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رییس سـازمان سـیام، منظر و فضای سـبز شـهری شـهرداری سنندج 

گفـت: بـه مناسـبت فـرا رسـیدن نـوروز ۱۴۰۰ ایده هـا و طرح هـای 

هـرنی هرنمنـدان در ارتقـای زیباسـازی فضای شـهری مورد اسـتفاده 

قرار می گیرد. آسـوز شـعبانی روز یکشـنبه در جمع خربنـگاران اظهار 

داشـت: در راسـتای اسـتفاده از طرح هـای نـو در فضاسـازی محیطی 

سـطح شـهر فراخـوان فراخـوان جشـنواره "به هارانـه" بـه مناسـبت فرا 

رسـیدن نـوروز ۱۴۰۰ منترش شـد. وی افزود: این جشـنواره درراسـتای 

زینـت بخشـیدن به فضاهـای شـهری، سـاماندهی برصی بـا رویکرد 

حامیـت از ایده هـا و توامنندی هـا از طریـق مشـارکت هرنمنـدان در 

قالـب طـرح اسـتقبال ازبهـار و ایجـاد شـور و نشـاط بین شـهروندان 

انجـام می شـود. رییـس سـازمان سـیام، منظر و فضای سـبز شـهری 

شـهرداری سـنندج فراهم آوردن فرصت بروز و اجـرای ایده ها، طرح ها 

و تجربه هـای نـو متناسـب با محیط شـهری بـا اسـتفاده از زبـان هرن، 

ایجاد سـازوکار و بسـر الزم جهت حضور و مشارکت فعال هرنمندان 

و ایجـاد محیطـی رسزنـده و پویـا با ترویـج فرهنـگ، آداب و آیین های 

پسـندیده بومـی و ایرانـی در مقـدم بهـار و آییـن نـوروز را از مهم ترین 

اهداف انتشـار این فراخـوان اعالم کـرد. وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ 

و آیین های پسـندیده بومـی و ایرانی با تاکید بر آیین نـوروزاز طریق آثار 

هـرنی خالقانـه، ایجـاد وحدت دیـداری از طـرح، رنگ و نشـاط بهار 

درشـهر، توجه بـه بنامیه اسـطوره ها و فرهنگ و ادبیات بومـی و ایرانی 

و ارتبـاط معنایـی آن با نـوروز و ترویج فرهنگ بومـی و ملی و توجه به 

پوشـاک محلی و ایرانی به مناسـبت سـنت لبـاس نو از دیگـر اهداف 

این جشـنواره است. شعبانی یادآور شـد: شیوه های آفرینش هرنی باید 

در زمینه هرنهـای محیطـی و آذین بنـدی خـالق و نوگـرا، دیوارنگاری، 

مجسـمه های موقـت نـوروزی، طراحـی املـان سـبز، هفت سـین و 

سـنندج شـهر خالق موسـیقی در ۲ حوزه املان و دیوارنگاری باشـد.

ایده های هنرمندان در زیباسازی 
فضای شهری سنندج استفاده می شود

تولید ساالنه حدود تولید ساالنه حدود ۳۳ میلیون تن  میلیون تن 
محصوالت کشاورزی در کردستانمحصوالت کشاورزی در کردستان
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که ڵه شێرم،  من  بکه م.  ماڕفی  خۆم  توام  ئجازه  
وه   توام  بکه م،  رشوع  قسه کانم  ئه وه   له   وه ر 
پیتان بوێشم عه ێده که تان مبارک بۆت. باێه س 
بوه خشین ئگه ر دێر ئی په ێامه  ئه ڕاتان هه ناردم. 
با  نازانین  ئه گریش  زانین.  ده لیله که ێ  حه مته ن 
ئه وه سه ، که  من  بوێشمه ێ. ڕاسیه که ێ  ئه ڕاتان 
ئیسه یچ مومته ئن نیه م زنگم. خۆتا زانین چه ند 
ئه ڕا  خاوندکار  بوێ.  خاوندکار  وه ر  له ی  رۆژ 
ئه نفاڵ  نا  ناوێ  باێه د  واقعه ن  که ڵه شێر  ئیمه  
که ڵه شێر. هه ر له وه ر ئیه  تا ئسه  جۆرئه ت نه کردم 
جاروبار  خۆومه وه   وه ر  له   حه تا  ده یشت،  بامه  
قوێالنم. مۆمکن بوێ که  ئیه  بوته  خوێنی سه رو 
ماڵم، ئه ما هه  جورێک بوێ ئی ده فه  من له  مه رگ 
که ڵه شێر  ئیمه   که   زانین  خۆتان  بوێ.  نجاتم 
مۆشکاڵت  تۆێش  یارسان  مه ردم  ئیوه   جور 
فره ێه ک هاتیمه . هه رله  نه خۆه شی بگره  تا، ڕوی 
په ڕه نده ، که  وه  پێ  تا هه وا و قوفه ێ  و چه قه ڵ 
ته هدید  نژادمان  و  نه سڵ   bird flue وێشن، 
که ن، ئه ما تا ئه وره  توانیم باێه س زنده گی بکه یم. 
ژنه فتگمه ،  چوێنکه   ئیمه ین،  له   خاسرت  ئیوه  
خه ریک دروس کردن یه  ته شه کۆل سه راسه ری 
دفاع  خۆتان  حه ق  له   بتوانن  ته   خۆتانین.  ئه ڕا 
له  ده م خاونه که م ژنه فتم  بکه ین. من چند جار 
باسه که  گه رمه . فره که س  یارسان  له  سایت  که  
 چشت نۆێسن، پیشنه هاد یا ئنتقاد  له  ئیوه که ن .
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تهنز

یاداشت اول

از سكونت گاه هاي غري رسمي )حاشيه اي( به 

عنوان مسكن نابه هنجار،  بد مسكني،  اسكان 

ناخواسته،  حاشيه نشيني و در سطح جهاين به 

»اسكان غري رسمي« نام برده مي شود.  اسكان 

بيشرتي  معريف  و  فراگريتر  واژه   رسمي  غري 

مي تواند از اين پديده داشته باشد.  هامن گونه 

از سكونت  نوعي  است  پيدا  واژه  از خود  كه 

رسمي  وقتي  طبعاً  ندارد،   رسميت  كه  است 

با تعاريف و  نيست قانوين هم نيست،  يعني 

»قانوين«  را  سكونت  نوع  اين  شهري  قوانني 

مني دانند. 

پدیده افسار گسیخته ونابه سامانی که در متام 

طبعا  و  است  داشته  رشد  استان  شهرهای 

بار  به  بسیاری  منفی  و  ناخواسته  پیامدهای 

آورده که در سطح تهدید نیز معرفی و تعریف 

حاشیه نشین  که  این  به  توجه  با  است.   شده 

در محدوده شهر ساکن است اما جذب نظام 

اجتامعی – اقتصادی شهر نشده  و به عنوان 

یک شهروند و مرشوع در جامعه شهری پذیرفته 

نشده است.  نوعی نگاه »مهامن ناخوانده« از 

ومسئولین  خدمات رسان  دستگاه های  سوی 

امور اجتامعی که وقتی شکل گیری و رشد را 

پیش چشم شان در هر شهری می بینند،  با بی 

انگار وبال گردن شهر به خدمات  عالقگی و 

به آنان می پردازند. 

اخیر  سال  یک  دشوار  بسیار  رشایط  از  جدا 

رعایت  عدم  و  کرونا  بیامری  با  برخورد  در 

بنیه  نداشنت  و  شهر  حاشیه  در  پروتکل ها 

ضدعفونی،  مواد  تامین  و  تهیه  در  اقتصادی 

مهامن  این  خربهای  همیشه  و...  ماسک 

به  مسئولین  همه  نیست،   خوشایند  ناخوانده 

خوبی آگاه هستند که حاشیه نشین  به یکی از 

علل عمده  فقر و بیکاری،  کمبود امکانات در 

روستا و بخش و شهر کوچکش وجاذبه های 

شده  حاشیه  روانه  بزرگ تر،   شهر  کاذب 

مهامنان  دیگر  خود  با  رسیع  چقدر  و  است 

بیشرت  که  جا  آن  از  هم می آورد.   را  ناخوانده 

حاشیه نشینان بی سواد یا کم سواد هستند و یا 

مهارت الزم برای جذب در بازار کار شهر را 

فزاینده سدی بزرگ در مقابل  نیروی  ندارند،  

شهر  از  و  است  شده  شهر  منت  به  آنها  ورود 

رانده و به حاشیه کشانده می شوند.  حاشیه ای 

که واحدهای مسکونی آن بیشرت به طوررسیع،  

قارچ گونه و غیر اصولی،  در زمین های بایر و 

اشغال نشده و بال استفاده بیرون،  بدون مجوز 

قانونی و خارج از برنامه های رسمی شهرداری 

فاقد تجهیزات  اکرثا  و  بنا شده  و شهر سازی 

شهری است. 

استان  در  حاشیه نشینی  رسمی  آمار  آخرین 

کردستان،  55 درصد شهرستان سنندج،  50 

درصد سقز،  35 درصد مریوان و کامیاران و 

که  امار  می دهد.   تشکیل  را  دیواندره  و  قروه 

اگر میانگین 40 درصد استانی برای آن گرفته 

به  نزدیک  توجهی  قابل  یعنی جمعیت  شود،  

نیم از شهر در این مناطق زندگی می کنند.  

آیا این تعداد جمعیت که در حاشیه و فضای 

کرده اند،   کیفی جا خوش  و  کم  هر  با  شهرها 

شهر  باقی مانده  و  منت  برای  خطری  زنگ 

نرسیده  فرا  ان  زمان  آیا  می شوند؟  محسوب 

رسیدگی  ناخوانده  مهامن  این  به  باالخره  که 

مثل سایر  رفاهی و خدماتی  امکانات  و  شود 

مناطق شهر بگیرد و احساس دوگانگی و نگاه 

متفاوت نکند؟ آیا اگر در بررسی های میدانی 

پرخطر،   مناطق  عنوان  به  شهر  حاشیه های  از 

جلو  می شود،   برده  نام  آسیب زده  و  جرم خیز 

و  نیست  منفعت  بگیری  کجا  هر  از  را  رضر 

هرچه زودتر بهرت منی باشد؟

اساس  بر  حاشیه نشین  مردم  اين  كه  زماين 

نگاه دوگانه احساس کنند شهروند به حساب 

آنها  قهري مي شود،   مقابله  آنها  با  و  مني آيند 

پس  مي كنند،   تشكل  ايجاد  خود  براي  هم 

تشکلی  هر  و شکل گیری  نگرش  این  از  پیش 

در درون حاشیه،  دستگاه های مسئول پای کار 

بیایند و روند توامنندسازی را از ساخت وساز 

تا مسائل اجتامعی به عهده بگیرند. 

مي خواهد  توامنندسازي  رهيافت  عبارتی  به 

به اسكان رسمي  تبديل  اسكان غري رسمي را 

شهروند  عنوان  به  را  اينها  ما  يعني  بكند.  

با  داريم  رأي  به  نياز  كه  زماين  نه  و  بپذيريم 

صندوق هاي اخذ رأي به رساغ آنها برويم.  اما 

توامنندسازی  و  خدمات رسانی  و  ساماندهي 

نيازهاي واقعي خود مردم  با مشاركت در  هم 

باشد.  يعني مشاوره با تعامل مستقيم با مردم 

بايد انجام شود.  

مثل  دستگاه ها  از  بسیاری  که  می بینیم  امروز 

سازندگی  بسیج  مخدر،   مواد  با  مبارزه  ستاد 

سالمت،   و  کرامت  طرح های  قالب  در 

بعد  بهداشتی  مراکز  و  شهرداری  استانداری، 

موضوع  یک  رس  بر  کرونا   بیامری  وقوع  از 

اما جداگانه در حاشیه های شهر فعالیت و به 

نوعی موازی کاری می کنند. 

پیشنهاد دارم با ترسیم وضعیت و میزان درصد 

کارگروه  و...   آثار  و  استان  در  حاشیه نشینی 

دستگاه های  از  متشکل  حاشیه نشینی  ویژه 

این  در  شود.   تشکیل  کار،   پای  و  مربوطه 

کارگروه فاکتورهای اصلی کار مشخص و بین 

دستگاه ها تعیین و تقسیم وظایف می شود و از 

موازی کاری به تجمیع و نیز رسعت بیشرت در 

خدمات رسانی و توامنندسازی می رسد. 

لزوم تشکیل کارگروه ویژه استانی مختص بررسی 
حاشیه نشینی

شهال اخالقی
خربنگار

که ڵه شــێر ئه ڕا  په یام 
مه ردم یارسان 

معاون هامهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: 

فرودگاه سقز  تکمیل بخش های مختلف  اجرای  روند 

با جدیت در حال پیگیری و در اولویت کاری بوده به 

طوریکه ۴۶ درصد از ۵۴ درصد پیرشفت فیزیکی این 

شهرام  است.  داده  روی  امید  و  تدبیر  دولت  در  طرح 

ملکی با اشاره به اینکه طرح در سال ۱۳۹۲ تنها دارای 

هشت درصد پیرشفت فیزیکی بود افزود: ترسیع در روند 

اجرای پروژه فرودگاه سقز از جمله بخش های ترمینال و 

ساختامن های جانبی، عوامل سطوح پروازی و محوطه 

فرودگاه با پیگیری های مستمر به عمل آمده با جدیت در 

اولویت کاری قرار دارد. وی یادآور شد: محوطه سازی، 

ساختامن ترمینال، جاده جایگزین به طول سه کیلومر و 

تطویل باند پروازی دارای پیرشفت فیزیکی مناسبی است 

و با متام توان سه پیامنکار در حال فعالیت هستند.

  ساختمان جنبی فرودگاه آماده بهره برداری 
است

احداث  اینکه  بیان  با  کردستان  فرودگاه های  مدیرکل 

فرودگاه سقز در ۲ ساخت بخش ترمینال و ساختامن و 

جنبی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه پیگیری می شود 

اظهار داشت: در حال حارض ساختامن جنبی تکمیل 

اضافه  نظریان  امیرعباس  است.  بهره برداری  آماده  و 

فیزیکی  ۹۹ درصد  پیرشفت  با  نیز  ترمینال  کرد: سازه 

تکمیل شده و تاسیسات مکانیکی و برقی با پیرشفت 

تقریبی  پیرشفت  با  ترمینال  معامری  و  درصدی   ۸۰

با  یادآور شد:  انجام است. وی  در حال  ۴۸ درصدی 

تخصیص مناسب و به روز از سوی رشکت فرودگاه ها و 

ناوبری هوایی ایران به زودی تاسیسات برقی و مکانیکی 

به امتام رسیده و پروژه به مرحله تحویل موقت خواهد 

رسید. مدیرکل فرودگاه های کردستان با بیان اینکه توسعه 

عوامل پروازی فرودگاه سقز در چهار بخش در دست 

پیگیری است یادآور شد: این بخش ها شامل توسعه باند، 

تاکسی وی و اپرون، ساخت دیوار ۹ کیلومری حفاظتی 

گفت:  وی  است.  پیرامونی  جاده  و  اسریپ سازی  و 

توسعه باند، تاکسی وی و اپرون فرودگاه به طول ۲ هزار و 

۶۲۰ مر در نظر گرفته شده که اکنون یک هزار و ۸۰۰ مر 

آن آماده و نیازمند روکش نهایی است. نظریان یادآور شد: 

۸۲۰ مر باقیامنده در مرحله اساس و زیراساس بوده که 

کارخانه سنگ شکن برای تولید مصالح از ابتدای مهرماه 

سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و همزمان تجهیزات 

کارخانه آسفالت نیز نصب و پیامنکار برای خرید قیر 

مخصوص به پاالیشگاه معرفی شده و در مرحله تست 

گرم آزمایشگاهی است. وی افزود: برای ساخت دیوار 

حفاظتی به طول ۹ کیلومر همه ظرفیت استان برای تولید 

دیوار پیش ساخته به کار گرفته شده است که در صورت 

مساعد بودن رشایط جوی تا سه ماه آتی کار تولید، حمل 

و نصب دیوارها به پایان می رسد. مدیرکل فرودگاه های 

کردستان گفت: عملیات خاکربداری و خاکریزی بخش 

متوسط  پیرشفت  با  پیرامونی  جاده  و  اسریپ سازی 

با افزایش  بیش از ۵۰ درصدی در حال انجام است و 

این  سال  پایان  تا  می رود  انتظار  پیامنکار  ماشین آالت 

فعالیت خامته پیدا کند. وی افزود: نصب آبروهای این 

طرح نیز با پیرشفت ۵۴ درصدی در حال انجام است و با 

روند فعلی در ابتدای بهار این اقدام متام می شود.

مشکالت  رفع  به  قادر  سقز  فرودگاه    
ارتباطی شهرهای مرزی با مرکز است

در  آن  از  بهره برداری  صورت  در  سقز  فرودگاه 

فاصله بسیار کم و در حدود ۶۵ کیلومر تا مرز 

بانه فاصله دارد و این در حالی است که اکنون 

فاصله نزدیک ترین فرودگاه به بانه، فرودگاه سنندج 

است که در ۲۷۰ کیلومری این شهرستان مرزی 

واقع شده است. استاندار کردستان در این ارتباط 

به خربنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از مشکالت 

استان در بحث تردد شهرهای مرزی برای ارتباط با 

مرکز است که پروژه فرودگاه سقز برای رفع همین 

مشکل در دست اجرا است. بهمن مرادنیا گفت: 

ساخت این فرودگاه در سال ۱۳۸۴ رشوع و پس 

از آن تا روی کارآمدن دولت تدبیر و امید رها شده 

بود که اکنون کار به رسعت در حال انجام بوده و 

رشکت فرودگاه های کشور اعتبار مورد نیاز برای 

تکمیل آن را تامین کرده و پیامنکار مشغول اجرای 

پروژه است.

وی افزود: با همت دولت تدبیر و امید این طرح 

بزرگ از توقف خارج و وارد فاز اجرایی شد و 

بهره  و  است  طرح  این  امتام  به  مصمم  دولت 

برداری و تحویل فرودگاه سقز، یکی از هدیه های 

ویژه دولت به مردم استان و منطقه خواهد بود. 

مرادنیا اضافه کرد: دولت به امتام فرودگاه سقز 

سازمان  همت  با  راستا  این  در  و  است  مصمم 

شهرسازی،  و  راه  وزارت  کشور،  های  فرودگاه 

استانداری کردستان و فرمانداری سقز این پروژه 

داشت:  اظهار  وی  شد.  خواهد  مردم  تحویل 

تولیدکنندگان  و  تجار  وجود  بانه،  بودن  مرزی 

فراوان در آن، بحث آغاز به کار ویژه اقتصادی بانه 

و در آینده ایجاد منطقه آزاد )در صورت تصویب 

اهمیت  نظام(  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 

فرودگاه سقز بیشر آشکار می شود و در مجموع 

این پروژه همراه با راه آهن و راه جدید مریوان - 

سنندج، سه طرح بسیار مهم در حوزه زیرساخت 

هستند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 

خواهد رسید.

  دولت تدبیر و امید ۸۶ درصد اعتبارات 
فرودگاه سقز را تامین کرد

در حالی که روند احداث فرودگاه سقز در سال 

۱۳۸۴ رشوع شد و اما روند پیرشفت فیزیکی آن 

تاجایی کُند بود که حتی در چند بازه زمانی تا مرز 

تعطیلی هم پیش رفت اما در دولت تدبیر و امید این 

روند ترسیع شد. رییس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کردستان گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون برای 

اجرای طرح احداث فرودگاه سقز ۵۳۶ میلیارد 

آن شامل  اعتبار هزینه شده که ۸۶ درصد  ریال 

۴۶۸ میلیارد ریال آن پس از روی کارآمدن دولت 

تدبیر و امید تامین شده است. بهرام نرصالهی زاده 

اضافه کرد: با توجه به بررسی های انجام شده این 

طرح نیازمند تامین ۵۱۰ میلیارد ریال دیگر است 

که تالش می شود این اعتبار تا پایان بهار ۱۴۰۰ 

تامین و در اختیار پیامنکار برای امتام عملیات 

قرار بگیرد و در صورت تحقق آن ۹۳ درصد اعتبار 

این پروژه توسط دولت تدبیر و امید تامین شده 

است. وی افزود: با بهره   برداری از این طرح در 

زمینه حمل و نقل هوایی هم فرودگاه سقز تا بهار 

سال آینده به بهره برداری می رسد تا کردستان به 

جرگه ۱۱ استان ۲ فرودگاهی بپیوند که حدود یک 

میلیون نفر جمعیت در شهرهای بوکان، میاندوآب 

مریوان،  و  آذربایجان غربی  جنوب  در  مهاباد  و 

بانه، دیواندره و سقز را در استان کردستان می تواند 

پوشش دهد.

فیزیکی  رشد ۴۶ درصدی پیشرفت    
فرودگاه کردستان در دولت تدبیر و امید

سقز روی باند پرواز
فرودگاه

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

استــــــــــــــــــانــــــــــدار:
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کردسـتان  دادگسـری  کل  رییـس 

دسـتگاه  تحـول  سـند  گفـت: 

قضایـی بـه دنبـال کیفیـت بخشـی 

بـه دسـتگاه قضایـی بـوده و بـروز 

ایـن  ارکان  از  امکانـات  در  شـدن 

اسـت. سـند 

بـه گـزارش ایرنـا، حجت االسـالم 

سیدحسـین حسـینی در آیین افتتاح 

سـاختامن جدیـد پزشـکی قانونـی 

دهـه  از  روز  دهمیـن  بـا  همزمـان 

داشـت:  اظهـار  سـنندج  در  فجـر 

بهبـود امکانـات در جهـت خدمت 

رسـانی اسـت بـه ایـن صـورت هر 

چـه فضـا بهـر و امکانـات بیشـر 

باشـد کارکنـان می تواننـد خدمات 

دهند. ارائـه   بهـری 

کارهـای  اینکه اگـر  بیـان  بـا  وی  

قضایـی به صورت فنی انجام شـود 

کیفیـت رسـیدگی بـه پرونده ها بهر 

و  آرا قضایـی علمی تـر خواهد بود 

افزود: یکـی از دسـتاوردهای نظام 

جمهوری اسـالمی و دسـتگاه قضا 

در قالب افتتاح سـاختامن پزشـکی 

قانونـی بـه هموطنـان در کردسـتان 

در ایـام دهـه فجر تقدیم شـد.

حسـینی اضافه  حجت االسـالم 

ایـن  تجهیـز  و  تکمیـل  کـرد: 

سـاختامن نیـاز بـه اعتباراتـی دارد 

اعتبـار  مابقـی  امیدواریـم  البتـه 

بـرای تکمیـل سـاختامن هم جذب 

شـود.

کردسـتان  دادگسـری  کل  رییـس 

کـه  سـاختامنی  داشـت:  اظهـار 

آن  در  قانونـی  پزشـکی  کارکنـان 

شـهر  داخـل  در  بوده انـد  مسـتقر 

بـه دادگسـری اسـت و  و متعلـق 

خـود دادگسـری کمبود فضـا دارد 

کـه اگـر فازهـای بعدی سـاختامن 

جدید راه اندازی شـود، دادگسـری 

هـم می توانـد از آن سـاختامن بهره 

. برد

وی گفـت: کمبـود نیروی پزشـکی 

شهرسـتان ها  برخـی  در  قانونـی 

کامال مشـهود اسـت که انجـام کار 

را بویـژه در زمان هـای شـیفت برای 

ایـن کارکنـان دشـوار کرده اسـت.

مدیـرکل پزشـکی قانونی کردسـتان 

هم در این آیین سـاختامن پزشـکی 

اسـتان  رضوری  پـروژه  را  قانونـی 

حداکـری  کارایـی  کـه  دانسـت 

دارد و اظهـار داشـت: بـا افزایـش 

تصادفـات و مرگ هـای غیرطبیعـی 

اهمیـت  قانونـی  پزشـکی  نظـر 

می کنـد. پیـدا  بیشـری 

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی

منایشــگاه  در  رشکــت  از  هــدف  گفــت:  کردســتان 

بین املللــی گردشــگری تهــران منایــش ظرفیت هــای 

ــیقی و  ــالق موس ــی خ ــهر جهان ــنندج ش ــان، س هورام

ــت. ــتان اس ــل اس ــی بدی ــتی ب ــع دس ــی صنای معرف

به گــزارش ئاریــز و به نقــل از روابط عمومــی اداره کل 

اســتان  و صنایع دســتی  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 

ــا نایب رییــس  ــدار ب ــان در دی کردســتان، یعقــوب گویلی

شــورای شهر ســنندج، معــاون فرهنگــی شــهرداری، 

ــراث  ــگری اداره کل می ــتی و گردش ــن صنایع دس معاونی

فرهنگــی وکارشناســان و بخــش خصوصــی، ضمــن 

اشــاره بــه در پیــش بــودن چهاردهمیــن منایشــگاه 

ــرد:  ــان ک ــته، بی ــع وابس ــگری  و صنای ــی گردش بین امللل

منایشــگاه گردشــگری تهــران ظرفیتــی بســیار ارزشــمند 

و گرانبهــا اســت و بایــد از ایــن پتانســیل مهــم در 

ــم. ــتفاده کنی ــتان اس ــعه اس ــتای توس راس

اســتان  گردشــگری  ظرفیت هــای  افــزود:  او 

شــود  داده  منایــش  منایشــگاه  در  نوعــی  بــه  بایــد 

بــرای  را  خصوصــی  بخــش  رسمایه گــذاران  کــه 

ــم  ــا بتوانی ــد و م ــب کن ــتان ترغی ــذاری در اس رسمایه گ

ــذب  ــی ج ــه خوب ــذاری را ب ــته های رسمایه گ ــن بس ای

کنیــم.

گردشــگری  حوزه هــای  در  مانــور  ایجــاد  گویلیــان 

ــرد:  ــح ک ــت و ترصی ــم دانس ــتان را مه ــی اس و فرهنگ

ــهر  ــی ش ــگاه معرف ــن منایش ــتان در ای ــت کردس اولوی

و  منطقــه  غنــی  ظرفیت هــای  و  موســیقی  خــالق 

ــی  ــورت فیزیک ــه ص ــه ب ــت ک ــان اس ــتاهای هورام روس

قالــب تصاویــر  در  و  بــه صــورت مجــازی  و هــم 

ارائــه  بازدیدکننــدگان  بــه  بعــدی  ســه  فیلم هــای  و 

ــد.  ــد ش خواه

ــنندج  ــهر س ــورای ش ــس ش ــب ریی ــی نای ــطو گویل ارس

ــب  ــذب مخاط ــودن ج ــت ب ــز اهمی ــه حائ ــاره ب ــا اش ب

ــهر  ــت ش ــه ثب ــه ب ــا توج ــت: ب ــگاه، گف ــن منایش در ای

ســنندج بــه عنــوان شــهر جهانــی خــالق موســیقی بایــد 

ــتان  ــیقی کردس ــم موس ــگری بتوانی ــگاه گردش در منایش

ــم. ــی کنی ــر معرف ــدف به ــه ه ــه جامع را ب

شــهری  گردشــگری  توســعه  داشــت:  اظهــار  او 

ــگری  ــت گردش ــدار صنع ــعه پای ــث توس ــد باع می توان

ــا  ــا کرون ــم در پس ــه امیدواری ــود ک ــنندج ش ــهر س در ش

ــگری و  ــوزه گردش ــاوت را در ح ــال متف ــتانی کام کردس

ببینیــم. ســایر بخش هــا 

کننــده  جــذب  موســیقی  ســاخت:  عنــوان  گویلــی 

ــالوه  ــد و ع ــود می کن ــر خ ــب را درگی ــت و مخاط اس

بــر تنــوع و متفــاوت بــودن آن بایــد بتوانیــم بــه صــورت 

ــم. ــه بدهی ــده ارائ ــه بینن ــوا را ب ــز محت ــازی نی مج

ــنندج  ــهرداری س ــی ش ــاون فرهنگ ــی مع ــوت نجف رسک

بــه حضــور فعــال و دغدغه منــد شــهرداری در ایــن 

ــد رســم و  ــد داشــت و اظهــار کــرد: بای منایشــگاه تاکی

ــای  ــه زیب ــتان ب ــردم کردس ــن م ــگ و آیی ــوم و فرهن رس

منایــش داده شــود و بــرای برنامه هــای فرهنگــی در 

ــته ایم. ــبی داش ــزی مناس ــز برنامه ری ــگاه نی ــول منایش ط

ــن  ــتان ضم ــتی اس ــع دس ــاون صنای ــدی مع ــاد حام فره

مهــم برشــمردن حضــور کردســتان بــا متامــی امکانــات 

ســاخت:  عنــوان  منایشــگاه،  ایــن  در  ظرفیت هــا  و 

وجــود صنعتگرانــی در تــراز بیــن املللــی کــه تولیــدات 

ــی را  ــطح بین امللل ــی در س ــه و معرف ــت ارائ ــا قابلی آنه

ــتان،  ــاخص در اس ــدگان ش ــد کنن ــن تولی دارد و همچنی

کردســتان را در زمــره اســتانهای شــاخص قــرار داده 

اســت بــر همیــن اســاس ســعی و تــالش خواهــد شــد 

ــه  ــز ب ــتان را نی ــتی اس ــع دس ــران صنای ــگاه ته در منایش

ــم. ــوم بگذاری ــش عم ــه منای ــب ب ــیوه مناس ش

ــزوم  ــر ل ــز ب ــان نی ــگاه هورام ــر پای ــا مدی ــا طالب نی پوی

حامیــت از ثبــت جهانــی هورامــان تاکیــد داشــت 

و عنــوان کــرد: حامیــت از ثبــت جهانــی هورامــان 

ــم  ــتاورد مه ــن دس ــرای ای ــد و ب ــدا کن ــش پی ــد افزای بای

برنامه ریــزی صحیــح و مــدون صــورت گیــرد.

و  گردشــگری  معــاون  اســکندری  حمیــد 

رسمایه گــذاری اداره کل میــراث فرهنگــی بــه مــوارد 

ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــگاه اش ــن منایش ــه در ای ــل ارائ قاب

ــعه  ــگاه توس ــن منایش ــتان در ای ــور کردس ــت حض اولوی

روســتاها و اقامتگاه هــای بوم گــردی اســت و ثبــت 

جهانــی هورامــان، ثبــت شــهر خــالق موســیقی جهــان 

از  رسمایه گــذاری  رشکت هــای  و  هتل هــا  معرفــی  و 

ــی  ــگاه بین امللل ــن منایش ــت در ای ــداف رشک ــر اه دیگ

ــت. اس

بازاریابــی  و  تبلیغــات  گــروه  رییــس  مــکاری  آوات 

اشــاره  ضمــن  کردســتان  میراث فرهنگــی  اداره کل 

بــه اســتفاده از منادهــا و املان هــای مختــص ایــن 

کــرد:  ترشیــح  گردشــگری،  منایشــگاه  در  منطقــه 

اولویــت حضــور مــا در ایــن منایشــگاه منایــش بافــت 

خــالق  هورامان،شــهر  منطقــه  توامنندی هــای  و 

موســیقی و صنایــع دســتی اســتان اســت.

خصوصــی  بخــش  کم رنــگ  حضــور  بــه  مــکاری 

داشــت  اشــاره  منایشــگاه  ایــن  در  کردســتان 

بــه  کردســتان  اســتان  غرفــه  ســاخت:  بیــان  و 

تشــکیل  قســمت  هشــت  در  و  پیوســته  صــورت 

شــهرداری  بوم گــردی،  شــامل؛  کــه  اســت  شــده 

آژانس هــای  گردشــگری،  راهنامیــان  ســنندج، 

ــاق  ــگری ات ــیون گردش ــگری، کمیس ــات گردش خدم

کــه  اســت   ... و  هتــل داران  انجمــن  بازرگانــی، 

ــبی  ــدگان مناس ــم مناین ــم بتوانی ــا ه ــه ب ــدوارم هم امی

باشــیم. اســتان  بــرای 

خبــــر
میراث

رییس دادگستری کردستان: ظرفیت های هورامان و شهر خالق 
موسیقی در نمایشگاه بین المللی 

گردشگری تهران نمایش داده خواهد شد

پزشکیقانونی

استاندار

اســتاندار کردســتان گفــت: توســعە متــوازن 

تحقــق  گــرو  در  اســتان  جانبــە  همــە  و 

ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــیتی اس ــت جنس عدال

ــه  ــی ب ــوولیت های اجرای ــذاری مس ــا واگ ب

زنــان محقــق می شــود.

بــه گــزارش ایرنــا، بهمــن مرادنیــا در جلســه 

ــه  ــتان ک ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ش

بــا محوریــت بررســی رونــد اجرایــی شــدن 

ــاون  ــور مع ــا حض ــان و ب ــای زن ــند ارتق س

ــواده  ــان وخان رییــس جمهــوری در امــور زن

ــن  ــای تدوی ــه ه ــق برنام ــد، تحق ــزار ش برگ

شــدە بــرای زنــان را الزم اعــالم کــرد و 

اظهــار داشــت: مدیــران بایــد بــه کاری کــه 

ــان و خانــواده انجــام می دهنــد  در حــوزه زن

ــر  ــن ام ــند و ای ــته باش ــخ داش ــاد راس اعتق

ــد شــکل صــوری داشــته باشــد. ــا نبای رصف

اســتاندار کردســتان توجه بــه نهــاد خانــواده 

و امــورات مربــوط بــه زنــان در جهــت 

بهبــود رشایــط و وضعیــت آنــان را یــادآوری 

ــان  ــواده و زن ــه خان ــه ب ــرد و افزود: توج ک

ــه  ــعه ب ــرای توس ــم ب ــات مه ــی از اقدام یک

شــامر مــی رود و نبایــد رصفــا توســعه را در 

کارهــای عمرانــی و ایجــاد زیرســاخت ها 

ــرد. ــه ک خالص

ــای  ــه ادارات و نهاده ــان اینک ــا بی ــا ب مرادنی

خانــواده  و  زنــان  حــوزه  در  زیــادی 

ــی را  ــهیالت مختلف ــد و تس ــوولیت دارن مس

بــرای اشــتغال زنــان پرداخــت می کننــد، 

پرداخــت  داشــت: باید روند  اظهــار 

تســهیالت و شــغل هایی کــه از آن محــل 

ایجــاد شــده رصــد کــرد و اگــر مشــکلی در 

ایــن خصــوص وجــود داشــت آن را برطــرف 

ــرد. ک

اســتاندار کردســتان تحقــق عدالت جنســیتی 

را یکــی از خواســته های مســووالن نظــام 

اعــالم کــرد و گفت:  اعتقــاد داریــم کــه 

ــطوح  ــه س ــد در هم ــیتی بای ــت جنس عدال

و  مدیریــت  واگــذاری  به ویــژه در  و 

شــود. رعایــت  مســوولیت ها 

رییــس  دســتور  بــه  گفت: بنــا  مرادنیــا 

جمهــوری ۳۰ درصــد مدیریــت هــا بایــد بــه 

زنــان اختصــاص پیــدا کنــد که کردســتان در 

ــد را  ــارض ۱۰ درص ــال ح ــش در ح ــن بخ ای

ــم. ــربان کنی ــا را ج ــد کمبوده دارد و  بای

در  خواســت  اســتانی  مدیــران  از  وی 

واگــذاری  نســبت  رو  پیــش  ماه هــای 

مســوولیت هــا در ادارات بــه زنــان جــدی تر 

ورود کننــد تــا خواســته رییــس جمهــوری در 

ــود. ــق ش ــش محق ــن بخ ای

معـاون امور پیشـگیری بهزیسـتی کردسـتان 

غربالگـری  طـرح  جـاری  سـال  در  گفـت: 

بینایـی سـنجی )آمبلیوپی( بـرای ۵۸ هزار و 

۶۰۰ نفـر از کـودکان سـه تـا ۶ سـال مناطـق 

شـهری و روسـتایی ایـن اسـتان اجـرا شـد. 

اظهـار  کریمیـان  نـارص  ایسـنا  گـزارش  بـه 

کرد: امسـال بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا 

پایـگاه ثابـت راه انـدازی نشـده و غربالگری 

کـودکان در پایگاه هـای سـیار و بـا رعایـت 

انجـام  بهداشـتی  پروتکل هـای  کامـل 

می شـود.

بینایـی سـنجی  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

کـودکان از طریـق دسـتگاه های غربالگـری 

از  پیشـگیری  داد:  ادامـه  می شـود،  انجـام 

تنبلـی چشـم در سـه سـطح انجام می شـود 

که در سـطح اول غربالگری، در سـطح دوم 

بینایـی سـنجی و در سـطح سـوم ارجـاع به 

می گیـرد. متخصـص صـورت 

معـاون امور پیشـگیری بهزیسـتی کردسـتان 

بـه  فقـط  طـرح  ایـن  اجـرای  کـرد:  بیـان 

مراحـل  در  بلکـه  منی شـود  ختـم  پوشـش 

بعـدی کودکانـی که بـا اختـالالت بینایی از 

جملـه تنبلـی چشـم و یـا کـم بینایـی مواجه 

داده  ارجـاع  پزشـک متخصـص  بـه  هسـتند 

خواهنـد شـد.

کریمیـان بـا بیـان اینکـه سـازمان بهزیسـتی 

بـه خانواده هـای بـی بضاعتی که فرزندشـان 

دارای مشـکل بینایـی باشـد کمـک می کند، 

سـال  پایـان  تـا  خواسـت،  خانواده هـا  از 

بهزیسـتی  ادارات  بـه  مراجعـه  بـا  جـاری 

شـهر محل سـکونت خود نسـبت بـه بینایی 

سـنجی آنـان اقـدام کننـد.

افزایش مسوولیت های اجرایی 
زنان در کردستان

غربالگری بینایی سنجی 
بیش از ۵۸ هزار کودک 

کردستانی

بروزرسانی امکانات از ارکان سند تحول قضایی است

 رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان کردسـتان گفـت: تولیدات 

کردسـتان  اسـتان  در  کشـاورزی 

بـا  انقـالب  از  قبـل  بـه  نسـبت 

رشـدی چنـد برابـری مواجه شـده 

و سـاالنه حـدود سـه میلیـون تـن 

انـواع محصوالت تولید می شـود.

به گزارش مهر محمد فرید سـپری 

کردسـتان  اسـتان  کـرد:  اظهـار 

در  مالحظـه ای  قابـل  پیرشفـت 

در  کشـاورزی  بخـش  تولیـدات 

مقایسـه بـا قبـل از انقالب داشـته 

و اکنـون در زمینـه تولیـد نشاسـته 

و پروتئیـن بـه جایگاه ویـژه ای در 

کشـور رسـیده اسـت.

وی افـزود: دو درصـد از اراضـی 

کشـور در این اسـتان وجود دارد و 

هفت درصـد روان آب هـای ایران 

در کردسـتان جریان دارد.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

نشـان  خاطـر  کردسـتان  اسـتان 

از  یکـی  کردسـتان  کـرد: 

در  کشـور  مسـتعد  اسـتان های 

حـوزه کشـاورزی اسـت و رشایط 

الزم بـرای توسـعه ایـن منطقـه بـا 

محوریـت کشـاورزی مهیاسـت.

در  متأسـفانه  افـزود:  سـپری 

اسـالمی  انقـالب  از  قبـل  دوران 

توجـه  مـورد  ظرفیت هـا  ایـن 

از  بسـیاری  و  بـود  نگرفتـه  قـرار 

کشـاورزان کردسـتانی در فقـر و 

داشـتند. قـرار  محرومیـت 

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان کردسـتان اعـالم کـرد: بـه 

ایـران  اسـالمی  انقـالب  برکـت 

شـاهد تحولـی شـگرف در حـوزه 

کشـاورزی اسـتان هسـتیم و ایـن 

روند توسعه ای همچنان ادامه دارد.

بـا  کردسـتان  افـزود:  سـپری 

بهـره  هـزار  از ۱۱۳  منـدی  بهـره 

بردارسـاالنه یـک میلیـون و ۲۵۰ 

تحـت  اراضـی  هکتـار  هـزار 

کشـت، ۷۵۰ هزار هکتار زراعت، 

۴۵ هـزار هکتـار باغـات و حدود 

سـه و یـک دهـم میلیـون واحـد 

دامـی را مدیریـت می کنـد کـه در 

مجمـوع دو میلیـون و ۹۰۰ هـزار 

تن محصـوالت کشـاورزی تولید 

می کنـد. وی خاطرنشـان کـرد: با 

برنامـه ریـزی های انجام شـده در 

انـداز تولیـد محصـوالت  چشـم 

بـه  دسـتیابی  اسـتان  کشـاورزی 

پنـج و نیـم میلیـون تـن را دنبـال 

. می کنیـم

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

کـرد:  اعـالم  کردسـتان  اسـتان 

اکنـون مقـام دوم در خریـد  هـم 

گنـدم بـه اسـتان اختصـاص دارد 

تنهایـی  بـه  کردسـتان  هرسـاله  و 

۱۰ درصـد گنـدم کشـور را تولیـد 

. می کنـد

تولیـد  لحـاظ  از  افـزود:  سـپری 

تولیـد  اول  مقـام  مـرغ،  گوشـت 

در غـرب و شـامل غرب کشـور و 

رتبـه ۹ کشـور را داریـم و سـاالنه 

نزدیـک بـه ۱۱۰ هزار تن گوشـت 

مـرغ در اسـتان تولیـد می شـود.

وی اظهار کـرد: ۴۰ درصد از ۱۱۰ 

هـزار تـن تولیـد این محصـول در 

اسـتان مـرصف و مابقـی به سـایر 

اسـتان ها صـادر می شـود.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان کردسـتان در ادامه سخنان 

خـود بـه تولیـد سـاالنه ۳۲۰ هزار 

تن سـیب زمینی در اسـتان اشـاره 

ایـن  تولیـد  در  گفـت:  و  کـرد 

محصول اسـراتژیک نیز از جمله 

پنـج اسـتان برتر کشـور هسـتیم.

سـپری اظهار داشـت: میزان تولید 

محصوالت زراعی در شـش سـال 

اخیـر از یـک میلیـون و ۴۱۸ هزار 

تـن به دو میلیـون و ۱۵۰ هزار تن و 

محصوالت باغـی از ۲۴۰ هزار تن 

به ۳۴۰ هزار تن رسـیده اسـت و در 

تولیـد محصوالتی همچـون توت 

فرنگـی رتبه اول کشـوری را داریم.

کردسـتان مقـام اول مکانیزاسـیون 

کشـاورزی ایـران را دارد

مبحـث  در  کـرد:  اعـالم  سـپری 

کشـاورزی  بخـش  مکانیزاسـیون 

تـا قبـل از انقـالب ظرفیـت نیـم 

دهـم اسـب بخـار را داشـتیم کـه 

امـروز ایـن مهـم بـه ۲/۲ اسـب 

بخـار در کشـور رسـیده اسـت و 

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

تولید ساالنە حدود ۳ میلیون تن محصوالت کشاورزی در کردستان

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج:

20 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل درون 
شهری سنندج نوسازی شد

سه طرح عمران شهری در سنندج به بهره برداری رسید

ــار و  ــل ب ــل و نق ــازمان حم ــس س ریی

ــر،  ــنندج از تعمی ــهرداری س ــافر ش مس

دســتگاه   ۲۰ نوســازی  و  بازســازی 

ــل درون  ــل و نق ــاوگان حم ــوس ن اتوب

جــاری  ســال  ابتــدای  از  شــهری 

تاکنــون خــرب داد و گفــت: از ایــن 

تعــداد ۱۰ دســتگاه اتوبــوس اســکانیا، 

و ۶  بنــز ۴۵۷  اتوبــوس  دســتگاه   ۴

ــت. ــوده اس ــوس ۳۵۵ ب ــتگاه اتوب دس

بــه گــزارش ایســنا امیــر جمشــید نــژاد 

گفــت: از مهمریــن عوامــل در کاهش 

بــار ترافیکــی در ســطح شــهر توســعه 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اســت.

وی افــزود: بــه واســطه شــیوع ویــروس 

کرونــا و عــدم اســتفاده شــهروندان 

از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 

ــوس  ــاوگان اتوب ــوط ن ــیاری از خط بس

در ســالجاری  ایــن ســازمان  رانــی 

ــود. ــال ب غیرفع

وی عنــوان کــرد: در همیــن راســتا 

و  نوســازی  دســتورالعمل  براســاس 

بازســازی بخــش خصوصــی از ســوی 

دهیــاری  و  شــهرداری ها  ســازمان 

هــای کشــور نســبت بــه تهیــه قطعــات 

یدکــی مــورد نیــاز از محــل کمــک 

ــد. ــدام ش ــت اق دول

وی از تعمیــر، بازســازی و نوســازی 

ــل  ــاوگان حم ــوس ن ــتگاه اتوب ۲۰ دس

و نقــل و عمومــی درون شــهری از 

ــرب  ــون خ ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س ابت

داد و گفــت: از ایــن تعــداد ۱۰ دســتگاه 

اتوبــوس اســکانیا، ۴ دســتگاه اتوبــوس 

ــوس ۳۵۵  ــتگاه اتوب ــز ۴۵۷ و ۶ دس بن

ــت. ــوده اس ب

 ۸۰ تعــداد  افــزود:  نــژاد  جمشــید 

بخــش  دو  در  اتوبــوس  دســتگاه 

 ۴۹ شــامل  دولتــی  و  خصوصــی 

 ۳۱ و  دولتــی  بخــش  در  دســتگاه 

در  خصوصــی  بخــش  در  دســتگاه 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومی ســنندج 

داشــتند. فعالیــت 

ــداد در  ــن تع ــرد: از ای ــح ک وی ترصی

بخــش دولتــی ۲۶ دســتگاه و در بخــش 

خصوصــی ۲۰ دســتگاه اتوبــوس فعال 

ــارض از ۱۸  ــال ح ــود دارد و در ح وج

خــط ســازمان ۱۰ خــط فعــال اســت.

ــل و  ــازمان حم ــرد: س ــح ک وی ترصی

نقــل بــار و مســافر شــهرداری ســنندج 

ــری  ــه بازنگ ــبت ب ــاری نس ــال ج در س

ــاز  ــه خطــوط ســازمان براســاس نی کلی

ــی  ــای مردم ــت ه ــنجی و درخواس س

ــدام کــرده اســت. ــز اق نی

رییــس ســازمان حمــل و نقــل بــار 

و مســافر شــهرداری ســنندج ابــراز 

امیــدواری کــرد: بازنگــری خطــوط 

نوســازی  و  بازســازی  همچنیــن  و 

ــاوگان حمــل و نقــل  ــوس هــای ن اتوب

ــه افزایــش  عمومــی درون شــهری زمین

کیفیــت خدمــت رســانی و رضایتمندی 

ــت. ــرده اس ــم ک ــهروندان را فراه ش

بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر ســه طــرح عمــران 

عمومــی  حمل ونقــل  پایانــه  شــامل  شــهری 

میــدان آزادی، ســاماندهی بلوارانتظام و بلوارســاحلی 

بهره بــرداری شــد. 

 بــه گــزارش ایرنــا، آییــن بهره بــرداری از ایــن طرح هــا 

بــا حضــور ابراهیــم زارعــی معــاون سیاســی وامنیتی 

ــی  ــنندج و جمع ــهردار س ــتان، ش ــتاندار کردس اس

دیگــر از مســووالن اســتان برگــزار شــد.

شــهردار ســنندج در آییــن افتتــاح ایــن طرح هــا اظهار 

ــازی  ــش و روانس ــتای کاه ــال در راس ــت: امس داش

ترافیــک و بــه دلیــل عــرض کــم  خیایان هــای منتهــی 

بــه خیابــان آزادی بــا اداره آمــوزش و پــرورش و 

ــوار  ــه منظــور تخریــب دی ــه ب اوقــاف و امــور خیری

ــوار  ــمتی از دی ــرورش و قس ــوزش و پ ــاختامن آم س

دبیرســتان تیزهوشــان در خیابــان مولــوی توافقاتــی 

انجــام شــد.

حشــمت الله صیــدی افــزود: در همیــن راســتا 

ــوی، فلســطین،  ــات تعریــض خیابانهــای مول عملی

پاســداران و احــداث پایانــه حمــل ونقــل عمومی در 

میــدان آزادی در زمینــی بــه مســاحت ۲ هــزار و ۱۰۰ 

مرمربــع آغــاز شــد.

وی گفــت: احــداث پایانــه حمــل 

ونقــل عمومــی در میــدان آزادی در 

ــته  ــک هس ــازی ترافی ــش و روانس کاه

ــزایی  ــر بس ــهر تاثی ــطح ش ــزی س مرک

داشــته و ایــن طــرح زمینــه رضایتمندی 

نــاوگان  راننــدگان  و  شــهروندان 

ــت. ــرده اس ــم  ک ــیرانی را فراه تاکس

شهردارســنندج  افــزود: در راســتای 

ــای  ــاماندهی بلواره ــرح س ــرای ط اج

ســطح شهر،امســال شــهرداری منطقــه 

بلــوار  ســاماندهی  عملیــات  ســه 

ــع  ــزار مرمرب ــرد و ه ــاز ک ــام را آغ ــاحلی و انتظ س

ــنگفرش  ــع س ــر مرب ــزار م ــار ه ــبز، چه ــای س فض

و نصــب روشــنایی و مبلــامن پارکــی در بلــوار 

ــد. ــام ش ــاحلی انج س

ــردد  ــهیل در ت ــور تس ــه منظ ــت: ب ــار داش  وی اظه

وســایل نقلیــه عملیــات تعریــض ۲ و نیــم کیلومــر 

از ضلــع غربــی بلــوار ســاحلی هــم آغــاز شــده کــه 

حــدود یــک کیلومــر از آن بــه امتــام رســیده و مابقی 

آن بــا مســاعد شــدن هــوا انجــام خواهــد شــد.

صیــدی افــزود: در راســتای ســاماندهی بلــوار انتظام 

ــزار  ــبز و ۶ ه ــای س ــع فض ــر مرب ــزار م ــم ۱۸ ه ه

مــر مربــع  فــرش پیــاده رو در بلــوار انتظــام احــداث 

شــد.

دیگــر  ســاماندهی  عملیــات  کــرد:  اعــالم  وی 

ــهرداری  ــتور کار ش ــهر در دس ــطح ش ــای س بلواره

مناطــق اســت و امیداوریــم بتوانیــم بــا ســاماندهی 

و زیباســازی بلوارهــای ســطح شــهر گام مهمــی در 

ــم. ــهروندان برداری ــدی ش ــت رضایتمن جه

بیناییسنجی

دوخبرشهرداریسنندج

استاندارکردستان:

بهتـاش خانی آباد بـا اشـاره بـه هزینه 

بـر بـودن تجهیـز آزمایشـگاه گفـت: 

برای تجهیز آزمایشـگاه، بخش اداری 

و سیسـتم تاسیسـاتی سـاختامن نیـاز 

بـه اعتباراتـی داریـم کـه امیدواریم با 

کمـک مسـووالن تامین شـود.

وی یـادآور شـد: اگـر رشایطـی پیش 

بیایـد کـه اجسـاد بیشـر از تعـداد و 

آرامـگاه  در  ترشیـح  سـالن  ظرفیـت 

سـالن  بـه  باشـد  محمـدی  بهشـت 

ترشیـح سـاختامن جدید انتقـال داده 

می شـود.

از  قبـل  کـرد:  اضافـه  خانی آبـاد 

شـیوع کرونـا سـالن ترشیـح را که در 

سـاختامن پزشکی قانونی و در داخل 

شـهر قرار داشـت بـه آرامگاه بهشـت 

انتقـال دادیـم کـه اگـر آن  محمـدی 

در  انجـام منی شـد می توانسـت  کار 

ابتـالی افـراد به کرونـا تاثیـر بگذارد.

معـاون رییـس جمهور در جریان سـفر 

یـک روزه به کردسـتان نسـبت بـه آینده 

حضور اجتامعی زنان در اسـتان اظهار 

امیـدواری کـرد و آینـده آنـان در در این 

عرصـه بسـیار روشـن توصیـف کـرد. 

بـه گـزارش کرد پـرس معصومـه ابتکار 

زنـان کُرد آنـان را انسـان هایـی صبور، 

تـالش  پـر  بسـیار  و  هرنمنـد، عاشـق 

توصیـف کـرد و گفـت: تـالش هـای 

کُـرد در عرصـه هـای مختلـف  زنـان 

اجتامعی سـتودنی اسـت و با توجه به 

تـالش هایـی که از آنان شـاهد هسـتیم 

آینده آنان را در اسـتان بسیار روشن می 

بینیـم.  وی افـزود: وقتـی تـالش هایی 

با نیـت خالـص انجام شـود نتیجـه آن 

دسـتاوردهای غیـر قابل انـکار خواهد 

در حـوزه  هـا  تـالش  ایـن  مـا  و  بـود 

فعالیت زنان در اسـتان کردستان شاهد 

هسـتیم.  وی با اشـاره به اینکه در حوزه 

ورود زنـان بـه عرصـه هـای مختلـف 

مدیریتـی تـا مـرداد امسـال شـاهد وارد 

شـدن 8 هـزار زن به این عرصه هسـتیم 

گفـت: ایـن رونـد غیـر قابل بازگشـت 

اسـت و امیدواریـم ایـن میزان تـا مرداد 

سـال آینده به شـکل فراینده ای افزایش 

یابـد.  معصومـه ابتـکار در یـک سـفر 

یک روزه به کردسـتان در شورای برنامه 

ریزی اسـتان و برخـی برنامه های دیگر 

از جمله نشسـتی بـا زنان رشکـت کرد. 

زنان

کردستان صبور،  زنان 
هنرمند، عاشق هستند

مقام اول کشـوری به اسـتان کردسـتان 

دارد. اختصـاص 

اسـتان  موفقیـت  کسـب  از  وی 

کردسـتان در تجهیز اراضی کشاورزی 

خـرب  آبیـاری  نویـن  سیسـتم های  بـه 

اجـرای  راسـتای  در  گفـت:  و  داد 

از  قبـل  آبیـاری  نویـن  سیسـتم های 

انقالب هیـچ اقدامی انجام نشـده بود 

امـا امـروز ۵۸ هـزار هکتـار از اراضی 

اسـتان یعنـی ۴۰ درصد اراضـی آبی به 

سیسـتم های نوین آبیاری بـا بهره وری 

بـاال مجهـز شـده اسـت.

سـپری بـا اشـاره بـه بهـره گیـری از از 

ارقـام پربازده و کـم آب بر محصوالت 

در بخـش کشـاورزی گفـت: در چند 

سـال اخیـر در زمینـه تولیـد و تأمیـن 

بـذر، پنـج رقـم گنـدم آبـی و ۹ رقـم 

گندم دیم در اسـتان کشـت می شود و 

ایـن در حالی اسـت که تا چهار سـال 

پیـش تنهـا دو رقـم گنـدم در اسـتان 

کشـت می شـد.

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 

اسـتان کردسـتان خاطرنشـان کرد: در 

حـال حـارض ۳۰ هـزار تـن گوشـت 

قرمـز در اسـتان تولید می شـود که ۱۴ 

هـزار تن مـرصف داخل بـوده و مابقی 

بـه سـایر اسـتان ها صـادر می شـود.

سـپری اظهـار کرد: بـا بهره بـرداری از 

سـدهایی کـه در کردسـتان در دسـت 

احـداث اسـت امـکان افزایـش تولیـد 

محصـوالت کشـاورزی فراهم خواهد 

شـیالت  بخـش  تولیـدات  و  شـد 

نیـز رشـد قابـل مالحظـه ای خواهـد 

داشـت.

اظهـار  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 

توسـعه  محـور  کشـاورزی  داشـت: 

خـدوم  نیروهـای  و  بـوده  اسـتان 

جهـاد کشـاورزی بـا تـالش و همتـی 

کـردن  بالفعـل  بـرای  مضاعـف 

ظرفیت هـای کردسـتان در ایـن عرصه 

کـرد خواهنـد  تـالش 
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بە کردنەوەی کتێبی کەس خۆی بۆ 

دەقێک  لەگەڵ  ئێمە  ناکرێ  تەرک 

کە هاوچەشنی  ئەبینەوە  ڕووبەڕوو 

جیدی  دەقی  ئەڵێ:  پرۆستە  وتەی 

وایە  پێم  ئەخولقێت.  دۆزەخدا  لە 

کتێبی کەس خۆی بۆ تەرک ناکرێ 

جیهان  بۆ  کافکاییەوە  ڕوانینێکی  لە 

ئەوەمان پێ ئەڵێت ئەگەر”یوزف کا” 

بووە.  نەکراو  گووناحێکی  تووشی 

کتێبە  لەم  نەکراو  گووناحی  لێرەدا 

جیهانی  لە  بوونە  دەرباز  شێعرەدا 

کاپیتاڵ/ هەستی یان هەر شتێک کە 

پێوە  هەستیدا  لە  مالکانەی  ژێستی 

گیراوە و وەک ئەمرێکی نەخوازراو 

هەموو مروڤێکی کۆمەڵگای تووشی 

وەحشیانە  و  دڕەندە  جیهانێکی 

کردووە.

بە ساکاری ناکرێ بڵێین شاعیر هەوڵ 

ئەدات لە ئەزموونگەرایی هەڵ بێت 

زیستی  جیهان  ئەزموونی  بەڵکوو 

نینۆکێکی  سەرە  هێندەی  شاعیر  

لەسەر  ئەزموونگەلە  ئەو  لەهەموو 

جیهان و دۆخی ژیکراوی مرۆڤ لە 

جەستەی پەیکەرێکدا کۆ کردۆتەوە؛ 

هەر بۆیە دەقەکەی لە ئەزموونکردنی 

نابێ.  دەرباز  ئێستاش  و  ڕابردوو 

لەسەر  بەشێک  بۆ  پێویستە  پێموایە 

خۆی  کەس  رشۆڤەی  و  خوێدنەوە 

ئەزمونی  ئەبێت  ناکرێ  تەرک  بۆ 

سوژەی  لە  ئەزموون  ویرانیی 

ئاگامبێنەوە  ڕوانگەی  لە  مۆدڕێرندا 

تاوتوێ بکرێ.

“اخالق  کتێبی  لە  ئادۆڕنۆ  تئۆدۆر 

دەست  ڕەستەوە  بەم  صغیر” 

پێئەکات:

ژیان زیندوو نییە )ئادۆڕنۆ مەبەستی 

کە  ئەژین  جیهانێکا  لە  ئەوەیە 

و  شڵەژان  تووشی  هەمووکەس 

ئەرزشی  ژیان  چیر  و  بووە  وێرانی 

ئەوەی نییە ناوی برنێت ژیان، ژیانی 

مرۆڤ  نییە  ئەوەی  بایەخی  ئەمڕۆ 

و  شەڕ  لە  پڕە  کە  ژیانێ  بژیت.( 

نەهامەتی و سەرگەردانی و برسییەتی 

تەقینەوەی  دیکەوە  الیەکی  لە  و 

فەرهەنگی  کەرەستەیەکی  هەموو 

ستاتیکی  ئەزموونی  دواکەوتنی  و 

)زیبایی شناسی( کە تەنیا بۆ تێپەڕینی 

ژیانی مرۆڤ تووشی تەنەزوول بووە 

بابەتێکی مرۆیی و  لە هەر  و خاڵیە 

ئادۆڕنۆ  ڕەستەیەی  ئینسانی.ئەو 

کۆتایی  خاڵی  یان  مەرگ  بەمانای 

ژیان نییە. ئەزمونی ویرانیی ئەزموون 

الی ئاگامبێنیشەوە بەمانای زەواڵ و 

لەناوبردنی تێگەیشنت نییە.

ئەو  و  دێت  وە  چییە  لە  ئەزموون 

چین؟  بووە  وێران  کە  ئەزموونانە 

ئەزموونێکە  مەبەستی  ئاگامبێن 

بێ  بە  و  شەخسییە  و  زیندوو  کە 

ئەویر )دیگری( لە سەردەمی ئێمەدا 

به   . دراوە  پێ  بایەخی  کەمرین 

ئەزموونی  مەبەستی  پێچەوانەوە  

ئەو  یان  )ئۆرجیناڵ(  یەکەم  دستە 

نەوە  کە  ژیان  سەرەکیەی  جوهەرە 

گەیشتووە  بەمرۆڤ  نەوە  دوای  لە 

نییە. ئاگامبێن پێی وایە تایبەمتەندیی 

دانی  لەدەست  سەردەمی هاوچەرخ 

ئیمکانی ئەزموونە. ژیانی دووپاتەیی 

کارێکی  دواکەوتوویی  و  ئیبتزال  و 

وەک  مەسئەلەیەک  هەر  کردوە 

ئەزموون  خۆی  جوهەرەی  خودی 

تێپەڕ  ئەکرێ  تەنیا  بەس   ، نەکرێت 

بکرێ.له سەر ئەساسی ئەم تێڕوانینە 

و  کردن  ئەزموون  ئیمکانی  پێیوایە 

گێڕانەوەی ئەزموونەکان و ئیمکانی 

زەوت  مۆدێڕن  مرۆڤی  لە  نووسین 

کراوە..

Ia museificazione del mondo۱ 

مووزەسازیی جیهان:

جیهان بووە بە مووزە و هەمووشتێک 

پیشاندەری نامومکین بوونە. بەبڕوای 

پەیوەندیی  ئەزموون  فەقری  بنیامین 

یەکەمی جیهانییەوە  شەڕی  بە 

ژیانی  پێیوایە  ئاگامبێن  بەاڵم  هەیە، 

مڕۆڤی  ڕۆژمەڕەی  و  دووپاتەیی 

ئێستا ئیبتزال/ ژیانێکی یەک نەواخت 

کارەسات  بە  پێویستی  کە  نابەدڵە  و 

کارەساتە.  خۆی  خودی  و  نییە 

لە  پڕە  ژیان  لەکاتێکا  ئەوەیە  پرس 

ئەتوانین  چۆن  کارەسات  و  ڕووداو 

ئەزموون  شتێکامن  دیسان  بڵێین 

ژیانی  کوێی  لە  ڕووداو  نەکردووە؟ 

بنیامین  ئەزموون؟  ئەبێتە  ئێمەدا 

لەیەکێک لە وتارەکانی

ئەنووسێت:  وفەقر”  “ئەزموون 

کە  نییە  مانایه  بەو  ئەزموون  فەقری 

ئەزموونێکی  حەرسەتی  مرۆڤەکان 

زیاتر  بەڵکوو  هەیە.  تازەیان  و  نوێ 

قەفەسی  لە   خۆیان  ئەدەن  هەوڵ 

ئەزموون دەرباز بکەن. .

ــ   ناکرێ  تەرک  بۆ  خۆی  ٭کەس 

ئەمرێکی ئەزموون کراو و نەکراو!

بە  هەوڵئەدات  کتێبەدا  لەم  شاعیر 

سیالی  زدایی-زمانێکی  ئاشنایی 

خەتی-بە گێڕانەوە بە تەسویرگەلێکی 

بکر و زمانێکی تایبەت ئاماژە بکات 

مۆدێڕندا. شێعری  لە  ئەزموون  بە 

لەم رێگەوە و لەم قەیرانی ئەزموون 

جێگە  مۆدێڕن  شێعری  کردنەدا 

ئەکات. پتەوتر  خۆی  پێگەی  و 

بەدیلێ  بە  ئەکات  ئەزموون  شێعر 

بۆ زیندووبوونەوەی خۆی و هەوڵ 

ئەمرێکی  کردنی  کردەیی  بە  بۆ 

باردۆخەدا  لەم  نەکراو.  ئەزموون 

بۆ  نوێدا  ئوبژەی  دوای  بە  گەڕان 

نییە.  ئەزموون  هێنانی  دەست  بە 

بەڵکوو پێداگری کردنە لە کسووف 

و تەعلیقی ئەزموون کردن. )ئەمری 

ئەزموونی  ناتوانین  کە  شتێکە  نوێ 

بکەین( و بە واتا دەقیقە کانتییەکەی 

پاش کۆگیتۆییە.  نەکراوی  ئەزموون 

لەم وەزعییەتەدا کە مرۆڤ لەئیمکانی 

خەلع  سوننەتی  کردنی  ئەزموون 

کراوە، پەنا ئەبات بۆ ئەزموون کردنی 

ئەتوانێ  کە  ئەزموونێک  ویرانیی 

دەستی پێی بگات.

لەشێعری یەکەمدا:

خوایە ئەم هەمووە منە   کێم؟

من ئەڵێم:

کەس خۆی بۆ تەرک ناکرێ و

لە بێ خۆییەکا وەیالنە

بەاڵم من ئەڵێم…

دێکارتی  فەلسفەی  هاوردنەوەی 

بە  ــ  هستم  پس  می اندیشم  من  ــ 

تەکسیری منەکان ئانتی دێکارتییەکی 

جوانە لە شێعری یەکەمدا

شوناسی  قەیرانی  ٭فلۆرا_مارکۆ_ 

مۆدێڕن

شوناسی مۆدێڕن قاییل بە جیاوازییە 

بە  ئەبەخشێ  مانا  رێگەوە  لەو  و 

کۆمەڵگا.ئەگەرچی  گشتییەتی 

تاکەکەسی  ڕوانگەی  لە  شوناس 

بەاڵم  شەخسییە؛  ئەمرێکی  خۆیەوە 

بە دیوێکی تردا ئەمرێکی  لەراستیدا 

بەکومەڵگا  تێکاڵوە  و  کۆمەاڵیەتییە 

لە  زەینییەکان  نێوان  موناسباتە  و 

لە  واتە   ، گێڕانەوەدا  چوارچێوەی 

شەخسێکا  یان  تاک  هەر  پەیکەری 

لە  هەر  بابەتە  ئەبێت.ئەم  کۆبەند 

“من می شناسم”دکارتی تا سووژەی 

بە  بەاڵم  بووە.  شێوەیە  بەم  هورسل 

و خۆی  یادکردنی خولق  لە  بەهای 

بوون  بە  یان  سووژە  کۆمەاڵیەتی 

مۆدێڕن  مرۆڤی  “ئەویر”ێکدا  لەناو 

چونکە  ئەبێت  دڵەڕاوکێ  تووشی 

یان  هەڵئەبژێریت  دروست  نازانێت 

هەیە  دروستی  شوناسێکی  هەڵە! 

خۆیا  لەگەڵ  شوناسە  ئەو  نا!  یان 

و  جیاوازی  نا!؟   یان  هەیە  تەبایی 

کە  سوژەکانە  شوناسی  پارادۆکسی 

هووشیار  سوژەی  ئەدات  پیشانی 

دکارتی  دڵنیای  لەخۆ  ــ   وزیرەکی 

بەسەر  نەگریسی  بەاڵیەکی  چە  ــ 

باردۆخی مرۆڤی سەردەمدا هێناوە. 

بودلر  وەک  مۆدێڕنیتە  لە  هەڵهاتن 

مرۆڤ  جار  هەزار  ڕۆژێ   : ئەڵێت 

ئەخاتە ناو بارۆدۆخێکی نەخوازراو 

خیاڵگەلێکی  ڕووبەرووی  کە 

بەدوای  ڕۆژ  هەر  و  ئەکات  تازەی 

مرۆڤی  تازەترەوەیە.  شوناسێکی 

بەدوای  لەوەیکه  پێش  مۆدێڕن 

لەدەست  شوناسی  نوستالژی 

؛سەرقاڵی  بگەڕێ  خۆیا  چووی 

شوناسەکانییەتی. بوونی  ناجێگیر 

مۆدێڕن  مرۆڤی  ئەڵێ  هیدیگر  وەک 

سەقام  خۆیدا  لەجێگەی  هیچکات 

خانە  بێ  هەمووکات  و  ناگرێت 

وماڵە.

پارچە  سەر  لە  دیکە  منوونەیەکی 

پارچە بوونی شوناسی تاکی مۆدێڕن 

لە  کە  زمانناسانەیە  ڕوانینێکی 

سەرەتای سەدەی بیستەما پێکهات. 

بە  زمانناسانەیه  روانینی  جۆرە  ئەو 

)مرکز  سەنتەر  بردنی  ناو  لە  سەر 

شکڵی  سووژەکانەوە  زدایی(ی 

کەس  هیچ  کە  وابوو  پێیان  گرت. 

نییە  خۆی  گوزارەکانی  “مولف”ی 

داهێنەریی  و  ئەهێنێت  بەکاری  کە 

خۆمانین  وابێت  پێامن  کە  ماناکان 

ئێمە  پێیە  بەو  وەهمە.  تاڕادەیەک 

جێگیرین  زمانا  چوارچێوەی  لەنێۆ 

منادینی  ساختارگەلێکی  ناو  لە  و 

کۆمەاڵیەتیا کە پێشر لە ئێمە بوونی 

ساختارێکی  وەک  زمان  و  بووە 

کۆمەاڵیەتی نەک تاکەکەسی منایش 

بووە. بوونی  لەئێمە  پێش  ئەکات 

بەواتایەکی تر نووسین یان قسەکردن 

بەمانایەکی جیاواز وتایبەتی داهێنان 

و هێناونەوەی ئەندێشە شاراوەکانی 

ئەکتیڤ  بەمانای  نین.بەڵکوو  ئێمه 

کە  ئێمەیە  مانایی  دەسەاڵتی  بوونی 

شێعریەوە  سۆنگە  لەو  یان  پێشر 

کەمر  یان  پێنەکراوە  کاری 

بۆیە  کراوە.هەر  سەر  لە  کاری 

یەک  گوزارشتی  جیهان  ئۆبژەکانی 

ئۆبژەدیاریکراو نین. بەڵکوو لەسەر 

ئەساسی قەراردادە نیشانەناسانەکان 

شکڵیان گرتووە. رۆشنر بڵێم شاعیر 

بە تایبەت لەم دەقەدا ئانتی مێعامر و 

مێعامری قەردادە زمانییەکانە.

بەیانی دەرکی ناگاتە هیچ ڕەنگێک و

کار ئەخانە جانتای پیاوێکەوە

دەستییەوە  بە  ماندوویی  شەوانە 

ناشۆرێ

نەوەک مردنی کاڵ بێتەوە…

میرۆپۆمل نووچ ئەدا

پێچی  تەختەکەما  لە  ئوتوبان 

تێکەوتووە و

تاریکم

تا ئەو پەڕی بێداری بەش ئەکا

فلۆرا چێ بڵێم؟

قسەم ئەتوانێ

کفری کارمەندێک بێ

لەدوایین قەتار جێاموە

ئەتوانێ پێرەمێردێ بێ

شێرپەنجە پەڕیبێتە کۆڵی و

عارەق لەحەرسەتی بێتە خوارەوە…

بە  دیکە  منوونەی  دەیان  و  ئەمانە 

لە جهانی  دەم الرکردنەوە  چاشنیی 

تەسویری و زمانیی به عورف ئاشنا 

بۆ  خۆێ  کەس  کتێبی  شوناسی 

تەرک ناکرێ ــ یە.

٭عەشق و فلۆرا

واتایی  کایەی  یارمەتیی  بە  شاعیر 

کە کایەیەکی پەسا زمانییە سەرقاڵی 

عەشقە  داڕشتنەوەی  نوێ  لە  سەر 

لە  وەرزێکە  رەمبۆ   وەک  و 

جەهەنەمی گوومانەکانا٭

واتە  دووەم  بەشی  لە  بۆیه   هەر 

بۆ  خۆی  کەس  فلۆرای  شێعری 

جیاوازتر  و  قووڵر  ناکرێدا  تەرک 

ناکات.  و  ئەکات  عەشق  بە  ئاماژە 

بەدیۆ.  ئالێن  مۆرکی  بە  عەشقێک 

لەم کتێبە شێعرەدا بەرجەستە بوونی 

مۆدێڕن  ژیانی  نوێیەکانی  کەرەستە 

و  بەزەیی  بێ  کاپیتاڵی  جیهانی  و 

ئەکرێت  رێکالمی بەدی  خێرایی 

هەموو  تێپەڕاندنی  زوو  سیامی  بە 

شتێکەوە. ئەو خێراییە زیاتر بەدیۆییە 

قەیران  لە  عەشق  وایە  پێی  بەدیۆ   .

لە  ئەیناسین  کە  عەشقێک  دایە. 

گرایە. مەسەرف  مۆدێڕندا  دونیای 

و  گرایی  لەزەت  لە  شێوەیەکە 

ئەمانە.هەروەها  و  ئەمن  عەشقێکی 

پێی وایە عەشقی ڕاستەقینە ریسک 

و خەتەر ئەکا و پەراوێز و سەنگەری 

ئەمن دروست ناکات.

لە شێعری فلۆرادا شاعێر بە رێگەی 

بە  سادە  پاژێکی  کردنی  سنجاق 

ئەترسێت.  کردن  خەتر  لە  رواڵەت 

وەک بێهەوێ ترسی لە دەست دانی 

بکات.  بەرجەستە  هەمووشتێک 

لەحنە  ئەو  بەس  راستیدا  لە  بەاڵم 

سادەیە قوالبێکە بۆ تووڕدانە ناوەوەی 

ئێپیستمە  و  فەزا  نیو  لە  خوێنەر 

و  دەقەکەدا  ناوی  ناتەواوەکانی 

و  واتایی  عورفی  دژە  پالنێکی 

و  زیستکراو  پێشر  دژی  لە  زمانیە 

لەمسکراوەکانی خوێنەر.

فلۆرا

تۆ بی ئەو خواتە

درەنگ مەبە

با هەناسەم بەفری لێ بچێتەوە و

درەختەکان

سێبەریان بشکێتە سەر ئەم دێڕانا

خێراکە مردم

چاوەڕێتم فلۆرا

پاشان رەوایەتی ناو هۆتێلێک :

یەکێک لە جانتادایە و

ئەویریان

شەوەکانی لە هۆتێلێکا

پووری ژوورەکەی دێنێتە گریان … 

ئەنقەست  بە  شاعیر  راستیدا  لە  کە 

ناو  ئەتباتە  ئینیەوە  زووم  رێگەی  لە 

هۆتێلەوە و لە رێگەی زووم ئاوتەوە 

بە وتنی:

بڕوانن!

ئەم سینیۆرە داماوەش

درەنگا  ویرینێکی  له  چاکلێتەکانی 

تواونەتەوە و …

ئەکرێ بڵێین خاڵی جەوهەری بردن 

و  ناتەواو  فەزای  نێوان  لە  بەردانە  و 

رەوایەتی ناتەواوە کە لە نەفسی خۆیا 

دژە فەزا و دژە رەوایەتە ، چونکە ئیزن 

و  بگرێ  بیچم  شتێک  هیچ  نادات 

بڵێین  ئەتوانین  لێرەوە  ببێ.  کامل 

جیهان  ئەزموون،  عەشق،  بە  ئاماژە 

زیست و وێنە رۆژانەییەکان ئەکات 

و ناکات

جێی  ئەتوانێ  شت  زۆر  هەروەها 

ئاماژە بێت وەک کایە ، و ئایرۆنی لە 

کتێبی کەس خۆی بۆ تەرک ناکرێ:

ئەم حوزنە

کونی خێمەیەکە

بەسەر شەوگاری سەرپێڵییەکا

خۆی و خواشی تیا لەرزاون

تووند نەڕۆین

ئەسپێکی ڕۆمییە

حیلە وسواری

لە قوستەن تەن تەن /تەنیا

دواکەوتووە.

بە  زمانی  وکایەی  ئایرۆنی  لێرەدا 

لە  تەنیا بەس  وشەی قوستەنتەنیه و 

گوریزیی  عورف  و  شێتی  رێگەی 

دێڕە  کە  هەیە  ئیمکانی  زمانییەوە 

شێعرێکی وەک :

لە قوستەن تەن تەن / تەنیا

داکەوتووە…

شاعێری بەرەی چواری پێ ئەساوێتە 

دیکەدا  شاعێرەکانی  نەداری  و  دار 

کە زمانی بە عورف و قەرداد زنجیر 

کراوە!

یان:

درەنگم وەک قاوەتوون و

مناڵێ لە زەینمەوە بۆ مەدرەسە بچێ

وەک ژنێ

لە تەقینەوە بازاری شاما

دڵی بە زەمبیلەکەیەوە داکەوتبێ

هەروەها:

شین

پەنجەی مناڵیمە

باوکم بە پەلەوە پێی نابێتە سەری و

شەوانە کۆڵێ منەت

بە ئۆتۆمبیلێکی پالستیکییەوە

لە تەنیشت خەوتنام دانێ

زەرد دەردێکە لە گیرفامناو

ئەچەقێ بە جێیەکی مەغریبام

خۆ نامرن

ئێوەیش بڵێن

ماڵ تابووتێکی سەربازه

حاڵ پیاوێکە

لە تەرمێکا

بە حوزنێکییەوە داگیراوە

تەنانەت

ئاهێکیش ناکێشن بە سەر مردنیا

من لە خۆما بڕاوم و

پەرستارێ کە نیمە

پانسامن  ڕەنگەکانەوە  بە  وەهمم 

ئەکات

و  ڕۆند  ئایرۆنیەکی  شام  ٭بازاڕی 

سادەیە لە ئاشوفتەیی کە لە رێگەی 

فێعلی  گەڵ  لە  کردن  تەرکیب 

نا  و  فیزیکی  شتی  دوو  و  داکەوتن 

فیزیکی وەک دڵ و زەمبیل توانیویە 

زمانی  و  ستاتیکی  نوێی  دااڵنێکی 

و واتایی دروست بکات. هەروەها 

“درەنگم وەک قاوەتوون و

مناڵێ لە زەینمەوە بۆ مەدرەسە بچێ”

تەسوێرێکی ئایزنشتاینییە کە منوونە 

سەرانسەری  لە  و هاوچەشنی 

کتێبەکەدا زۆرە.

ئایرۆنییە  پالستیکی  ئوتۆمبیلێکی 

ناخودئاگاهی  بە  ئاماژەیەکە  و 

فەرهەنگیی ئێمە کە ڕەنگە هەموومان 

سەردەمی مناڵیدا  لە  کەرەستەیه  بەو 

گەمەمان کردبێت.بەاڵم بە قوەتر لەو 

بارە ناخودئاگاییە فەرهەنگیە تووڕەییە 

و  هەستی  سەخیفی  گشتیەتی  لە 

ئالبۆمی جهانگەلێکی  کە  بوون 

دەردناکی تێدایە.

یان:

شووشەیەک یان گۆشەیەک

پرس ئەمەیە

تف ڕەحمەت لەبابت شێکسپیێر

شیکسپیێر: ئیرجاعێکی بیرون مەتنیە 

کە بەم شێوە دەم الرکردنەوە و گاڵتە 

کالسیکیی  شاهکارێکی  بە  کردن 

و  ریسک  هیچ  جهانی  ئەدەبیاتی 

تێچوویەکی بۆ شاعێر نیە و بە ئاسانی 

هەمووشتێ  لە  گومان  موازاتی  بە 

بەزەیی بە جهان زیستی تاکە کەسی 

خاڵی  تەنها  و  نایەتەوە  گشتیدا  و 

ژێستی  لە  کردنە  گوزەر  مێغناتیسیی 

زمانی و زەینی و هەر شتێک کە رۆژێ 

بووە؛  پیرۆز  کەسێک  بۆ  رۆژان  لە 

کردن  ئێقرار  بەجۆرێک  ئەکرێ  کە 

لە  نوێکاری و سەر  بوونی  پیرۆز  بە 

نوێ خەلق کردنەوەی ناوزەد بکەین.

سەرچاوەکان:
مووزەسازی جیهان

تجربە_ ویرانی  تاریخ_دربارەی  و  کودکی 
جۆرجۆئاگامنب

درستایش عشق_ٱلن بدیو
اخالق صغیر_آدورنو

ناکرێ_سەالح  تەرک  بۆ  خۆی  کەس 
موحەمەدی

وتار/شیعر

شیعریوهرگێڕدراو

شیعر

قاوەی رشتە نێو کووپەکە

شريی کرده نێو قاوەکە 

قەندی خستە نێو فنجانی شیرقاوەکە و 

بە کەوچکێکی چاخۆری گشتی شێواند

و  هەڵقۆراند  خێرایی  بە  شريقاوەکەی 

کووپی دانا

بە بێ ئەوەی شتێ بڵێت 

داگیرساند جگەرەیەکی 

دووکەڵەکەی ئاڵقە ئاڵقە دایە دەرێ و

سووتوەکەی تەکانده 

نێو ژێرسیگارییەی بەردەستی

بە بێ ئەوەی سەیرم بکات

هەستاسەر پێ و کاڵوەکەی کردە سەری 

قەمسەڵەکەی کرده بەری 

خوڕەم  بە  باران  دەرەوە  لە  ئەوەی  بەر  لە 

دەباری.. 

بەو بارانە لە ماڵ دەرچوو 

بە بێ ئەوەی شتێ بڵێت

بە بێ ئەوەی لێم بڕوانێ

بە هەر دوو دەست سەرم گرت و 

هەتا توانیم گریام ...گریام...

سەردەمێک بوو

پاکی و بەرائەت 

ئاوازی عیشق و ئازادی

مانفيستوی خەونەکانم بوو،

چەند بەیاننامەیەکی حیزبی

کتێبی چەپ و شۆرشگێڕەکان

هەواڵی بە جۆشی دەنگی شۆرش

دیوانی شیعری 

و  رەفیق  و  شێرکۆ  و  پەشێو  و  گۆران  و  نالی 

هەڵمەت 

حەرسەتی سۆزی گۆرانییەکانی داریوش

لە ناو جانتای ئەو دڵە بچووکەم هەڵگرتبوو...

شۆرشگێی  و  چی  چەپی  دەیگوت  دایکم 

چی...

ئەمن هاتیمە کوڕە دەربەدەرەکەم ببینم،

وەنەوشەیەکانی  خەونە  سەفەری  لەوێ  لێرەو 

دەکرد

لە فرمێسکەکانی شارەوە

بە هەنسک و هەناسە ساردەکانی دایکم

سەردانیی ئازارەکانی شاخی برایەکانی دەکردم ،

دواتر

تا قەسابخانەکەی ئەحکام خاصەی ئەبوغرێب

دوا مەنزڵم بوو...

ئای کە وەهمی ئازادی لە خشتەی بردم

رۆژگار زوو منداڵی بەرەو پیری بردم.

ئاشتی

سه ردەمێک

ره خنه گر
هێمن ڕەحیمی

پەرویز زەبیح غواڵمی
ژاک پرێوەر

فه ریدوون سامان

خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی »کەس خۆی 
بۆ تەرک ناکرێ«ی سەالح موحەمەدی

کردی

ئجـازه  تـوام خـۆم ماڕفـی بکـه م. مـن که ڵه شـێرم، وه ر 

لـه  ئـه وه  قسـه کانم رشوع بکـه م، تـوام وه  پیتان بوێشـم 

عه ێده که تـان مبـارک بـۆت. باێـه س بوه خشـین ئگـه ر 

دێـر ئـی په ێامه  ئه ڕاتـان هه نـاردم. حه متـه ن ده لیله که ێ 

بوێشـمه ێ.  ئه ڕاتـان  بـا  نازانیـن  ئه گریـش  زانیـن. 

ڕاسـیه که ێ ئه وه سـه ، کـه  مـن ئیسـه یچ مومته ئـن نیـه م 

زنگـم. خۆتا زانین چه ند رۆژ لـه ی وه ر خاوندکار بوێ. 

خاونـدکار ئـه ڕا ئیمـه  که ڵه شـێر واقعـه ن باێه د نـاوێ نا 

ئه نفـاڵ که ڵه شـێر. هـه ر لـه وه ر ئیـه  تـا ئسـه  جۆرئـه ت 

نه کـردم بامه  ده یشـت، حه تا لـه  وه ر خۆومـه وه  جاروبار 

قوێالنـم. مۆمکن بوێ که  ئیه  بوته  خوێنی سـه رو ماڵم، 

ئه مـا هـه  جورێـک بوێ ئـی ده فه  مـن له  مـه رگ نجاتم 

بـوێ. خۆتـان زانین که  ئیمه  که ڵه شـێر جور ئیـوه  مه ردم 

یارسـان تۆێـش مۆشـکاڵت فره ێـه ک هاتیمـه . هه رلـه  

نه خۆه شـی بگـره  تـا، ڕوی و چه قـه ڵ تا هـه وا و قوفه ێ 

په ڕه نـده ، کـه  وه  پێ وێشـن، bird flue نه سـڵ و نژادمان 

ته هدیـد کـه ن، ئه مـا تـا ئـه وره  توانیـم باێـه س زنده گی 

بکه یـم. ئیوه  خاسـر لـه  ئیمه یـن، چوێنکـه  ژنه فتگمه ، 

خه ریـک دروس کـردن یـه  ته شـه کۆل سه راسـه ری ئه ڕا 

خۆتانیـن. تـه  بتوانن له  حـه ق خۆتان دفـاع بکه ین. من 

چنـد جـار لـه  ده م خاونه کـه م ژنه فتـم کـه  لـه  سـایت 

فره کـه س چشـت  باسـه که  گه رمـه .  یارسـان 

 نۆێسـن، پیشـنه هاد یا ئنتقـاد  له  ئیـوه که ن .

لـه   ئه گـه ر  گرتـم  ته سـمیم  منیـش 

ئیمسـال گیـان زنـدگ  ئنفـاڵ خاونـدکار 

ئه ڕاتـان  خـۆم  نـه زه رات  ده ر،  بوه مـه  

بنویسـم، وه  پیشـنه هاد خۆمیـچ لـه  ته ره ف 

یارسـان  سـایت  ئـه ڕا  که ڵه شـێره کانروه  

به نێـرم، تـا ئیـوی ئه زیـز بخونینـوه ێ، وه  له  

ده رد ئیمـه ی که ڵه شـێر توزێـک ئـاگادار 

ئیمـه ی  زانیـن  ئیـوه   ئه زیزگـه ڵ  بوێـن. 

که ڵه شـێر هـه ر لـه  رۆژ ئـه وه ڵ زنده گیـوه  

مامـر  چه نـد  سه رپه رسـه تی  مه جبوریـم 

و واڕک بکه یـم، وه  بتوانیم نیازگه ل ئه وان 

به رئـاورد بکه یـم، تـا بتوانـن، هـه م خـا 

بکـه ن تـا ئیـوه ی ئه زیـز بتوانیـن خاوڕوین 

بکه یـن، وه  هـه م جویلک دروسـت بکـه ن تا 

ئیـوه  بکه ینه یـان جوجـه  که باب. ئیـوه  خوتـان یه کی یه  

ژن دیریـن وه  ده سـیانوه  هاتینه سـه  هـاوار هـاوار کردن، 

لـه  حالێکـدا ژنگـه ل فه قیـر ئیوه  چایـی ئه ڕاتـان دروس 

کـه ن، نان ئه ڕاتـان که ن، ئیمـه ی که ڵه شـێر ئه ڕاتان پاک 

کـه ن، و کۆ ڵنـن. ئه مـا هـه ر ئیوه  له  ده سـێان شـکایه ت 

که یـن. وه ختێـک مـن زانیم کـه  مـه ردم چه قـو وه ده س 

یارسـانی گشـتیان که ڵه شـێر خۆیـان خواردگنـه وه ، و 

گیرفانێـان،  ته پانگنـه   ئه ێده کـه   کاسـه   سـه یده کانیش 

منیـچ جورئـه ت دامـه  خـۆم بامـه  ده ر، و ئـی په ێامـه  

نوسـەر و شـاعیر و رۆژنامەنوسـێکی سـویدی بـوو لە 

٥/١٠/١٩٢٣ لـە دایـک بـووە. باوکـی نـاوی )هیلمـەر 

جانسـون(ە گەنجێکـی هەالتـوو بـوو لـە سـەربازی 

پەیوەندیـە  بەرپرسـی  پیشـەی  )هێلینا(یـە  دایکـی  و 

تەلەفۆنییـەکان بـوو. دایک و باوکی هێشـتا بە رەسـمی 

دا  سـتیگیان  جیابوونـەوە.   کـە  نەکردبـوو  زەواجیـان 

بـکات.  ئـەوان ژیـان  داپیرەی،تـا الی  باپیـرەی و  بـە 

ژیانکـردن لەگـەل داپیـرە و باپیرەیەکی دینـدار،و ژیانی 

الدێ،سـتیگیان بە ژیانێکی سـەخت و دژوار ئاشناکرد. 

دوای ماوەیـەک باپیرەیشـی بـە روداوێکـی نەخـوازراو 

خـۆی  تەنهـا  بـە  دەکوژرێـت.  شـێتێکەوە  لەالیـەک 

بـە ماوەیەکـی  ئـەو روداوە  مانـەوە، دوای  داپیـرەی  و 

کاریگـەری  ئەمانـە  سـپارد.  گیانـی  داپیریشـی  کـەم 

نەرێنـی زۆریـان هەبـوو لەسـەر داگەرمـان، دوو سـاڵ 

سـەر  خلیسـکێنەی  لـە  نزیکـی  هاورێیێکـی  دواتـر 

بەفـر دەکوژرێـت، و دوبـارە ئـەم روداوەش لـە ژیانـی 

ژیانـی  و  گەورەبـوو  تراژیـدی  کارەسـاتێکی  سـتیگ 

ئـەوی سـەختر کـرد. دوای ئـەم روداوە سـتیگ تەنهـا 

مایـەوە و دەسـتی کرد بە نوسیـنــی شـیــعر. هـەر لەو 

چەند سـاالنەدا چـووە ریـزی سـەندیکای کرێکارانەوە 

دەوڵـەت  دەسـهەالتەکانی  کەمکردنـەوەی  پێنـاو  لـە 

لـە  کرێـکاران.  چینـی  مافەکانـی  بەدەسـتهێنانی  و 

سـەروبەندی ئەوەدا ئاشـنا دەبێت بە پەنابـەری ئەملانی  

)ئامناری گووتز( کچە تێکۆشـەرێکی ئیسـپانیی بوو کە 

لەگـەڵ دایکیـدا لـە شـووقەیەک لـە قەراغی شـارەکەدا 

خێزانـە  بـەو  ئاشـنابوونی  دوای  دەژیان،سـتیگیش 

واپێدەچێت هاوسـەرگیری لەگـەڵ ئامناری کـردوو، و 

بریـاری داوە لـەو ماڵـەدا لەگـەل ئەوان بژیێـت بەمەش 

دوبـارە وادیـارە ژیانێکـی سـەختی تاقیکردۆتـەوە.

لـە تەمەنـی بیسـت سـالیدا بـۆ ماوەیـەک لـە زانکـۆ 

و  نەخایانـدووە  زۆری  ئەمـەش  بـەاڵم  دەخوێنێـت، 

دواتـر دەچێـت بـۆ سـەربازی.  سـەردەمی سـەربازی 

بـووە سـەردەمی لووتکـەی ئەدەبـی داگەرمان، سـتیگ 

شـەوەکانی سـەربازی بـۆ نوسـین تەرخـان کردبـوو لە 

هەر شـەوێکدا شەسـت پەری دەنووسی. ستیگ ژیانی 

سـەربازی خـۆی وەکـوو یەکـەم رۆمـان نووسـی کە لە 

تەمەنـی ٢٢ سـاڵی بـە چاپـی گەیانـد. هێشـتا تەمەنی 

رۆژنامـەی  سەرنوسـەری  سـاڵ،   ٢٥ نەگەشـتبوویە 

سـەندیکای الوان بـوو و خاوەنی چـوار رۆمان و چوار 

شـانۆنامە و کۆمەڵێک کورتە چیرۆک و سـەدەها شـیعر 

بـوو. دوای ئـەوەی سـتیگ ناوبانگـی دەرکـرد، بـاری 

داراییشـی بەرەو باشـی رۆشـت. بـەالم ئـەم بارودۆخە 

لـە  جیابونـەوەی  بەهـۆی  نەخایانـد.  زۆری  باشـەی 

خێزانەکـەی. ئـەم جیابوونەوەیـە رێـگای ژیانـی ئەوی 

گۆری و بووە هۆی شـڵەژانی بـاری دەروونی و فیکری 

داگەرمـان. سـاڵێک دواتر هاوسـەرگیری لەگەڵ خامنە 

ئەکتـەری بەناوبانگـی سـویدی )ئانیتـا بیـۆرک(دەکات 

بـەاڵم کـە ئـەم هاوسـەرگیریەش نەیتوانـی ببێتـە هـۆی 

سـارێژکردنی برینە رۆحیەکانی ئـەو. ئەمەش بووە هۆی 

تێکچوونـی ژیانـی و روخانـی دەروونـی. لەوکاتـەوە 

بـەدواوە زۆر بە کەمی دەینوسـی، لە نیوەشـەوان لەخەو 

چەندیـن  مـاوەی  بـۆ  دەرەوە  دەرۆشـتە  رادەچڵەکـی، 

کاتژمێـر، لـە شـەقامە چـۆڵ و خامۆشـەکان شـۆفێری 

دەکرد. سـتیگ لـە مـاوەی ژیانی چەندین جـار هەوڵی 

خۆکوشـتنی داوە، لە کۆتاییدا لە بەرواری ٤/١١/١٩٥٤ 

لـە تەمەنـی ٣١ سـاڵیدا هەولەکـەی سـەری گـرت و 

کۆتایـی بـە ژیانی خـۆی هێنـا. داگەرمـان بـە کافکای 

سـویدی نـارساوە، هەروەهـا داگەرمـان سەرسـام بووە 

بـەم نوسـەرانە )کافـکا و نیچـە و سـرنبێرگ و ئیڤەنت 

یانسـۆن( رەخنەگران دەڵێن شـێوازی نوسینی داگەرمان 

تێکەلەیەکە لە سـوریالیزم و ئێکسپرێسیونیزم. لە ماوەی 

ژیانـی دا بـووە نوسـەری ئـەم بەرهەمانە.

بەرهەمەکانـی: مـار )رۆمـان ١٩٤٥(، دورگەیـەک نییـە 

 ،)١٩٤٧ )رۆمـان  ئەڵامنیـا  پایـزی   ،)١٩٤٦ )رۆمـان 

یاریـە شـەوانەکان )کورتـە چیـرۆک ١٩٤٧(، مندالـی 

سـووتاو )رۆمان ١٩٤8(،  پیاوێکـی مەحکوم بە مەرگ 

)شـانۆنامە ١٩٤8(، سـێبەری مارت )شانۆنامە ١٩٤8(، 

نیگەرانییەکانـی هاوسـەرگیری )رۆمـان ١٩٤٩(، نیازی 

ئێمە بـۆ ڕزگاربـوون لە پـەژارە، تێرییەکـی قبووڵنەکەرە 

)شـیعر و پەخشـان ١٩٥٥(، دیـاری چـاوەروان نەکراو 

)کورتـە چیـرۆک(، بـۆران )کۆمەڵە چیـرۆک(.

خەاڵتی ستیگ داگەرمان: 

خەاڵتێکـی ئەدەبییـە لە واڵتی سـوید. لە سـاڵی ۱۹۹۶ 

ــەوە بڕیاری بەخشـینی ئەم خەاڵتە لەالیـەن کۆمەڵەی 

سـتیک داگەرمان و شـارەوانی ئێلڤکارلبی یـەوە دراوە. 

لـە  پێنجـدا  مانگـی  ۲۸ی  لـە  خەاڵتەکـە  بەخشـینی 

لەدایکبـوون و  لێکسـئۆن شـوێنی  لـە  سـەرمۆنییەکدا 

منداڵـی داگەرمان لە سـوید ئەبەخرشێت بـە ئەدۆنیس.

هەروەها لە ساڵی ١٩٩٩ ئەم خەاڵتە 

)ئەحمـەد  ئێرانـی  گـەورەی  شـاعیری  بـە  بەخـرشاوە 

شـاملوو(

بـڕی  خەاڵتـە  ئـەم  ڕەمزییەکـەی  سـەرمایە  لـە  جگـە 

پەنجا هـەزار کڕۆنی سـویدییە ئەبەخرشێت بـە براوەی 

خەاڵتەکـە.

تێبینـی/ تەنهـا دوو لـە بەرهەمەکانـی ئـەم نووسـەرە بـە 

کـوردی کـراون ئەوانیـش:

١- منداڵی سووتاو-دالوەر قەرەداغی)رۆمان(

٢-سێبەرەکەی مارت- کەریم تاقانە)شانۆنامە(

* )ئەو نوسەرەی لە ٣١ ساڵی خۆی کووشت(

تهنز

شیعر/شاعیر

په یام که ڵه شێر ئه ڕا مه ردم 
یارسان 

شاعیریک خوی کوشت

مقابـل  پیـروزی  بـا  کردسـتان  کیمیاکاشـت 

جـدول  نهـم  جایـگاه  دشتسـتان  سـتارگان 

باشـگاه های  هندبـال  برتـر  لیـگ  رده بنـدی 

کشـور را به دسـت آورد و توانسـت سـهمیه 

حضـور خـود در فصـل آتـی ایـن رقابت هـا 

را حفـظ کنـد. ه گـزارش مهـر، مرحله سـوم 

مـردان  هندبـال  برتـر  لیـگ  برگشـت  دور 

باشـگاه های کشـور عـرص امـروز بـا رقابت 

دو تیـم کیمیا کاشـت کردسـتان و سـتارگان 

هندبالیسـت های  شـد.  دنبـال  دشتسـتان 

کردسـتانی در ایـن رقابـت نزدیـک و نفـس 

گیـر توانسـتند رقیـب دشتسـتانی خـود را با 

نتیجـه ۳۰ بـر ۲۹ شکسـت دادنـد و جایـگاه 

نهـم جـدول رده بنـدی لیـگ برتـر را کسـب 

کردنـد. بازیکنـان کیمیا کاشـت کردسـتان با 

کسـب این پیروزی عـالوه بر تثبیـت جایگاه 

مهمـی خود توانسـتند سـهمیه حضـور خود 

در فصـل آتـی لیـگ برتـر را حفـظ کننـد و 

جامعـه هندبـال اسـتان را در رده اول کشـور 

دارند. نگـه 

ورزشی

نماینده کردستان در فصل آتی لیگ برتر 
هندبال کشور ماندگار شد

ئه ڕاتـان بنوێسـم. وه ختێـک هامتـه  ده ر، یـه  دونیـا مامر 

بێـوه ژن لـه  ده ر کوالنه کـه ێ مـن جـه م بوێـن، گشـتیان 

ئـه زادار بۆێـن. وه ل خوێان یه  دونیـا واڕک هاوردۆین که  

هه رمـاێ یـه  نان لـه ی دونیـا ناخوردگنه . گشـتێان ئارزو 

دێرێـن بتوانـن بۆنـه  داڵـک و جوێلک بکه فێته  شـونێان. 

بـاوه ڕ کـه ن وه ختێـک چـه وم که فته  ئـی وه زعیه تـه ، دڵم 

ئـه ڕا خانـواده ێ که ڵه شـێره  شـه هیده کان بۆیـه  کـه واو. 

وه لـی قـه وڵ دامـه  پێـان کـه  هۆیـچ کامێـان بـێ بـه ش 

نه کـه م، وه  تـا ئـه وره  مئـکان داشـتوت وه  ئحتیاجاتێـان 

چه قڵیـچ  و  ڕوی  ده س  لـه   وه ڕاسـی  نازانـم  بڕه سـم. 

نجاتـم بـۆت یـا نـه ، وه لـی قسـه  پیـاو یه کـه  و منیـچ نا 

سـاڵمه تی پیاو وه  پیم وێشـن. بـه  هه ر حاڵ ئی داسـتانه  

ئـه ڕا ئیـه  باس کـردم تا ئیـوه  له  کارکانتـان ئه ڕا دروسـت 

کـردن یـه  ته شـه کول یارسـانی ته شـویق بکـه م. چوێـن 

ئیمـه  ناتوانیـم خومـان سـازمان بێه یـم، ئه وه سـه  بویمنه  

قوربانـی عه ێـد خاوندکار ئیـوه . ئه گر ئیوه ێـچ خۆتان له  

نـاو خۆتـان نه که فینـه  یـه ک، وه  یه  سـازمان ئـه ڕا خۆتان 

دروسـت نه که یـن جور ئیمـه  وه  پیتان تێـت. ئیمه  ئه گه ر 

یـه  نه فـه ر هـه س که  لـه  شـه ڕ رویـی و چه قـه ڵ حفزمان 

که ێـت، تـا به عـده ن بفروشـێته مان یـا ئیمه  ئـه ڕاێ جور 

شـوێ مامره کانـێ بێـگارێ بکه یم، ئیـوه  مه ردم یارسـان 

کـه س نه یریـن.

مـن ئـی ده رد دڵه  ئه ڕا ئیـه  وه ل ئیوه ێا ویشـمه ێ چوینکه  

زانـم، ئیمـه  تـا خاوندکار بـۆت لـه  ده س ئیـوه  نجامتان 

نـاوت. وه ڵـی ئیمه یـچ ئـه ڕا ئیـه  کاڵومـان له یـه  زیاتـر 

نه چوتـه  یـه کا، داوا که یـم لیتـان، کـه  بزانـن 

خۆشـامن  داریـم،  منـاڵ  ژن  ئیمه یـچ 

تێـت ئـه ڕا خۆمـان بقویلنیـم، سـی دی 

پـڕ بکه یـم، ئـه ڕا خـه رج ژن و مناڵـامن 

چشتێک داشـتوێم. ئی هه مکه  مامر و واڕک 

بێوه ژنه  ئـاره زو دێـرن. وه ڵێ هـه ر ئه وجۆره  

مـه ردم فره ێک ئه ڕاتان نویسـانه  و 

ده سـتور ده نه  پیتـان چه  بکه ین 

و چـه  نه که یـن. یا زاورتـان به ن 

ئه گـه ر ئـه وه  بکه یـن که فینـه  

ئاگـر جانـم و سـوزیه ین، 

خـۆم  تـه ره ف  لـه   منیـچ 

که ڵه شـێرگه ل  ته مـام  و 

و  مامـر  ته مـام  وه   مـردگ  و  زنێـگ 

واڕکـه ل بێـوه ژن و شـوێ داروه ، تـوام پیشـنه هاد بکه م، 

کـه  هه ر ئه و جـۆره ، توایـن ئحرام ئه ڕا محیت زیسـت 

داشـتوین، یـا لـه  حه ق ئنسـانگه ل زه یـف دفـاع بکه ین، 

ئـی به نـده  لـه  نـاو به رنامه که تـان بنویسـن: کاسـه  ئه ێـد 

ته نیـا یـه  که ڵه شـێر کافیه ، ئه گـه ر ئیسـه  ئیـوه  ده وڵه مه ند 

ئیمـه   عه ێـد،  کاسـه   که ینـه   که ڵه شـێر  و چه نـد  بوینـه  

که ڵشـێرگه ل ئعـراز که یـم. و توایـم ئـه ڕا کاسـه  عه ێـد 

ته نیـا یه  که ڵه شـێر بـووت. ئومێـده وارم که  ئی خاسـته ێ 

ئیمه  لـه  نه زه ر بگریـن، وه گه ر نه  ئیمه یـچ ئه نجمه ن دفاع 

لـه  حه ێوانـات دیریـم، نه ویشـێن بـێ که سـیم، جـور 

خۆتـان. تـا خاوندکارێکـر شـاد و موفـه ق بن.

له  ته ره ف که ڵه شێر شون ئه نفال
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خبرآخر

ــرح  ــت ط ــر، هش ــه فج ــن روز از ده ــا نهمی ــان ب همزم

حــوزه بــرق بــا ۲۵۰ میلیــارد و ۶۷۵ میلیــون ریــال هزینــه 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــوان ب در مری

ــروی  ــع نی ــت توزی ــل رشک ــا، مدیرعام ــزارش ایرن ــه گ ب

بــرق کردســتان روز چهارشــنبه در آییــن افتتــاح ایــن 

ــرداری  ــامل بهره ب ــا ش ــت: پروژه ه ــار داش ــا اظه طرح ه

ــداث  ــا اح ــوان ۲ ب ــت مری ــه ۲۰ کیلوول ــت ۵۳ ب از پس

ــی و ۱۴۰ مــر  ۲۰۰ مــر کابل کشــی فشــار متوســط زمین

ــه  ــال هزین ــون ری ــارد و ۹۹۲ میلی ــار میلی ــا چه ــی ب هوای

ــت. اس

ــه  ــان افــزود: تبدیــل ۷۵۰ مــر ســیم مســی ب هیــوا لهونی

ــون  ــا ۵۰۵ میلی ــامق ب ــه باش ــدار بازارچ ــل خودنگه کاب

ــل  ــه کاب ــیم ب ــر س ــزار و ۲۰۰ م ــار ه ــل چه ــال، تبدی ری

خودنگهــدار روســتای نــی بــا ســه میلیــارد و ۸۴۶ 

میلیــون ریــال و  تبدیــل یــک هــزار و ۷۰۰ مــر ســیم بــه 

کابــل در روســتای درگاه شــیخان بــا یــک میلیــارد و ۳۴۶ 

ــاح شــده اســت. ــال از دیگــر طرح هــای افتت ــون ری میلی

ــزار و ۲۰۰  ــت ه ــن هف ــروز همچنی ــرد: ام ــه ک وی اضاف

مــر خــط فشــار متوســط تونــل باغــان بــا ۳۷ میلیــارد و 

ــزار  ــی ۲ ه ــذاری، جابجای ــال رسمایه گ ــون ری ۷۳۵ میلی

ــل  ــرای پ ــی ب ــط هوای ــار متوس ــبکه فش ــر ش و ۳۶۰ م

ــه  ــه، ب ــال هزین ــون ری ــارد و ۲۸۶ میلی ــا ۱۲ میلی گاران ب

بهره بــرداری رســید.

کردســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  رشکــت  مدیرعامــل 

گفــت: تبدیــل ۲۶ هــزار و ۳۰۰ مــر شــبکه ســیم مســی 

بــه کابــل خودنگهــدار مریــوان فــاز یــک بــا ۲۷ میلیــارد 

فیــدر  ۱۰ کیلومــر  ریــال و اصــالح  میلیــون  و ۹۰۲ 

ــارد و  ــا ۱۶۲ میلی ــار ب ــاب زریب ــه پای ــالن ب ــی ریخ هوای

ــه  ــود ک ــی ب ــر طرح های ــه از دیگ ــال هزین ــون ری ۶۳ میلی

ــد. ــاح ش ــوان افتت ــروز در مری ام

در حــال حــارض ۶۷۷ هــزار و ۴۰۹ مشــرک در کردســتان 

ــه  ــتند ک ــد هس ــرق بهره من ــع ب ــت توزی ــات رشک از خدم

ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــرک آن مرب ــزار و ۴۵۱ مش ۶۳۷ ه

خانگــی و تجــاری اســت.

مریــوان در ۱۳۵ کیلومــری غــرب ســنندج مرکــز اســتان 

کردســتان قــرار گرفتــه اســت.

مدیرعامــل رشکــت آب منطقــه ای کردســتان گفــت: 

ــارض  ــال ح ــتان در ح ــدهای اس ــم آب ورودی س حج

۳۳۳ میلیــون و ۸۰۰ هــزار مرمکعــب اســت کــه نســبت 

ــش دارد.  ــد افزای ــال ۹ درص ــابه پارس ــدت مش ــه م ب

بــه گــزارش ایرنــا آرش آریانــژاد اظهــار داشــت: حجــم 

آب ورودی ســدهای کردســتان ســال گذشــته در همیــن 

بــوده  مرمکعــب  هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون   ۳۰۶ مــدت 

اســت.

ــان اینکــه حجــم مخــازن ســدهای اســتان در  ــا بی وی ب

ــب  ــون مرمکع ــارد و ۳۷۲ میلی ــک میلی ــارض ی ــال ح ح

اســت، افــزود: ایــن رقــم در مقایســه بــا یــک میلیــارد و 

ــش از  ــون و ۲۰۰ هــزار مرمکعــب پارســال بی ۳۵۶ میلی

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــک درص ی

مدیرعامــل رشکــت آب منطقــه ای کردســتان، حجــم 

ــارد و ۷۹۷  ــتان را ۲ میلی ــدهای اس ــازن س ــال مخ نرم

میلیــون مرمکعــب اعــالم کــرد و گفــت: حجــم مخــزن 

ــیاه  ــنگ س ــب، س ــون مرمکع ــالق ۲۱۵ میلی ــد قش س

میلیــون  چهــار  بانــه  ســد  مرمکعــب،  میلیــون   ۳۳

مرمکعــب، زریــوار ۶۵ میلیــون مرمکعــب و چــراغ 

ــت. ــب اس ــون مکع ــس ۸۶ میلی وی

نرمــال مخــزن ســد  یــادآور شــد: حجــم  آریانــژاد 

ــون  ــه ۱۶ میلی ــب، زیوی ــون مرمکع گاران ۸۴.۴۲ میلی

ــد  ــب، س ــون مرمکع ــارال ۱۱.۴۲ میلی ــب، س مرمکع

آبــاد ۱۴  میلیــون مرمکعــب، عبــاس   ۲۳۰ ســیازاخ 

مرمکعــب،  میلیــون   ۱۷۵ ژاوه  مرمکعــب،  میلیــون 

میلیــون   ۸۰۸ بــوکان  و  میلیــون مرمکعــب   ۳۰۰ آزاد 

مرمکعــب اســت.

ــوار ۱۴۰  ــد تل ــزن س ــم مخ ــت: حج ــار داش وی اظه

میلیــون مرمکعــب، گاوشــان ۵۵۵ میلیــون مرمکعــب، 

ــون  ــون مرمکعــب، رمشــت ۵.۵ میلی ــاد ۵.۷ میلی امیرآب

مرمکعــب و ســد قوچــم ۶۰ میلیــون مرمکعــب اســت.

ــداد  ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــتان وج ــد در کردس ۱۹ س

مدیریــت ۱۲ ســد در اختیــار اســتان و بهره بــرداری 

از  همجــوار  اســتان های  اختیــار  در  ســدها  مابقــی 

دارد. قــرار  کرمانشــاه  و  آذربایجان غربــی  جملــه 

هشت طرح حوزه برق در 
مریوان بە بهره برداری رسید

حجم آب ورودی سدهای 
کردستان ۹ درصد افزایش یافت

ســاخت فیلم هــای مســتند در میــان فیلمســازان کردســتان، در چند ســال اخیر 

رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت کــه ایــن نشــان از عالقــه مــردم  بــه هــرن 

اســت امــا عــدم توجــه کافــی بــه ایــن هــرن بســیاری از فعالیــن در ایــن عرصــه 

را از ادامــه کار دلــرسد کــرده اســت. »عبداللــه عبــدی« )متولــد ســال ۱۳۵۰  

مریــوان( یکــی از هرنمنــدان کردســتانی در زمینــه مستندســازی اســت. عبــدی 

از هــامن دوران خردســالی بــا توجــه بــه عالقــه وافــر، ســاخت و تولیــد چنــد 

مســتند را در منطقــه بکــر و زیبــای هورامــان آغــاز کــرد کــه در شــبکه ســیام 

بــه منایــش درآمده انــد. در ادامــه گفتگــو بــا ایــن مستندســاز  را می خوانیــد.

گونه فیلم سازی است ساخت مستند زندگینامه هنرمندان از دیگر سوژه های من در این 

زیبایی های اورامان در قاب مستند

دریچه امیدی به نام 
واکسن کووید ۱۹

گفتوگو

گزارش

بـا همـه خسـتگی ها، امـروز بعـد از مدت هـا 

قیافه هایشـان می خندد و آمـاده مقابله جدی تر 

بـا بحرانـی شـدند کـه یک سـال متـام زمین و 

زمـان را زمین گیـر کـرده اسـت. بـه گـزارش 

ایرنـا، از تاکسـی کـه پیـاده می شـوم بـه دنبـال 

نشـانه هایی از امید، ورودی بیامرسـتان توحید 

از  کـه  بیامرسـتانی  پشـت رس می گـذارم،  را 

اسفند پارسـال اسـمش با ترس و واهمه همراه 

شـده اسـت، در یـک سـال گذشـته جـرات 

نداشـتم بـه اینجا بیایـم، حتی زمانـی که خودم 

گرفتـار کرونا شـدم برای سـی تی اسـکن باید 

به این بیامرسـتان مـی آمدم ولی وقتی پزشـک 

معالجـم گفـت نیـازی بـه سـی تـی اسـکن 

نیسـت، نگرانـی بزرگـم از بیـن رفت.

از درب اورژانس که وارد می شـوم، همهمه ای 

به گوش می رسـد، کادر درمـان دورتر از دیگر 

بـا لباس هـای مخصـوص بـه خـود  افـراد و 

ایسـتاده اند؛ بعضی هایشان سـلفی می گیرند، 

بعضـی بـه دنبـال ثبـت اسـم خـود در لیسـت 

هسـتند و خنده از لبهایشـان دور منی شـود.

در  را  امیـد  شـود  مـی  هـم  دور  هـامن  از 

یـک سـال  بـه  دیـد، مـی روم  چهره هایشـان 

قبـل، هـامن روز کـه از درد پرسـتاری نوشـتم 

کـه  بخاطـر شـغلش خـودش را از همـه دور 

مـی گرفت و دیگـران هـم همینطور، روزهایی 

کـه بغـض و خسـتگی همراهشـان شـده بـود 

تـا بتواننـد درمـان که نـه ) کرونـا درمان نـدارد( 

مرهمـی بـر درد بیـامران باشـند.

از ترسـی کـه داشـتند تـا مبـادا ناقـل بیـامری 

باشـند و ناخواسـته اطرافیـان خـود را درگیـر 

کننـد و همیـن هـم شـد، هـم خودشـان و هم 

بیـامری  درگیـر  هایشـان  خانـواده  اعضـای 

شـدند.

همـه آمـاده شـدند تـا اولیـن نفـر واکسـن را 

دریافـت کنـد، پزشـک فـوق تخصـص ریـه 

روی صندلـی نشسـت، واکسـن آمـاده شـد از 

او سـواالتی پرسـیدند و بعد از اطمینان، اولین 

در  تزریـق شـد و صـدای صلـوات  واکسـن 

فضـای بیامرسـتان پیچیـد.

ایـن آغـاز دریچـه ای نـو بـرای امیـدواری بـه 

فردایـی شـد کـه شـاید کرونا هـم ماننـد دیگر 

بیامریهـای اپیدمی از کشـورمان برود؛ ویروس 

سـیاهی کـه در عـرض یـک سـال یک هـزار و 

۶۵ خانـواده کردسـتانی را عـزادار کـرد .

در متـام ایـن روزهـا فرصت برای گفـت و گو 

با پرسـتاران بخـش کرونا به ویـژه آنهایی که در 

بخـش مراقبت هـای ویـژه بودنـد اصـال فراهم 

منـی شـد، از طرفـی تـرس بـه ابتـالی مجـدد 

هـم مانعـی بود تـا بـه بیامرسـتان بـروم و پای 

حرفهایشـان بنشـینم اما امـروز فرصتی شـد تا 

از امیدهایشـان بنویسم.

رسپرسـتار بخـش آی سـی یـو در بیامرسـتان 

توحید اسـت، پرسـتو زمـان نـام دارد و پیش از 

ایـن به کرونا مبتال شـده اسـت، گفت: بیشـر 

همـکاران کرونـا گرفتند و دیگر کسـی نیسـت 

کـه از آن مصـون مانـده باشـد و حـاال بخاطر 

پیشـگیری از ابتـالی مجـدد اینجـا هسـتیم تـا 

واکسـن تزریـق کنیم.

شـیوا صلواتـی  هم پرسـتار بخش آی سـی یو 

بیامرسـتان توحید اسـت، پرسـتاری که از یک 

سـال درگیـری کشـور با کرونـا دل پـری دارد و 

گالیـه هـای زیـادی از رعایت نکـردن الزامات 

بهداشتی توسـط مردم.

وی گفـت: کادر درمـان هـر لحظه بـا بیامری 

مواجهـه دارد و از آنجـا کـه ایـن واکسـن تایید 

شـده، برایامن جای خوشـحالی دارد حتی اگر 

ایمنـی کوتـاه مدتی را با خود داشـته باشـد.

وی افـزود: ۶ ماه قبل کرونا گرفتم و ناخواسـته 

بسـری  مـادرم  کـه  کـردم  منتقـل  مـادرم  بـه 

شـد و دوره درمـان خیلـی سـختی را پشـت 

رس گذاشـت و بـرای همـه خانـواده روزهـای 

سـختی بـود.

صبـاح حسـنی مسـوول بخـش آی سـی یـو 

اسـت و امروز اولین دز واکسـن کوویـد ۱۹ را 

کرد. دریافـت 

او در ایـن بـاره گفت: بـر اسـاس آخرین مقاله 

ای کـه درج شـده، ایـن واکسـن ۹۱ درصـد در 

تولیـد آنتـی بـادی موثر بوده اسـت.

وی افـزود: اگـر ایـن واکسـن ایمنـی الزم را 

داشـته باشـد مـی تـوان به قطـع زنجیـره کرونا 

حداقـل در بیـن کادر درمـان امیـدوار بـود.

حسـنی تاکیـد کـرد: میـزان ابتالی کمـر کادر 

درمـان بـه کرونـا، کیفیـت خدمـات درمانی را 

بیشـر خواهـد کرد.

مسـوول آی سـی یو بیامرسـتان توحید سنندج 

در  شـاغل  درمـان  کادر  درصـد   ۱۰۰ گفـت: 

مبتـال  کرونـا  بـه  ویـژه،  مراقبت هـای  بخـش 

شـدند و امیدواریـم کـه این واکسـن رسآغازی 

برای تغییر و کاهش سـیر بیامری در کشـورمان 

باشد.

تا زمستان بعد

هرچنـد این واکسـن امید برای رسـیدن به پایان 

کرونـا را زنـده کـرد ولـی هنـوز آغاز راه اسـت 

تـا همـه بـه ایمنـی کامـل در برابر ایـن بیامری 

برسند.

معاون امور بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 

کردسـتان گفـت: طـرح واکسیناسـیون علیـه 

بیـامری کوویـد ۱۹ کمک بزرگی بـرای کنرل 

بـا چـه موانعـی  امـر  ایـن  می دهیـد و 
اسـت؟ روبـرو 

منطقه هورامان دارای قدمت تاریخی 

نشـان  کـه  اسـت  طوالنـی  بسـیار 

وقـت،  حکومت هـا  بـرای  می دهـد 

ایـن منطقـه بسـیار مهـم و بـا ارزش 

بـوده اسـت. آثـار به جای مانـده کهن 

در این منطقه نشـان دهنده سکونت و 

زندگـی در جریان بـوده و مردمان این 

منطقـه دارای مدنیـت و شهرسـازی 

خوبـی بوده انـد. وجود آثـار تاریخی 

منطقـه   در  تنگـی ور«  »کتیبـه  مثـل 

ژاورود، قول نامـه  معاملـه ای کـه در 

منطقـه دیوزناو بین دو نفـر در رابطه با 

بـاغ انگور انجام و هم اکنـون در موزه 

کشـورهای اروپایی نگه داری می شود 

و مراسـم عروسـی پیرشـالیار همگی 

بـه تاریـخ قبل از اسـالم بـر می گردد، 

این مسـائل نشـان دهنده تاریخ بسیار 

کهـن در منطقه هورامـان و مدنیت آن 

اسـت و ایـن مهـم مـن تهیه کننـده و 

مستندسـاز  را وادار بـه سـاخت فیلم 

مسـتند از ایـن منطقه بکـر و زیبا کرده 

اسـت و تاکنـون در این مسـیر مانعی 

بـرای من پیـش نیامده اسـت.

 از آنجا که مستند نوعی بازنمایی 
وقایع و حقایق است، آیا مستندساز 
حـدی  تـا  رئـال  فضـای  از  می توانـد 

فاصله بگیـرد؟
مسـتند سـازی بیـان حقیقـت بـرای 

وقایـع  مستندسـاز  و  اسـت  بیننـده 

زنـده  به صـورت  را  گذشـته و حـال 

و بـدون هیـچ گونـه سانسـوری در 

و  می دهـد  قـرار  مخاطـب  اختیـار 

باعث می شـود بیننده بیشـر با وقایع 

گذشـته و حـال آشـنایی پیـدا کنـد و 

بیشـر بـه دنبال کشـف حقایـق پیش 

بـرود پس نتیجه می گیریم که مسـتند 

می توانـد تـا حـدی از فضـای رئـال 

فاصله بگیـرد البته این امر بسـتگی به 

نوع سـوژه ای دارد که مسـتند سـاز در 

اختیـار بیننـده قـرار می دهـد.

 فکـر می کنیـد فضـا بـرای سـاخت 
آثار مستند در کشور و به طور اخص 
در کردستان تا چه اندازه فراهم است 
و چگونـه می تـوان عامـه مـردم را بـه 
تماشای مستند جلب و جذب کرد؟
از  اسـتفاده  بـا  کردسـتان  اسـتان 

زمینه هـای  در  متعـدد  سـوژه های 

فرهنگـی، ادبـی، هـرنی و تاریخـی 

مستندسـاز  بـرای  را  الزم  فضـای 

فراهـم می کنـد و بـه تصویر کشـیدن 

ایـن مناطق بکـر و تاریخی که نشـان 

دهنده ملیت اسـتان اسـت، ببینـده را 

می کنـد. جـذب 

 بودجـه سـینمای مسـتند تـا چـه 
ایـن  نیازهـای  پاسـخ گوی  انـدازه 
بخش اسـت و چه مشـکالتی بر سـر 

دارد؟ وجـود  مستندسـازان  راه 
بودجـه ای کـه برای سـینامی مسـتند 

پاسـخ گوی  شـده  گرفتـه  نظـر  در 

نیازهـای این بخش از سـینام نیسـت 

و فقـط عشـق و عالقه مستندسـاز به 

کار و حرفه اش اسـت که باعث شـده 

مشـکالت پیش روی حرفه خـود را از 

رس راه بـردارد.

بیـامری اسـت ولی تـا زمانی که درصـد باالیی 

از مـردم ) ۸۰ درصـد( واکسیناسـیون نشـوند، 

حفـظ و رعایـت پروتکل هـا الزامی اسـت.

ابراهیـم قادری تاکید کرد: برنامه اعالم شـده این 

اسـت که تا آخـر پاییز آینـده همه مردم واکسـن 

شـوند امـا بـه نظر می رسـد کـه به ایـن رسعت 

امـکان انجام نباشـد و لذا جمعیت هـای الزم و 

رضوری در ابتـدا علیه بیامری ایمن می شـوند.

وی افـزود: هـدف مـا ایـن اسـت کـه تـا ایجاد 

ایمنی مناسب از طریق واکسیناسیون، رشایط و 

وضعیـت خوبـی را رد آن به رس مـی بریم تداوم 

داده و از موج هـای بـزرگ بیـامری پیشـگیری 

. کنیم

۷۶۰ شاغل در بخش مراقبتهای ویژه

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان هـم 

گفـت: اولیـن محمولـه واکسـن کوویـد۱۹ بـه 

تعداد ۳۶۰ دز) برای ۱۸۰ نفر( وارد اسـتان شـد.

فرزیـن رضاعـی با اشـاره بـه اینکـه ۷۶۰ نفر در 

کل اسـتان در بخش هـای آی سـی یـو فعالیـت 

دارنـد، افـزود: محمولـه امـروز در ۲ مرحلـه به 

فاصلـه ۲۱ روز تزریـق مـی شـود کـه هـر ۲ دز 

مـورد نیـاز در قالـب محموله امروز وارد اسـتان 

است. شـده 

 رضاعـی گفت: به تدریـج در هفته هـای آینده 

محموله های دیگری وارد اسـتان خواهد شـدو 

همـه متهیـدات الزم بـرای زنجیره صـف انجام 

شـده تـا این کار بـه رسعت انجام شـود.

واکسیناسـیون  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا   رضاعـی 

فرآینـدی طوالنـی دارد و متوقـف کـردن چرخه 

نیازمنـد زمـان زیـادی اسـت، گفـت:  انتقـال 

و  امیـدواری  جـای  واکسیناسـیون  رشوع 

خوشـحالی دارد ولـی بـه معنـای رفـع خطـر 

بیامری نیسـت و باید رعایت دسـتورالعملهای 

بهداشـتی و اسـتفاده از ماسـک بایـد همچنـان 

ادامـه داشـته باشـد.

هوای تازه

از بیامرسـتان کـه خـارج مـی شـوم، دمل هوای 

تـازه می خواهد هوایی که بشـود بدون ماسـک 

تـا انت هـای ریـه بـرود و آنقـدر نگـه دارم کـه 

جربان متام روزهایی شـود که از پشـت ماسـک 

برایـم سـخت بود.

امـا هنـوز زود اسـت، شـاید نوبت واکسـن من 

و آنهایـی کـه در ردیـف افـراد پرخطـر نیسـتند، 

ماه هـا طـول بکشـد و در ایـن مـدت تنهـا راه 

همیـن ماسـک اسـت ولـی امید بـه هـوای تازه 

زیـاد دور نیسـت.

خربنگار 
شیام صادقی

خونگرم و مهامنـدار آن رشوع کردم. در 

طول این سـال ها در بیشـر هامیش ها و 

فسـتیوال های فرهنگی و ادبی کردستان 

رشکـت کـرده و سـاخت فیلـم مسـتند 

»رسزمیـن  منـودم.  رشوع  آنجـا  از  را 

»رسزمین آرزوهـا«   و  زیبایی هـا« 

تولیـدی  مسـتندهای  از  منونـه ای 

زندگینامـه  آن  بـر  عـالوه  و  بـوده  مـن 

سـوژه های  دیگـر  از  هرنمنـدان 

اسـت. مسـتند  سـاخت  بـرای  مـن 

 اساسـا چـه عواملی باعث می شـود 
سـاخت  سـمت  بـه  کارگـردان  یـک  کـه 

مسـتند متمایـل شـود؟
از  یکـی  سـوژه  بـه  خـوب  نـگاه 

ویژگی هـای بارز یـک کارگردان اسـت 

و کارگردان با دیدن سـوژه های مناسـب 

تولیـد فیلم مسـتند آن را آغاز کـرده و در 

اختیـار بیننده قـرار می دهـد. هامن طور 

کـه می دانیم انسـان ها ارشف مخلوقات 

هسـتند و دلیـل ایـن تفاوتـش بـا دیگـر 

جانـداران زیبا پسـندی و احساسـات و 

حـس آرامـش اسـت و ایـن آرامـش در 

طبیعـت به دسـت می آیـد و این طبیعت 

سـاخت  الهام بخـش  می توانـد  زیبـا 

بسیاری از مستندات باشد و احساسات 

انسـان را درگیـر منایـد.

منطقـه  در  مسـتند  سـاخت  بـه   
کردیـد. چـرا  کردسـتان اشـاره  هورامـان 
این منطقه را برای سـاخت آثار مسـتند 

کردیـد؟ انتخـاب 

مـن  سـوژه ای  موضوعـات  بیشـر 

بـر مبنـای طبیعـت و معرفـی صنایـع 

دسـتی و محصـوالت مناطـق و نقـاط 

دیدنـی و گردشـگری اسـتان کردسـتان 

بـوده اسـت و جـدای از آن بـه تصویـر 

کشیدن زیبایی ها، موقعیت جغرافیایی، 

مـن  بـرای  فرهنـگ   و  و رسـوم  آداب 

لـذت بخـش اسـت، هـر چنـد هیـچ 

دوربینـی قـادر نیسـت حتـی ذره ای از 

زیبایی هـای طبیعـت اسـتان کردسـتان 

نشـان  هسـت  کـه  جـوری  هـامن  را 

دهـد و کردسـتان و باالخـص هورامـان 

گردشـگری  و  دیدنـی  مناطـق  دارای 

بکـر و دسـت نخـورده اسـت و مردمان 

مهـامن واز و بسـیار خون گرمـی دارند و 

به عـالوه کوهسـتان های مرتفـع و بلند، 

دامئـی  چشـمه های  رسسـبز،  باغـات 

و  رودخانه هایـی در دل دره هـای پـرآب 

هورامـان  جـای  جـای  از  کـه  زیـادی 

اسـت، هر  جـاری  و  می جوشـد 

بیننـده ای را وادار می کنـد بـه این مناطق 

بیشـر سـفر کنند و من نیز به عنوان یک 

کارگـردان جهت سـاخت فیلم مسـتند 

بیشـر بـه ایـن مناطـق روی آورده ام و 

هـدف مـن از تهیه این فیلم های مسـتند 

شناسـاندن فرهنگ و آداب و رسوم کهن 

و مناطـق دیدنـی هورامان بـه ملت ها و 

فرهنگ هـای دیگـر دنیـا اسـت.
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