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شـــهردار ســـنندج گفـــت: عملیـــات احـــداث ۴۰ هـــزار مـــر 

ـــان دکل  ـــر و خیاب ـــه ورودی نای ـــبز در ۲ نقط ـــای س ـــع فض مرب

ـــد. ـــاز ش ـــهری آغ ـــل ش ـــه منفص ـــن ناحی ای

ـــگاران  ـــا،  حشـــمت الله صیـــدی در جمـــع خربن ـــه گـــزارش ایرن ب

ــع  ــی از موانـ ــن یکـ ــود زمیـ ــکل کمبـ ــت: مشـ ــار داشـ اظهـ

ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــبز  نای ـــای س ـــداث فض ـــتای اح ـــم در راس مه

ـــت. ـــور اس ـــهری کش ـــل ش ـــی منفص ـــن نواح ـــی از بزرگری یک

ــای  ــه فضـ ــعه رسانـ ــتای توسـ ــال در راسـ ــت: امسـ وی گفـ

ــات  ــنندج،  عملیـ ــهری سـ ــل شـ ــه منفصـ ــن ناحیـ ــبز ایـ سـ

ـــا  ـــع ب ـــر مرب ـــزار م ـــه ه ـــراژ س ـــه م ـــودک ب ـــارک ک احداث پ

نصـــب املـــان و ســـت  بـــازی کـــودکان انجـــام شـــد.

شـــهردار ســـنندج اضافـــه کـــرد: برنامه ریـــزی الزم بـــرای 

ـــام  ـــر انج ـــر در نای ـــه دیگ ـــه لک ـــبز در س ـــای س ـــداث فض اح

ـــع  ـــر مرب ـــزار م ـــه ۴۰ ه ـــه لک ـــن س ـــوع در ای ـــه در مجم ـــد ک ش

ـــد. ـــد ش ـــداث خواه ـــبز اح ـــای س فض

ـــر  ـــزار م ـــش از ۳۱ ه ـــداث بی ـــات اح ـــه عملی ـــان اینک ـــا بی وی ب

ـــه منفصـــل شـــهری نایـــر  ـــع  فضـــای ســـبز در ورودی ناحی مرب

آغـــاز شـــده اســـت،  گفـــت: عـــاوه بـــر احـــداث فضـــای ســـبز، 

ــی  ــرب اصلـ ــن معـ ــازی چندیـ ــطیح و آماده سـ ــات تسـ عملیـ

بـــرای آســـفالت و بهســـازی  نظیـــر خیابـــان دکل وحیـــران در 

ـــت. ـــام اس ـــال انج ح

ـــبز و  ـــای س ـــداث فض ـــا اح ـــرد: ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــدی اب صی

اماکـــن تفریحـــی در نایـــر بتوانیـــم گام مهمـــی در راســـتای 

ـــم. ـــه برداری ـــن ناحی ـــاکنان ای ـــدی س رضایتمن

عملیات احداث 40 هزار متر فضای سبز 
در نایسر آغاز شد

جاده های ترانزیتی کردستان جاده های ترانزیتی کردستان 
سبب تخریب زودهنگام سبب تخریب زودهنگام 
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ناوی  نەگەڕانەوە«  خەونیش  بە  “پیاوەکان 

نەجمەدین«ە،  »مەحموود  ڕۆمانی  دووەم 

چیرۆکنووس  بە  زیاتر  خوێنەران  الی  کە 

نارساوە. ئەم ڕۆمانە لە دووتوێی 210 الپەڕە و 

ساڵی 2018 لە چاپخانەی کارۆ لە سلێامنی 

چاپ  ڕۆشنبیری  وەزارەتی  ئەرکی  لەسەر  و 

چیرۆک  ڕۆمانە  ئەم  چەقی  و  کرۆک  کراوە. 

پیاو  و  ژن  و  کچ  ئەو  خولیای  و  سەربردە  و 

کارەساتی  پاش  کە  هەڵەبجەیە  منااڵنەی  و 

داستانی  هاتووە.  بەسەریان  کیمیاباران 

نەهامەتیی ژیانی ئاوارەیی ئەو مرۆڤە بێبەخت 

گازی  کەلە  ناسنامەیە  بێ  و  نیشتامن  بێ 

ڕزگاریان  بۆردومان  و  دووکەڵ  و  خەردەل 

هەڵوەدای  و  کردووە  ون  خۆیان  بەاڵم  بووە، 

و  شێواو  ناسنامەی  و  سەرهەڵگرتوو  ئەوینی 

بێ سەرەتا و ئاڵۆزی خۆیانن. ئەم دەقە دەستی 

قوواڵیی  بە  نوێ،  بابەتێکی  سەر  خستۆتە 

کوێیەکی  هەر  لە  ڕوو  کە  ڕۆچووە  ژانێکدا 

ئەم نیشتامنە بکەی منوونەی زۆرە، وەلێ کەم 

نووسەر ئاوڕی لێ داوەتەوە. 
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 به مرگ مولف اعتقاد 
دارم/دوست دارم آثارم 
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سالیان،  سرسبز اما محروم سالیان،  سرسبز اما محروم 

از سرمایه و امکاناتاز سرمایه و امکانات

خه الت به ایستگاه آخر 
رسید
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یاداشت اول

یکـــی از راه هـــای انـــکار یـــک جنبـــش 

سیاســـی فروکاســـن آن بـــه یـــک امـــر 

شـــخصی، بـــه یـــک موضـــوع خصوصـــی 

ــادر تردیـــدی نیســـت.  ــان مـ اســـت. در شـ

منزلتـــی کـــه بـــاور بـــه آن رصفـــا از دل 

رویکـــردی دینـــی زاده منی شـــود. حـــال 

ــک  ــام یـ ــارس، پیـ ــت مـ ــام هشـ ــه پیـ آنکـ

جنبـــش سیاســـی اســـت.

ــادآور  ــی زن، یـ ــارس، روز جهانـ ــت مـ هشـ

ـــری سیاســـی و اجتامعـــی  ـــش فراگی ـــک جنب ی

ـــه  ـــای آن در نیم ـــه زمینه ه ـــی ک ـــت. جنبش اس

ــا  ــت و بـ ــکل گرفـ ــم شـ ــرن نوزدهـ دوم قـ

ـــرن  ـــل ق ـــان در اوای ـــیونال زن ـــزاری انرتناس برگ

ـــد. ـــی فرارویی ـــی بین امللل ـــه جنبش ـــت ب بیس

ــکار  ــی زن از انـ ــام روز جهانـ ــی پیـ فراموشـ

ـــه در  ـــکاری ک ـــود. ان ـــاز می ش ـــت آن آغ اهمی

ـــال  ـــف دنب ـــکال مختل ـــه اش ـــخ ب ـــای تاری پهن

ــت  ــوده اسـ ــه بـ ــت. از آن جملـ ــده اسـ شـ

ـــی  ـــارس، روز جهان ـــت م ـــن روز هش فروکاس

ـــن،  ـــه روز ولنتای ـــی ب ـــادر و حت ـــه روز م زن، ب

روز عشـــاق.

ترفنـــدی  بایـــد  را  تالش هایـــی  چنیـــن 

سیاســـی دانســـت بـــرای نپذیرفـــن روح 

زمانـــه ای کـــه در آن زندگـــی می کنیـــم. 

زمانـــه ای کـــه در حیطـــه اجتامعـــی بـــر 

ـــرش  حقـــوق شـــهروندی اســـتوار اســـت و پذی

ـــری  ـــرای نابراب ـــی ب ـــهروندی، مجال ـــوق ش حق

منی نهـــد. جنســـیتی 

بیـــان ســـخنی  یـــا  دادن شـــاخه ای گل، 

عاشـــقانه و مهرآمیـــز در روز هشـــت مـــارس 

اگـــر برخاســـته از دل نباشـــد، فـــرآورده مکـــر و 

ـــایه  ـــن از روی س ـــرای جس ـــت ب ـــه ای اس حیل

پیـــام ایـــن روز.

ــا  ــدی یـ ــه فرزنـ ــت کـ ــن نیسـ ــوع ایـ موضـ

همـــری در چنیـــن روز شـــاخه گلـــی بـــه 

مـــادر و همـــر خـــود ندهـــد یـــا مـــردان از 

تربیـــک و تهنیـــت گفـــن چنیـــن روزی چشـــم 

بپوشـــند، موضـــوع امـــا بـــر رس فروکاســـن 

چنیـــن روزی بـــه امـــری شـــخصی اســـت.

توجـــه بـــه پیـــام روز جهانـــی زن نشـــان 

می دهـــد کـــه پیـــام ایـــن روز هرگـــز در 

محـــدوده امـــور خصوصـــی منی گنجـــد 

ـــده ای  ـــروز پدی ـــا ام ـــی آن، ت ـــان پیدای و از زم

اجتامعـــی و فراتـــر از آن، پدیـــده ای کامـــال 

سیاســـی بـــوده اســـت.

در ایـــن بیـــن، رویکـــرد سیاســـی دولت هـــا 

نیـــز بســـیار تامـــل برانگیـــز اســـت. به ویـــژه 

رفـــع  دغدغه شـــان  کـــه  دولت هایـــی 

ــا  ــت و زن را رصفـ ــیتی نیسـ ــض جنسـ تبعیـ

می خواهنـــد. مـــادر 

ایـــن دولت هـــا همـــواره کوشـــیده اند تـــا 

ـــر  ـــد ب ـــخصیت  و تاکی ـــردن ش ـــته ک ـــا برجس ب

ـــع  ـــر و مطی ـــودن، از زن هم ـــادر ب ـــت م منزل

بســـازد و حقـــوق و خواســـت های زنـــان را 

ـــرد. ـــده بگی نادی

فروکاســـن از اهمیـــت روز جهانـــی زن امـــا 

ـــته  ـــاالرانه برخاس ـــکارات مردس ـــامر ابت در ش

ـــت  ـــران نیس ـــردان ای ـــی دولتم ـــای دین از باوره

ـــود را دارد. ـــی خ ـــینه تاریخ و پیش

ـــن روز  ـــت ای ـــکار اهمی ـــه ان ـــال ۱۹۷۵ ب در س

پایـــان داده شـــد. ســـازمان ملـــل متحـــد در 

ـــوان  ـــه عن ـــارس را ب ـــت م ـــال روز هش ـــن س ای

روز جهانـــی زن بـــه رســـمیت شـــناخت. 

از آن پـــس، برگـــزاری ایـــن روز بـــه رســـمی 

ــد. ــل شـ ــی تبدیـ بین املللـ

ـــرای  ـــه ب ـــن روزی، گرچ ـــن چنی ـــمیت یاف رس

ــزرگ  ــی بـ ــان موفقیتـ ــی زنـ ــش جهانـ جنبـ

بـــود، امـــا زنـــان می دانســـتند تـــا آن لحظـــه 

کـــه پیـــام چنیـــن روزی شـــنیده نشـــود، تـــا 

زمانـــی کـــه حقـــوق شـــهروندی چنـــان 

گســـرتش نیابـــد کـــه تفاوت هـــای جنســـیتی 

ـــری  ـــدد و براب ـــت بربن ـــری رخ ـــامع ب از اجت

کامـــل زن و مـــرد متحقـــق نگـــردد، مبـــارزه 

ادامـــه خواهـــد یافـــت.

ـــی زن،  ـــدن روز جهان ـــناخته ش ـــمیت ش به رس

تـــداوم انـــکار آن را ناممکـــن ســـاخته بـــود. 

از ایـــن رو، آن دســـته از سیاســـتمدارانی کـــه 

ـــن روزی نداشـــتند از  ـــت چنی ـــه اهمی ـــاوری ب ب

ـــه  ـــه را ب ـــر و حیل ـــا مک ـــیدند ت ـــس کوش آن پ

جـــای انـــکار بنهنـــد و از اهمیـــت سیاســـی 

ــه  ــه ای کـ ــر و حیلـ ــد. مکـ ــن روز بکاهنـ ایـ

ـــمیت  ـــال پیش از به رس ـــا س ـــه ده ه ـــده آن ب ای

ــوی  ــی زن از سـ ــدن روز جهانـ ــناخته شـ شـ

ســـازمان ملـــل متحـــد بازمی گـــردد.

حضـــور زنـــان در سیاســـت در بســـیاری 

ــال  ــورهای در حـ ــی کشـ ــورها و حتـ از کشـ

ــه امـــری بدیهـــی تبدیـــل شـــده  توســـعه بـ

ـــان  ـــورهای جه ـــامری از کش ـــام ش ـــت. زم اس

ــر  ــال بـ ــر سـ ــان اســـت و هـ در دســـت زنـ

ـــود. ـــزوده می ش ـــت اف ـــان در سیاس ـــامر زن ش

تامیـــن بســـیاری از خواســـت های زنـــان در 

ـــام  ـــت پی ـــال از اهمی ـــی عم ـــورهای صنعت کش

ــت.  ــته اسـ ــی زن کاسـ ــی روز جهانـ سیاسـ

امـــا، نگاهـــی از منظـــری فرادیـــدی بـــه 

حقـــوق شـــهروندی حکایـــت از آن دارد کـــه 

مبـــارزه بـــرای حقـــوق برابـــر و رفـــع کامـــل 

تبعیض هـــای جنســـیتی همچنـــان ادامـــه 

دارد.

ــت  ــی اسـ ــی، جنبشـ ــش جهانـ ــک جنبـ یـ

ــاص  ــای خـ ــی و جغرافیـ ــاب ملـ ــه در قـ کـ

ـــی روز  ـــام سیاس ـــن رو، پی ـــد و از ای منی گنج

ـــی و  ـــت بین امللل ـــی اس ـــارس، پیام ـــتم م هش

همچنـــان الـــزام آور.

ـــا انـــکار تلویحـــی و ترفنـــد سیاســـی کاســـن  ب

ــه  ــد مقابلـ ــی زن بایـ ــت روز جهانـ از اهمیـ

ـــد  ـــادآور ش ـــران ی ـــود و دیگ ـــه خ ـــد ب ـــرد. بای ک

ـــت و  ـــادر اس ـــه روز م ـــی زن ن ـــه روز جهان ک

ـــن دو روز.  ـــی از ای ـــه ترکیب ـــه روز عشـــاق و ن ن

ـــض  ـــه تبعی ـــارزه علی ـــی زن، روز مب روز جهان

ـــت.  ـــیتی اس جنس

هشت مارس، روز جهانی زن نه »روز مادر« است
و نه »روز عشاق«

صدرا شادمان
فعال حقوق زنان

چەند سەرەقەڵەمێک لەبارەی 
ڕۆمانی »پیاوەکان بە خەونیش 

نەگەڕانەوە«

ــک روزه  ــتان اردو ی ــتان کردس ــری اس ــوزه ه ح

ــا  ــه کارگاهــی بت ــک برنام ــب ی عکاســی را در قال

حضــور عکاســان اســتان در نواحــی نایــر وننلــه 

ــد. ــی برگزارمی کن ــدی توکل ــتی مه ــا رسپرس ب

ــان  ــفند 99 ، زم ــا ۲۰ اس ــام ۱6 ت ــت ن ــت ثب مهل

ــاس  ــن مت ــاه 99 ، تلف ــفند م ــی اردو:۲۳ اس برپای

۰87۳۳۲۴6۴6۰: ثبت نــام 

هــری  حــوزه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

اســتان کردســتان، شــیان برهانــی مســئول واحــد 

ــت:  ــتان گف ــام کردس ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت  مدی

همزمــان بــا رسارس کشــور جشــن نیکــوکاری 

ــرای  ــک ب ــع آوری کم ــگاه جم ــاد ۱۰ پای ــا ایج ب

ــد. ــاد ش ــتان ایج ــتان اس ــدان در ۱۰ شهرس نیازمن

ــاع  ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــز و ب ــزارش ئاری ــه گ ب

رســانی کمیتــه امــداد، محمــد رســول شــیخی زاده 

ــنندج  ــوکاری در س ــن نیک ــی جش ــگاه اصل در پای

ــوروز و  ــد ن ــتانه عی ــاله در آس ــرد: هرس ــار ک اظه

ــه  ــی کمیت ــای مردم ــای کمک ه ــو پایگاه ه ــال ن س

ــار  ــدان و اقش ــه نیازمن ــک ب ــدف کم ــا ه ــداد ب ام

ــور در  ــا رسارس کش ــان ب ــه همزم ــف جامع ضعی

ــت. ــده اس ــا ش ــتان برپ ــتان اس ۱۰ شهرس

بــا  امســال  نیکــوکاری  جشــن  افــزود:  وی 

ــذب  ــدف ج ــا ه ــه« ب ــرای هم ــدی ب ــعار »عی ش

کردستانبرگزارمیکند: حوزههنریاستان

کردستانخبرداد؛ کمیتهامدادامام مدیرکل

اردوی یک روزه عکاسی کارگاهی در نواحی نایسر و ننلە

ایجاد ۱۰ پایگاه جمع آوری جشن نیکوکاری در کردستان

سه خبر کوتاه

تجســمی حــوزه هــری در نشســتی خــربی 

گفــت: در نواحــی نایــر وننلــه در ســنندج 

ــنندج  ــه س ــده ب ــل ش ــی متص ــوان نواح بعن

تحــت  در جهــت  فرهنگــی وهــری  کار 

ــام  ــدان انج ــه من ــراردادن عاق ــش ق پوش

در  مباحــث  اصــوالً متامــی  و  نگردیــده 

ــادی   ــائل اقتص ــور مس ــه برمح ــن دوناحی ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــث  ــه داد: بح ــوص ادام ــن خص وی در ای

از  دوناحیــه  ایــن  بــه  بخشــی  هویــت 

برنامــه هایــی اســت کــه در دســتور کار 

ملــی  طــرح  قالــب  در  هــری  حــوزه 

ــکونتگاه  ــازی س ــد س ــاماندهی و توامنن س

ــه  ــیه ای قرارگرفت ــمی و حاش ــای غیررس ه

اســت و برایــن مبنــا در نظــر اســت برنامــه 

هــای هــری وفرهنگــی درنایــر و ننلــه در 

ــرد. ــورت پذی ــف ص ــای مختل ــش ه بخ

گــزارش  در  کــرد:  ترصیــح  برهانــی 

منترششــده  خــربی  و  تصویــری  هــای 

نــگاه  بــه  توجــه  بــا  دوناحیــه  ایــن  از 

ــردرآوردن  ــه تصوی ــر ب ــادی ب ــب اقتص غال

بــوده  مشــکات  و  شــهری  معضــات 

اســت کــه مــا در نظــر داریــم در ایــن 

ــی  ــا و ویژگ ــیل ه ــک روزه پتانس اردوی ی

هــای خــاص ایــن دوناحیــه را در راســتای 

ــزی  ــه ری ــی وبرنام ــی فرهنگ ــت بخش هوی

الزم جهــت فعالیــت هــای هــری، نســبت 

ایــن  ونوجوانــان  جوانــان  ترغیــب  بــه 

درکنــار  را  موضــوع  ایــن  بــه  دوناحیــه 

ــی  ــه رضورت کارفرهنگ ــئولین ب ــه مس توج

مــورد  مهــم  رضورت  یــک  عنــوان  بــه 

توجــه قــرار دهیــم.

مســئول واحــد تجســمی حــوزه هــری 

گفــت: در ایــن اردو در کنــار عکاســان 

ــان و  ــدادی از هرجوی ــتان تع ــد اس توامنن

عاقــه منــدان هــر عکاســی از نواحــی 

ــوم  ــت ب ــود زیس ــه خ ــز ک ــه نی ــر و ننل نای

ایــن دو منطقــه را تجربــه کــرده انــد حضــور 

خواهنــد داشــت و درپایــان ضمــن گواهــی 

حضــور بــرای متامــی رشکــت کننــدگان بــه 

ــز اهــداء  ــزی نی ــا ســوم جوای نفــرات اول ت

ــد. ــد ش خواه

ــور  ــت حض ــدان جه ــه من ــت عاق وی گف

در ایــن اردو مــی تواننــد تــا ۲۰ اســفند 

ــا شــاره ۰87۳۳۲۴6۴6۰ متــاس و  ــاه ب م

ــد.  ــام کنن ــت ن ثب

برهانــی ادامــه داد: ایــن اردو روز شــنبه 

مهــدی  رسپرســتی  بــا  مــاه  اســفند   ۲۳

توکلــی از عکاســان جــوان اســتان برگــزار 

ــدات الزم جهــت برگــزاری  و متامــی متهی

همــکاری  بــا  هــری  حــوزه  توســط  آن 

بازآفرینــی شــهری و شــهرداری  رشکــت 

ســنندج تأمیــن گردیــده اســت.

مشــارکت های مردمــی و کمــک خیــران 

بــرای کمــک بــه تأمیــن مایحتــاج نیازمنــدان 

ــاد  ــن نه ــت ای و خانواده هــای تحــت حای

می شــود. برگــزار 

کردســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 

نیکــوکار  مــردم  گذشــته  ســال  گفــت: 

اســتان کردســتان چهــار میلیــارد تومــان 

جشــن  بــه  کاال  و  نقــدی  صــورت  بــه 

کردنــد. کمــک  نیکــوکاری 

ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب

رعایــت  و  تجمعــی  محدودیت هــای  و 

کــرد:  اظهــار  بهداشــتی  پروتکل هــای 

جشــن نیکــوکاری امســال متفاوت تــر از 

ــه صــورت  ســال گذشــته اســت و بیشــر ب

ــت. ــوری اس ــر حض غی

شــیخی زاده تاکیدکــرد: مــردم می تواننــد 

طریــق  از  و  غیرحضــوری  صــورت  بــه 

ثنــا،  آپ،  همــراه  تلفــن  اپلیکشــن های 

خداپســندانه  کمک هــای  ســکه  و  ایــوا 

طریــق  از  یــا  و  کننــد  واریــز  را  خــود 

انتخــاب  و   *8877*۱# گیــری  شــاره 

ــد. ــز کنن ــود را واری ــای خ ــتان کمک ه اس

کردســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 

می تواننــد  مــردم  یادآورشــد: 

از  را  خــود  خداپســندانه  کمک هــای 

ملــی  بانــک  حســاب  شــاره  طریــق 

کمیتــه  بنــام   6۰۳799۱8999677۴۳

کننــد. واریــز  کردســتان  امــداد 
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آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 

ــه  ــال در ۱۱ زیرحوض ــت: امس ــتان گف کردس

ســازه   ۱۳۰ اســتان،   شهرســتان  هشــت 

ــارد  ــا ۱۴۰ میلی ــداری ب ــزداری و آبخوان آبخی

ریــال اعتبــار اجــرا شــده اســت. 

بــه گــزارش ایرنــا،  ســعدی نقشــبندی در 

نشســت بــا خربنــگاران کردســتان اظهــار 

ایــن طرح هــا در ۱۴۴ روســتای  داشــت؛ 

ــت  ــش از هش ــوع بی ــرا و در مجم ــتان اج اس

هــزار خانــوار از مزایــای آن بهره منــد شــدند.

در  زیرزمینــی  آب هــای  افــت  بــه  وی 

اشــاره  اســتان  رشقــی  دشــت های 

در  شــاخص  طــرح  ســه  گفــت:  و  کــرد 

ــاد در  ــو و کریم آب ــم،  چمقل ــتاهای میه روس

شهرســتان های قــروه و دهــگان اجــرا شــده 

میلیــون  حالــت۲۰  بدبینانه تریــن  در  کــه 

ــی  ــفره های آب زیرزمین ــه س ــب آب ب مرمکع

می کنــد. تزریــق  دشــت ها  ایــن 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 

شهرســتان  هفــت  در  گفــت:  کردســتان 

ــه  ــات مطالع ــه عملی ــا ۱۴ زیرحوض ــتان ب اس

ــال  ــارد ری ــا ۱9 میلی ــزداری ب ــای آبخی طرح ه

ــار  ــزار و ۵7۵ هکت ــطح ۲۱۱ ه ــار در س اعتب

ــت. ــده اس ــاز ش آغ

ــی  ــز کان ــارک آبخی ــرای پ ــه اج ــبندی ب نقش

کرد: طــرح  تاکیــد  و  اشــاره  ماماتکــه 

ــال  ــه و س ــان یافت ــارک پای ــن پ ــی ای مطالعات

ــرا در  ــه اج ــار ب ــطح 66۴ هکت ــده در س آین

می آیــد کــه اعتبــا  مــورد نیــاز آن ۵۰۰ میلیــارد 

ــت. ــال اس ری

ذخیــرگاه جنگلــی  بــه شناســایی ۲7  وی 

ــت در  ــد آف ــر و فاق ــی نظی ــای ب ــا گونه ه ب

اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ذخیرگاههــا 

یک هــزار و ۱99 هکتــار وســعت دارد.

در  آتش ســوزی  کاهــش  بــه  نقشــبندی 

عرصه هــای طبیعــی اســتان اشــاره کــرد و 

ــت و  ــزود: ۳۳ درصــد از نظــر تعــداد فقرل اف

۵۰ درصــد از نظــر مســاحت،  شــاهد کاهــش 

ــتان  ــی اس ــای طبیع ــوزی در عرصه ه آتش س

ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج در س

بوده ایــم.

وی افــزود: طــرح کاداســر اراضــی تــا پایــان 

ــش از 7۰۰ هــزار  ــن ســال ۱۴۰۰ در بی فروردی

ــرا  ــتان اج ــی اس ــای طیع ــار از عرصه ه هکت

می شــود.

نقشــبندی گفــت: کردســتان تــا قبــل از ســال 

۱۳98 تنهــا ۲۵۰ هــزار هکتــار از اراضــی 

ملــی طــرح کاداســر داشــت کــه امســال تــا 

پایــان بهمــن ۵۵۰ هــزار هکتــار اجــرا شــده و 

ــش از  ــه بب ــده ب ــن ســال آین ــان فروردی ــا پای ت

ــد. ــش می یاب ــار افزای ــزار هکت 7۰۰ ه

وی اجــرای ایــن طــرح را در رفــع تداخــات 

ارضــی موثــر دانســت و افــزود: اســناد تــک 

مختصــات  دارای  شــده  کاداســر  بــرگ 

ــی  ــت اراضــی مل ــوده و موقعی ــا ب مــکان مبن

مســتثنیات  اراضــی  از  آن  جداســازی  و 

ــخص  ــن و مش ــدود معی ــا ح ــخاص را ب اش

می کنــد. تفکیــک 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 

ــکار  ــن راه ــرد: اصولی تری ــتان تاکید ک کردس

جلوگیــری از تخریــب و تــرصف اراضــی 

ملــی توســط افــراد ســودجو و فرصــت طلــب 

اخــذ اســناد مالکیــت اراضــی ملــی بــه 

ــت  ــده اس ــر ش ــرگ و کاداس ــورت تک ب ص

و رونــد اخــذ ســند ملــی بــا رسعــت در حــال 

ــت. ــام اس انج

زراعت چوب در 7۰۰ هکتار 

نقشــبندی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــرین میزان 

قاچــاق چــوب در کردســتان بــه درختــان 

واقــع  در رویشــگاه های کنــار رودخانه هــا 

ــری  ــرای جلوگی ــزود: ب ــاص دارد،  اف اختص

ــوب در  ــت چ ــرح زراع ــوب ط ــاق چ از قاچ

ــی شــده اســت. اســتان اجرای

به صــورت  طــرح  ایــن  در  افــزود:  وی 

ــورد  ــال م ــدی نه ــا ۱۰۰درص ــارکتی و ی مش

قــرار  افــرادی  اختیــار  در  و  تامیــن  نیــاز 

ــد. ــار دارن ــن و آب در اختی ــه زمی ــرد ک می گی

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 

ــادی  ــره اقتص ــه به ــان اینک ــا بی ــتان ب کردس

برابــری  آبــی  بــا گنــدم  زراعــت چــوب 

ــزار  ــال 7۰۰ ه ــرد: امس ــه ک ــد،  اضاف می کن

هکتــار زراعــت چــوب بــرای اســتان مصوب 

شــده کــه نهــال مــورد نیــاز بــرای ۵۰۰ هــزار 

هکتــار بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 

ــت. ــده اس ــرس ش ــن و غ تامی

جشنواره رسانه و منابع طبیعی 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 

در  رســانه ها  موثــر  نقــش  بــه  کردســتان 

ــاره کارکردهــای  ــه مــردم درب آگاهی بخشــی ب

از  عرصه هــای طبیعــی و لــزوم حفاظــت 

ــه منظــور توســعه  آن اشــاره کــرد و گفــت: ب

فعالیتهــای رســانه ای،  جشــنواره رســانه و 

منابــع طبیعــی ســال آینــده در کردســتان 

می شــود. برگــزار 

نقشــبندی بــا بیــان اینکــه بــدون فرهنگســازی 

ــی  ــع طبیع ــظ مناب ــوان حاف ــی ت ــب من مناس

بــود،  افــزود: نقــش مشــارکتی مــردم در 

بایــد  طبیعــی  عرصه هــای  از  حفاطــت 

برجســته شــده و حفاظــت از آن به عنــوان 

ــود. ــت ش ــی تقوی ــه عموم رسمای

از  مجمــوع 8۱ هــزار بهــره بــردار عرصه هــای 

منابــع طبیعــی در کردســتان 67 هــزار خانــوار 

ــره  ــزار به ــع و ۱۴ ه ــش مرات ــردار بخ ــره ب به

ــردار عرصــه جنگلــی کردستان هســتند. ب

از مســاحت ۲ میلیــون و 9۳7 هــزار هکتــاری 

اســتان کردســتان،  بیــش از ۳7۴ هــزار هکتار 

آن را جنــگل تشــکیل مــی دهــد،  جنــگل 

هــای ایــن اســتان کــه جــزو جنگل هــای 

زاگــرس شــالی بــه حســاب مــی آینــد،  

ــته  ــال گذش ــزار س ــش از ۵۰ ه ــول بی در ط

تشــکیل شــده و بــه لحــاظ محافظــت از 

منابــع آب و خــاک،  تولیــد محصــوالت 

فرعــی،  ذخایــر ژنتیکــی،  مصــارف درمانــی،  

هــای  ارزش  و  اکوتوریســتی  توانایی هــای 

ــت. ــادی اس ــت زی ــی،  دارای اهمی زندگ

از  بخشــی  کــه  اســتان  ایــن  جنگل هــای 

تشــکیل  را  کشــور  غــرب  جنگل هــای 

می دهــد بیشــر اطــراف شــهرهای بانــه و 

ــگل هــای  ــوان واقــع شــده و بعــد از جن مری

ــرار  ــت ق ــه دوم اهمی ــور در رتب ــال کش ش

ــد. دارن

و  کســب  اســتانی  جشــنواره  نخســتین 

کارهــا و محصــوالت فرهنگــی کردســتان 

ــزه( روز یکشــنبه طــی مراســمی  خه الت)جای

ــید. ــان رس ــه پای ــدگان ب ــی برگزی ــا معرف ب

جشــنواره  ایرنــا،   گــزارش  بــه 

بــا  فرهنگــی  محصــوالت  و  کاالهــا 

بــر  فیروزه با تاکیــد  عنوان خه الت)جایــزه( 

کســب و کارهــای فرهنگــی،  گفتان ســازی 

تولیــد و مــرصف فرهنگــی و شناســایی و 

ترویــج کاالهــای فرهنگــی اقــوام ایرانــی روز 

ــر  ــری فج ــی ه ــع فرهنگ ــنبه در مجتم یکش

ســنندج برگــزار شــد.

در ایــن مراســم یــاد و خاطــره زنــده یــاد علــی 

اکــرب بهزادیــان هرمنــد برجســته صنعــت 

نــازک کاری و چــوب کردســتان گرامــی 

ــای  ــن کاره ــته تری ــاری از برجس ــته و  آث داش

ایــن اســتاد گرامــی بــه منایــش گذاشــته شــد.

۱9 هرمنــد کردســتانی بــا 6۵ اثــر در هشــت 

بخــش در ایــن جشــنواره رشکــت کردنــد کــه 

بــر اســاس شــاخص هایی هــم چــون کیفیــت 

و طراحــی تولیــد،  کیفیــت بــرصی و ظاهــری 

و بُعــد فرهنگــی مــورد ارزیابــی از ســوی 

داوران ایــن دوره متشــکل از کاوه خداکرمــی،  

فاطمــه کاویانــی،  فرهــاد حامــدی،  کــوردوان 

بوســتان و یداللــه نورایــی قــرار گرفــت.

برگزاری جایزه بهزادیان در سال آینده

رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانی 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ســنندج در ایــن مراســم ب

معیشتی مناســبی  وضعیــت  از  هرمنــدان 

مــی  گفــت:  نیســتند،   برخــوردار 

ــرش  ــن ق ــرای ای ــی ب ــته های حایت طلبد بس

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ

اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی  مختــار  ســید 

هرمنــدان فقیرنــد چــون اثرهــای هــری 

آنهــا در گــذر زمــان بیشــر مــورد توجــه 

ــاد  ــه اقتص ــگاه ب ــزود: ن ــرد،  اف ــی گی ــرار م ق

ــد  ــی توان ــری من ــی و ه ــدات فرهنگ و تولی

ــدان  ــه هرمن ــد چراک ــودگرایانه باش ــاد س زی

ــردی  ــت و رویک ــف و خاقی ــال کش ــه دنب ب

هســتند. زیباشناســانه 

رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانی 

ــرای  ــر ایجــاد چارچــوب فکــری ب ســنندج ب

ارتقــای فرهنــگ و هــر تاکیــد کــرد و گفــت: 

ــد سیاســت هایی تبیین شــود کــه موجــب  بای

رشــد صنعــت فرهنگــی شــود کــه ایــن مهــم 

نیــز بــدون مطالعــه و تحلیــل اقتصــادی 

نتیجــه مناســبی نخواهــد داشــت.

هاشــمی بــا بیــان اینکــه یکــی از اصلــی 

تریــن زیرســاخت ها وجــود مــکان و فضــای 

ــی  ــوالت فرهنگ ــه محص ــی و عرض کارگاه

و هــری اســت،  افــزود: اتــاق بازرگانــی 

ــا  ــکاری ب ــت هم ــتعداد و ظرفی ــنندج اس س

ــوالت  ــای محص ــرای ارتق ــری و ب ــش ه بخ

ــوزه را دارد. ــن ح در ای

وی یــادآور شــد: در نظــر داریــم ســال آینــده 

مراســم جایــزه بهزادیــان بــرای هرهــای 

چوبــی را در ســطح کشــوری و حتــی جهانی 

ــم. ــزار کنی آن برگ

ــر و  ــت از ه ــرای حای ــی ب ــنواره چراغ جش

ــت ــدان اس هرمن

میــراث  کل  اداره   دســتی  صنایــع  معــاون 

دســتی  وصنایــع  گردشــگری  فرهنگــی،  

کردســتان و مناینــده هیــات داوران جشــنواره 

خــه الت هــم در ایــن مراســم اظهــار داشــت: 

ایــن جشــنواره چراغــی بــرای حایــت و 

شــکل گیــری و هویــت بخشــی در آثــار 

ــت. ــری اس ــی و ه فرهنگ

فرهــاد حامــدی اضافــه کــرد: توجــه بــه 

بهره گیــری  فرهنگــی،   واالی  ارزش هــای 

ــا  ــتفاده بج ــی،  اس ــی و مل ــای بوم از مناده

ــی  ــول ایمن ــت اص ــرصی،  رعای ــارص ب از عن

و اســتانداردهای الزم از جملــه معیارهــای 

ــوده  ــنواره ب ــن جش ــر در ای ــار برت ــاب آث انتخ

ــت. اس

وی افــزود: از دیگــر معیارهــای انتخــاب 

ــرداری  ــی ب ــدم کپ ــه ع ــوان ب ــر می ت ــار برت آث

ــت  ــودن اصال از منونه هــای خارجــی،  دارا ب

و هویــت بومــی و ملــی،  اجتنــاب از تولیــد 

ــدی  ــته بن ــود بس ــی و وج ــا تزیین ــار رصف آث

ــرد. ــاره ک ــب اش ــن و مناس ایم

تجلیل از اساتید هر جوالیی

ــن دوره از  ــمند ای ــای ارزش ــی از برنامه ه یک

جشــنواره خــه الت توجــه بــه هرهایــی اســت 

ــی  ــت و یک ــدن اس ــوخ ش ــال منس ــه در ح ک

ــنتی  ــاجی س ــا نس ــی ی ــا جوالی ــن هره از ای

ــت  ــن ظرفی ــه داش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس

گردشــگری و اشــتغالزایی امــکان احیــا شــدن 

ــود دارد. آن وج

تغییــر و تحوالتــی کــه بــه مــرور زمــان 

ــه  ــر روی ذائق ــی ب ــر فراوان ــده تاثی ــاد ش ایج

همیــن  و  اســت  گذاشــته  مــردم  نیــاز  و 

هــم موجــب شــده هرهــای قدیمــی بــه 

ــتقبال،   ــورد اس ــاد م ــدن زی ــه روز نش ــل ب دلی

ــوآوری  ــذا ن ــرد ل ــرار نگی ــداران ق ــر خری بیش

و خاقیــت در چنیــن هرهایــی می توانــد 

ــد. ــم کن ــا را فراه ــعه آنه ــه توس زمین

شــامل  اســاتیدی  از  رویــداد  ایــن   در 

عبدالحمیــد کیاســت،  علــی صادقیــان و 

مصطفــی صادقــی کــه هنــوز هــم چــراغ ایــن 

هــر فاخــر را روشــن نگــه داشــتند بــا اهــدای 

ــل  ــپاس تجلی ــوح س ــنواره و ل ــس جش تندی

ــد. ش

بهــرام زارعــی،  رحمــت آیینــی،  کــال 

ســازندگان  محمــدی  حیــدر  و  پرویــزی 

ــار  ــنتور،  ت ــون س ــم چ ــی ه ــازهای ایران س

ــا  ــنواره ب ــن جش ــم در ای ــار و دف ه ــه ت و س

ــل  ــورد تجلی ــای م ــس و هدای ــت تندی دریاف

ــد. ــرار گرفتن ق

بــا رای هیــات داوران در بخــش لبــاس بهــاره 

ــرزاد  ــازی مه ــک س ــش عروس ــدی،  بخ ارش

ــم  ــی ه ــای فرهنگ ــش هدای ــان و در بخ آهنی

گالــه نــوری و زهــرا نعمتــی شایســته تقدیــر 

شــناخته شــدند.

در بخــش هدایــای فرهنگــی و صنایــع دســتی 

چوبــی هومــن وکیلــی رتبــه نخســت،  شــیا 

حســین پناهــی رتبــه دوم و اکــرب رحانــی هم 

ــد؛  ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــه س رتب

نجیــب رشیفــی کارآفریــن برتــر اســتان،  

مناینــده اتــاق بازرگانــی، صنایــع،  معــادن و 

ــن  ــی ای ــاون اجرای ــنندج و مع ــاروزی س کش

ــن  ــه در ای ــد ک ــرادی بودن ــر اف ــاق از دیگ ات

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــنواره م جش

فرمانــدار ویــژه ســقز گفــت: ایــن شهرســتان 

جملــه  از  مختلــف  ظرفیت هــای  دارای 

اماکــن تاریخــی،  مذهبــی،  رودخانــه داخــل 

و  بــوده  گردشــگری  روســتاهای  و  شــهر 

بنابرایــن احــداث مــوزه شــهر و باســتان 

ــن  ــردم ای ــدی م ــه ج ــوان مطالب ــی بعن شناس

شهرســتان رضوری اســت. 

ایرنــا،  کامیــل کریمیــان در  بــه گــزارش 

فرهنگــی،   میــراث  مدیــرکل  بــا  نشســت 

کردســتان  دســتی  و صنایــع  گردشــگری 

ــه  ــد ب ــقز بای ــتان س ــت: شهرس ــار داش اظه

مقصــد گردشــگر تبدیــل و بســرهای الزم 

ــتان  ــن شهرس ــافر در ای ــدگاری مس ــرای مان ب

فراهــم شــود زیــرا ظرفیت هــای موجــود 

بــرای ایــن مهــم وجــود دارد.

وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای مختلــف در 

ــی،   ــی،  مذهب ــن تاریخ ــه اماک ــقز از جمل س

بیارســتان  شــهر،   داخــل  رودخانــه 

ــتاهای  ــقز،  روس ــدهای س ــفا،  س ــزرگ ش ب

گردشــگری و مثلــث گردشــگری )زیویــه،  

تقویــت  بــر  ســلیان(  تخــت  و  کرفتــو 

توریســتی طبیعی،   هــای  زیرســاخت 

مذهبــی،  پزشــکی و بــوم گــردی تاکیــد کــرد.

ــارت و  ــت ع ــه مرم ــان اینک ــا بی ــان ب کریمی

ــیده  ــام رس ــه امت ــدر ب ــی قلن ــام تاریخ ح

ــن مجموعــه  اســت،  خواســتار واگــذاری ای

واجــد رشایــط  دارای  گــذار  بــه رسمایــه 

جهــت جــذب گردشــگر و درآمــد زایی شــد.

مــوزه شــهر  احــداث  کــرد:  اضافــه   وی 

عنــوان  بــه  ســقز  در  شناســی  باســتان  و 

یــک مطالبــه جــدی شــهروندان مطــرح و 

بایســتی میــراث فرهنگــی،  صنایــع دســتی و 

گردشــگری اســتان کردســتان بــرای احــداث 

آن،  برنامــه جــدی داشــته باشــد.

فرمانــدار ویــژه ســقز افــزود: میــراث فرهنگــی 

ــرای  ــگر ب ــذب گردش ــرای ج ــد ب ــتان بای اس

ــتاهای  ــردی روس ــوم گ ــعه و ب ــه و توس زیوی

همجــوار آن برنامــه ریــزی الزم را انجــام دهد 

تــا زیرســاخت هــای گردشــگری ایــن منطقــه 

فراهــم شــود.

میــراث  کل  مدیــر  گویلیــان،   یعقــوب 

فرهنگــی،  صنایــع دســتی و گردشــگری 

کردســتان هــم بــا بیــان اینکــه شهرســتان 

ســقز دارای ظرفیت هــای منحــرص بــه فــردی 

در حــوزه گردشــگری،  میــراث و صنایــع 

دســتی اســت،  گفــت: احــداث مــوزه شــهر 

ــردم  ــوزه م ــداث م ــرای اح ــزی ب ــه ری و برنام

شناســی از برنامــه هــای آینــده ایــن اداره کل 

ــود. ــد ب خواه

صــاح نرصاللهــی،  رییــس اداره میــراث 

فرهنگــی،  صنایع دســتی و گردشــگری ســقز 

هــم اظهــار داشــت: فرمانــداری بیــش از ۱۰ 

میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای میــراث فرهنگــی 

اختصــاص داده اســت کــه الزم اســت جهــت 

متلــک و مرمــت بناهــای تاریخــی اعتبــارات 

ملــی و اســتانی جــذب و اختصــاص یابــد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

جاده هــای  از  درصــد   ۵۱ حــدود  گفــت:  کردســتان 

روســتایی از شــاخص آســفالت برخــوردار هســتند کــه در 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــدود ۴8 درص ــزان ح ــن می ــته ای گذش

راشــد مــدرس گرجــی اظهــار کــرد: در رسارس کشــور بیش 

ــه در  ــت ک ــاده ای اس ــا،  ج ــد از حمل ونقل ه از  9۰ درص

ــل  ــل و نق ــرا حم ــود دارد زی ــر من ــتان بیش ــتان کردس اس

هوایــی آنچنــان کــه شــاید و بایــد در اســتان فعالیــت نــدارد 

ــدازی نشــده اســت. ــوز راه ان ــز هن و حمل ونقــل ریلــی نی

ــر  ــر 8۰۰۰کیلوم ــغ ب ــتان بال ــتان کردس ــزود: در اس وی اف

جــاده وجــود دارد کــه از ایــن میــزان تقریبــا حــدود 6 هــزار 

و ۱8۰ کیلومــر آن روســتایی و مابقــی بیــن شــهری اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

ــتان را از راه  ــتاهای اس ــدی روس ــره من ــزان به ــتان می کردس

ــان کــرد: در گذشــته ایــن  ــوان و بی آســفالته ۵۱ درصــد عن

میــزان حــدود ۴8 درصــد بــوده کــه در یــک ســال اخیــر کــه 

راه هــای روســتایی بــه اداره کل راهــداری اســتان کردســتان 

ــه ۵۱  ــن شــاخص از ۴8 درصــد ب واگــذار شــده اســت ای

درصــد رســیده اســت.

از 6۱8۰  افــزود: متوســط راه هــای روســتایی  گرجــی 

کیلومــری کــه عنــوان شــد حــدود ۳ هــزار و ۱۰۰ کیلومــر 

ــد  ــه نیازمن ــت ک ــنی اس ــی و ش ــی خاک ــفالت و مابق آس

جاده هــای  آســفالت  حــوزه  در  بیشــر  کار  و  تــاش 

ــت. ــتایی اس روس

ــای  ــه راه ه ــم اخیرک ــال و نی ــک س ــی ی ــه داد: ط وی ادام

روســتایی بــه راهــداری اســتان واگــذار شــده ۱۱۰ کیلومــر 

جاده هــای روســتایی توســط ایــن اداره آســفالت شــده 

اســت و بــا توجــه بــه منابعــی کــه قــرار اســت بــرای ایــن 

ــرای ســال ۱۴۰۰  ــی ب ــه شــود؛ برنامه های امــر در نظــر گرفت

تعریــف شــده اســت.

گرجــی اذعــان کــرد: در ســال جــاری در بحــث جاده هــای 

بیــن شــهری کــه حــدود یــک هــزار و 8۰۰ کیلومــر اســت 

حــدود 8۵ کیلومــر روکــش راه  انجــام شــده و همچنیــن در 

بحــث راه هــای روســتایی نیــز ۴۰ کیلومــر روکــش راه هــای 

روســتایی انجــام شــده کــه در ســفر معــاون رئیــس جمهــور 

ــر 9۰  ــغ ب ــاری بال ــاح شــد و اعتب ــه اســتان کردســتان افتت ب

میلیــارد ریــال بــرای آن هزینــه شــد.

در بحــث روکشــی جاده هــای  وی خاطرنشــان کــرد: 

بیــن شــهری بالــغ بــر 6۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده کــه 

باتوجــه بــه محدودیــت منابــع راهــداری اســتان،  منابــع آن 

ــت. ــده اس ــه ش ــداری تهی ــی راه ــازمان مل از س

ــاط پرتصــادف اســتان کردســتان  گرجــی در خصــوص نق

ــر تصــادف کشــور هــر ســه ســال  ــح کــرد: نقــاط پ ترصی

ــه  ــی س ــاس ط ــن اس ــر همی ــود و ب ــه روز می ش ــار ب یکب

ــایی  ــتان شناس ــادف در اس ــه پرتص ــر ۲8 نقط ــال اخی س

شــده کــه حــدود ۱۴ نقطــه از ایــن مناطــق رفــع شــده کــه 

ــع  ــی رف ــه تازگ ــوان ب ــنندج مری ــیر س ــه از آن در مس ۳ نقط

ــت. ــده اس ش

بــه گفتــه وی،  در ســال جــاری بالــغ بــر 6 میلیــارد تومــان 

بــرای رفــع نقــاط حادثــه خیــز هزینه شــده اســت کــه عمده 

ــوده کــه  ــی ب ــچ و خــم های آن مســیر ســنندج_مریوان و پی

نســبت بــه گذشــته تغییــرات محسوســی داشــته اســت.

ــم  ــو عای ــی و تابل ــط کش ــث خ ــرد: در بح ــد ک وی تاکی

ــا را  ــد در آن حداقل ه ــا بای ــه م ــت ک ــی اس ــاده ای نکات ج

رعایــت کنیــم زیــرا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه اگــر الزم 

ــغ  ــم بال باشــد همــه جاده هــای اســتان را خــط کشــی کنی

بــر ۲۰ میلیــارد تومــان هزینــه در پــی خواهــد داشــت کــه 

ــار در حــال انجــام اســت. یــک ســال یــک ب

گرجــی بــا اشــاره بــه مشــکاتی از قبیــل کمبــود و 

محدودیــت منابــع،  توســعه نیافتگــی،  عــدم قــوی بــودن 

شــبکه هــای جــاده ای در اســتان اظهــار کــرد: در کل اســتان 

ــداد  ــودن تع ــم ب ــود دارد و ک ــراه وج ــتان ۳۲۰ بزرگ کردس

بزرگراه هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه بیشــرین ترددهــا بــر 

روی جــاده دو طرفــه صــورت مــی گیــرد و اکــر جاده هــای 

اســتان ترانزیتــی اســت.

وی عنــوان کــرد: وجــود جاده هــای ترانزیتــی اســتان 

کردســتان ســبب از بیــن رفــن و تخریــب زودهنــگام 

جاده هــای اســتان خواهــد شــد کــه کار را بــرای راهــداری 

دشــوارتر کــرده اســت؛ در بســیاری از کشــورهای توســعه 

یافتــه و در حــال توســعه گفتــه می شــود کــه ارزش  

ــل ۴  ــه باشــد حداق ــزان ک ــه هــر می شــبکه های جــاده ای ب

تــا 6 درصــد آن بایــد بــه نگهــداری اختصــاص داده شــود و 

ــن حــرف ارزش جاده هــای اســتان بیشــر  ــه ای ــا توجــه ب ب

از ۱۰ میلیــارد تومــان اســت و بــا توجــه بــه کمبــود منابــع 

ــا دشــوارتر  ــرای م ــن کار را ب ــار ای ــص اعتب و عــدم تخصی

ــت. ــرده اس ک

ــرای  ــا ۵ عامــل ب گرجــی خاطرنشــان کــرد: امــروزه در دنی

تصادفــات شناســایی شــده کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه 

انســان،  وســایل نقلیــه،  جــاده،  عوامــل امــدادی و عوامــل 

ــران  ــون ای ــوری همچ ــا در کش ــرد،  ام ــام ب ــی را ن محیط

عامــل تصــادف را در انســان،  جــاده و ماشــین مــی داننــد 

ایــن در حالــی اســت کــه ایــن درســت نیســت و دو عوامــل 

دیگــر را بایــد در نظــر گرفــت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات مــا در خصــوص 

تصادفــات واکنشــی اســت نــه پیشــگیرانه  ادامــه داد: 

امــروزه بــا توجــه بــه ایــن پنــج عامــل ذکــر شــده تصادفات 

و نقــاط پــر تصــادف را شناســایی می کننــد،  کــه هــر ســه 

ــار آمــار تصادفــات جــاده ای را اعــام و از روی  ســال یکب

ــود. ــایی می ش ــادف شناس ــر تص ــاط پ ــار نق ــن آم ای

گرجــی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه رصفــا اعــام آمــار 

ــات جــاده ای اقدامــی واکنشــی اســت خاطرنشــان  تصادف

کــرد: امیــد اســت کــه مــا در اســتان بــه جایگاهــی برســیم 

کــه اقدامــات پیشــگیرانه را در خصــوص نقــاط حادثه خیــز 

ــه  ــم ک ــی کنی ــتان را بررس ــای اس ــم راه ه ــش بگیری در پی

ــم در کــدام بخــش از راه هــا بیشــر امــکان تصــادف  بدانی

ــاده ای  ــادف ج ــر تص ــاط پ ــاس نق ــر اس ــود دارد و ب وج

ــه شــود کــه  ــرای اســتان ها در نظــر گرفت ــع ب ــار و مناب اعتب

ــرد. ــتایی را دربرمنی گی ــای روس ــع جاده ه ــن مناب ای

خبــــر
آب

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان

جاده های ترانزیتی کردستان سبب تخریب 
زودهنگام جاده های استان خواهد شد

امور مالیاتی

مخابرات

مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان بــا اشــاره 

بــه اینکــه متــام روســتاهای دارای ADSL در 

شهرســتان بانــه در زمینــه ظرفیت پهنــای باند 

اینرنــت توســعه داده شــده انــد گفــت: هــم 

ــون تعــداد ٤٨ روســتای ایــن شهرســتان  اکن

ــد و  ــوژی روزآم ــا تکنول ــال ب ــر انتق از بس

پروتــکل اترنــت بهــره منــد هســتند. 

ــا اعــام  ــه گــزارش ایســنا آزاد حکمــت  ب ب

ــارض  ــال ح ــرد: در ح ــار ک ــرب اظه ــن خ ای

ــت  ــتانی اس ــن شهرس ــه اولی ــتان بان شهرس

کــه کلیــه لینــک هــای E۱ آن جایگزیــن 

و مشــریان از بســرانتقال بــا تکنولــوژی 

روزآمــد و پروتــکل اترنــت اســتفاده مــی 

ــد. کنن

ــروژه در  ــن پ ــرای ای ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب

ــه دســتاورد مهمــی در بخــش  شهرســتان بان

ارتباطــات روســتایی و افزایــش ظرفیــت 

ــرات  ــرای مخاب ــتاییان ب ــدی روس ــره من به

ــه محســوب مــی شــود خاطــر نشــان  منطق

حاصــل  مهــم  ایــن  تحقــق  ســاخت: 

همدلــی و همراهــی همــکاران منطقــه و 

ــن  ــم ای تعامــل چشــمگیر روستانشــینان فهی

ــت. ــتان اس شهرس

ــه  ــورت گرفت ــذاری ص ــه گ ــت رسمای حکم

مخابــرات   ADSL دارای  روســتای  در ٤٨ 

ــادآور شــد و افــزود:  در ایــن شهرســتان را ی

تامیــن  هــدف  بــا  پــروژه  ایــن  اجــرای 

افزایــش  جدیــد،   مشــریان  تقاضاهــای 

رسعــت دسرســی آنــان بــه فضــای مجــازی 

و توســعه ظرفیــت Up link ،  تحــول بزرگی 

ــتایی  ــز روس ــت مراک ــد اینرن ــای بان در پهن

ــت. ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــتان بان شهرس

وی ضمــن ترشیــح ایــن مهــم کــه بــا رشوع 

تامیــن اینرنــت  ADSL در نقــاط روســتایی 

ــال  ــای انتق ــت ه ــا ظرفی ــق ب ــتان،  مطاب اس

ــر  ــز ب ــود ،  مراک ــای موج ــاخت ه و زیرس

ــدند و  ــدازی ش ــک E۱ راه ان ــک لین ــر ی بس

ــر  ــن بس ــر ای ــریان ب ــاز مش ــخگوی نی پاس

بــود اظهارداشــت: بواســطه رشــد قابــل 

ــس  ــه رسوی ــریان ب ــزون مش ــه و روزاف توج

ــت  ــد باالتــر و رسع ــای بان ــت وپهن اینرن

دسرســی باالتــر در رشایــط کنونــی،  برنامــه 

اینرنــت  بانــد  پهنــای  ظرفیــت  توســعه 

Up link بــر اســاس اولویــت  وظرفیــت 

ــتور کار  ــف در دس ــق مختل ــدی در مناط بن

ــت. ــرار گرف ق

مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان بــه تعــداد 

مشــریان رسویــس هــای مبتنــی بــر اینرنــت 

پررسعــت اشــاره داشــت و اضافــه کــرد: در 

 ADSL حــال حارض۲۳ هــزار و ۳9۲ پــورت

منصوبــه بــا واگــذاری بیــش از8۵ درصــد از 

آنهــا ،  ۱۰6 مشــرک VDSL و6۲۵ مشــرک 

FTTH در شهرســتان بانــه فعــال هســتند.

توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت 
در ٤٨ روستای شهرستان بانه 

کردستان  140 میلیارد ریال برای طرح های آبخیزداری  
هزینه شده است

خه الت به ایستگاه آخر رسید

فرماندار: احداث موزه باستان شناسی در سقز ضروری است

ــان  ــت: مرزبان ــتان گف ــی کردس ــده مرزبان فرمان

ایــن اســتان در ســال جــاری یــک هــزار و 

ــا  ــاق را در مرزه ــال کاالی قاچ ــارد ری ۰۰۴ میلی

ــد.  ــط کردن ــف و ضب کش

ــی در  ــا مرزبان ــا رسدار علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب

ــزان  ــن می ــت: ای ــار داش ــربی اظه ــت خ نشس

ــاری  ــال ج ــده در س ــف ش ــاق کش کاالی قاچ

بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از 

ــر )۱۱۱ درصــد( رشــد داشــته اســت. ۱.۱ براب

وی اضافــه کــرد: در ایــن راســتا ۲ هــزار و 

88 پرونــده تشــکیل شــده و 86 نفــر نیــز از 

ــس از  ــتگیر و پ ــت دس ــه درش ــان دان قاچاقچی

ــد. ــده ان ــدان ش ــه زن ــی روان ــه قضای محاکم

9۱ هــزار راس دام قاچــاق در کردســتان کشــف 

شد 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی کاالهــای 

قاچــاق بــا هــدف دســت درازی بــه ســفره مــردم 

و کوچــک کــردن آن انجــام مــی شــود،  یــادآور 

ــروج 8۱  ــان از خ ــه مرزبان ــن زمین ــد: در ای ش

هــزار راس دام ســبک و ســنگین از مرزهــای 

ــدند. ــور ش کش

رسدار مرزبانــی افــزود: بــاور داریــم قاچــاق دام 

در چنــد ســال گذشــته بــه صــورت ســازماندهی 

شــده در خــارج از کشــور مدیریــت مــی شــود 

کــه بــا کشــفیات امســال بســیاری از ایــن نقشــه 

هــا خنثــی شــد.

اظهــار  کردســتان  مرزبانــی  فرمانــده 

 ۲۳ دالر،    ۰۵۵ و  هــزار   ۳7 داشت: کشــف 

میلیــون دینــار عراقــی،  ۲ میلیــون و ۰۳7 هــزار 

قلــم انــواع دارو و ۰۴۴ هــزار لیــر ســوخت 

ــاری  ــال ج ــی در س ــفیات مرزبان ــر کش از دیگ

اســت.

مرزبانی کردستان بیش از یک هزار 
میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف کرد 
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“پیــاوەکان بــە خەونیــش نەگەڕانــەوە« نــاوی دووەم 

ڕۆمانــی »مەحمــوود نەجمەدیــن«ە، کــە الی خوێنــەران 

زیاتــر بــە چیرۆکنــووس نــارساوە. ئــەم ڕۆمانــە لــە 

ــەی  ــە چاپخان ــاڵی ۲۰۱8 ل ــەڕە و س ــی ۲۱۰ الپ دووتوێ

کارۆ لــە ســلێانی و لەســەر ئەرکی وەزارەتی ڕۆشــنبیری 

چــاپ کــراوە. کــرۆک و چەقــی ئــەم ڕۆمانــە چیــرۆک و 

ســەربردە و خولیــای ئــەو کــچ و ژن و پیــاو و منااڵنــەی 

هەڵەبجەیــە کــە پــاش کارەســاتی کیمیابــاران بەســەریان 

ــەو  ــی ئ ــی ئاوارەی ــی ژیان ــتانی نەهامەتی ــووە. داس هات

ــە  ــێ ناســنامەیە کەل ــێ نیشــتان و ب ــە بێبەخــت ب مرۆڤ

گازی خــەردەل و دووکــەڵ و بۆردومــان ڕزگاریــان 

بــووە، بــەاڵم خۆیــان ون کــردووە و هەڵــوەدای ئەوینــی 

ــەرەتا و  ــێ س ــێواو و ب ــنامەی ش ــەرهەڵگرتوو و ناس س

ــەر  ــتۆتە س ــتی خس ــە دەس ــەم دەق ــن. ئ ــۆزی خۆیان ئاڵ

ــە  ــووە ک ــدا ڕۆچ ــی ژانێک ــە قوواڵی ــوێ، ب ــی ن بابەتێک

ڕوو لــە هــەر کوێیەکــی ئــەم نیشــتانە بکــەی منوونــەی 

زۆرە، وەلــێ کــەم نووســەر ئــاوڕی لــێ داوەتــەوە. 

ــە و  ــاوات و خۆزگ ــا و ئ ــە خولی ــەم دەق ــەری ئ گەوه

ــە  ــەوە ک ــە دەگێڕیت ــچ و ژن و دایکان ــەو ک ــەی ئ هەناس

ــەر  ــت، هاوس ــەوەی خۆشەویس ــی گەڕان ــە حەرسەت ل

و بــاوک و براکانیانــدا هەڵدەقرچــن و لەنــاو زامــی 

ــەوە. ــدا دەتلێن چاوەڕوانی

ــوور  ــەاڵت و باک ــوور و ڕۆژه ــی باش کۆمەڵکوژییەکان

تژیــن  زامــار،  هەڵەبجــەی  و  باشــوور  ئەنفالــی  و 

لــەو دایــک و ژن و ئەوینــارە دڵهەڵقرچاوانــەی لــە 

ــڕەق  ــە دڵ ــرا و باوک ــراو و ب ــەوەی گ ــی گەڕان حەرسەت

بــووە، وەلــێ  پرچیــان ســپی  بێسەروشــوێنەکاندا  و 

هێشــتا هــەر چاوەڕێــن و بــێ هیــوا نەبــوون. مەحمــوود 

نەجمەدیــن لــەم ســۆنگەیەوە و لەنــاو ئــازاری بێبڕانەوەی 

زام  هەڵدانــەوەی  بــۆ  بــردووە  دەســتی  هەڵەبجــەوە 

ژیانــی  ئەودیــوی  چیرۆکــی  و  بەســۆ  برینێکــی  و 

کچــە دامــاو و چارەڕەشــەکان و ژنــە پۆپچەرمــووە 

چاوەڕێیەکانــی نیشــتانی کــورد دەگێڕێتــەوە کــە هێشــتا 

ــەریان  ــی س ــەوە بۆچ ــۆ نەکراوەت ــان ب ــەو ڕازەی ــی ئ گرێ

هەڵگــرت؟ و لەکوێــن و بۆچــی ناگەڕێنــەوە؟

 زمانی گێڕانەوە:
جیــا لــە کــرۆک و نوێبوونــی چەقــی ڕۆمانەکــە کــە زۆر 

ــی  ــووە جێ ــە ب ــەت ک ــام، دووەم باب ــەرنجی ڕاکێش س

ــادە  ــۆڵ، س ــرێ و گ ــی ڕەوان و بێ گ ــیم، زمان دڵخۆش

ــەنایەتیی  ــە ڕەس ــوە ل ــە لێوانلێ ــووڵ ک ــدا ق ــە هەمانکات ل

ــای  ــی میدی ــڕۆی »زمان ــی ئەم ــی زاڵ ــە دۆخ ــەدوور ل ب

ــییە  ــی و دەستخۆش ــەی دڵخۆش ــە جێگ ــوردی«. ئەم ک

لــە کاک مەحمــوودی وردبیــن، هەرچەنــد خۆشــی 

ــدا کار  ــوورساوی کوردی ــای ن ــە میدی ــی زۆرە ل ماوەیەک

ــێواو  ــەقەت و ش ــی »س ــە زمان ــۆی ل ــێ خ دەکات، وەل

و نزیــک لــە هەڵدێــر«ی میدیــای کــوردی پاراســتووە و 

ــە  ــە گشــت گرنگــر ب ــی و ل ــەواو ئەدەب ــە زمانێکــی ت ب

گەوهــەری »زمانــی گێڕانــەوە« ئــەم دەقــەی داڕشــتووە. 

ــەوە«دا  ــش نەگەڕان ــە خەونی ــاوەکان ب ــە »پی ــەر ل نووس

بەبــێ الســاییکردنەوە و کەوتنــە ژێــر کاریگەریــی جۆری 

ــێکی  ــەر و ڕۆماننووس ــچ نووس ــی هی ــەوە و زمان گێڕان

دیکــە، دەســتی بــۆ پرســێک بــردووە کــە شــوێنی ڕووداو 

ــەکان  ــە زمانیی و گەوهــەری چیــرۆک و ســەرلەبەری کای

ــقبوون و  ــەون و ئاش ــا و خ ــاڵ و خولی ــن و خەی کوردی

گریــان و شــین و شــەپۆڕ هەمــووی کــوردی و خۆماڵییە. 

خەیاڵــی فــراوان و بەربــاو و لــە هەنــدێ شــوێن 

زاڵبوونــی خەیاڵــی شــاعیرانە و پەخشــان وێنــە وای 

کــردووە خوێنــەر لــە هەنــدێ شــوێن هەســت دەکات لــە 

زمانــی گێڕانــەوە دادەبــڕێ. لەنــاو دیالۆگێکــدا لەنــاکاو 

قوتبوونــەوەی ڕســتەیەکی خەیاڵــی کــە دوورە لــە ڕەوتــی 

ــژە دەکات. ــەر ون و گێ ــەوە، خوێن چیرۆکەک

 دەوری کارەکتەر:
گێــڕەرەوەی ســەرەکیی ڕۆمانەکــە یەکــەم کەســی تاکــە، 

واتــە )مەهتــاب، یان شــکۆفە( بەســەرهات و ســەربردەی 

خــۆی و ماشــووقەکەی )بااڵنبــۆ( و کارەکتەرەکانــی 

ســه یفوڵا،  مــه ال  فه ریبــا،  )به هنــام،  وەک  دیکــە 

ــواڵن،  ــۆ، گ ــید، بااڵنب ــه كیبا، فه رش ــتان، ش ــه  گوڵس دای

ــران و...(  ــه رشه ف و میه ــره  ئ ــروێ، باپی ــرووز، ش بهێ

دەگێڕێتــەوە. یەکــەم کەســی تــاک وەک باوتریــن جــۆری 

ئــەو دەقانــەی  بــۆ  گێــڕەرەوەی ڕۆمانــی ســەردەم، 

ــەکان  ــات و تراژیک ــی کارەس ــە پرس ــاوڕ ل ــر ئ ــە زیات ک

دەدەنــەوە، گونجاوتــرە و لێــرەدا، دانــەر )نووســەر( 

ــر و  ــت فک ــە و ناکارێ ــەر دەقەوەی ــێبەری بەس ــر س کەم

ــەوە.  ــن و زاری کارەکتەرەکان ــە زەی ــۆی بخات ــزری خ ه

لــەم دەقــەدا خوێنــەر گــەر خوێنەرێکــی وشــیار و 

ــت،  ــەوە نەبێ ــی گێڕان ــارەزای زمان ــان و ش ــی ڕۆم جیدی

لێــی تێــک دەچێــت و وا دەزانــێ ڕۆمانێکــی فــرە 

کارەکتــەر و ئاڵــۆزە، بــەاڵم لەڕاســتیدا کارەکتــەرەکان 

لەجێــی خۆیانــن. هەرچەنــد چیــرۆک و ســەربردەی 

ــک  ــوێنەوە لێ ــەن( و ش ــەڕووی کات )زەم ــێکیان ل بەش

جیــان و ســنوورە دەســکردەکان دەبــڕن. هەندێکیــان لــە 

چرکەســاتی بۆردومانــی کیمیایــی و بەهــاری هەڵەبجەوە 

ــان  ــدەکات و هەندێکی ــت پێ ــان دەس ــی گێڕانەوەی ژیان

ــە  ــدا دێن ــۆز و دووکەاڵوی ــی ئاڵ ــەی تاران ــاو جەرگ لەن

ــەی  ــا و خۆزگ ــان و خولی ــەری ژی ــی گەوه ــوون، وەل ب

ــنامە«  ــە »ناس ــن ب ــەی گەیش ــە ڕووگ ــان ڕوو ب هەمووی

بــە  گەیشــتنە  و  )هەڵەبجــە(  زێــد  بــۆ  گەڕانــەوە  و 

ــە  ــان هەواڵێک ــەرەداو، ی ــی س ــان زانین ــت، ی خۆشەویس

هەڵبژاردنــی  لــە  ســەرهەڵگرتووەکان.  ئازیــزە  لــە 

بــە وریاییــەوە  نــاوی کارەکتەرەکانــدا نووســەر زۆر 

کاری کــردووە و لــە نــاو و هێــا و ســیمبۆلەکانی 

شــوێنەکانی  و  بااڵنبــۆ(  )شــروێ،  وەک  هەڵەبجــە 

ــی ئاشــقان  ــێ، هــاوار، ملەخــورت، کان وەک )عەبابەیل

ــان  ــای دیس ــەش مان ــووە و ئەم ــی وەرگرت و...( کەڵک

ــاو  ــۆ ن ــە ب ــەو هێایانەی ــەوەی ئ ــەوە و گەڕان زیندووکردن

ــەوەوە. ــیحری گێڕان ــان و س ــەی زم ــە لەڕێگ کۆمەڵگ

هــەروەک پێشــر وتــم زمانــی ئــەم دەقــە ســادە و ڕەوانــە، 

ــۆگ و  ــت دیال ــت دەکرێ ــوێن هەس ــە زۆر ش ــەاڵم ل ب

ــەرەتا  ــۆزە و س ــێواو و ئاڵ ــەرەکان ش ــەی کارەکت ئاخاوت

و کۆتاییــان دیــار نییــە. گۆڕینــی خێــرای دیمــەن و 

ڕووداوەکان، جۆرێــک قەرەباڵغــی و ئاڵۆزیــی پێکهێناوە.

نووســەر هەوڵــی داوە لــە جــۆری گێڕاونــەوەدا نوێگەری 

بــکات کەلــە دەقــە باوەکانــی دیکــە پێــش خــۆی 

ــدی  ــە ناوەن ــە ل ــک و فۆرم ــەم تەکنی ــت، ئ ــاواز بێ جی

ــر  ــاوە و زیات ــر ب ــتاندا کەم ــووری کوردس ــی باش ئەدەب

ــەاڵت  ــی ڕۆژه ــانی گەنج ــووس و ڕۆماننووس چیرۆکن

گرنگیــی پــێ دەدەن و ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات زمانــی 

ــەالی  ــەوە ب ــۆ گێڕان ــن ب نووســینی مەحمــوود نەجمەدی

نووســەرانی ڕۆژهەاڵتــدا دەشــکێتەوە و چەند نووســەر و 

وەرگێڕێکــی ڕۆژهــەاڵت وەک »ســەید قــادر هیدایەتــی« 

وەرگێــڕ،  مــورادی  محەمەدڕەئــووف  و  ڕۆمانــووس 

ــە  ــان ب ــش نەگەڕانەوە«ی ــە خەونی ــاوەکان ب ــی »پی ڕۆمان

ــەری  ــی نوێگ ــک و فۆرم ــۆ تەکنی ــک ب ــاواز و هەوڵێ جی

ــان داوە. لەقەڵەمی

خاڵێکــی الوازی کارەکتەرەکانــی نــاو ئــەم دەقــە، ئەوەیــە 

پــەروەردە و بارهێنانــی کارەکتــەری تێــدا نییــە، خوێنــەر 

ــۆ  ــە؟ ب ــەوان کەی ــی پاڵ ــەرەتای پەیدابوون ــاگات س تێن

وێنــە لەنــاکاو ناوێــک و شــوێنیک دێتــە نــاو باســەکەوە 

و قــوت دەبێتــەوە و دەبێتــە هــۆی دابــڕان لــە باســەکەی 

ــە  ــک دێت ــوێن کارەکتەرێ ــدێ ش ــە هەن ــۆی. ل ــش خ پێ

مەیــدان کــە بەســااڵچووە، یــان نێوان ســاڵە، لــە حاڵێکدا 

پێشــر قــەت باســیان نەکــراوە. ئاســتی ڕۆشــنبیری 

و جــۆری دیالــۆگ و دەربڕینیــان وەک یــەک وایــە و 

ــەر  ــەرە بەس ــزری نووس ــی ه ــک زاڵبوون ــەش جۆرێ ئەم

بەپێــی ڕەوتــی تەمــەن و  کارەکتەرەکانــدا. نووســەر 

گەشــەی هــزری و شــوێن – کاتــی کارەکتەر نەڕۆیشــتۆتە 

نییــە و گــەورە و  تێــدا  پاڵەوانــی  پێــش و ڕەهایــی 

ــک نزیکــە. بچــووک و ژن و کــوڕ تێگەیشــتنیان زۆر لێ

 لەحن و ئاخاوتە:
ــە بەرچاوەکانــی ڕۆمانــی  ــە خەســڵەت و خاڵ یەکێــک ل

و  کولتوورەکانــە  وردە  لــە  ئاوڕدانــەوە  هاوچــەرخ، 

ــزووری  ــوون. ح ــە ب ــەوە دێت ــەی پاڵەوان ــەش لەڕێگ ئەم

زمانــی زارەکــی و کووچــە و کــۆاڵن و شــێوەزارەکان لــە 

ڕۆمانێکــدا کــە )کات – شــوێن( تێیــدا بەربــاوە، دەبــێ 

ــت.  ــڵەتەکان بێ ــە خەس ــک ل یەکێ

ڕۆمان و سەرهەڵگرتن

چهند سهرەقهڵهمێک لهبارەی ڕۆمانی »پیاوەکان به خهونیش نهگهڕانهوە« )1(

شیام صادقی

خربنگار

»سیروان کنعانی« در گفت وگو با ئاریز:

 به مرگ مولف اعتقاد دارم/دوست دارم آثارم 
»دارستان«ی از حرکت و انرژی باشد

 از سبک کاری خود بگویید.
دارای ســبک خاصــی نیســتم، امــا مثــل تمــام 
دانشــجویان رشــته هنــر، البتــه بــا کمــی 
ــناخت  ــه ش ــرده ام ک ــاش ک ــتر ت ــت بیش جدی
ــته  ــر را داش ــخ هن ــبک های تاری ــبی از س نس
ــی  ــاز حس ــق نی ــارب طب ــن تج ــل ای و حاص
و انتخابــی بــه شــکلی اســتحاله یافتــه در 
ــن  ــده ای ــت. عم ــرده اس ــدا ک ــارم ورود پی آث
آثــارم از ســبک هایی چــون  گزینش هــا در 
اکسپرسیونیســم... فوییســم و امپرسیونیســم 

ــت. ــده اس ــدار ش وام

ــی  ــه موضوع ــان چ ــا و آثارت  در تابلوه
ــت؟ ــه اس نهفت

طبــق ضــرورت و نیــاز آثــار هــر دوره کاری من 
در حــوزه طراحــی یــا نقاشــی گرایشــاتی بــه تم 
ــته اند.  ــخص را داش ــی مش ــا فضای ــاص ی خ
فضــا،  یــا  تــم  از  بیشــتر  کــرده ام  ســعی 
تعریفــی دیگــر را بــرای آثــارم در نگیــرم. 
اندیشــیدن  دچــار،  چــون  مجموعه هایــی 
ــی،  ــل باران ــار فص ــان چه ــکوت، درخت در س
ــی در  ــه نوع ــک ب ــر ی ــتان،  ه ــراس، دارس ه
برگیرنــده حضــور انســان یــا طبیعــت بوده انــد، 
ــی دگرگــون... گاه  ــا انســانی دیگــر و طبیعت ام
ــر ... و گاه  ــار  و گی ــاره و دچ ــاره پ ــخ و پ مس
ــگ  ــوران رن ــار... گاه ف ــر و انتظ ــکوت و فک س
و جنبــش و گاه رقــص و معاشــقه رنگ هــا 

ــوم. ــود ب ــار و پ ــا در ت ــش فرم ه پیچ

ــرایط  ــود ش ــری خ ــر هن ــق اث ــرای خل  ب
ــال  ــرای مث ــد، ب ــم می کنی ــی را فراه خاص
برخــی هنرمنــدان حتمــا مدیتیشــن انجــام 
می دهنــد و عــده ای موســیقی را شــرط 
چگونــه  شــما  بــرای  می داننــد.  الزم 

ــت؟ اس
ــن  ــتم، همی ــی نیس ــت خاص ــه پیوس ــل ب قای
ــت  ــد حرک ــش بیای ــد و حس ــش باش ــه حال ک
آغــاز می شــود و جــدال مــن بــا بــوم و رنــگ،  
دیدنــی و واقعیــت آن کــه موســیقی کمــک 
کار عجیبیســت و نکتــه مهــم خلوتیســت کــه 
ــورم در  ــادی از حض ــان زی ــازم و گاه زم می س
ــودم،  ــار خ ــز آث ــکوت و آنالی ــرف س کارگاه ص
ــط  ــن رواب ــام ای ــا تم ــن ب ــبت م ــه و نس جامع

ــد.   ــد ش خواه

ــر  ــه اث ــت ک ــم اس ــان مه ــدر برایت  چق
شــما همــان گونــه ای درک شــود کــه شــما 
می خواهیــد؟ در واقــع تــا چــه انــدازه 
ــب را آزاد  ــب مخاط ــر از جان ــش اث خوان

نیــد؟ می دا
خوانــش یــک اثــر هنــری بــه فاکتورهــای 
یــک  نمی شــود  و  دارد  بســتگی  متعــددی 

ــرد.  ــز ک ــب تجوی ــه مخاط ــد را ب ــخه واح نس
ــت  ــاد دارم و دوس ــف اعتق ــرگ مول ــه م ــن ب م
ــت و  ــه دوس ــد ک ــاش کن ــود ت ــرم خ دارم اث
ــق  ــب طب ــد و مخاط ــت کن ــمنش را زیس دش
ســطح شــعور و فهــم تاریخــی اجتماعــی 
خــود تفکــر کنــد و بارهــا و بارهــا از پنجــره ای 
کــه برایــش گشــوده ام جهــان تجســمی خــود 

ــد. ــف کن را تعری

روی  پیــش  را  چالش هایــی  چــه   
می بینیــد؟ هنرمنــد 

ــک  کلمــه چالــش همیشــه همــراه و همــزاد ی
زیســت  می کنــم  فکــر  و  اســت  هنرمنــد 
ــود.  ــروع می ش ــش ش ــا چال ــد ب ــک هنرمن ی
ــانی  ــی انس ــوال و نگاه ــس س ــی از جن چالش
ــای  ــام چالش ه ــن تم ــدن. م ــودن و ش ــه ب ب
پیــش رویــم را دوســت دارم و آن هــا را نــه 
یــک تهدیــد کــه یــک فرصــت می دانــم. 
ــع  ــم منب محدودیت هــا،  فشــارها همیشــه برای
ــه  ــه فاضل ــد آن مدین ــد. هرچن ــت بوده ان حرک
ــود  ــت دارد را می ش ــانی دوس ــر انس ــه ه را ک
ــا  ــا ب ــرد ام ــز ک ــدی تجوی ــر هنرمن ــرای ه ب
یــک ارزیابــی منطقــی دوســت دارم بــا همیــن 
ــم ــم نکن ــم را گ ــز رنگ های ــاه نی ــقف کوت س

ــه  ــه شــما از نقاشــی ب ــر روی ــل تغیی  دلی
ــود؟ گرافیــک چــه ب

گرافیــک را صرفــا در مقطعــی و آنهــم بــه 
جهــت ارتقــای ســواد بصــری و نظــم فکــری 
انتخــاب کــردم.. هرچند ســابقه خوشنویســی 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــذار ب ــیار تاثیرگ ــز بس ــن نی م
مــن هــر هنرمنــدی در هــر یــک از زیــر 
ــی  ــعور گرافیک ــد ش ــمی بای ــاخه های تجس ش
خــود را توســعه داده و تربیــت کنــد. گرافیــک 
عالی تریــن حــد دقــت و تربیــت  دانــش 
ــن  ــر بنایی تری ــن و زی ــی و قدرتمندتری ارتباط
ــود.  ــد ب ــوده و خواه ــمی ب ــیون تجس فنداس
ــرده و  ــز ک ــی را آنالی ــار گرافیک ــم آث ــوز ه هن
از ایــن طریــق دانــش تجریــدی خــودم را نیــز 
ــم ــی ده ــرار م ــاب ق ــورد خط ــر م ــت ت درس

و  بوده ایــد  فعالــی  هنرمنــد  شــما   
شــرکت  یــادی  ز نمایشــگاه های  در 
ــت؟ ــدد چیس ــن تع ــل ای ــته اید. دلی داش
اتفــاق  عالی تریــن  مــن  بــرای  نمایشــگاه 
هنــری بــوده و شــاید خواهــد بــود. پرونــده ی 
ــه معــرض دیــد قــرار داده  یــک دوره کاری را ب
ــان نقــد و بررســی، ســتایش  ــل طوف و در مقاب
ــراف  ــد اعت ــم داد. بای ــرار خواه ــاگری ق و افش
ــعی ام  ــه س ــال ها همیش ــن س ــه در ای ــم ک کن
ــذارم  ــر نگ ــب را منتظ ــه مخاط ــوده ک ــر آن ب ب
ــا ایــن عامــل اصلــی در  و زنجیــره ارتباطیــم ب

ــگاه های  ــم. نمایش ــع نکن ــارم قط ــروی آث روب
ــادل دانــش و کســب  ــز موجــب تب گروهــی نی
ــاور دارم  ــم ب ــوز ه ــت. هن ــوده اس ــارب ب تج
ــا  ــه صرف ــر می شــود وگرن ــا مخاطــب اث ــر ب اث
مجموعــه ای از متریــال هســت و دیگــر هیــچ.

 ســعی کردیــد بــا شکســتن قوانیــن 
ــا  ــد ی ــاد کنی ــود را ایج ــاص خ ــبک خ س
یســت  اینکــه آثــار شــما مشــابه دیگــر آثار

ــود؟ ــت می ش ــور یاف ــه وف ــه ب ک
مدعــی شکســتن قوانیــن خاصــی نیســتم، 
برایــم  و  دارم  دوســت  کــه  آن طــور  بلکــه 
ــن  ــرده ام و ای ــوده کار و کار و کار ک ــین ب دلنش
دلیــل بــر قــدرت مــن نیســت بلکــه قــدرت و 
ــام دارد. ــی ن ــه نقاش ــت ک ــای دریاییس کاریزم

 هنــر »بایــد« در جهــت تعالــی باشــد و 
یبایــی«، »ظرافــت«  تنهــا عرضــه کننــده »ز
و »طنــازی« نباشــد. ایــن ویژگــی تــا چــه 

ــد؟  ــر شــما صــدق می کن حــد در هن
هنــر یــا کاربردیســت یــا صــرف تجربــه هنــری 
ــه نفــع  و حرکــت فکــری... و نبایــد یکــی را ب
ــری  ــر هن ــک اث ــرد. در ی ــی ک ــری قربان دیگ
ــز  ــازی را نی ــت و طن ــی، ظراف ــوان زیبای می ت
ــا گســترش  ــه مقــدار تجویــزی هنرمنــد، و ی ب
فکــری مخاطــب مشــاهده کــرد. دوســت دارم 
آثــارم بیــان اســتحاله یافتــه و گاه به شــدت 
اکسپرســیون انســان معاصــر و دچــار شــدن بــا  
مفاهیــم مقدســی چــون رنــج و عشــق باشــد. 
ــراس از  ــا ه ــد و ی ــکوت باش ــیدن در س اندیش
ــت  ــه کرام ــت ب ــر بازگش ــود و آژی ــع موج وض
ــرژی  ــت و ان ــتان«ی از حرک ــانی. »دارس انس
ــف  ــدی از تعری ــد بع ــقه ای چن ــد و معاش باش

ــن. ــرگ و زمی ــت و ب ــاوت درخ متف

یــک  نقاشــی را بــه عنــوان عمــل بیولوژ
ــد؟ ی ــول دار قب

جــواب ایــن ســوال را بــه جنــاب بهمــن خــان 
ســال ها  کــه  می کنــم  واگــذار  محصــص 
ــد:  ــرده بودن ــرح ک ــه ای مط ــش در مصاحب پی
 
ً
ــا ــده کام ــک پدی ــن ی ــرای م ــر ب ، هن

ً
ــدا اب

انتلکتوئــل اســت. بنابرایــن نقاشــی بچــه، 
ــرح   مط

ً
ــا ــن اص ــرای م ــمپانزه ب ــه و ش دیوان

نیســت. حتــا هنراســپونتانه را هــم قبول نــدارم. 
نقاشــی بــرای مــن مثــل دهن درهایــی نیســت 
کــه کســی بکشــد. ایــن نــه بــرای فــرار اســت، 
نــه تحلیــل، نــه توجیــه. هنرمنــد بایــد زندگــی 
کنــد و زندگــی »خــود« را، کــه اســاس زندگــی 
اســت. دیگــر ایــن سانتیمانتالیســم بــی معنــی 
اســت کــه، هنرمنــد بایــد بمیــرد… میــان 
انتخــاب  را  و هنــر، مــن زندگــی  زندگــی 

می کنــم.

»سـیروان کنعانـی« )متولد ۱۳۶۱ سـنندج( عضو 
انجمـن نقاشـان ایـران بـا سـابقه ۲۰ سـال فعالیـت در 
نمایشـگاه   ۱۶ برگـزاری  کـه  نقاشـی  و  طراحـی  حـوزه 
 ۴۰ از  بیـش  در  حضـور  و  ایـران  در  نقاشـی  انفـرادی 
نمایشـگاه گروهـی در داخـل و خـارج از کشـور را همراه 
بـا چـاپ آثـار در کتاب هـای کارنمـای انجمـن نقاشـان 
ایران، نقاشـان کرد جهـان را در کارنامه هنـری خود دارد. 

گفتگـو بـا وی را  در ادامـه می خوانیـد.

آسوس احمدی

کارشناس ارشد روانشناسی

پـدر مـادر عزیـز، می دانیـم کـه فرزندتـان 

گران قدرتریـن نعمتـی اسـت کـه در زندگی 

بـرای  داریـد  تـوان  آن جـا کـه  تـا  و  داریـد 

موفقیـت  و  خوشـبختی  خوشـحالی، 

فرزندتـان تاش می کنیـد. به عنوان مشـاور 

خانـواده، پـدر و مـادران زیـادی را ماقـات 

کـرده ایـم و مسـائل زیـادی را در امر تربیت 

کرده ایـم.  مشـاهده  فرزنـدان 

در مجمـوع بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه 

بـی توجهـی  تربیتـی،  از خاء هـای  یکـی 

بـه تربیـت جنسـی از زمـان کودکی اسـت. 

عـدم توجـه بـه تربیـت جنسـی، می توانـد 

پیامدهـای زیـادی را چه بـرای والدین و چه 

فرزندشـان بـه بار بیـاورد. ایـن بی توجهی و 

ناآگاهـی، می توانـد به شـکل رفتارهـای تند 

و خشن و واکنشـی والدین در مقابل رفتارها 

و کنجکاوی های جنسـی طبیعی فرزندشـان 

باشـد. همچنیـن مـی توانـد بـه شـکل عدم 

نظـارت صحیـح بر فرزنـد و روابط او باشـد 

و یـا می توانـد عـدم آموزش بـه فرزنـدان در 

مـورد مسـایل رضوری کـه در هـر سـن باید 

بداننـد، باشـد. همـه ایـن مسـایل، احتـال 

خطـرات جنسـی را در فرزنـدان افزایش می 

دهد. 

تربیـت صحیـح فرزنـد از دغدغه هـای هـر 

پدر و مادری اسـت. بیشـر پـدران و مادران 

دوسـت دارنـد فرزندشـان بـه فـرد موفقـی 

در آینـده تبدیـل شـود و از نظـر تحصیلـی 

و شـغلی بـه یـک جایـگاه مناسـب برسـد. 

اغلـب نیـز ایـن والدیـن،  در حد تـوان خود 

هزینه هـای زیـادی بابـت ایـن هـدف خـود 

می پردازنـد.

آیـا تربیـت مناسـب فرزنـد تنهـا بـه معنـی 

اوسـت؟ ورزشـی  و  تحصیلـی  موفقیـت 

تنهـا  فرزنـد  صحیـح  و  مناسـب  تربیـت 

رصف هزینه هـای زیـاد بـرای ثبـت نـام در 

کاس هـای مختلـف نیسـت. اگـر اصـول 

اساسـی و ابعـاد مهـم تربیتـی مـورد توجـه 

قـرار نگیـرد، رصف ایـن هزینه ها و فشـاری 

کـه بـر والدین و فرزند هـر دو ایجاد می کند، 

حتی می توانـد اثرات منفی و ناخوشـایندی 

از نظر روان شـناختی بر فرزند داشـته باشـد. 

دلیـل آن سـاده اسـت زیـرا نیازهـای اولیه و 

مهـم روان شـناختی فرزنـد، کـه اصـل اولیه 

رفـع  می شـود  محسـوب  تربیتـی  هـر  ی 

نشـده اسـت و یـا آگاهی هـا و مهارت هـای 

الزم بـرای ورود بـه اجتـاع را کسـب نکرده 

. ست ا

در صورتی کـه تربیـت جنسـی، مـورد توجه 

از  کـودک  احتـاال  نگیـرد،  قـرار  والدیـن 

احسـاس ارزش منـدی و عـزت نفـس پایین 

برخـوردار اسـت و هویـت جنسـی ضعیفی 

دارد. در نتیجـه منی توانـد در آینـده ارتبـاط 

خوبـی با نقشـهای جنسـیتی مناسـب خود 

صـورت  در  امـروز  فرزنـدان  کنـد.  برقـرار 

غفلت، بـی توجهی و عـدم نظارت صحیح 

جدیـر  آسـیب های  معـرض  در  والدیـن، 

قـرار دارنـد. روابـط پـر خطـر و آسـیب زا و 

سوء اسـتفاده های  ناسـامل،  دوسـتی های 

عـدم  صـورت  در  کـه  جنسـی  و  عاطفـی 

نظـارت به راحتی مـی توانـد در محیط های 

مجـازی و واقعـی اتفـاق بیفتـد، بخشـی از 

ایـن خطـرات هسـتند. 

کیفیت ارتباط شـا بـا کودک تان، چگونگی 

او، میـزان  بـه  ابـراز عشـق و عاقـه شـا 

صمیمیت و راحتـی فرزندتان برای صحبت 

بـا شـا همگـی بخـش مهمـی از تربیـت 

جنسـی هسـتند.  هرچنـد ایـن موضوعـات 

در همـه ابعـاد تربیتـی نقـش مهمـی ایفـا 

می کننـد. بـه همیـن دلیـل کیفیـت ارتبـاط 

والد-فرزنـد جزء اصـول و پیش نیازهای یک 

تربیت جنسـی کارآمد محسـوب می شـود. 

آمـوزش چـه مهارت هایـی بـه کـودک مـی 

توانـد احتـال وقـوع آزار جنسـی را کاهش 

دهد:

۱.بـه کـودکان در مـورد مراقبـت از بدنشـان 

بدهید. آمـوزش 

۲.در مـورد مفهـوم آزار بـا کـودک صحبـت 

 . کنید

اینگونـه  بـرای  کـودک  رفتـاری  ۳.مـدل 

باشـید.  مراقبت هـا 

۴.چـه قسـمتی از بدنشـان را کسـی حـق 

نـدارد ببینـد یـا ملـس کنـد.

۵. هـر فردی مـی تواند مهاجم باشـد. اینکه 

نظـر عضـو خانـواده، دوسـت  مـورد  فـرد 

خانوادگـی، فـرد مـورد اعتاد خانـواده و... 

باشـد رفتـار او را موجـه منی سـازد.

تربیت فرزند بزرگ ترین دغدغه پدر ومادر

فراخوان مناقصە های عمومی یک مرحلە ای
)نوبت اول(

شــهرداری ســنندج در نظــر دارد مناقصــه خریــد ماشــین آالت مکانیــزه زیالــه را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکرتونیکــی دولــت برگــزار مناید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 

مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران وبازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 

ــت  ــد والزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir   انج ــتاد( ب ــت )س ــک دول الکرتونی

مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت 

ــار  ــخ انتش ــازند . تاری ــق س ــه محق ــت در مناقص ــت رشک ــی را جه ــای الکرتونیک ــی امض گواه

ــح می باشــد. ــخ 99/12/19ســاعت 8 صب ــامانه تاری مناقصــات در س

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار: جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: 
گمــرک معاونــت خدمــات شــهری ســنندج و تلفــن 087-33164218  ســنندج- خیابــان امــام خمینــی- روبــه روی 
کــت الــف آدرس: ســنندج خیابــان امــام خمینــی- روبــه روی مســجد جامــع- واحــد حراســت  و جهــت ارائــه مــدارک پا
گــردد ودارای امضــای  کات بایســتی در ســامانه بارگــذاری  کلیــه پــا شــهرداری مرکــزی می باشــد. )شــایان ذکــر اســت 

الکترونیکــی باشــد(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج

ع مناقصه  شماره فراخوان در موضو
سامانه 

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مهلت دریافت 
اسناد از سایت 

زمان بازگشایی مهلت ارائه پیشنهاد 
کات پا

خرید 4 دستگاه ده تن با 
دستگاه پرس

ساعت 17 روز 209900554700002677/500/000/0003/875/000/000
خ  3 شنبه مور

99/12/26

خ  ساعت 14 مور
1400/1/15

خ  ساعت 9 مور
1400/1/16

خرید 4 دستگاه ایسوزوبا 
دستگاه پرس

ساعت 17 روز 20990055470002773/000/000/0003/650/000/000
خ  3 شنبه مور

99/12/26

خ  ساعت 14 مور
1400/1/15

خ  ساعت 9 مور
1400/1/16

خرید 4 دستگاه ده تن با 
دستگاه پرس 

ساعت 17 روز 20990055470002826/500/000/0001/325/000/000
خ  3 شنبه مور

99/12/26

خ  ساعت 14 مور
1400/1/15

خ  ساعت 9 مور
1400/1/16
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ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی

کردســتان گفــت: بــا اجــرای ۵۰ ســایت 

ــزان  ــون، می روســتایی از ســال گذشــته تاکن

ــتاهای  ــت در روس ــت پررسع ــش اینرن پوش

ــد  ــه 77 درص ــتان ب ــوار اس ــاالی ۲۰ خان ب

ــید.  رس

ــار  ــعیدی اظه ــن س ــا فردی ــزارش ایرن ــه گ ب

داشــت: پوشــش اینرنــت پررسعــت 7۲ 

خانــوار   ۲۰ بــاالی  روســتاهای  درصــد 

درصــد   7۰ از  بیــش  و  مطلــوب  اســتان، 

ــت در دســتور  ــن وضعی ــای ای اســت و ارتق

اســت. ارتباطــات  وزارت  برنامــه  و  کار 

عدالــت  رعایــت  بــرای  تــاش  بــر  وی 

ارتباطــی در متــام نقــاط اســتان تاکیــد کــرد 

۵۰ ســایت روســتایی  و افــزود: احــداث 

کــه  بــوده  برنامه ریــزی  حــال  در  جدیــد 

ــن  ــش تلف ــایت ها پوش ــن س ــرای ای ــا اج ب

ــد  ــتایی رش ــق روس ــت مناط ــراه و اینرن هم

ــت. ــد یاف ــی خواه ــل توجه قاب

ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی

ــایت  ــد: احداث ۱۰ س ــادآور ش ــتان ی کردس

ــتاهای  ــز در روس ــراه نی ــن هم ۴G/۳G تلف

اســتان در مراحــل نهایــی نصــب تجهیــزات 

ــدازی می شــود. ــه زودی راه ان اســت کــه ب

ســعیدی تاکیــد کــرد: بدلیــل کوهســتانی 

نقــاط  اغلــب  بــودن  ســخت گذر  و 

کردســتان، هزینــه نصــب و راه انــدازی یــک 

ــت  ــال اس ــارد ری ــش از ۲۰ میلی ــایت بی س

کــه بیشــر از دیگــر مناطــق کشــور اســت.

 6۰۳ و  میلیــون  یــک  از  کردســتان بیش 

ــوذ  ــب نف ــت دارد و رضی ــر جمعی ــزار نف ه

ــب  ــد و رضی ــتان 7۲ درص ــت در اس اینرن

ــش از ۱۰۰  ــراه بی ــن هم ــش تلف ــوذ پوش نف

ــت. ــد اس درص

ــتانداری  ــواده اس ــوان و خان ــرکل اموربان مدی

بانــوی  ملــی  پویــش  گفــت:  کردســتان 

کتــاب  جمــع آوری  راســتای  در  مهربانــی 

و اســباب بــازی بــرای کــودکان محــروم 

نیازمنــد در اســتان آغــاز شــد. 

بــه گــزارش ایرنــا لیــا آژیــر اظهــار داشــت: 

طــرح پویــش ملــی بانــوی مهربانــی بــا 

همــکاری معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت 

جمهــوری، دفــر امــور زنــان و خانــواده 

مــردم  ســازمان  و  کردســتان  اســتانداری 

ــوان  ــه عن ــتان” ب ــاریژ نیش ــه س ــاد "خان نه

ــزار  ــتان برگ ــرح در کردس ــتانی ط ــری اس مج

. می شــود

متــام  در  طــرح  ایــن  افــزود:  وی 

شهرســتان های اســتان و بــا کمــک مشــاوران 

یــک  و  فرامانداری هــا  خانــواده  و  زنــان 

ســازمان مــردم نهــاد محلــی، بــا نظــارت 

ــرح  ــری ط ــکاری مج ــوان و هم ــور بان دفرام

مــی رود. پیــش 

ــواده اســتانداری  ــوان و خان ــرکل اموربان  مدی

کردســتان اضافــه کــرد: در قالــب ایــن طــرح 

و  اســباب بازی  کتــاب،  شــامل  هدایایــی 

ــای  ــراد و خانواده ه ــوی اف ــد از س ــوه نق وج

خیــر بــرای خریــد ایــن اقــام بــرای کــودکان 

ــود. ــع آوری می ش ــروم جم ــق مح مناط

ــرورش  ــرح را پ ــن ط ــداف ای ــی از اه وی یک

حــس مســوولیت ، نوعدوســتی، دلســوزی و 

همدلــی در کــودکان اعــام کــرد و گفــت: در 

ــودکان  ــد ک ــا می توانن ــرح خانواده ه ــن ط ای

و  کتاب هــا  کــه  کننــد  تشــویق  را  خــود 

بــه  ندارنــد  الزم  را  خــود  بــازی  وســایل 

همســن و ســاالن نیازمندشــان تقدیــم کننــد و 

از ایــن طریــق نوعدوســتی و درک متقابــل از 

نیازهــای ســایرین را در آنــان پــرورش دهنــد.

زیــادی  خانواده هــای  افــزود:  آژیــر 

هســتند کــه در منــازل خــود بــا انباشــت 

بااســتفاده  کتاب هــای  و  اســباب بازی ها 

ــه  ــال ک ــی س ــام پایان ــن ای ــد و در ای مواجه  ان

ــا  ــد ب ــتند می توانن ــی هس ــغول خانه تکان مش

اســتفاده از ایــن طــرح وســایل اضافــی و در 

حــد نــو خــود را بــه دســت کــودکان نیازمنــد 

برســانند.

وی بــا بیــان اینکــه پویــش ملــی بانــوی 

شــهرهای  متــام  در  هم اکنــون  مهربانــی 

ــتقبال  ــا اس ــت و ب ــرا اس ــال اج ــتان در ح اس

ــراز  ــت، اب ــده اس ــه ش ــی مواج ــیار خوب بس

امیــدواری کــرد، اســتان کردســتان در اجــرای 

موفــق  اســتان های  از  یکــی  طــرح  یــان 

ــد. ــور باش کش

77 درصد روستاهای کردستان 
زیرپوشش اینترنت پرسرعت قرار 

گرفت

پویش ملی بانوی مهربانی در 
کردستان آغاز شد

زانکو رشیفی

خربنگار

سالیان،  سرسبز اما محروم از سرمایه و امکانات

به عنــوان  کردســتان  روســتاهای  بیشــر 

کشــاورزی)زارعی،  محصــوالت  قطــب 

باغــی و دام و طیــور( دارای ظرفیــت و 

پتانســیل های خاصــی هســتند کــه جهــت 

درآمــد و اشــتغال پایــدار بایــد مــورد توجــه 

ــد.  ــرار بگیرن ــئوالن ق ــژه مس وی

روســتای ســالیان از توابع دهســتان ژاورود 

شهرســتان  کاتــرزان،  بخــش  غربــی، 

ســنندج یکــی از روســتاهای رسســبز و 

دیدنــی اســتان کردســتان اســت کــه در 

ســنندج  شــهر  کیلومــری   6۳ فاصلــه 

واقــع شــده اســت. بــر اســاس رسشــاری 

نفــوس و مســکن ســال 9۵، روســتای 

ســالیان دارای 7۳ خانــوار بــه صــورت 

اســت.  جمعیــت  نفــر   ۲۵6 و  ثابــت 

ایــن روســتای گمنــام در دل کوه هــای 

ــر و  ــی بک ــا طبیعت ــتان ب ــات کردس اورامان

زیبــا و دلنشــین و مردمانــی مهان نــواز 

ــت.  ــی اس ــه امکانات فاقــد هرگون

یکــی از اهالــی روســتای اظهــار می کنــد:  

ــه  ــالیان ب ــوم در س ــگ و آداب و رس فرهن

ــت  ــده اس ــی مان ــین باق ــیوه پیش ــان ش ه

و شــکل های امــروزی و مــدرن کمــر 

ــد.  ــذار باش ــر آن تاثیرگ ــته ب توانس

»مختــار رشیفــی« می گویــد: گورســتان 

ســالیان در ســه محــل متفــاوت بــا فاصلــه 

زیــاد از روســتا واقــع شــده اســت کــه هــر 

ــی  ــه دوره خاص ــوط ب ــا مرب ــک از آن ه ی

قدیمی تریــن  از  یکــی  و  می باشــد 

ارزش هــای  بــا  منطقــه  گورســتان های 

ــن ــت. همچنی ــی اس تاریخ

در داخــل مســجد روســتا مــکان معــروف 

بــه »پیــر محمــد غیــب« شــده اســت 

مانــدگار  هــم  هنــوز  لباس هایــش  کــه 

ایــن  آن،   ثبــت  در صــورت  و  هســتند 

مــکان می توانــد مــورد بازدیــد و توجــه 

گردشــگران و مســافران قــرار بگیــرد. 

زمســتان  فصــل  در  می افزایــد:  وی 

محلــی  بومــی  مســابقه های  برگــزاری 

ــازی بیــن روســتاهای  همچــون جــوراب ب

صمیمیــت  و  نزدیکــی  ســبب  اطــراف 

بیشــری می شــود و فــرد را از دغدغه هــای 

ســخت اقتصــادی رهــا می کنــد.

از  بعضــی  می دهــد:  ادامــه  رشیفــی 

ــار  ــی در به ــورت فصل ــه ص ــا ب خانواده ه

و تابســتان در ســالیان ســاکن اند و بعــد از 

امتــام میوه بــه شــهرهای اطراف بــرای کار، 

ــل  ــا رشوع فص ــد و ب ــرت می کنن مهاج

ــی از  ــش از نیم ــد. بی ــا برمی گردن رسم

ــای  ــه باغ ه ــتان از خان ــاکنان در تابس س

ــب ها در  ــد و ش ــتفاده می کنن ــود اس خ

خانــه  می شــوند.  مســتقر  باغ شــان 

باغ هایــی کــه از امکانــات روشــنایی 

و... برخــوردار اســت. امــا مردم روســتا 

ــت  ــه علــت عــدم حای ــه دامــداری ب ب

الزم از ایــن شــغل کمــر رغبــت دارنــد. 

مشکات عدیده در روستا

عضــو شــورای اســامی روســتا ســالیان 

دارای  ســالیان  روســتای  می گویــد:  

بــه  اســت،  فراوانــی  چشــمه های 

طــوری کــه حــدود ٨۰ چشــمه در نقــاط 

ــت. ــاری اس ــتا ج ــون روس گوناگ

مــردم  می افزایــد:  نــوری«  »ظاهــر 

و  کشــاورزی  بــه  بیشــر  روســتا 

چنیــن  مشــغول اند.  دامــداری 

ــت  ــنتی اس ــب س ــی در قال فعالیت های

و هیــچ گونــه طــرح صنعتــی و پیرشفتــه 

در هیــچ زمینــه ای در ســالیان وجــود 

نــدارد و کشــاورزی و باغــداری روســتا 

بیشــر دارای میوه هــای توت فرنگــی، 

ــدم،   ــاز، گن ــه، پی ــو، آلوچ ــردو، زردآل گ

ــوری  ــه ط ــت، ب ــی و... اس ــو، گاب ج

کــه ســاالنه چندیــن تــن از محصــوالت 

ــه  ــد و روان ــن روســتا تولی کشــاورزی ای

بــازار می شــود. امــا متاســفانه ســود 

ــب دالالن  ــه جی ــر ب ــوالت بیش محص

مــی رود و تنهــا درآمــدی انــدک و ناچیز 

ــت.  ــد گرف ــاورزان را خواه ــت کش دس

جواب گــوی  حتــی  کــه  ســهمی 

ــردان و  ــان، م ــاه زن ــن م ــات چندی زح

ــت. ــودکان نیس ــی ک حت

نــوری با اشــاره بــه محدودیــت و کمبود 

امکانــات روســتا اظهــار می کنــد: از 

ــه مســجد،  ــوان ب ــات روســتا می ت امکان

اول(،  متوســطه  و  مدرســه)ابتدایی 

اینرنــت، خانــه عــامل، دفــر مخابــرات 

ــاره  ــه اش ــگاه زبال ــت، جای ــن ثاب و تلف

آن  مشــکات  مقابــل  در  کــه  کــرد 

ــت.  ــا اس ــه دری ــره ب ــون قط همچ

ــتا  ــکات روس ــد: مش ــه می ده وی ادام

ــود  ــل، نب ــی موبای ــدم آنن ده ــامل ع ش

ــال و  ــود زمیــن فوتب ــه بهداشــت، نب خان

عــدم هــر گونــه دسرســی بــه امکانــات 

ورزشــی، خاکــی بــودن جــاده اصلــی، 

نبــود مــکان بــرای تعزیــه خوانــی زنــان، 

عــدم گاز رســانی و عــدم وجــود آب 

رشب مکانیــزه، نبــود طــرح هــادی، 

ســاختان  دهیــاری،  آالت  ماشــین 

دهیــاری، عــدم سیســتم فاضاب کشــی 

ــت. ــتاندارد اس اس

عضــو شــورای اســامی روســتا ســالیان 

ــا  ــتا ت ــه روس ــد: فاصل ــح می کن ترصی

جــاده آســفالت تنهــا ۲ کیلومــر اســت 

ــر   ــال تعمی ــد س ــد از چن ــوز بع ــه هن ک

ــز  ــود مرک ــت.. نب ــده اس ــفالت نش و آس

ــه  ــده ک ــبب ش ــتا س ــت در روس بهداش

بــرای تحویــل هــر دارویــی یــا بایــد بــه 

ــاعت در  ــن س ــا چندی ــت و ی ــهر رف ش

ــد. ــر مان ــگ منتظ ــگاه آویهن درمان

عدم شبکه آنن دهی موبایل

مســئول مخابــرات روســتای ســالیان 

می گویــد: یکــی از مشــکاتی کــه مــردم 

از آن گله مندنــد، عــدم دسرســی بــه 

آنن دهــی موبایــل اســت.

»ایــوب رشیفــی« می افزاید: روســتاهای 

ــی  ــبکه آنن ده ــالیان از ش ــوار س همج

موبایــل برخــوردار هســتند امــا ســالیان 

از ایــن جهــت بــی بهــره و محــروم 

اســت.  عــدم دسرســی بــه آنــن دهــی 

ــل از یــک ســو و راه و جاده هــای  موبای

نامناســب از ســوی دیگــر ســبب شــده 

اســت کــه اگــر فــردی در بــاغ و بیــرون 

از منــزل مریــض شــود بــه ســختی و دیر 

هنــگام می توانــد مــردم را بــا خــرب کنــد 

ــی برســد.  ــه مراکــز درمان و خــود را ب

بــه  دسرســی  می دهــد:  ادامــه  وی 

آنن دهــی موبایــل نیــازی اســت کــه 

کــه  مکان هایــی  و  نقطــه  در  بایــد 

ســکونت وجــود دارد از آن برخــوردار 

بــود. چــرا کــه امــروزه بیشــر کارهــا بــه 

ــرد و  ــورت می گی ــات ص ــیله ارتباط وس

هیــچ فــردی منکــر ایــن نیســت، اطــاع 

بــه مــردم روســتا از وقــوع هرگونــه واقعه 

هیــچ  و  اســت  زمان بــر  و حادثــه ای 

دسرســی وجــود نــدارد. مخصوصــا در 

ــات  ــردم در باغ ــه م ــتان ک ــار و تابس به

ــتند.  هس

ــرای  ــا ب ــد: باره ــوان می کن ــی عن رشیف

ــدام  ــدی اق ــکل ج ــوع و مش ــن موض ای

کردیــم و قول هایــی هــم داده شــده، 

ــت.  ــده اس ــی نش ــوز عمل ــا هن ام

رسعــت  می کنــد:  اظهــار  رشیفــی 

ــت.  ــف اس ــی ضعی ــم خیل ــت ه اینرن

ــای اداری  ــرای کاره ــه ب ــی ک ــه صورت ب

خیلــی  و...  پســت بانک  همچــون 

اســت.  زمان بــردار 

بــرای  وزرارت خانــه ای  برنامه ریــزی 

پوشــش تلفــن همــراه

مدیــر کل ارتباطات و فنــاوری اطاعات  

کردســتان در گفــت و گــو بــا خربنــگار 

همشــهری می گویــد: در ســطح کشــور 

تلفــن  پوشــش  از  روســتا  هــزار   ۳۰

کردســتان  در  انــد.  محــروم  همــراه 

ــهری  ــراه ش ــن هم ــوز پوشــش تلف هن

از  دولــت  می شــود.   تکمیــل  تــازه 

ــارات طــرح خدمات رســانی  محــل اعتب

موظــف اســت کــه حداقــل امــکان یــک 

ــتان  ــد. در کردس ــرار منای ــاط را برق ارتب

ــت  ــن ثاب ــه تلف ــتیم ک ــتاهایی داش روس

هــم نداشــتند. در ایــن روســتاها بــا 

ــکان  ــودن ام ــور ب ــه صعب العب ــه ب توج

ــق  ــت و از طری ــود نداش ــم وج ــرب ه فی

اقــدام  دیــش  گذاشــن  و  ماهــواره 

ــم. منودی

ــد:  ــه می افزای ــعیدی در ادام ــن س »فردی

ــه ۱۲ روســتای اســتان تلفــن  پارســال ب

دولــت  دادیــم.  ماهــواره ای  بیســیم 

بــر  تاکیــد  و  ســعی  بیشــر  امســال 

اینرنــت پررسعــت را دارد. در همیــن 

راســتا در ســال قبــل ٨٨۱ روســتا را 

در ایــن برنامــه قــرار دادیــم کــه تاکنــون 

ــان  ــا پای ــدازی و ت ــدود ۲۲ دکل راه ان ح

ــرداری  ــورد بهره ب ــا م ــا از آنه ــال ٦ ت س

ــرد.  ــرار می گی ق

حــال  در  می دهــد:  ادامــه  ســعیدی 

حــارض بیشــر مشــغول اینرنــت پــر 

کــه  روســتاهایی  هســتیم.  رسعــت 

ــا  ــد و ی ــراه را ندارن ــن هم ــش تلف پوش

اینکــه ضعیــف اســت، همــه آنهــا را 

شناســایی کردیــم و فهرســت متامــی 

و  ارتباطــات  ســازمان  بــه  را  آنهــا 

فنــاوری اطاعــات ابــاغ شــده اســت. 

ــتاها  ــدادی از روس ــم تع ــه ه وزارت خان

را بــه پیانــکار ابــاغ کــرده اســت. 

ــتان  ــتان کردس ــطح اس ــکار در س پیان

طراحی هایــی را انجــام مــی دهــد و 

روســتاهایی کــه بــاالی ۱۰۰ خانــوار 

باشــند را پوشــش بدهنــد. اپراتورهــا 

ــی  ــدک برخ ــت ان ــه جمعی ــه ب ــا توج ب

دکل،  نگهــداری  هزینــه  روســتاها، 

ــال  ــی احت ــا و حت ــرق، دیت ــری، ب باط

ــی  ــه باالی ــه هزین ــه ب ــا توج ــت ب رسق

تجهیــزات کــه مقــرون بــه رصفــه نیســت 

ــد.  ــی دهن ــام من را انج

فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 

ــتای  ــت:  روس ــتان گف ــات کردس اطاع

تلفــن  مخابــرات،  مرکــز  از  ســالیان 

ــا  ــت. ام ــوردار اس ــت و ADSL برخ ثاب

ــت و  ــراه اس ــن هم ــش تلف ــد پوش فاق

ــت  ــوری نیس ــچ اپرات ــدات هی ــز تعه ج

ــا  ــند، اپراتوره ــدات باش ــز تعه ــه ج ــتاهایی ک ــد. روس ــام بده ــه آن را انج ک

ــام  ــه انج ــا وزارتخان ــی ب ــد. برنامه ریزی های ــام بدهن ــه آن را انج ــد ک موظفن

ــز آن  ــا ج ــالیان آی ــد س ــتاهایی مانن ــه روس ــتیم ک ــن هس ــر ای ــم و منتظ دادی

ــم داد. ــرار خواهی ــه ق ــا در برنام ــد قطع ــر نباش ــر. اگ ــا خی ــت ی ــته هس دس

عســل بعــد از گنــدم و توت فرنگــی،  ســومین 

محصــول کشــاورزی کردســتان اســت کــه 

ــن در ۱8۵  ــش از ۱۵۰ ت ــاالنه بی ــد س ــا تولی ب

ــتان  ــاد اس ــه اقتص ــی ب ــدو و کولون ــزار کن ه

و درآمــد پایــدار کمــک می کنــد. همچنیــن 

بــه  اســتان  نفــر در ســطح   7۰۰ ۴ هــزار و 

ــول  ــن محص ــد.  ای ــتغال دارن ــورداری اش زنب

ــع  ــه علــت وجــود مرات ــوع آن، ب ــر تن عــاوه ب

منطقــه  از  کمیــاب،   گیاهــان  گونه هــای  و 

ــدره  ــوان و دیوان ــا مری ــروه در رشق اســتان ت ق

در  مرغوبیــت  و  کیفیــت  دارای  غــرب،   در 

تولیــد اســت و شهرســتان مریــوان به دلیــل 

و  مراتــع  و  مســاعد  هــوای  و  آب  داشــن 

تنــوع  گیاهــی، یکــی از مناطــق مســاعد بــرای 

پــرورش زنبــور عســل و فعالیــت در زمینــه 

فرآورده هــای زنبــور عســل اســت. 

ــابقه  ــال س ــش از ۲۵ س ــا بی ــوردار ب ــک زنب ی

در زنبــورداری اظهــار می کنــد:  بــا وجــود 

این کــه زنبــور در گرده افشــانی تأثــر زیــاد 

زنبــورداران  امــا  دارد،   ارزنــده ای  نقــش  و 

ــورد  ــداران م ــداران و دام ــا باغ ــه ب در مقایس

ــرار  ــت اداره جهــاد كشــاورزی اســتان ق حاي

 . منی گیرنــد

از  می دهــد:  ادامــه  ســعیدی«  »ســامان 

دولــت انتظــار داریــم در راســتای حایــت از 

ــی از  ــوان یک ــتان به عن ــاورزی اس ــش کش بخ

تســهیات  کشــور،  کشــاورزی  قطب هــای 

کشــاورزان  بــه  را  بهــره  کــم  کارآفرینــی 

اختصــاص دهــد، امــا متاســفانه نــه تنهــا 

بــا  بلكــه  منی شــود  انجــام  مســئله  ایــن 

ســقف  كارشناســان،   فنــی  غــر  نظــرات 

در  رسمايه گــذاری  تســهيات  پرداخــت 

ــدات،  ــش تولي ــور و افزاي ــزارع زنب ــعه م توس

ــه  ــا توج ــر ب ــن ام ــد و ای ــل می رس ــه حداق ب

بــه  منحــرص  و  فــراوان  ويژگی هــای  بــه 

افشــانی،  خاصيــت  گــرده  در  زنبــور  فــرد 

ــوالت  ــی محص ــتی و صنعت ــی،  بهداش داروي

فرهنگ ســازی  همچنیــن  بگیــرد،  صــورت 

ــا  ــه ب ــوالت ك ــر محص ــل و ديگ ــرصف عس م

ــتقيم  ــورت مس ــه ص ــی ب ــل طبيع ــع عس توزي

بــه بــازار مــرصف امكان پذيــر باشــد و مبــارزه 

ــی  ــورد قانون ــی و برخ ــل تقلب ــه عس ــا عرض ب

ــع  ــه، بســته بندی و توزي ــا عوامــل تهي شــديد ب

ــل  ــناخت عس ــای ش ــه راه ه ــراه اراي ــه هم آن ب

تقلبــی از دیگــر اقدامــات الزم در صنعــت 

زنبــوداری اســت. 

فــوادی ترصیــح می کنــد: برقــراری ارتبــاط 

متوجــه  و  باغــداران  و  زنبــورداران  بــن 

تاثرگــذاری  خصــوص  در  آنــان  ســاخن 

و  باغــی  محصــوالت  افزايــش  در  زنبــور 

ــورداری  ــزه كــردن صنعــت زنب زراعــی،  مكاني

ــتحصال  ــه اس ــزات پيرشفت ــردن تجهي و وارد ك

ــات  ــادل تجربي ــل،  تب ــور عس ــوالت زنب محص

ــران  ــورداران و پژوهش گ ــن زنب ــات ب و تحقيق

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــای ای ــه نیازه از جمل

جوانــان  تشــويق  می شــود:  یــادآور  وی 

توليــد  و  عســل  زنبــور  پــرورش  امــر  بــه 

ــه وابســتگی  ــا توجــه ب محصــوالت مربوطــه ب

ــد  ــور و درآم ــه زنب ــاورزی ب ــدگان كش توليدكنن

روزافــزون ايــن صنعــت، بــه كارگــری مســايل 

تخصصــی  كتاب هــای  در  منــدرج  علمــی 

ــطح  ــای س ــت ارتق ــی جه ــورت عمل ــه ص ب

ــورداری  ــای زنب ــا روش ه ــنايی ب ــش و آش دان

مجــوز  انحصــاری  صــدور  جهــان،   روز 

بســته بندی محصــوالت زنبــور عســل فقــط 

تعاونــی  يــا رشكت هــای  و  زنبــورداران  بــه 

ــی  ــی و صنف ــورت كارگاه ــه ص ــورداری ب زنب

و رفــع مشــکات زنبــورداران بــه ویــژه در 

الزم  اقدامــات  انجــام  و  بازاریابــی  بحــث 

ــر  ــتان،  از دیگ ــل کردس ــازی عس ــرای برندس ب

ــی رود.  ــار م ــه ش ــت ب ــن صنع ــای ای نیازه

ــازار و  ــا نیــاز ب لــزوم تولیــد عســل متناســب ب

ــه ســلیقه جامع

ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 

خصــوص  در  کردســتان  کشــاورزی  جهــاد 

تــوان اســتان بــرای میزبانــی جشــنواره ها و 

ــی  ــطح مل ــل در س ــژه عس ــگاه های وی منایش

ایــن  حقیقــت  می گویــد:   بین املللــی  و 

اســت کــه عســل تولیــدی مــا در حــال حــارض 

ــن مقصــود را  ــه ای ــل ب ــرای نی ــت الزم ب جذابی

ــن  ــه یکــی از مهمری ــوان منون ــه عن ــدارد و ب ن

تنــوع  هــدف  ایــن  بــرای  جذابیت هــا 

ــن  ــارض ای ــال ح ــه در ح ــت ک ــته بندی اس بس

مســئله در اســتان چنــدان مصــداق نــدارد. 

البتــه  می افزایــد:  معاونــی«  »فــرزاد 

ــا در  ــه ت ــورت گرفت ــای الزم ص برنامه ریزی ه

ــورت  ــه ص ــل ب ــنواره عس ــک جش ــده نزدی آین

واقــع  اســتان های  حضــور  بــا  منطقــه ای 

ــهر  ــی ش ــه میزبان ــور ب ــرب کش ــه غ در منطق

مریــوان بــر گــزار شــود. 

معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 

صــادرات  امــکان  خصــوص  در  کردســتان 

عســل در ســطح جهانــی از ســوی زنبــورداران 

کردســتانی عنــوان می کنــد:  اگرچــه فعــا 

محصــول مــا بــه کردســتان عــراق صــادر 

ــایر  ــه س ــادارت ب ــا ص ــا طبیعت ــود،  ام می ش

خــاص  اســتانداردهایی  دارای  بایــد  نقــاط 

باشــد،  امــا مــن هــم معتقــدم بــه لحــاظ 

امــکان  ایــن  درونــی،   و ظرفیــت  قابلیــت 

بــرای زنبــورداران و عســل تولیــدی اســتان 

وجــود دارد کــه راه بازارهــای دیگــر نقــاط 

دنیــا را در پیــش  بگیرنــد. 

را  ســازمان  اهــداف  از  یکــی  معاونــی 

اســتان  تولیــدی  عســل  بــرای  برندســازی 

عنــوان می کنــد و از وجــود برنامــه ای ۳ ســاله 

ــه  ــد ک ــرب می ده ــدف خ ــن ه ــق ای ــرای تحق ب

در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن آن جــاده 

ــی  ــای جهان ــه بازاره ــتان ب ــل کردس ورود عس

می شــود.  همــوار 

وی در بــاره راهــکار و برنامه هــا بــرای افزایــش 

ــعه  ــرح توس ــد:  در ط ــل می گوی ــت عس کیفی

دردنــاک  و  آزاردهنــده  آن،   فرآورده هــای  و 

اســت. 

کنــدو   ۴۰۰ بــودن  دارا  بــا  زنبــوردار  ایــن 

زنبــورداران،  ديگــر  معضــل  می گویــد: 

تجهيــزات  همــه  و  كندوهــا  كوچانــدن 

زنبــورداری در فصــول مختلــف در مناطــق 

بــرای  و  اســت  متفاوت)رسدسیر-گرمســیر( 

ــزی  ــا برنامه ري ــن مشــکل الزم اســت ب حــل ای

كشــاورزی  جهــاد  اداره  هاهنگــی  و 

اســتان بــا باغــداران خصوصــی و دولتــی 

زنبــور  اســكان  فوايــد  از  اطاع رســانی  و 

در باغــات،  اراضــی و مراتــع،  زنبــورداران 

ــرای  ــی ب ــه مكان ــرای تهي ــا ب ــد ت ــاری ده را ی

ــند.  ــته باش ــه ای نداش ــا، دغدغ ــكان کندوه اس

ظرفیــت  و  تــوان  خصــوص  در  ســعیدی 

ــطح  ــور در س ــرای حض ــتان ب ــورداران اس زنب

یــادآور  جهانــی  بازارهــای  و  بین املللــی 

ــوه  ــای بالق ــه توانایی ه ــر از جنب ــود:  اگ می ش

و نهفتــه صنعــت زنبــورداری اســتان نــگاه 

کنیــم، ایــن امــر مقــدور اســت،  امــا بــا توجــه 

بــه مشــکات و تنگناهــای موجــود چنیــن 

تحقــق  قابــل  مــا  بــرای  فعــا  موضوعــی 

نیســت. 

ــد  ــت تولی ــاء وضعی ــرای ارتق ــکار ب ــد راه چن

ــتان ــل در کردس عس

ــود  ــد: نب ــورداری می گوی ــناس زنب ــک کارش ی

و  زنبــورداران  از  برخــی  میــان  در  مطالعــه 

آشــنا نبــودن بــا مســايل تخصصــی و پــرورش 

زنبــور و تعويــض بــه موقــع ملكــه،  از جملــه 

ــت. ــش اس ــن بخ ــای ای گرفتاری ه

بــرای  می افزایــد:  فــوادی«  »بهــروز 

ــوالت  ــی محص ــی و كم ــطح كيف ــش س افزاي

ــون  ــی چ ــد اقدامات ــل بای ــور عس ــی زنب طبيع

دارويــی  و  غذايــی  خــواص  اطاع رســانی 

صــورت  بــه  عســل  زنبــور  محصــوالت 

و  جرايــد  طريــق  از  جامــع  و  گســرده 

رســانه های گروهــی و بــه صــورت مســتمر 

دنبــال می شــود؛  دو هــدف عمــده  زنبــورداری 

نخســت تولیــد عســل مطابــق بــا نیــاز جامعــه 

ارتبــاط  ایــن  در  و  اســت  تقاضــا  برحســب  و 

ــه  ــت ک ــی اس ــئله مهم ــازار مس ــاز ب ــناخت نی ش

ــوع،   ــن موض ــه ای ــت یابی ب ــای دس ــی از راه ه یک

ــتان  ــل اس ــی در داخ ــگاه های فصل ــکیل منایش تش

ــتان  ــارج از اس ــگاه های خ ــور در منایش ــا حض و ی

ــت.  اس

ــاد  ــازمان جه ــود تولیــدات دامــی س ــاون بهب مع

کشــاورزی کردســتان افزایــش مــرصف رسانه عســل 

ــن  ــم ای ــه مه ــر برنام ــتان را دیگ ــردم اس ــان م در می

ــئله  ــن مس ــد:  ای ــرده و می گوی ــوان ک ــه عن مجموع

بــا افزایــش اعتــاد و بــاور مــردم بــه وجــود عســل 

طبیعــی در بازارهــای اســتان محقــق خواهــد شــد. 

ــوع  ــه ن ــان س ــد می ــه بای ــان این ک ــا بی ــی ب معاون

ــی،   ــل تقلب ــکری و عس ــل ش ــی،  عس ــل طبیع عس

عســل  می کنــد:   ترصیــح  شــد  قائــل  تفــاوت 

تقلبــی تنهــا رشبــت اســت کــه بــا تغییــر شــکل بــه 

ــن  ــا در ای ــه می شــود و طبیعت ــوان عســل فروخت عن

ــورد الزم را  ــد برخ ــی بای ــتگاه های متول ــه دس رابط

ــد.  ــام بدهن انج

وی اظهــار می کنــد: امــا عســل شــکری دارای 

اســتانداردها و نیــز مشــریان خــاص خــود اســت و 

ــد  ــا عســل طبیعــی دارد؛ در تولی تنهــا دو تفــاوت ب

ــور اســتفاده  ــه دســتی زنب ــوع عســل از تغذی ــن ن ای

از  بیش تــر  آن  در  موجــود  قنــد  میــزان  و  شــده 

عســل طبیعــی اســت.  بنابرایــن الزم اســت ضمــن 

ــرای عســل مرغــوب و دارای کیفیــت،   بازاریابــی ب

عســل نامرغــوب و شــکری را هــم بــه عنــوان 

ــرد. ــی ک ــردم معرف ــه م ــی ب ــول تقلب محص

راه ورود عسل کردستان به بازارهای جهانی ژینا رشیعتی

خربنگار


