــت آقایــان حافــظ محیــط زیســت 

قــدم رنجــه مــی کننــد بــرای کشــف و تاییــد. 
ایــن حرکــت منفعانــه دردی از ایــن درد 
بــی درمــان دوا نمــی کنــد. وقتــی کار از کار 
گذشــت اعــام خبــر و تاییــد قتــل درختــان 
بلــوط تنهــا نمــک پاشــاندن بیشــتر بــر ایــن 

زخــم  اســت.
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
مریــوان گفتــه اســت: »بــا توجــه بــه حســاس 
ــتانی و  ــی دادس ــا هماهنگ ــوع ب ــودن موض ب
ــه  ــی ب ــات جنگل ــاح مقطوع ــات ذیص مقام
محوطــه اداره منابــع طبیعــی حمــل شــدند.« 
مــی خواهیم از ایشــان بپرســیم حمــل کردید 
کــه مراســم تشــییع برایشــان برگــزار کنیــد 
آقــای محمــودی؟ شــما احتمــاال بهتــر از مــا 
ــه درخــت  ــه ب ــل یــک جوان مــی دانیــد تبدی
ــن  ــد. همی ــی کش ــول م ــال ط ــوط ۴۰ س بل
یــک گــزاره بــرای درک عمــق فاجعــه قطــع 2 
هــزار اصلــه بلــوط کافــی اســت. »کردپــرس« 
ــش  ــی از ضــرورت پایی ــزارش های ــا در گ قب
اساســی در ســاختار ادارات کل منابــع طبیعی 
در کشــور نوشــته اســت و بــه نظــر مــی رســد 
ایــن مهــم بایــد بــا قید فوریــت در دســتور کار 
مســئوالن قــرار بگیــرد. فریادهــای فروختــه و 
ــدی  ــد ج ــرس را بای ــای زاگ ــگل ه ــل جن قت
ــر  ــت. مســئوالن کشــوری و اســتانی بهت گرف
ــازی  ــول و آمارب ــات معم ــای توجیه ــه ج از ب
ــم  ــه تصمی ــن زمین ــده، در ای ــای آزار دهن ه
هــای ســخت بگیرنــد. نماینــده هــای مجلــس 
هــم کــه معمــوال در ســال آخــر نمایندگــی و 
زمــان انتخابــات صداهایشــان پشــت تریبــون 
ــچ کاری  ــر هی ــی شــود، اگ ــر م ــت ت ــا کلف ه
ــل یــک  ــد حداق ــر نمــی آی از دســت شــان ب
مرثبــه بــا آن صداهــای غرایشــان بــرای بلــوط 

هــای مظلــوم مریــوان و زاگــرس بخواننــد.
منبع: کردپرس

ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــک  در  ــران کوچ ــای پیش ــا و پروژه ه طرح ه
ــت:  ــوند گف ــی می ش ــن مال ــتان تأمی کردس
پروژه هایــی کــه نیــاز بــه تأمیــن مالــی 
ــت و  ــد گرف ــرار خواهن ــت ق ــد در اولوی دارن
تأمیــن مالــی مــورد نیــاز آنهــا نیــز صــورت 

می گیــرد.
ــارس از ســنندج،  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ــگاران در  عبدالناصــر همتــی در جمــع خبرن
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــداف س ــریح اه تش
ــدف از  ــرد: ه ــار ک ــتان، اظه ــتان کردس اس
ســفر مــا بــه اســتان کردســتان دعوتــی بــود 
کــه از ســوی اســتاندار ایــن اســتان صــورت 

ــت. گرف
ــاس  ــت: احس ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
ــادی  ــر اقتص ــتان از نظ ــه کردس ــم ک کردی
اشــتغال  توســعه  بــرای  را  الزم  ظرفیــت 
ــک  ــور، بان ــای کش ــن بانک ه ــدارد، بنابرای ن
ــن  ــه ای ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــزی و صن مرک
جمع بنــدی رســیدیم کــه بایــد یــک کار 
ویــژه را بــرای ایــن اســتان انجــام دهیــم تــا 

ــرود. ــاال ب ــت آن ب ظرفی
ــح در جلســه  ــرد: صب ــان ک ــی خاطرنش همت
پروژه هــای  مــورد  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
و  صــورت  الزم  بررســی های  پیشــران 
ــد و  ــه ش ــی گرفت ــی خوب ــای خیل تصمیم ه
ــران  ــای پیش ــا و پروژه ه ــت طرح ه ــرار اس ق
ــی  ــن مال ــت تأمی ــر اس ــی کوچک ت ــه خیل ک
شــود.وی تصریــح کــرد: پروژه هایــی کــه 
ــت  ــد در اولوی ــی دارن ــن مال ــه تأمی ــاز ب نی
قــرار خواهنــد گرفــت و تأمیــن مالــی مــورد 

ــرد. ــورت می گی ــز ص ــا نی ــاز آنه نی
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: جلســه 
دولــت  و  خصوصــی  بخــش  گفت وگــوی 
هــم بــا حضــور متولیــان هــر دوبخــش 
را  طــرف  دو  مباحــث  و  شــد  برگــزار 
شــنیدیم، امیدواریــم بتوانیــم در خدمــت 
تولیدکننــدگان باشــیم و تســهیات الزم بــه 

آنهــا پرداخــت شــود.

رفع محدویت های حوزه تولید
همتــی گفــت: در جلســه و نشســت بــا 
ــوان  ــه عن ــواردی ب ــم م ــا ه ــای بانک ه رؤس
ــد و  ــرح ش ــدی مط ــای تولی ــع واحده موان
قطعــا محدودیت هایــی کــه مطــرح شــد 

ــد. ــد ش ــته خواه برداش
ــای  ــکات واحده ــه مش ــان اینک ــا بی وی ب
تولیــدی در حــوزه چــک برگشــتی، کارگــر و 
ــا حضــور  غیــره در شــورای تأمیــن اســتان ب

اســتاندار بررســی خواهــد شــد، اظهــار کــرد: 
ــه  ــا توج ــاهلل ب ــت و انش ــژه اس ــرایط وی ش
ــات  ــده اتفاق ــه ش ــه گرفت ــی ک ــه تصمیمات ب

ــاد. ــد افت ــتان خواه ــی در اس خوب
بانــک مرکــزی اضافــه کــرد:  رئیــس کل 
ــتان  ــه اس ــهرداران 1۰گان ــا ش ــه ای ب جلس
برگــزار کــه خروجی خوبی داشــت مشــکات 
ــرای رفــع مشــکات مالــی  مطــرح شــده و ب
شــهرداری ها تصمیمــات ویــژه ای گرفتــه 
شــده کــه انشــاهلل ظــرف یــک تــا دو هفتــه 
ــد. ــه می رس ــه نتیج ــات ب ــن تصمیم ــده ای آین

تاش در راستای اعتای کردستان
همتــی افــزود: در مجمــوع هــدف مــا اعتای 
ــک  ــده نزدی ــاهلل در آین ــت و انش ــتان اس اس
ظرفیــت  شــدن  بهتــر  و  بهبــود  شــاهد 
ــود. ــم ب ــتان خواهی ــتان کردس ــادی اس اقتص
وی بــا اشــاره بــه ســهم کمتــر از یــک 
بانکــی  تســهیات  از  اســتان  درصــدی 
کشــور، گفــت: دنبــال جبــران ایــن وضعیــت 
هســتیم و البتــه اختصــاص ایــن ســهم کــم 
بــه اســتان کردســتان ناشــی از پاییــن بــودن 
ــوده  میــزان ســپرده گذاری در ایــن اســتان ب

اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: چــون 
اســتان  ایــن  در  مــردم  مالــی  وضعیــت 
خــوب نیســت ســپرده ها پاییــن و چــون 
در  اســت  پاییــن  کردســتان  ســپرده های 
تســهیات  میــزان  از  آن  ســهم  نتیجــه 
ــود. ــد ب ــم  خواه ــب ک ــه مرات ــم ب ــی ه پرداخت

ــن  ــال شکســتن ای ــرد: دنب ــه ک ــی اضاف همت
چرخــه هســتیم و ســعی خواهیــم کــرد 
از محــل  و منابــع مختلــف کشــور بــرای 
اقتصــادی  رونــق  و  تســهیات  پرداخــت 

اســتفاده کنیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 

زمینــه  در  بیشــتری  نظارتــی  اقدامــات 
پرداخــت تســهیات اندیشــیده شــده یــا 
ــهم  ــودن س ــن ب ــود پایی ــا وج ــه ب ــه چراک ن
ــی  ــهیات پرداخت ــزان تس ــتان از می کردس
اختاس هــای  مــورد  در  مباحــث  برخــی 
صــورت گرفتــه شــنیده می شــود، گفــت: در 
ــه  ــه اختاســی صــورت گرفت ــن رابطــه ک ای
ــی  ــارت کاف ــا نظ ــنیده ام، حتم ــزی نش چی
ــورد  ــه در م ــی ک ــرد موضوع ــام می گی انج
ــد را حتمــا پیگیــری  اختــاس مطــرح کردی
ــه  ــه ب ــه کــرد: البت خواهــم کرد!همتــی اضاف
هرحــال در همــه بانک هــا ممکــن اســت 
ــن  ــی ای ــد، ول ــوزه بیفت ــن ح ــی در ای اتفاقات
ــا  ــای بانک ه ــود رؤس ــط خ ــات توس موضوع
ــرد  ــم ک ــعی خواهی ــود و س ــری می ش پیگی

ــد. ــل برس ــه حداق ب
وی افــزود: در هــر کار خوبــی هــم کــه 
ــود  ــی وج ــت نواقص ــود در نهای ــام می ش انج
دارد کــه بایــد ایــن نقصان هــا را بــه حداقــل 

ــانیم. برس

ســهم کردستان در پرداخت تسهیات 
رئیــس کل بانــک مرکــزی اضافــه کــرد: بــه 
ــوده و  ــن ب ــل ســهم کردســتان پایی هــر دلی
ــل  ــن دالی ــه ای ــب ب ــم راج ــن نمی خواه م
ــن اســت  ــا ای ــا تصمیــم م صحبــت کنــم، ام
ــهیل  ــتان تس ــهیات کردس ــم تس ــه حج ک

شــود.
حمایــت  بــا  امیدواریــم  گفــت:  همتــی 
مســؤوالن بانکــی و تــاش مجموعــه اســتانی 
متعــدد  پروژه هــای  راه انــدازی  شــاهد 
ــش  ــه بخ ــک ب ــه کم ــتان و در نتیج در اس
اقتصــاد و اشــتغال در ایــن اســتان باشــیم.
ــارات رؤســای  ــه کــرد: ســطح اختی وی اضاف
بانکــی در کردســتان بــه منظــور رفــع برخــی 
موانــع و مشــکات ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد.

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ــای  ــه ه ــتان در زمین ــت: کردس ــور گف ــگری کش گردش
ــردی در  ــت گ ــی و طبیع ــامت، فرهنگ ــگری س گردش

ــت. ــرآمد اس ــور س ــرب کش غ
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــن  ــتان؛ دوازدهمی ــگری کردس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــته  ــع وابس ــگری و صنای ــی گردش ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــی  ــن الملل ــای بی ــران در محــل دائمــی نمایشــگاه ه ته
تهــران بــا حضــور علــی اصغــر مونســان رییــس ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور، 
برگــزار  مختلــف  کشــورهای  ســفیران  و  معاونیــن 
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــان مع ــر مونس ــی اصغ ــد. عل ش

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
گردشــگری کشــور در بازدیــد از دوازدهمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی گردشــگری و صنایــع وابســته و حضــور در 
ــتان در  ــت: کردس ــتان  گف ــتان کردس ــای اس ــه ه غرف
زمینــه هــای گردشــگری ســامت، فرهنگــی و طبیعــت 
گــردی در غــرب کشــور ســرآمد اســت و بایــد بــر 
ــن  ــتایی در ای ــگری روس ــای گردش ــت ه ــعه ظرفی توس

ــرد. ــد ک ــه تاکی منطق
ــت  ــی از جذابی ــش مهم ــتی بخ ــع دس ــت: صنای وی گف

ــت. ــتان اس ــگری کردس ــای گردش ه
ــتان در  ــای کردس ــت ه ــر ظرفی ــد ب ــا تاکی ــان ب مونس
ــد ایجــاد بومگــردی  ــزود: رون حــوزه طبیعــت گــردی اف

ــتری  ــرعت بیش ــا س ــد ب ــتان بای ــتان کردس ــا در اس ه
ــود. ــال ش دنب

ــر از  ــا تقدی ــور ب ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
حضــور فعــال جوانــان کردســتانی در بخــش گردشــگری 
ــای اداره  ــروژه ه ــپاری پ ــرون س ــت: ب ــک گف الکترونی
ــش  ــه بخ ــتان را ب ــتان کردس ــی اس ــراث فرهنگ کل می

ــت. ــر دانس ــته تقدی ــی شایس خصوص
ســید محســن علــوی مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان کردســتان نیــز در بازدیــد 
ــگاه  ــن نمایش ــت: ای ــار داش ــتان اظه ــای اس ــه ه از غرف
ــی  ــن صنف ــداران، انجم ــه هتل ــال جامع ــور فع ــا حض ب
دفاتــر خدمــات مســافرتی، راهنمایــان ایرانگــردی و 
ــوم  جهانگــردی، صنایــع دســتی اســتان، اقامتگاههــای ب
ــامت،  ــگری س ــک، گردش ــگری الکترونی ــردی، گردش گ

ــزار شــد. ــردی و... برگ ــت گ طبیع
اجــرای  نمایشــگاه  طــول  در  کــرد:  بیــان  علــوی 

ــت  ــوازی جه ــروه دف ن ــوردی و گ ــده ک ــیقی زن موس
ــه  ــی فرهنــگ موســیقایی کردســتان اجــرا شــد ک معرف
ــود.  ــه رو ب ــدگان رو ب ــر بازدیدکنن ــی نظی ــتقبال ب ــا اس ب
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان بــا همراهــی رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق 
ــات  ــس خدم ــای آژان ــه ه ــتان از غرف ــی کردس بازرگان
هتــل  و  گشــت  شــوان  زندگانــی،  امیــد  مســافرتی 
ــران  ــل تحســین مدی ــات قاب ــد و از اقدام ــو بازدی داوینک

ــرد. ــی ک ــگاه قدردان ــات در نمایش ــن تاسیس ای
ــای   ــه ه ــف غرف ــهای مختل ــل بخش ــریح کام ــا تش وی ب
ــه  ــی در زمین ــای آت ــه ریزیه اســتان کردســتان، از برنام
و  گــردی  طبیعــت  ســامت،  گردشــگری  توســعه 

گردشــگری الکترونیــک در اســتان خبــر داد.
رئیــس  پشــتیبانیهای  و  حمایتهــا  از  همچنیــن  وی 
ــتان  ــتان کردس ــی کشــور از اس ــراث فرهنگ ــازمان می س

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــف تش ــای مختل ــه ه در زمین

پروژه های پیشران کوچک  در کردستان تأمین مالی می شوند

حضور پر رنگ کردستان در نمایشگاه گردشگری تهران

فریاد فرو خفته بلوط های مهربان مریوان را بشنویم 
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