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معاون هامهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: سقف و 

محدودیتی برای پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن واقعی حوزه 

فرش استان وجود ندارد. خالد جعفری در نخستین کارگروه فرش 

کردستان با اشاره به اینکه این کارگروه ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی 

استان تشکیل شده است، اظهار داشت: در گذشته بخشی از درآمد 

خانوار استان از محل تولید فرش بدست می آمد و بتدریج با افزایش 

سطح تحصیالت و تغییراتی که در سبک زندگی مردم ایجاد شد نحوه 

تولید این محصول هم نسبت به قبل تغییراتی یافت. وی، بر هدایت و 

ساماندهی تولید فرش در استان به منظور کسب درآمد و شغل بیشرت 

تاکید و اضافه کرد: امروزه بازارهای دیجیتال در دنیا رشد فراوانی کرده 

و برای موفقیت در عرضه هر محصولی باید از این طریق عمل شود. 

معاون هامهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه 

تولید فرش ارزش افزوده فراوانی ایجاد می کند، گفت: اگر امروز 

آنگونه باید و شاید شاهد توسعه فرش و فرشبافی نیستیم به دلیل عدم 

ساماندهی مناسب حلقه های تولید این کاالی گرانبها است. جعفری 

یادآور شد: تجارت پذیر بودن یکی از ویژگی های بارز فرش است 

که زمینه صادرات و ایجاد درآمد بیشرت در این بخش را فراهم کرده 

است و الزمه دستیابی به این مهم نیز ساماندهی و ارائه آموزش های 

کیفی در همه حلقه های تولید این محصول است.  وی اظهار داشت: 

زمانی ایران تنها صادرکننده فرش دستباف در دنیا بود و امروز رقبایی 

هم چون چین دارد بنابراین تولید آن باید از شیوه سنتی خارج و مدرن 

شود تا در بازارهای جهانی بتواند جایگاه خود را حفظ و تقویت کند. 

معاون هامهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نرخ 

بیکاری ۱۴ درصدی استان و داشنت رتبه پنجم کشوری در این زمینه، 

گفت: همه حلقه های تولید فرش در افزایش اشتغال و درآمد تاثیرگذار 

هستند و باید به آنها توجه ویژه ای شود.

محدودیتی برای پرداخت تسهیالت به 
کردستان وجود ندارد بخش فرش در 

شهرداری بر بلندای توسعهشهرداری بر بلندای توسعه
عمران و فرهنگ سنندجعمران و فرهنگ سنندج

صفحه 2

صـفـحه  4

دوم  مرحله  در  که  شد  مرست  اسباب  بسیار 
رشته  امسال  تئاتر  ارشد  کارشناسی  آزمون 
»کاکتوس«  ایرانی  منایشنامه  کارگردانی، 
اختیار  در  تفسیر  و  نقد  برای  رادی  اثراکرب 
که  فرخنده ای  گرفت، بدعت  قرار  داوطلبان 
بالفاصله مورد تقدیر و متجید و سپاس کانون 
به  و  گرفت  قرار  تئاتر  خانه  منایشنامه نویسان 
صدور بیانیه ای پرشور و رسورانگیز انجامید.

پسندیده  انتخاب  و  حیرت آور  حرکت  حالیا، 
این  در متام  که  تئاتری،  دانشکده های  زعامی 
را  خارجی  متون  از  فخیمی  فهرست  سال ها 
قرار  دانشجو  استعداد  و  دانش  داوری  محک 
دادند، موجب چنان شگفتی و شعفی در  می 
آحاد منایشنامه نویسان شده که عنقریب است 
با  تئاتر  دپارمتان های  تلخ قهر و عناد  کابوس 
یا جسورانه تر،  نویسندگان،  برخی  از  بردن  نام 

اجرای آثار آنان در کالس و 
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کردستان  کارگردان  درخشش 
با فیلم زاالوا دو جایزه مهم تئاتر فجر به دو جایزه مهم تئاتر فجر به 

کردستانی رسید کردستانی رسیدکارگردان  کارگردان 

نغمه های سرخ
دربارە ی رمان اسفار 
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یاداشت اول

مديــران  دغدغه هــاي  مهم تريــن  از  يکــي 

دســت يايب  شــهری،  امــور  برنامه ريــزان  و 

ــد در  ــب درآم ــت. کس ــدار اس ــعه پاي ــه توس ب

شــهرداری ها از مســائل مهــم و اساســی اســت 

ــات  ــه خدم ــده ای در نحــوه ارائ ــر عم ــه تاثی ک

شــهری بــه شــهروندان دارد. اگــر شــهرداری ها  

نتواننــد درآمــد کافــی و پایــدار بــه  دســت 

آورنــد،   نخواهنــد توانســت تاسیســات و 

ــاد و  ــهر را ایج ــاخت های رضوری در ش زیرس

خدمــات بهينــه اي بــه شــهروندان ارائــه دهنــد. 

بــا  اخیــر  ســال   10 در  ســقز  شــهرداری 

رسلوحــه قــرار دادن درآمــد پایــدار چــون یــک 

اســراتژی مدیریتــی، از طریــق رسمایه گــذاری 

ــی  ــن برخ ــار گرف ــی و در اختی و سهام فروش

ــن  ــه ای ــدودی ب ــا ح ــد ت ــق ش ــش، موف امالک

ــا  ــتا ب ــن راس ــد. در همی ــدا کن ــت پی مهــم دس

ــهرداری  ــقز، ش ــهرداری س ــه ش ــه به این ک توج

میــان شــهرداری های  در  اســت،  درجــه 9 

ــعه  ــران و توس ــوزه  عم ــه 8 و 9 و در ح درج

ــل  ــل و نق ــز »حم ــارکت  و نی ــهری و مش ش

منایشــگاه  دوره  درچهارمیــن  ترافیــک«   و 

دســتاوردهای  و  شــهری  مدیریــت  جامــع 

ــهرداری  ــوان ش ــه عن ــهرداری ها)1394 ( ب ش

ــی و  ــن نگــرش مدیریت ــده شــد. ای ــر برگزی برت

ــد  ــب درآم ــرای کس ــقز ب ــهرداری س روش ش

ــای  ــا در حوزه ه ــر ام ــه ضعیف ت ــدار گرچ پای

دیگــری بــرای کســب ایــن درآمــد ادامــه دارد.

رشــد و گســرش شهرنشــيني در دهه هــاي 

اخــر،   تقاضــا بــراي کاالهــا و ارائــه خدمــات 

در شــهرها را افزايــش داده اســت و در ايــن 

نيازهــاي شــهروندان خــود  تامــن  راســتا 

مســتلزم وجــود منابــع مــايل کايف اســت. 

ــن و  ــث تام ــت در بح ــز اهمي ــه حائ ــا نکت ام

اصــالح منابــع مــايل شــهرداري ها،   پايــداري 

ــن  ــه اي ــوري ک ــه ط ــت؛ ب ــدي اس ــع درآم مناب

درآمدهــا بايــد عــالوه بــر داشــن قابليــت اتکاء 

و اســتمرارپذيري،   تهديــدي بــراي توســعه 

ــند.  ــز نباش ــهري ني ــدار ش پاي

ــد شــهرداری  ــد گفــت:  درآم ــی باي ــه طورکل ب

ناپایــدار  و   پایــدار  درآمدهــای:   ازطریــق 

ــخص  ــا مش ــام آنه ــه از ن ــود  ك ــن می ش تامی

اســت،   درآمــد نــوع دوم ثبــات نــدارد و 

رشایــط  و  مســکن  وضعیــت  بــه  وابســته 

اقتصــادی کشوراســت و شــهرداری منی توانــد 

ــی  ــا پیش بین ــاس آن ه ــی را براس ــه ثابت بودج

کنــد. درآمدهــاي پايــدار نیــز آن دســته اي 

وي ژگي هايــي  كــه  اســت  درآمدهایــي  از 

ــري و  ــاف پذي ــري،   انعط ماننــد تــداوم پذي

وصــول  بــرای  و  داشــته  مطلوبيت پذيــري 

برنامه ريــزي  را  الزم  راهكارهــاي  بتــوان  آن 

ــه  ــر ب ــه منج ــدی ک ــی درآم ــرد. یعن ــه ك و ارائ

ــه  ارتقــاء رویکــرد عدالــت محــوری شــود و ب

ســاختارهای زیســت محیطــی،   اجتامعــی و 

ــد.  ــه نزن ــهری لطم ــاد ش اقتص

ترافیــک،    ســاماندهی  امــروزه  بنابرایــن 

جمــع آوری زبالــه، رفــت و روب معابــر و 

فعالیت هــای عمرانــی از جملــه نیازهایــی 

ــای  ــا هزینه ه ــا ب ــدام از آنه ــه هرک ــتند ک هس

ایــن  می شــوند.  اجرایــی  رسســام آوری 

ناپایــدار  درآمدهــای  کــه  اســت  درحالــی 

ضامــن  منی توانــد  شــهرداری ها  کنونــی 

رشــد منطقــی در شــهرها باشــد. بنابرایــن 

ــدی،    ــع مســتمر درآم ــودن از مناب برخــوردار نب

ــهرداری ها  ــه ای ش ــی و بودج ــزی مال برنامه ری

ــع  ــد،   مناب ــن رون ــا ای ــوده و ب ــل من را مخت

ــای رو  ــوی هزینه ه ــی جواب گ ــدی فعل درآم

بــه افزایــش شــهرداری ها در وضعیــت کنونــی 

ــه  ــد ب ــذا بای ــود. ل ــی نخواهدب ــال های آت و س

ســمت اســتفاده از منابــع دامئی  و پایــدار مالی 

حرکــت کــرد،   نــه منابــع درآمــدی کــه شــاید 

تــا چنــد ســال آینــده بــه اشــباع برســد و دیگــر 

ــد.  ــا نباش ــری از آنه خ

اگــر بــا ایــن نگــرش بــه موضــوع تامیــن 

هزینه هــای اداره شــهر نگریســته شــود رضورت 

ــد  ــاختار درآم ــی در س ــرات اساس ــاد تغیی ایج

زایــی شــهری مــورد تاییــد خواهــد بــود. زیــرا 

درآمــد حاصــل از تراکــم کــه بخــش عمــده ای 

از هزینــه شــهرها بــا تکیــه بــه آن تامیــن 

می شــود بــه شــدت ناپایــدار و یکبــار مــرف 

ــای  ــه روش ه ــتیابی ب ــن رو، دس ــت. از ای اس

جدیــد تامیــن منابــع درآمــدی پایــدار و مطمنئ 

و بــدون تبعــات ناگــوار اقتصــادی،   اجتامعی 

ــت  ــری در رضای ــیار موث ــش بس ــی نق و سیاس

جامعــه شــهری،   رسعــت  بخشــیدن بــه 

توســعه و عمــران محدوده هــای شــهری و 

درنهایــت مدیریــت مطلــوب شــهرها خواهــد 

ــت.  داش

ــان  ــهری در جه ــت ش ــد مدیری ــرش جدی نگ

ــراه  ــدار هم ــدی پای ــع درآم ــن مناب ــی یاف در پ

بــا  مطلوب بــودن آن اســت کــه وضعیــت 

ــن  ــد از ای شــهرداری های کشــور هــم منی توان

ــر  ــم ب ــرش حاک ــد و نگ ــتثنی باش ــون مس قان

ــع  ــالح مناب ــد و اص ــع جدی ــه مناب ــتیابی ب دس

ــه درآمدهــای  ــه ســمت اتــکا ب ــد ب موجــود بای

ــدار  ــدار و فاصله گرفــن از درآمدهــای ناپای پای

ــد.  باش

لــذا بررســی منابــع درآمــدی شــهرداری ها 

ــدار  ــدی پای ــع درآم ــه مناب ــازد ک ــن می س روش

ــهرداری ها  ــی ش ــن مال ــزی در تامی ــهم ناچی س

ــد در  ــهرداری ها بای ــد ش ــن درآم ــد. بنابرای دارن

ماهیــت خــود بــه ســمت منابــع پایــدار،   منظم 

ــد. ــت کن ــول حرک و قابل وص

مشکالت مالی شهرداری ها و راهکارهای کسب 
درآمد پایدار شهری

محسن مصطفایی
روزنامه نگار

دفرتچه هــای  چــاپ 

اجتامعــی  تأمیــن 

اســفند  ابتــدای  از 

طبــق  و  متوقــف 

ســازمان  اعــالم 

تأمیــن اجتامعــی از 

ــد  ــه بع ــخ ب ــن تاری ای

در  خدمــت  ارائــه 

بــه  مراجعــه  زمــان 

ــات  ــک و مؤسس پزش

ملــی،  کارت  ارائــه  بــا  درمانــی  تشــخیصی 

میــر  درمانــی  دفرتچــه  جلــد  شناســنامه یا 

بــود. خواهــد 

درمــان  مدیریــت  بــه گزارش روابــط عمومــی 

دکــرت   ، کردســتان  اســتان  اجتامعــی  تامیــن 

تامیــن  درمــان  مدیــر  فــوالدی،  هوشــنگ 

ایــن  ترشیــح  در  کردســتان  اســتان  اجتامعــی 

 ۱۳۹۹ اســفندماه  ابتــدای  از   : گفــت  طــرح 

صــدور دفرتچــه درمانــی در متامــی شــعب و 

کارگزاریهــای ســازمان تامیــن اجتامعــی متوقــف 

خواهــد شــد.

ــدن  ــم ش ــه فراه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی ترصی

ــز  ــت، تجوی ــم از ویزی ــات اع ــه خدم ــکان ارائ ام

دارو، پاراکلینیــک شــامل آزمایشــگاه تشــخیص 

در  و...،  فیزیوتراپــی  تصویربــرداری،  طبــی، 

و  پزشــکان  متامــی  بــرای  الکرتونیــک  بســرت 

ارائه کننــدگان خدمــات تشــخیصی و درمانــی، 

اول  از  جدیــد  درمانــی  دفرتچه هــای  چــاپ 

می شــود. متوقــف   ۱۳۹۹ اســفندماه 

ــه  ــتگانی ک ــدگان و بازنشس ــه ش ــزود: بیم وی اف

می رســد  پایــان  بــه  آنهــا  دفرتچــه  صفحــات 

نیــازی بــه دریافــت دفرتچــه جدیــد ندارنــد و 

می تواننــد بــا ارائــه کارت ملــی ، شناســنامه یا 

جلــد دفرتچــه درمانــی بــه پزشــکان و مراکــز 

غیرطــرف  و  قــرارداد  طــرف  از  اعــم  درمانــی 

قــرارداد تأمیــن اجتامعــی رسارس کشــور مراجعــه 

ــد. کنن

ــه  ــکان ب ــوت از پزش ــن دع ــوالدی ضم ــرت ف دک

اســتفاده از ســامانه نســخه الکرتونیــک تأمیــن 

اجتامعــی، اظهــار داشــت: در صــورت عــدم 

امــکان یــا متایــل پزشــکان بــه اســتفاده از ســامانه 

می تواننــد  عزیــزان  ایــن  الکرتونیــک؛  نســخه 

در  را  اجتامعــی  تأمیــن  بیمــه شــدگان  نســخه 

رسنســخه  و  بنویســند  آنــان  بــرای  رسنســخه 

دفرتچه  هــای  صفحــات  بــا  مشــابه  پزشــکان 

کاغــذی دارای اعتبــار خواهــد بــود . 

وی گفــت: نحــوه خدمــت رســانی بــه بیمــه 

مراکــز  ســایر  و  پزشــکان  مطــب  در  شــدگان 

ــرف  ــر ط ــرارداد و غی ــرف ق ــم از ط ــی اع درمان

ــت به  ــده اس ــزی ش ــه ری ــت برنام ــه دق ــرارداد ب ق

گونــه ای کــه اطمینــان داریــم ان شــاء اللــه 

نخواهــد  به وجــود  اختاللــی  هیچگونــه 

ــد. آم

دکــرت فــوالدی بــا قدردانــی از پزشــکان 

و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بابــت 

ــزرگ  ــرح ب ــت ط ــر در موفقی ــکاری موث هم

حــذف  گفــت:  الکرتونیــک،  نســخه 

از  اســتفاده  و  کاغــذی  دفرتچه هــای 

زمینه ســاز  الکرتونیــک  نســخه  ســامانه 

درمانــی  خدمــات  در  اساســی  تحــول 

خواهــد شــد و ایــن طــرح زمینــه ســاز 

و  ســالمت  الکرتونیــک  پرونــده  ایجــاد 

ــیاری  ــت بس ــگیری از هدررف ــن پیش همچنی

اســت.  غیــررضوری  هزینه هــای  از 

ــر از  ــکات زی ــه ن الزم بذکــر اســت توجــه ب

ســوی بیمه شــدگان رضوری اســت:

و  پزشــک  بــه  مراجعــه  زمــان  در   -۱

موسســات تشــخیصی و درمانــی الزامــی 

ــی از ســوی بیــامر  ــه دفرتچــه درمان ــه ارائ ب

ــد  ــی توانن ــز م ــدگان عزی ــه ش ــت. بیم نیس

ــد  ــنامه یا جل ــی، شناس ــه کارت مل ــا ارائ ب

ــی  ــت درمان ــود، خدم ــی خ ــه درمان دفرتچ

ــد.  ــت مناین ــاز را دریاف ــورد نی م

ــتمری بگیران  ــدگان و مس ــی بیمه ش ۲- متام

اصلــی و تبعــی بــرای تســهیل دریافــت 

ــه  ــا مراجع ــد ب ــی می توانن ــات درمان خدم

اجتامعــی  تامیــن  سایت ســازمان  بــه 

نســبت   eservices.tamin.ir نشــانی بــه 

تکمیــل  و  کاربــری  حســاب  ایجــاد  بــه 

ــن  ــامره تلف ــی و درج ش ــخصات هویت مش

ــور  ــود در درگاه مذک ــل( خ ــراه )موبای هم

ــد. ــدام کنن اق

ــتمری بگیران  ــدگان و مس ــی بیمه ش ۳- متام

اصلــی و تبعــی قبــل از مراجعــه بــه مراکــز 

اســتعالم  بــه  نســبت  درمانــی می تواننــد 

از  یکــی  طریــق  از  درمــان  اســتحقاق 

ــه  ــش بیم ــدام و از پوش ــر اق ــای زی روش ه

ــد: ــل کنن ــان حاص ــود اطمین ــان خ درم

medical. ــایت ــه س ــه ب روش اول: مراجع

مشــاهده  و  ملــی  کــد  ورود   ،tamin.ir

ــان  ــه درم ــش بیم ــت پوش وضعی

 ،*۴*۱۴۲۰# شــامره گیری  دوم:  روش 

اعتبــار  )اســتعالم   ۱ گزینــه  انتخــاب 

مشــاهده  و  ملــی  کــد  ورود  درمانــی(، 

درمــان بیمــه  پوشــش  وضعیــت 

روش ســوم: شــامره گیری ۱#*۱۴۲۰*۴*، 

وضعیــت  مشــاهده  و  ملــی  کــد  ورود 

ــان  ــه درم ــش بیم پوش

اپلیکیشــن  از  اســتفاده  چهــارم:  روش 

pwa.tamin. موبایــل، مراجعــه بــه ســایت

ir، ورود کــد ملــی و مشــاهده وضعیــت 

ــان  ــه درم ــش بیم پوش

 ،*۱۶۶۶# شــامره گیری  پنجــم:  روش 

)استحقاق ســنجی(،   ۱ گزینــه  انتخــاب 

وضعیــت  مشــاهده  و  ملــی  کــد  ورود 

درمــان بیمــه  پوشــش 

ــاس  ــر اس ــده ب ــه بیمه ش ــواردی ک ۴- در م

نتایــج دریافتــی از روش هــای فــوق یــا 

اعــالم مراکــز درمانــی، فاقــد اســتحقاق 

اعــرتاض  صــورت  در  اســت،  درمــان 

ســامانه  طریــق  از  را  موضــوع  می توانــد 

کنــد. پیگیــری   ۱۴۲۰

۵- متامــی بیمه شــدگان در صــورت ایجــاد 

خالصــه  می تواننــد  کاربــری  حســاب 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــود را ب ــی خ ــوابق درمان س

پنجــره  در   eservices.tamin.ir ســامانه 

بیمه شــدگان  مخصــوص  )منــوی( 

کننــد. مالحظــه 

ــان  ــتحقاق درم ــتعالم اس ــای اس ۶- روش ه

)پوشــش بیمــه درمــان( بــرای »بیــامران 

بیمه شــدگان  ســایر  هامننــد  خــاص« 

ــامران  ــن بی ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب اس

در کــد پیگیــری و اســتعالم برخــورداری 

ــاص«  ــوند »خ ــا پس ــی ب ــات درمان از خدم

می شــوند. مشــخص 

بخــش  در  درمانــی  خدمــات  ارائــه   -۷

بســرتی در مــواردی کــه »نــوزاد« فاقــد 

کدملــی باشــد تــا زمــان صــدور شناســنامه 

ــر  ــوزاد )حداک ــه ن ــی ب ــاص کدمل و اختص

طریــق  از  تولــد(  از  پــس  یک مــاه  تــا 

اســت. امکان پذیــر  مــادر  کدملــی 

هویــت  احــراز  ثانــوی  اطــالع  تــا   -۸

بیمه شــدگان اتبــاع بیگانــه بــا اســتفاده 

جلــد  در  منــدرج  اختصاصــی  کــد  از 

ــامره  ــم اول ش ۱۰ رق ــی ) ــه درمان دفرتچ

می گیــرد.  صــورت  دفرتچــه(  رسیــال 

درمانــی«  دفرتچــه  »جلــد  ارائــه  لــذا 

خدمــات  از  برخــورداری  بــرای 

اتبــاع  توســط  درمانــی  و  تشــخیصی 

اســت. رضوری 

ــی  ــاع خارج ــدگان اتب ــته از بیمه ش ۹- آن دس

کــه جدیدالــورود هســتند، بــا ارائــه شــامره 

همــراه  و  )فیــدا(  فراگیــر  اختصاصــی 

ــود  ــی خ ــه درمان ــرگ اول دفرتچ ــنت ب داش

می تواننــد از خدمــات درمانــی در تعهــد 

شــوند. بهره منــد  ســازمان 

ــی  ــخیصی و درمان ــات تش ــه خدم ۱۰- ارائ

ــت  ــه دریاف ــی منوط ب ــامران اورژانس به بی

حیــن  در  و  نیســت  درمــان  اســتحقاق 

درمــان ایــن فراینــد انجــام می شــود.

جزئیات حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی اعالم شد
تأمین اجتماعی

آهســته با گل ســرخی که 
کتوس کا می دمد در ســایه 
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عامــل  مدیــر 

ــع  ــت توزی رشک

ــتان  ــرق کردس ب

 : گفــت

کین  مشــرت

حــذف  بــا 

روشــنایی های 

غیــررضوری بــه 

کننــد. کمــک  بــرق  پایــدار  تامیــن 

ــان  ــا بی ــان ب ــوا لهونی ــارس هی ــه گــزارش ف ب

ــن(  ــت کوی ــی )بی ــد ارز دیجیتال ــه  تولی اینک

ــب  ــاز موج ــای غیرمج ــت مایرنه ــا فعالی ب

ــتان  ــور و اس ــرق کش ــن ب ــداری در تامی ناپای

می شــود، اظهــار کــرد: ایــن کار از یــک 

ــوی  ــرده و از س ــرصف ک ــرق ارزان م ــو ب س

دیگــر فشــار مضاعــف بــه شــبکه بــرق 

وارد می کننــد کــه ایــن موضــوع موجــب 

بــرق،  جریــان  ناخواســته  قطعی هــای 

نوســان بــرق و ضعــف ولتــاژ می شــود.

فعالیــت  تهدیــدات  از  ادامــه  در  وی 

ارز  اســتخراج  درحــوزه  غیرقانونــی 

انــرژی  کوین(برمــرصف  دیجیتالی)بیــت 

ــی  ــای دیجیتال ــتخراج ارزه ــت: اس ــرق گف ب

ــرق در  ــرخ ب ــودن ن ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ب

ــل  ــی آن متای ــرخ جهان ــش ن ــور و افزای کش

اســتخراج  بــرای  آنــرا  از  اســتفاده  بــه 

ــن  ــه همی ــت ک ــرده اس ــم ک ــدگان فراه کنن

بــه  نشــود  مدیریــت  کنــرتل   اگــر  امــر 

مــرصف بیشــرتبرق درکشــور و اســتان منجــر 

. د می شــو

ــرق  ــاالی ب ــرصف ب ــت: م ــان داش وی اذع

ارزهــای  تولیــد  در  مایــرن  دســتگاه های 

دیجیتالــی موجــب نارســایی بــرق مشــرتکین 

و ســبب وارد آمــدن آســیب بــه وســایل برقــی 

طــور  بــه  بنابرایــن  می شــود،  مشــرتکین 

جــدی رصــد میــزان مــرصف بــرق مشــرتکان 

وخانــه  کشــاورزی  و  خانگی،صنعتــی 

باغ هــا بــه منظــور مقابلــه بــا اســتخراج 

اواســط دی  از  بــرق  غیرمجــاز  کننــدگان 

کاررشکــت  دردســتور  ســال جاری  مــاه 

قرارگرفتــه اســت.

عاملیــن  بــه  نقــدی  پــاداش  اختصــاص 

ــی ــاز  ارز دیجیتال ــز غیرمج ــایی مراک شناس

ــه  ــدی ب ــاداش نق ــه اختصــاص پ ــان  ب لهونی

ارز  غیرمجــاز  مراکــز  شناســایی  عاملیــن 

دیجیتالــی اشــاره کــرد و گفــت: هــدف 

ــوء  ــایی س ــاداش شناس ــن پ ــت ای از پرداخ

اســتفاده کننــدگان از بــرق غیرمجــاز اســت.

ــط  ــق ضواب ــراد طب ــن اف ــه وی، ای ــه گفت ب

ــل  ــپس تحوی ــه و س ــمول جریم ــی مش قانون

مقامــات قضایــی اســتان جهــت اعــامل 

ــوند. ــون ش قان

در  اخیــر  قطعی هــای  از  بعضــی  بــه  وی 

نقاطــی از ســطح کشــور هــم گریــزی زد 

گاز  ســوخت  ســهمیه  تامیــن  گفــت:  و 

کــه  بــود  مشــکلی  گازی  نیروگاه هــای 

موجــب اختــالل در تامیــن بــرق کشــور 

ــد. ش

خاطــر  روشــنایی خیابان ها به  خاموشــی 

ــا ــوخت نیروگاه ه ــه س ــن چرخ تامی

وی عنــوان کــرد: از اواســط دی مــاه بــه 

بعــد بــه خاطــر تامیــن چرخــه ســوخت 

کــردن  خامــوش  موضــوع  نیروگاه هــا، 

ــه  ــان و بلوارهــا و پارک هــا ب روشــنایی خیاب

منظــور جلوگیــری از قطعــی بــرق مشــرتکین 

ایــن  اســتمرار  البتــه  شــدکه  برطــرف 

ــردم  ــرت م ــکاری بیش ــد هم ــت نیازمن وضعی

در موضــوع مدیریــت مــرصف بــرق اســت.

خصــوص  همیــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 

از مشــرتکین اســتان خواســت بــا حــذف 

ــت را  ــن رشک ــررضور، ای ــنایی های غی روش

در تامیــن بــرق پایــدار، یــاری رســانند.

وی در پایــان از شــهروندان خواســت تــا بــه 

منظــور پیشــگیری از اســتفاده غیرقانونــی 

و  ســودجویان  توســط  یارانــه ای  بــرق  از 

بــه منظــور جلوگیــری از نوســان جریــان 

الکرتیکــی و قطعی هــای ناخواســته بــرق 

ــی  ــایل برق ــه وس ــارت ب ــدن خس و وارد آم

مشــرتکین و بــه منظــور تامیــن بــرق مطمــن 

و پایــدار در صــورت اطــالع و آگاهــی یافــنت 

از اینگونــه مــوارد، موضــوع را بالفاصلــه 

از طریــق ســامانه تلفنــی۱۲۱ عملیــات و 

اتفاقــات بــرق در شهرســتان های تابعــه و 

ــا  ــد ت ــالع دهن ــی اط ــس انتظام ــا ۱۱۰ پلی ی

اقتصــادی،  زمــان، مجرمــان  در کمرتیــن 

ــی  ــوال عموم ــدگان ازام ــتفاده کنن ــوء اس س

ــات  ــه اقدام ــن مجموع ــا ای ــه ب ــانی ک و کس

ــردم  ــه م ــارت ب ــی و ایجادخس ــبب نگران س

ــت،  ــون و عدال ــرای قان ــوند،برای اج می ش

ــوند. ــی ش ــع قضای ــل مراج تحوی

و  باغبانـی  امـور  مسـئول  کارشـناس 

گفـت:  قـروه  کشـاورزی  جهـاد  گلخانـه ای 

تاکنـون ۶ واحـد گلخانه ای در فضـای چهار 

هکتـاری در قـروه ایجـاد شـده کـه عـالوه بر 

نیـز  مناسـبی  اشـتغالزایی  تولیـدات خـوب، 

اسـت. داشـته 

بـه گـزارش فـارس جـواد جاللـی در قـروه 

اظهـار داشـت: بـه مناسـبت دهـه فجـر یـک 

واحـد گلخانـه، گل های آپارمتانـی با ۳ هزار 

مرتمربـع مسـاحت در قـروه بـه بهره بـرداری 

. رسید

گلخانـه  واحـد  یـک  افـزود:  همچنیـن  وی 

مقیـاس کوچـک در فضـای ۳۰۰ مرتمربعـی 

بـا تولیـد انواع سـبزی و سـیفیجات نیـز وارد 

چرخـه تولیـد روسـتایی در قـروه شـد.

فجـر  دهـه  در  کـرد:  ادامـه ترصیـح  در  وی 

سـال گذشـته ۳ پـروژه گلخانـه ای در فضای 

ماننـد  تولیـد محصوالتـی  بـا  ۱.۸ هکتـاری 

انـواع نشـاء، گوجـه فرنگـی، فلفـل دملـه و 

بهره بـرداری  بـه  سـیفیجات  دیگـری  انـواع 

رسـید و زمینـه اشـتغال ۲۰ نفـر را بـه صورت 

فراهـم سـاخت. مسـتقیم 

جاللـی در مـورد توسـعه کشـت گلخانـه ای 

در قـروه گفت: یکـی از دسـتاوردهای بزرگ 

پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـن شهرسـتان 

و  صـادرات  گلخانـه ای،  کشـت  توسـعه 

اشـتغالزایی در سـطح گسـرتده بـوده اسـت 

بـه نحوی کـه تاکنـون ۶ واحـد گلخانه ای در 

فضـای ۴ هکتـاری در قـروه بـه بهره بـرداری 

رسـیده و بـرای ده هـا نفـر اشـتغالزایی ایجاد 

است. شـده 

و  باغبانـی  امـور  مسـئول  کارشـناس 

گفـت:  قـروه  کشـاورزی  جهـاد  گلخانـه ای 

بـه برکـت انقالب اسـالمی کشـت گلخانه ای 

در قروه رشـد چشـمگیری داشـته است و در 

سـال های اخیر شـاهد صـادرات محصوالت 

گوجه فرنگـی و قـارچ خوراکی به کشـورهای 

امـارات، قطـر، روسـیه و کشـورهای عربـی 

بوده ایـم. مختلـف 

وی در پایـان ترصیـح کرد: کشـت گلخانه ای 

کشـت  بـرای  مناسـبی  جایگزیـن  قـروه  در 

فصلـی اسـت کـه عـالوه بـر رونـق تولیـد، 

و  صـادرات  رواج  بهـره وری،  افزایـش 

اشـتغالزایی کالن را در منطقـه فراهم سـاخته 

بـه نحـوی کـه نـام محصـوالت گلخانـه ای 

قـروه در بازارهـای بین املللـی می درخشـد.

رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کردســتان 

ــن  ــت کوی ــتخراج بی ــر اس ــه تاثی ــره ب باالخ

ــرق  ــرصف ب ــش م ــداری و افزای ــا در ناپای ه

اعــرتاف کــرد و بــرای عاملیــن شناســایی 

مراکــز اســتخراج هــم پاداشــی نقــدی در 

ــت. ــه اس ــر گرفت نظ

فصــل  در  اینکــه  کُردپــرس،  گــزارش  بــه 

تابســتان، زنــگ خطــر افزایــش مــرصف بــرق 

ــایل  ــد از وس ــش از ح ــتفاده بی ــت اس ــه عل ب

ــی  ــاید طبیع ــد ش ــدا درآی ــه ص ــی، ب رسمایش

باشــد امــا اینکــه ایــن زنــگ خطــر در فصــل 

زمســتان باشــد و قطعــی مکــرر بــرق صــورت 

ــوده و درک آن  ــی نب ــی طبیع ــرد موضوع گی

ــتان  ــل زمس ــود. فص ــخت ب ــردم س ــرای م ب

امســال بــه طــور کلــی کمــی متفــاوت تــر از 

ــی  ــر چندان ــه خ ــود ن ــته ب ــای گذش ــال ه س

از بــرف و بــاران بــود و نــه رسمــای آنچنانــی 

مــدام  وجــود  ایــن  بــا  داشــت،  وجــود 

ــر افزایــش مــرصف گاز  هشــدارهایی مبنــی ب

و بــرق از ســوی ادارات متولــی داده شــد کــه 

ــوع  ــن موض ــود بنابرای ــی ب ــر طبیع ــی غی کم

اســتخراج ارزهــای دیجیتــال مطــرح شــد 

ــت.  ــر اس ــرق موث ــداری ب ــن ناپای ــه در ای ک

موضوعــی کــه اگرچــه در چنــد ســال اخیــر 

بــر رس زبــان هــا افتــاده امــا امســال بــا 

ــر  ــی ب ــرق مبن ــت ب ــرر رشک ــدارهای مک هش

ــئله  ــن مس ــرق، ای ــرصف ب ــش م ــزوم کاه ل

بیــش از پیــش مطــرح و در بیــن مــردم شــایع 

شــد کــه اســتخراج بیــت کویــن موجــب 

ــداری آن شــده  ــرق و ناپای افزایــش مــرصف ب

بــه گونــه ای کــه حتــی شــب هــا بــرق معابــر 

ــود. ــی ش ــع م قط

ایــن موضــوع در ابتــدا از ســوی صنعــت 

ــن  ــد و ای ــکار ش ــتان ان ــتان کردس ــرق اس ب

ــرصف گاز  ــش م ــه افزای ــرصف ب ــش م افزای

ــل  ــا مدیرعام ــد  ام ــط داده ش ــتان رب در اس

رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کردســتان 

امــروز در گفــت و گویــی کــه بــا خرگــزاری 

فــارس داشــته اســت بــه ایــن موضــوع اذعــان 

ــت.  ــرده اس ک

هیــوا لهونیــان بــا بیــان اینکــه  تولیــد ارز 

فعالیــت  بــا  کویــن(  )بیــت  دیجیتالــی 

ناپایــداری  موجــب  غیرمجــاز  مایرنهــای 

ــود،  ــتان می ش ــور و اس ــرق کش ــن ب در تامی

اظهــار کــرد: ایــن کار از یــک ســو بــرق 

ارزان مــرصف کــرده و از ســوی دیگــر فشــار 

مضاعــف بــه شــبکه بــرق وارد می کننــد 

قطعی هــای  موجــب  موضــوع  ایــن  کــه 

ناخواســته جریــان بــرق، نوســان بــرق و 

می شــود. ولتــاژ  ضعــف 

او در ادامــه از تهدیــدات فعالیــت غیرقانونــی 

دیجیتالی)بیــت  ارز  اســتخراج  درحــوزه 

گفــت:  انرژی بــرق  کوین(بر مــرصف 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــتخراج ارزهای دیجیتال اس

پاییــن بــودن نــرخ بــرق در کشــور و افزایــش 

ــرا  ــتفاده از آن ــه اس ــل ب ــی آن متای ــرخ جهان ن

کــرده  فراهــم  کننــدگان  اســتخراج  بــرای 

اســت کــه همیــن امــر اگــر کنــرتل  مدیریــت 

نشــود بــه مــرصف بیشــرتبرق درکشــور و 

اســتان منجــر می شــود.

او اذعــان داشــت: مــرصف بــاالی بــرق 

تولید ارزهــای  در  مایــرن  دســتگاه های 

ــرق مشــرتکین و  دیجیتال موجــب نارســایی ب

ــی  ــایل برق ــه وس ــیب ب ــدن آس ــبب وارد آم س

طــور  بــه  بنابرایــن  می شــود،  مشــرتکین 

جــدی رصــد میــزان مــرصف بــرق مشــرتکان 

وخانــه  کشــاورزی  و  خانگی،صنعتــی 

باغ هــا بــه منظــور مقابلــه بــا اســتخراج 

ــرق از اواســط دی مــاه  کننــدگان غیرمجــاز ب

ــه  ــت قرارگرفت ــتور کاررشک ــال جاری دردس س

ــت. اس

عاملیــن  بــه  نقــدی  پــاداش  اختصــاص 

ــی ــاز  ارز دیجیتال ــز غیرمج ــایی مراک شناس

لهونیــان  بــه اختصــاص پــاداش نقــدی بــه 

ارز  عاملیــن شناســایی مراکــز غیرمجــاز 

دیجیتالــی اشــاره کــرد و گفــت: هــدف 

ــوء  ــایی س ــاداش شناس ــن پ ــت ای از پرداخ

غیرمجــاز  بــرق  از  کننــدگان  اســتفاده 

ــت. اس

بــه گفتــه او، ایــن افــراد طبــق ضوابــط قانونی 

ــل مقامــات  مشــمول جریمــه و ســپس تحوی

قضایــی اســتان جهــت اعــامل قانــون شــوند.

رییــس پلیــس مبــارزه بــا 

فرماندهــی  مخــدر  مــواد 

ــت:  ــتان گف ــی کردس انتظام

تــا  امســال  ابتــدای  از 

ــن و  ــک ت ــش از ی ــون بی کن

ــواد  ــواع م ــرم ان ۱۲۰ کیلوگ

اســتان  در ســطح  مخــدر 

شــده  ضبــظ  و  کشــف 

اســت. بــه گــزارش فــارس فرامــرز شــاکری اظهــار کــرد: 

و  کاری  اولویت هــای  از  یکــی  مخــدر  مــواد  مقابلــه 

ماموریت هــای نیــروی انتظامــی اســت و هامن گونــه کــه 

ــن  ــا ای ــارزه ب ــیاری در مب ــای بس ــال ۹۹ ماموریت ه در س

مســئله انجــام شــده در ســال ۱۴۰۰ نیــز ایــن ماموریت هــا 

ادامــه خواهــد داشــت.

وی افــزود: بــا تــوام متــام و بــا بــه کارگیــری متــام 

پدیــده  ایــن  بــا  ســازمانی  بــرون  و  درون  امکانــات 

نیــز  راســتا  ایــن  در  و  کــرد  مقابلــه خواهیــم  شــوم 

ــرده  ــرا ک ــه اج ــورت روزان ــه ص ــی را ب ــای مختلف طرح ه

ــب  ــه موج ــز ک ــدگان نی ــان و توزیع کنن ــا خرده فروش و ب

ــم.  ــدت برخــورد می کنی ــه ش ــده اند ب ــردم ش ــی م نارضایت

خبــــر
ناجا

مدیر عامل شرکت توزیع برق کردستان: کشف بیش از یک تن مواد 
مخدر در کردستان

فرماندهــی  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  رییــس 

انتظامــی کردســتان گفــت: در ایــن مــدت ۳ هــزار و 

ــواد مخــدر اعــم از خــرده  ــا بحــث م ــط ب ــر مرتب ۱۳۶ نف

فــروش، توزیــع کننــده و قاچاقچــی دســتگیر و بــه مراجــع 

قضائــی تحویــل داده شــده اند و ۱۳۳ دســتگاه خــودروی 

ســنگین، نیمــه ســنگین، ســبک و موتورســیکلت مربــوط 

ــف شــده اســت. ــز توقی ــراد نی ــن اف ــه ای ب

ــزار  ــه یک ه ــازه ۱۰ ماه ــن ب ــرد: در ای ــار ک ــاکری اظه ش

ــواد  ــا م ــه ب ــز در راســتای مقابل ــف نی و ۴۶۲ طــرح مختل

مخــدر در کردســتان بــه اجــرا درآمــده کــه طــرح پاکســازی 

کنــرتل محورهــای  و جرم خیــز، طــرح  آلــوده  نقــاط 

ــادان  ــاماندهی معت ــع آوری و س ــرح جم ــی، ط مواصالت

متجاهــر و طــرح پاکســازی پیرامــون مراکــز علمــی، 

ایــن  مهمرتیــن  از  ورزشــی  و  دانشــگاهی  آموزشــی، 

طرح هــا بــوده اســت.

ــا مــواد مخــدر در کردستان رشــد  اجــرای طــرح مقابلــه ب

۸ درصــدی داشــته اســت

ــواد  ــا م ــه ب ــای مقابل ــرای طرح ه ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب

مخــدر در ۱۰ ماهــه ســال جاری نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته ۸ درصــد رشــد داشــته اســت، افزود: بیشــرت 

افــرادی کــه در ایــن رابطــه دســتگیر شــده اند اهــل همیــن 

اســتان هســتند و ایــن مســئله جــای نگرانــی دارد.

فرماندهــی  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  رییــس 

ــفیات  ــزان کش ــی می ــه داد: وقت ــتان ادام ــی کردس انتظام

ــفانه  ــه متاس ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــد ای ــش می یاب افزای

ــن  ــته و همی ــود داش ــار آن وج ــز در کن ــده نی مرصف کنن

امــر وظیفــه پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در راســتای 

ــد. ــدان می کن ــوم دوچن ــده ش ــن پدی ــا ای ــه ب مقابل

ــا  ــه ب شــاکری یکــی از بزرگرتیــن مشــکالت حــوزه مقابل

مــواد مخــدر را نقــش قانــون برخــورد بــا متخلفان دانســت 

و یــادآور شــد: متاســفانه شــاهد هســتیم پس از دســتگیری 

ــرار  ــدور ق ــور ص ــون مجب ــر قان ــات براب ــراد قض ــن اف ای

می شــوند کــه بالفاصلــه وثیقــه مــورد نظــر تامیــن شــده و 

ــوند. ــراد آزاد می ش ــن اف ای

ــن  ــا ای ــورد ب ــث برخ ــون در بح ــال قان ــرد: خ ــان ک وی بی

ــه  ــس ب ــدگان مجل ــق مناین ــه از طری ــود دارد ک ــراد وج اف

ــز از  ــار آن نی ــال رفــع ایــن مشــکالت هســتیم و در کن دنب

ــنهادات  ــی پیش ــروی انتظام ــی نی ــت حقوق ــق معاون طری

ــدر  ــواد مخ ــه حــوزه م ــانی ک ــا کس ــرای برخــورد ب الزم ب

فعالیــت دارنــد، ارائــه شــده اســت و امیدواریــم بــه نتیجــه 

ــد. ــوب برس مطل

رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی انتظامــی 

کردســتان ادامــه داد: از ابتــدای امســال تــا کنــون بیــش از 

ــواع مــواد مخــدر در ســطح  ــن و ۱۲۰ کیلوگــرم ان ــک ت ی

اســتان کشــف و ضبــط شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــش  ــد افزای ــدود ۱۴ درص ــزان ح ــن می ــته ای ــال گذش س

داشــته اســت. شــاکری یــادآور شــد: همچنیــن در بحــث 

ــتمر  ــای مس ــی از برنامه ه ــه یک ــادان ک ــع آوری معت جم

ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــت ب ــی اس ــروی انتظام نی

ــی  پزشــکی و بهزیســتی طــی ســال جاری اقدامــات خوب

ــه  ــازه ۱۰ ماه ــرد: در ب ــان ک ــت. وی بی ــده اس ــام ش انج

منتهــی بــه دی مــاه ۹۵۷ معتــاد در ســطح اســتان دســتگیر 

شــده کــه پــس از تســت کرونــا در صــورت مثبــت بــودن 

ــه  ــت ب ــودن تس ــی ب ــورت منف ــه بیامرســتان و در ص ب

ــن  ــده اند و در ای ــال داده ش ــاد انتق ــرک اعتی ــای ت کمپ ه

ــته ۱۴  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــز نس ــه نی زمین

ــته ایم. ــادان را داش ــتگیری معت ــد دس ــد رش درص

3136 فرد مرتبط با مواد مخدر 
دستگیر شدند

کشف و ضبط مواد مخدر در کردستان 14 
درصد افزایش داشته است

برق

منطقه آزاد

بانــه و  منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی 

ــع  ــی مجم ــروه زیربنای ــوان در کارگ مری

مــورد  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 

بررســی قــرار گرفــت.

جلســه  کردپــرس، در  گــزارش  بــه 

ــخیص  ــع تش ــی مجم ــروه زیربنای کارگ

مصلحــت نظــام، ایجــاد منطقــه آزاد 

تجــاری صنعتــی بانــه و مریــوان بــا نظــر 

موافــق اعضــای کارگــروه مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ق

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اســتاندار 

امــور  معــاون هامهنگــی  کردســتان، 

اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 

ــی  ــروه زیربنای ــی کارگ ــای اصل و اعض

ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــل مجم در مح

نظــام برگــزار شــد، بــا توجــه بــه مراحــل 

نهایــی بازدیدهــای اعضــای کارگــروه و 

دبیــر مجمــع از اســتان و منطقــه،  ایجــاد 

بانــه  صنعتــی  تجــاری  آزاد  منطقــه 

و مریــوان بــا نظــر موافــق اعضــای 

ــرار گرفــت و  کارگــروه مــورد بررســی ق

امیــد مــی رود بــه زودی همــراه بــا ســایر 

مناطــق آزاد مــورد موافقــت، در صحــن 

ــود. ــی ش ــع بررس مجم

کردســتان  اســتاندار  جلســه  ایــن  در 

ــاخت های  ــود زیرس ــه وج ــاره ب ــا اش ب

و  انســانی خــوب  مناســب، رسمایــه 

ــرتاکات  ــود، اش ــرزی موج ــات م ارتباط

فرهنگــی مذهبــی بــر اهمیــت و رضورت 

ایجــاد منطقــه آزاد بانــه و مریــوان تاکید و 

خاطرنشــان کــرد: وجــود ایــن ظرفیت هــا 

ــرشان  ــوان پی ــه عن ــده از  آن ب ــبب ش س

توســعه اســتان مطــرح شــود و امیدواریم 

ــن آرزوی  ــب شــود و ای ــه زودی تصوی ب

ــد. ــدا کن ــق پی ــتان تحق ــاله اس ١٥ س

تفاهم نامــه همــکاری بیــن دو دانشــگاه 

کردســتان و گوتــه آملــان در راســتای ایجاد 

و تقویــت ارتباطــات آموزشــی و پژوهشــی 

مابیــن ایــن دانشــگاه ها )در زمینه هــای 

ادبیــات و هــرن( منعقــد شــد. بــه گــزارش 

از  کــه  تفاهم نامــه  ایــن  در  کردپــرس، 

ــای  ــتان بــه امض ــگاه کردس ــوی دانش س

دانشــگاه  رئیــس  صادقــی،  رحمــت 

ــس  ــی، رئی ــن ویس ــتان و صالح الدی کردس

پارســا  و  معــامری  و  هــرن  دانشــکده 

یعقوبــی، رئیــس دانشــکده زبــان و ادبیــات 

ــای  ــه امض ــه ب ــگاه گوت ــوی دانش و از س

رئیــس دانشــکده هــرن، فرهنــگ و ادبیــات 

ــر  ــیده، ب ــه رس ــگاه گوت ــس دانش و و رئی

ــه  ــی دو جانب ــای علم ــعه همکاری ه توس

طــرف  دو  پتانســیل های  از  اســتفادە  و 

ــات  ــت ارتباط ــاد و تقوی ــتای ایج در راس

ــگاه  ــن دو دانش ــی مابی ــی و پژوهش آموزش

زمینه هــای  در  خــاص  صــورت  بــه  و 

ــت. ــده اس ــد ش ــرن تاکی ــات و ه ادبی

انجــام  تفاهم نامــه،  ایــن  در  همچنیــن 

ــی،  ــای میدان ــرتک و کار ه ــای مش پروژه ه

ســمینار های  و  کارگاه هــا  برگــزاری 

دانشــجو،  تبــادل  برنامــه  و  تخصصــی 

ــن  ــق طرفی ــورد تواف ــاتید م ــن و اس محققی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــزار  ــش از ۴۵ ه ــه دارای بی ــگاه گوت دانش

ــی  ــف تحصیل ــع مختل ــجو در مقاط دانش

و بیــش از ۳۶۰۰ عضــو هیئــت علمــی 

آخریــن  در  دانشــگاه  ایــن  اســت. 

 QS ســوی  از  شــده  اعــالم  رتبه بنــدی 

حائــز رتبــه ۳۰۱ جهــان اســت.

بررسی منطقه آزاد تجاری 
بانه و مریوان در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه های کردستان و 

گوته آلمان منعقد شد

مشترکین با حذف روشنایی های غیرضروری به تامین پایدار برق کمک کنند

گلخانه در فضای ۴ هکتاری در قروه ایجاد ۶ واحد 

تاثیر استخراج بیت کوین ها در ناپایداری برق استان کردستان

پــروژه آبرســانی بــه روســتای حســین آبــاد شهرســتان 

رسوآبــاد بــا هزینــه ۲۵ میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری 

. رسید

ــتای  ــه روس ــانی ب ــروژه آبرس ــارس، پ ــزارش ف ــه گ ب

هزینــه ۲  بــا  در شهرســتان رسوآبــاد  حســین آباد 

میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات 

ــد. ــاح ش ــی افتت ــتانی و مل اس

در پــروژه آبرســانی بــه روســتای حســین آبــاد، 

ــه  حفــاری یــک حلقــه چــاه نیمــه عمیــق، گالــری ب

طــول ۵۰ مــرت، احــداث و تجهیــز یــک باب ایســتگاه 

ــاژ انجــام  ــه ایــن ایســتگاه پمپ ــاژ و برق رســانی ب پمپ

شــده اســت.

ــزن ۵۰۰  ــاب مخ ــک ب ــداث ی ــا اح ــروژه ب ــن پ در ای

ــرت,  ــول ۲۳۰۰ م ــه ط ــال ب ــط انتق ــی و خ ــرت مکعب م

ــرتاژ  ــه م ــبکه آب رشب ب ــذاری ش ــات لوله گ عملی

۴۵۰ مــرت اجــرا شــده اســت و در مجمــوع بــا 

هزینــه ۲ میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان از محــل 

ــره  ــه به ــته ب ــی روز گذش ــتانی و مل ــارات اس اعتب

ــید. ــرداری رس ب

معــاون  جعفــری  پــروژه  ایــن  افتتــاح  آئیــن  در 

ــتانداری،  ــعه اس ــادی و توس ــور اقتص ــی ام هامهنگ

فرمانــدار شهرســتان رسوآبــاد و  باشــی  یوســف 

جمعــی دیگــر از مســووالن حضــور داشــتند.

ــای  ــاری پروژه ه ــاه ج ــن م ــت، در بهم ــی اس گفتن

اســتان  در  فاضــالب  و  آب  حــوزه  در  متعــددی 

ــه  ــه خان ــامل تصفی ــه ش ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ب

دلــران  آب  خانــه  تصفیــه  کامیــاران،  فاضــالب 

شهرســتان قــروه، اُزن زنــی تصفیــه خانــه آب شــامره 

یــک ســنندج و دو چــاه آبرســانی دهــگالن بــود کــه 

بــرای ایــن پروژه هــا ۵۸۵ میلیــارد ریــال هزینــه شــد.

یــک  فــوت 

در  نفــر 

ــر  ــتان ب کردس

کرونــا/  اثــر 

ییــس  ر

ه  نشــگا ا د

م  علــو

شــکی  پز

ــد  ــامر جدی ــایی ۴۳ بی ــتان از شناس کردس

مبتــال بــه کرونــا و جــان باخــنت یــک 

ــته  ــاعت گذش ــر در ۲۴ س ــی دیگ کرونای

داد. خــر  اســتان  در 

رضاعــی  فرزیــن  ایلنــا،  گــزارش  بــه 

بیــامر   ۱۲۰ حــارض  حــال  در  گفــت: 

بســرتی  اســتان  درمانــی  مراکــز  در 

ــت  ــا در وضعی ــر آن ه ــه ۲۲ نف ــتند ک هس

اضطــراری ایــن بیــامری قــرار دارنــد.

ــته  ــبانه روز گذش ــزود: در ش ــی اف رضاع

کرونــا یــک بیــامر دیگــر را بــه کام مــرگ 

ــن  ــگان ای ــان باخت ــامر ج ــا ش ــتاد ت فرس

ــر  ــزار و ۶۸ نف ــه ه ــتان ب ــامری در اس بی

ــد. برس

نفــر   ۴۲۵ بــا  ســنندج  گفــت:  وی 

ــا را در  ــگان کرون ــار جانباخت ــرتین آم بیش

اســتان ثبــت کــرده اســت.

رضاعــی افــزود: بنــا بــر اعــالم ســتاد 

ــش  ــا افزای ــتان ب ــای اس ــا کرون ــه ب مقابل

آمــار ابتــال بــه کرونــا در اســتان وضعیــت 

شهرســتان   ۶ در  بیــامری  ایــن  شــیوع 

ــاران  ــنندج، کامی ــقز، س ــار، س ــه، بیج بان

و قــروه از رنــگ آبــی یــا )کــم خطــر( بــه 

ــته  ــط( بازگش ــر متوس ــا )خط ــگ زرد ی رن

ــت. اس

وضعیت 22 بیمار اضطراری استبهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای حسین آباد سروآباد

دانشگاه
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۱- در كار خوانــدن و بازخوانــدن 

شــعرهاي لطيــف هلمــت هــم به 

ــه ي  ــم از جنب ــاين و ه ــاظ بي لح

ــاين  ــوان پاي ــي مني ت مفهوم آفرين

اگرچــه  زيــرا  شــد؛  متصــور 

ســخن او آميــزگار رنــج معــارص 

انســاين و مشــحون از منادهــاي 

مــي، رشقــي و مذهبــي اســت، 

و  اشــكال  نشــانه هاي  امــا 

نــه  را  او  شــعري  مضامــن 

ــت  ــرته ي واقعي ــود در گس مي ش

آلــوده بــه هســتي اين جهــاين 

جســت وجو كــرد و نــه حتــي 

آن را در فراواقعيــت رساغ گرفــت. 

ــت،  ــعر هلم ــي ش ــه ي اص ماي

نظام هــاي  متوجــه  اغلــب 

ــت  ــاخته از صنع ــانه اي برس رس

فرهنگ ســازي آميختــه بــه نوعــي 

ســيطره جويانه  زيباشــناختي 

مبــاين  براســاس  كــه  اســت 

نه تنهــا  ســبك«  »وحــدت، 

همه چيــز  شــبيه  را  همه چيــز 

بــه ظهــور مي رســانند، بلكــه 

و  انســان  وجــودي  ماهيــت 

نيــز  را  او  رعايــت  موضــوع 

آشــوب  بــه  آغشــته  گــامين 

تصويــر  و  تصــور  هــراس  و 

كــه  اين روســت  از  مي كننــد. 

شــعر هلمــت، پيــش از آنكــه 

ــا  ــود، م ــت ش ــا درياف ــط م توس

را درمي يابــد و در ايــن جهــان 

غوطــه ور در گــرداب تقديــر و 

تــراژدي كــه گويــي محكــوم بــه 

ــج  ــرداين رن ــويش و محوگ فرام

مقــدر اعضــاي خــود اســت، 

ــه  ــرشيف، ب ــن ت ــچ آي ــدون هي ب

»آنكــه  مي شــتابد:  مــا  يــاري 

چشــامن دخــرتان را پاس نــدارد/ 

چشــمه هاي  از  مني توانــد 

ميهــن اش پاســداري كنــد«

در  نــه  هلمــت  شــعر   -۲

اســتخدام شــاعر اســت و نــه 

ــود را  ــت خ ــت فردي ــا تابعي حت

صــدد  در  چــون  و  مي پذيــرد 

ــن  ــت جايگزي ــه هوي ــتيايب ب دس

نيســت، هيــچ گاه حتــا بــه بهــاي 

نيــز،  شــباهت  خــود  انــكار 

و  صيــد  زمينــه ي  در  خــود 

ــا  ــاين ب ــج انس ــازي رن ذخريه س

آثــار ديگــران را برمني تابــد. او 

ــق  ــه عش ــه ك ــويب دريافت ــه خ ب

انســان ايــن روز و روزگار بــه 

مــدرن  ديكتاتورمــآب  رشايــط 

ــوري،  ــع ديكتات ــدرت مراج از ق

ــن  ــر اســت؛ از اي بــي نريومندت

رو همــواره و بــه هــر مناســبتي از 

ــد و  ــاز مني زن ــان آدمــي رس ب پاي

هرآنچــه را از قــواي عشــق ورز 

چالــش  بــه  مي كاهــد  آدمــي 

ــي  ــت از پ ــعر هلم ــد. ش مي كش

ســال ها رسبرتافــنت از پذيــرش 

ــدن  ــلك ها و فرومان ــا، مس آين ه

و  تطبيقــي  طرزفكرهــاي  در 

ــه  ــت ك ــه اس ــتبدانه، آموخت مس

ديگــر نــه خانــه اي بخواهــد و نــه 

ــه  ــا ب ــد و تنه آســامين طلــب كن

شــكاف واژه اي خرســند مبانــد و 

رايض بــه درويــي عشــق.

هــامن  بــه  هلمــت  شــعر   -۳

و  نهــاد  داراي  كــه  انــدازه 

اســتفهامات  آفرينشــگري 

ميــزان  هــامن  بــه  و  اســت 

و  جســت وجو  اشــتهاي  كــه 

پرســش آفريني دارد، پرســش زدا 

و فروپاشــنده ي اســتفهام اســت. 

شــكل  و  زبــان  ســاختار  در 

بيــاين شــعر هلمــت، پرســش 

آنجــا حالــت پرسشــگري  تــا 

ــه  ــه ب ــد ك ــظ مي كن ــود را حف خ

برســد  مطرح شــدن  مرحلــه ي 

و رونــد حادث شــدن خــود را 

ــس آرام آرام از  ــد؛ از آن پ طــي كن

ــن  ــود و ت ــعر دور مي ش ــر ش نظ

بــه فروپــايش مي ســپارد، امــا 

ــچ گاه رسكــوب مني شــود. از  هي

طــريف پاســخ بــه ايــن پرســش ها 

مــرتادف بــا زدودن تصويــر از 

اغتشــايش  برپاداشــنت  و  آنهــا 

ــيدن  ــا رس ــه ت ــت ك معنافرساس

پاســخ بــه وضعيــت متام شــدگي 

هيــچ مفهومــي را مني شــود از 

پرســش هاي  برانگيخــت.  آن 

نه چنــدان  هلمــت  شــعر 

ذايِت  شــعور  بــا  درآميختــه 

ــد  ــوه مي كنن ــل جل ــادر از عق متب

و  اكاذيــب  دربرگرينــده ي  كــه 

و  باشــد  نــاروا  خواســته هاي 

ــت  ــاري از عقالني ــه ع ــه آنگون ن

هســتند كــه دروغ هــا، پلشــتي ها 

حاكميــت  بــه  گرايــش  و 

در  را  ددمنشــانه  ســيطره هاي 

خــود نهفتــه دارنــد. 

۴-  لطيــف هلمــت را همزمــان 

و  اعــرتاض  شــاعر  مي تــوان 

ــرتاض او  ــا اع ــد. حت ــق نامي عش

بــه رشايــط زندگي مــدرن انســان 

انــواع  پذيــراي  كــه  معــارص 

پنهــان  و  پيــدا  بيدادگري هــاي 

هــواي  و  حــال  نيــز  اســت، 

عاشــقانه بــه خــود مي گــريد. 

اعرتاض هــاي  بــه  عشــق، 

هلمــت  اجتامعــي  ـ  ســيايس 

چنــان رنــگ و بــوي انســاين 

بخشــيده اســت كــه مي تــوان 

ــره  ــول لوت ــه ق ــعرهاي او را ب ش

آمــون در زمــره ي »شــعرهاي براي 

ــت.  ــده« دانس ــگان رسوده ش هم

ــد كــه  ــه خــويب مي دان هلمــت ب

ــر  ــرتون، اگ ــه ي س ــن زمان در اي

ــاري  ــچ گاه قن ــد »هي ــق نباش عش

ــراي  ــرتان، ب ــوان دخ ــان گيس مي

خــود النــه  مني بافــد« و همــگان 

مي پندارنــد كــه انگشــت تنهــا 

بــراي شــليك تفنــگ شايســته 

اســت و روزي آن را بــراي انفجار 

زيبايــي بــه كار نخواهنــد گرفت. 

اعرتاض انســاين شــاعر، هســتي 

از مايه هــاي عاشــقانه ي شــعر او 

مي گرينــد؛ عشــق الهام بخــش 

واخواهي هــاي اوســت و ايــن 

ناهمگــون  خواننــدگان  بــا  دو 

ايــن  در جاي جــاي  اشــعارش 

ارتباطــي  در  خــايك  كُــره ي 

رس  بــه  تأثريگــذار  و  اثرپذيــر 

مي برنــد.  

كــه  دوســويه اي  نگــرش   -۵

جهــان  بــه  هلمــت  لطيــف 

كــه  داشــته  بــرآن  را  او  دارد، 

هــم معــرتض اســباب و بســاط 

نقد/شعر

خبر

کارگـردان کردسـتانی فیلـم »زاالوا« در سـی 

کسـب  بـا  فجـر  فیلـم  جشـنواره  نهمیـن  و 

اسـتان  ایـن  بـرای  مختلـف  جایـزه  چندیـن 

افتخارآفرینـی کنـد. بـه گـزارش ئاریـز و بـه 

نقـل از پرسـون، ارسـالن امیـری؛ کارگـردان 

کردسـتانی و خوش آیته این اسـتان امسال در 

سـی و نهمیـن جشـنواره فیلم فجر توانسـت 

سـاخت  بـا  را  بلوریـن  سـیمرغ  جایـزه   ۴

کنـد.  تیمـش  و  خـود  آن  از  »زاالوا«  فیلـم 

دیپلـم افتخـار بهرتیـن فیلمرداری بـه محمد 

رسـید.  »زاالوا«  فیلـم  فیلمـردار  رسـولی؛ 

همچنیـن جایـزه بهرتین بازیگـر نقش مکمل 

مـرد بـه پوریـا رحیمی سـام؛ بـرای بـازی در 

فیلـم »زاالوا« رسـید. الزم بـه ذکـر اسـت که 

»زاالوا« در فضـای رئالیسـم جادویـی اتفـاق 

مـی افتـد و گویـش و متریـن زبـان چالـش 

مهـم کارگـردان ایـن فیلـم اسـت. کارگردان 

فیلـم »زاالوا«؛ ارسـالن امیـری نیز بـه عنوان 

بهرتیـن کارگـردان، جایـزه ایـن جشـنواره را 

از آن خـود منـود. از سـوی دیگـر ارسـالن 

امیـری، آیـدا پناهنـده و تهمینـه بهـرام بـرای 

نوشـنت فیلم نامـه »زاالوا« بهرتیـن جایزه این 

بخـش را بـه خـود اختصـاص دادنـد.  آیـدا 

پناهنـده؛ هرنمنـد خـوب سـنندجی، همـر 

سـینامیی  فیلـم  امیـری؛ کارگـردان  ارسـالن 

»زاالوا« مـی باشـد.

بــه گــزارش ئاریــز و بــه نقــل از هــاژه، 

منایــش بــاب بــارا نوشــته و کار نیــام ایــامن 

زاده برنــده دو جایــزه  اصلــی ســی و نهمیــن 

بخــش  در  شــد.  فجــر  تئاتــر  جشــنواره 

مســابقه تئاتــر صحنــه ای تندیــس جشــنواره، 

دیپلــم افتخــار و جایــزه نقــدی برگزیــده 

کارگردانــی بــه »نیــام ایــامن زاده« بــرای 

کارگردانــی منایــش »بــاب بــارا« تعلــق 

گرفــت. در بخــش مســابقه تئاتــر صحنــه ای 

ــس  ــامل تندی ــش ش ــن بخ ــزرگ ای ــزه ب جای

جشــنواره، دیپلــم افتخــار و جایــزه نقــدی بــه 

ــام  ــی »نی ــه کارگردان ــارا« ب ــاب ب ــش »ب منای

ــد  ــد. عبی ــدا ش ــنندج اه ــامن زاده« از س ای

رســتمی مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

کردســتان ضمــن تریــک ویــژه بــه اصحــاب 

ــر  ــدان تئات ــا هرنمن ــرن خصوص ــگ و ه فرهن

ــن افتخــار را ماحصــل تــالش  کردســتان، ای

مســتمر و صادقانــه  جوانــان هرنمنــد اســتان 

دانســت و بــرای هرنمنــدان جــوان تئاتــر 

کردســتان و هرنجویــان آموزشــگاه شــانو 

ــرد. ــت ک ــنندج ،آرزوی موفقی س

درخشش کارگردان 
کردستان با فیلم زاالوا

دو جایزه مهم تئاتر فجر به 
کارگردان کردستانی رسید

منتقد
مجید روانجو

النه ی قناری در میان گیسوان تو

بسـیار اسـباب مرت شـد که در مرحله دوم آزمون 

کارشناسـی ارشـد تئاتـر امسـال رشـته کارگردانـی، 

منایشـنامه ایرانی »کاکتوس« اثراکـر رادی برای نقد 

و تفسـیر در اختیـار داوطلبـان قـرار گرفت، بدعت 

فرخنـده ای کـه بالفاصلـه مـورد تقدیـر و متجیـد و 

سـپاس کانـون منایشنامه نویسـان خانـه تئاتـر قـرار 

گرفـت و به صـدور بیانیـه ای پرشـور و رسورانگیز 

انجامید.

پسـندیده  انتخـاب  و  حیـرت آور  حرکـت  حالیـا، 

زعـامی دانشـکده های تئاتـری، کـه در متـام ایـن 

را  خارجـی  متـون  از  فخیمـی  فهرسـت  سـال ها 

قـرار  دانشـجو  اسـتعداد  و  دانـش  داوری  محـک 

مـی دادنـد، موجـب چنـان شـگفتی و شـعفی در 

آحـاد منایشنامه نویسان شـده کـه عنقریـب اسـت 

کابـوس تلخ قهـر و عنـاد دپارمتان های تئاتـر با نام 

بـردن از برخی نویسـندگان، یا جسـورانه تر، اجرای 

آثـار آنـان در کالس و حتـی دور از جـان، حضـور 

شـخص منایشـنامه نویس رسآمد تئاتر حرفه ای –  و 

صدالبتـه بازمانـده از دسـت تطـاول روزگار غدار – 

را بـه عنـوان مـدرس و اسـتاد مدعـو در گروه هـای 

آموزشـی تئاتـر بـه بوته نسـیان و فراموشـی سـپارد.

انصاف داشته باشیم، قافله منایشنامه نویسی »ایران« 

چـرا بـس خرسـند نباشـد کـه اکنـون درهـای تنـگ 

دانشـکده های تئاتر »ایـران« به روی منایشـنامه های 

»ایرانی« گشـوده شـده!؟ البد از این پس دانشجوی 

نوقلـم درام نویسـی وقتـی دسـتی سـایبان پیشـانی، 

بـه افـق تابنـاک آینده خـود می نگـرد دیگـر بیمناک 

نیسـت و پیشـاپیش احسـاس وهن منی کند که پای 

در گردابـی هولنـاک نهـاده، زیـرا در پیگیـری تاریخ 

مشعشـع ادبیـات منایشـی کشـورش درمـی یابد که 

شـنیده ها همه شـایعه اسـت و  فتحعلی آخونـدزاده 

آغازگـر »فـن رشیف درامـا« که تعهد تنویـر افکار و 

تهذیـب اجتامع داشـت، انـگ غربزدگی نخـورده و 

میرزاآقا تریزی شـاگردش که فسـاد حـکام و تباهی 

والیـات را در مشـق قالـب کمدی به سـخره کشـید 

مفقوداالثـر نشـده و کـامل الـوزاره محمـودی که از 

عـدل و داد نوشـت بـه دسیسـه رییـس مختلسـش 

بـه سـیاهچال نرفتـه و میرزاده عشـقی اپـرت نویس 

کـه در نفیـر مجـد و عظمـت ملـی دمیـد، قلـم در 

دردار سـعید  آییتـه  و  نـرده  تهـور خویـش  خـون 

سـلطانپور سده بعد نشـده و حسن مقدم ضدهویت 

باختگـی -نویسـنده جعفرخـان از فرنـگ برگشـته- 

مسـموم سـیانور و مسلول نشـده و میرسـیف الدین 

کرمانشـاهی -پایه گذار اسـتودیو درام کرمانشـاهی- 

بی تـاب از تحقیر و درشـتی، چون منایشـنامه نویس 

نوگرای نسـل بعـد، عبـاس نعلبندیان انتحـار نکرده 

و آن کُـرد فارسـی نویس کـه از فقـر و فاقـه دهقانـان 

پشـت »دروازه های متدن بزرگ« شـاه نوشت، یعنی 

نرصت نویدی مهجور و آن پزشـک تریزی مشهور، 

غالمحسـین سـاعدی -که رئالیسـم جادویی را نه در 

کپـی کلمبیایی آن بلکه در اصالت افسـانه های خطه 

خلیـج فـارس، در خیـاو و بوشـهر و خارک کشـف 

کرد- هر دو همچون عبدالحسـین نوشـین صعوبت 

سـلول سـاواک نچشـیده و در غربت و عزلت روی 

در نقـاب خـاک نکشـیدند و آن جوامنـرگ، نـارص 

واالمقـام شـکفته قلـم در حرت دسـتی حامیتگر 

در جـوی پیـاده روی خیـس خیابـان جمشـید منرده 

و هنـوز کـه هنـوز اسـت امثـال محسـن یلفانـی و 

ابراهیـم مکـی و بهمـن فرسـی و رضـا قاسـمی و 

عبـاس معروفـی و… امضـا بر صفحـات مهاجرت 

نزده انـد و دیگر هیچ منایشـنامه نقادانـه و اجتامعی 

در محـاق اجرا منانده یا معطـل در خوان ممیزی در 

کشـوی هیچ نارشی خاک نخورده و همین مخترص 

میـراث مغتنـم تئاتـر معـارص ما در سـایه بـی مهری 

مسـتدام رسانه ملی، مسـتور و منزوی نخواهد ماند. 

کـه  دورانـی  آن  گذشـت  مبارکـی  بـه  البـد  آری، 

درام نویـس، کـه بنـا بـه غریـزه فطـری، چالشـگری 

حقیقـت جـو و تحـول خـواه اسـت – و متاسـفانه 

تقدیـر تراژیکـش چنیـن رقـم زده کـه همیشـه چند 

گام جلوتـر از ظرفیـت پذیـرش و قبـول اجتـامع 

تـازه بالغـش باشـد- آرمـان عـدل و رفـاه اجتامعی 

بـه گـور بـرد! وگرنـه از میـان ایـن خیل، هـر آن که 

مناسـبت نویس نشـد و پشـت بـه متکـن ممکن و 

تنعـم شـخصی کـرد و میز و پسـت و پیشـنهاد ریز 

و درشـت بـه حرمت قلم و رشف لفظ شـیرین دری 

فرو گذارد و به ناچار خانه نشـین شـد این گونه قدر 

و منزلـت منی یافـت، کـه اگـر چنیـن نبـود کرسـی 

اسـتادی آکادمی های تئاتر به کم سـوادان ناسـزاوار 

آن مـی رسـید نه بـه مفاخری مانـدگار، البتـه به رای 

مخاطبیـن تئاتـر، کـه در صدرشـان  بهـرام بیضایی 

و اکـر رادی سـالخوردند کـه خـود اسـتخوان ها بر 

صحنـه تئاتـر خـرد کرده اند!

روایـات کاکـو در باغـی متعلـق بـه موسـیقی دانی 

سـحرآمیز کـه خود ماجـرای شـگفتی دارد »البه الی 

برگ هـا« ناپدیـد می شـود، و سـپس در موقعیـت 

بعدی او در کردسـتان اسـت. سـیر وقایع و نحوه ی 

بیـان ایـن رخـداد بـه گونـه ای اسـت کـه می توانـد 

سـفری فیزیکـی در دنیای واقعـی قلمداد شـود، اما 

بـه بـاور مـن، آن بـاغ مدخلـی اسـت برای سـفر در 

عمـق ضمیر ناخـودآگاه. گویـی کاکو برای کشـف 

آن راز سـهمگین بـه عمـق ضمیـر ناخـودآگاه پدر و 

مـادر و البتـه نیاکان شـان پرتـاب می شـود. وقتی که 

پـای ضمیـر ناخـودآگاه به میـان می آیـد رسوکارمان 

دیگـر بـا قصه هـا و منادهـای اسـاطیری می افتد. با 

جهانـی اسـطوره ای روبرواییـم کـه هر کدام شـان از 

واقعـه ای باالخـص تاریخی جـان گرفته انـد و در آن 

ضمیـر جمعـی حارضنـد. حـاال قصه ی جـذاب و 

گیـرای »اسـفار رسگردانـی« کـه ابتدا چـون پرنده ای 

کـه بال هایـش را بـه قصد پریـدن تکان تـکان می داد 

در جهانـی شـگرف و خیال انگیـز پـر می گشـاید 

و بـه پـرواز درمی آیـد. مـا بـر فـراز جهانـی به سـیر 

زنـده،  تصاویـر  از  مملـو  می پردازیـم  سـیاحت  و 

تکان دهنـده و تشـبیهات فـراوان شـاعرانه ای چـون 

انجـامد  »حکمـت  بـاران«،  جنـس  از  »لجهـه ای 

سـنگ«، »لطافتـی خدایـی« و »چهـره ای از جنـس 

آب«. جهانـی کـه بـه سـبب ارتباطـش بـا وقایـع 

»خـون«  کلیـدی اش  واژه ی  تاریخـی  هولنـاک 

اسـت، انـگار جویـی از خـون البـه الی صفحـات 

کتـاب جـاری اسـت، تـا حـدی کـه برخـی اوقات 

حتـی خـود نویسـنده جلـوی چشـامن مان از پـای 

درمی آیـد و شـدت احساسـاتش نسـبت بـه قصه و 

کارکرتهایـش، آسـمیه دل کارش را فقـط بـه »گفنت« 

و توصیـف می کشـاند. گویـی او برخـی لحظـات 

در پـس شـخصیت های داسـتان و روایتـی کـه بیان 

می کنـد تصاویـری می بینـد کـه آنقدر مرعوب شـان 

می شـود- و نگـران از عـدم انتقـال حسـش نسـبت 

بـه آنچـه می بینـد بـه خواننده- که رساسـیمه دسـت 

بـه تاکیـد و ارصار و تکـرار می زند:»آرتـوش کُـرده« 

»چـه نـام پـر رمـز و راز و پـر مـرگ و وحشـتی. 

نامـی کـه همـه ی حرف هایـش رنـگ مرگ بـه خود 

گرفتـه...«)ص ۱۱۸(. در حالیکـه پیش تـر شـیوه ی 

»نشـان دادن« ماجـرای »آرتـوش« توسـط دفرتچه ای 

ارسارآمیز که او را به وسـط معرکه ی کشـتار ارمنی ها 

می برد از بخش های درخشـان داسـتان اسـت. شاید 

می بایسـت از منظـر نقد بگوییم: ای کاش نویسـنده 

احساسـاتش را در همـه ی پاره ها کنـرتل می کرد، اما 

واقـع این که بـرای نگارنده ی این سـطور شـدت این 

عواطف انسـانی فقط سـتایش برانگیز است. »اسفار 

رسگردانـی« روایتـی خواندنـی اسـت کـه ترجمه ی 

چشـمگیر و شایسـته ی »رضـا کریم مجـاور« آنـرا به 

نوشـتاری مبـدل منـوده کـه گویـی از ابتدا بـه زبان 

فارسـی نگاشـته شـده اسـت. این مرتجـم از همین 

نویسـنده اثر دیگری نیز با عنوان »کتابی که سـیمرغ 

شـد« ترجمـه منوده اسـت. 

»جبار جامل غریب« نویسنده ی »اسفار رسگردانی« 

متولد سال ۱۹۶۱ در شهر »قالدزه« واقع در کردستان 

را  داستان نویسی   ۱۹۸۰ دهه ی  اوایل  است.  عراق 

آغاز کرده و در ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ به نوشنت نوول 

)رمان کوتاه( پرداخته و سپس اواسط دهه ی ۱۹۹۰ 

یادداشتی  در  او  است.  آورده  روی  رمان نویسی  به 

توامنند  مرتجم  توسط  آثارش  ترجمه ی  به مناسبت 

کشورمان »رضا کریم مجاور« به فارسی از تاثیر فرهنگ 

ایرانی بر شخصیت، اندیشه و قلمش گفته است؛ از 

داستان های شاهنامه تا نویسندگانی چون جامل زاده، 

درویشیان،  ارشف  علی  شاملو،  فروغ،  گلشیری، 

محمود دولت آبادی، »روح مجروح و تا مغز استخوان 

غمگین و انسانی« سپهری و هدایت یاد کرده است. 

اصالت،  و  استقالل  عین  در  کتاب  مطالعه   حین 

ردی از تاثیر برخی نویسندگان نامرده قابل مشاهده 

است و »جامل غریب« چه فروتنانه می گوید: آن ها 

»برای یک لحظه هم مرا ترک نکرده اند«. به باور من 

این جا درست نقطه ای است که ادبیات مرزها را در 

هم می شکند و اندیشه ی پرمهر نویسندگانی که برای 

بندی  و  از هر حد  فارغ  انسان می  نویسند،  کرامت 

دستان یکدیگر را به گرمی می فشارند.

ماجرای داسـتان با محوریت شـخصیت اصلی اش 

جوانـی بـه نـام »کاکـو ژنیـار مرادبیـگ« حـول دو 

کشـتار  می چرخـد:  تاریخـی  دهشـتناک  رخـداد 

یـا »هولوکاسـت ارمنیـان«  و نسل کشـی ارمنی هـا 

توسـط »تُـرکان جـوان عثامنـی« در خـالل جنـگ 

جهانـی اول- فاصلـه ی سـال های ۱۹۱۵ تـا ۱۹۱۸- 

کـه منجـر بـه مـرگ هفتصـد تـا یک ونیـم میلیـون 

ارمنی شـد؛ همچنین »عملیات انفال« و نسل کشـی 

کُردهـا کـه طـی ایـن عملیـات هفت ماهـه بیـش از 

چهارهـزار روسـتا بـه فرمـان »صـدام« نابـود شـد و 

بالـغ بـر ۱۸۲۰۰۰ انسـان بی گنـاه بـه قتـل رسـید. 

هزاران انسـان که پدر، مـادر، فرزند، بـرادر، خواهر، 

خالـه، عمـه، عمـو، دوسـت و دلـدار بودنـد. امـا 

در ایـن روایـت مـا بیشـرت بـا تبعـات ایـن وقایـع بر 

زندگـی کارکـرت اصلی »کاکـو« مواجه ایـم. او فرزند 

زنـی ارمنـی اسـت بـه نـام »آرتـوش« و پـدری کُـرد 

»ژنیـار مرادبیـگ« کـه ناگزیـر رس از کشـور فنالنـد 

درآورده انـد. مببـی در گذشـته ی ایـن پدر و مـادر و 

اسالف شـان منفجر شـده که همچنـان ترکش هایش 

بـر پیکـره ی زندگی شـان فـرود می آیـد، حتـی اگـر 

آن سـوی گیتی نشسـته باشـند. آن ها سـعی می کنند 

زخم هـای  تاریخی شـان را در سـینه نـگاه دارنـد تـا 

رنـج جانکاهـش بـه »کاکو« منتقل نشـود امـا بُغض 

گلوگیـر آن دردها به شـکل یک راز بـر زندگی فرزند 

سـایه  ای سـنگین می انـدازد. چیـزی در رفتـار پدر و 

بـه ویـژه مادر هسـت که بـه مثابه ی بختـک گلویش 

را می فشـارد. کاکـو می خواهـد از پـس کشـف این 

راز برآیـد. جهـان داسـتان »اسـفار رسگردانـی« پـر 

گشـت وگذاری  اسـت،  عجیـب  خرده روایـات  از 

در زمـان- ۱۹۱۵ الـی ۲۰۰۸- کـه کاکـو و پیـروش 

از همیـن  یکـی  در  بـا خـود می بـرد.  را  خواننـده 

شناسـنامه کتـاب: نویسـنده: جبـار جـامل غریب/ 

مرتجـم: رضا کریم مجـاور/ نرش افراز / سـال ۱۳۹۵ 

وقتـی رمان »اسـفار رسگردانـی« را می خوانیم دچار 

تناقـض غریبـی می شـویم! چـرا کـه این اثـر به یک 

کابـوس می ماند، کابوسـی کـه به زیباتریـن صورت  

ممکـن منایان شـده؛ اما مگر می شـود کابـوس زیبا 

باشـد؟ شـاید همیـن پارادوکـس موجـب شـود بـر 

گذشـته ی خودت مروری داشته باشـی! تو را پرتاب 

کنـد در عمـِق خاطراتـت. کِی بر تو چنین گذشـته؟ 

کجـا با چنین پدیـده ای مواجه گشـته ای؟ آیا بوده اند 

آنانـی کـه زیباتر یـن خوانده ای شـان امـا بعدهـا بـا 

حفـظ سـمت  در زیبایی بـه کابوسـی در زندگی ات 

مبـدل شـده اند؟ زیباتریـن  کابـوس زندگـی ات. اما 

ایـن اثـر روی دیگـری نیـز دارد. ایـن کتـاب بـه یک 

جعبـه  ی موسـیقی یا سـازی زهـی می مانـد، چیزی 

به سـان چنـگ یـا عـود کـه هـر کـدام از ارکان و 

عنارص داسـتانی اش، سـیم های این سـاز را تشکیل 

داده انـد کـه با هر زخمـه ای بر آن ها نوایـی در ذهنت 

طنین  انـداز می شـود کـه در نهایت به یک موسـیقی 

بغض آلـود رشقـی می انجامـد؛ می گویـم جعبـه ی 

موسـیقی، آخـر حتی وقتی کتـاب را می بنـدی و آن  

گوشـه می گـذاری انگار طنیـن امواج این موسـیقی 

از البـه الی صفحاتـش همچنـان برون خاسـته و به 

گـوش می رسـد. طنین موسـیقی  اش متامی نـدارد. 

صحنه

جستار/رمان

تیتر دوم

كــه  ـ  باشــد  امــروزي  مــدرن  زندگــي 

خوش بــايش و لذت جويــي بــه منزلــه ي 

رسانجــام و غايــت آن قابــل تصــور اســت 

ـ و هــم در جســت وجوي دســتيايب بــه 

از  برآيــد.  انســان  روح  خودخداانــگاري 

ــل  ــت، درك بالفص ــاعر اس ــه او ش آن رو ك

را  معــارص  جهــان  راز  و  رمــز  و  ارسار 

مي كوشــد  و  مي دانــد  الزم  خــود  بــر 

ــد  ــتي را درياب ــامي هس ــواري هاي مع دش

ــناك  ــا هراس ــن وادي، تنه ــور از اي و در عب

ــده اش  ــم هاي پريش ــه در چش ــت ك آن اس

مبــادا گل هــا فرســوده شــوند و نتوانــد 

ــن هــراس  ــاد آورد. اي ــه ي ــا را ب ــي آنه زيباي

ــا  ــه ي دريافته ــگفتي، در هم ــه ش ــه ب آميخت

ــد  ــه مي دوان ــعري او ريش ــاي ش و آموزه ه

و ناگزيــرش مي ســازد در برابــر ديكتاتــوري 

را  ايســتادگي  فرصــت  جهــان،  مــدرن 

فراچنــگ آورد تــا از كركــوك راهــي بــه 

ســوي خــدا بناميانــد و پليس هــا، آدم هــاي 

ــا،  ــان، خرچن ه ــكان، قصاب ــي، پزش آهن

پارتيزان هــا،  خرنــگاران،  راهزنــان، 

سياســتگذاران و تاجــران بــازار فــروش 

ــه وادارد  ــن انديش ــه اي ــتاب را ب ــرگ پُرش م

را  باغ هــا  درختــان  همــه ي  اگــر  كــه: 

ــگاه  ــد، آن ــواره كنن ــوت و گه ــگ و تاب تفن

خفــت؟  خواهنــد  كجــا  گنجشــك ها 

خواســته  او  شــعر  و  هلمــت  يب آنكــه 

ــه  ــد ك ــش گرفته ان ــي را در پي ــند، راه باش

ــز  ــام ني ــده و رسانج ــاز ش ــي آغ ــه از جاي ن

ــن  ــا اي ــا ب ــيد، ام ــد رس ــي نخواه ــه جاي ب

ــده ي مــا از ايــن راه مي گــذرد  تفاصيــل، آين

و مــا بــه ناچــار پنــاه امــن و روشــنايي 

روزهــاي تاريــك خــود را در ســپيدي و 

ــردار  ــدق آينه ك ــواه و ص ــاي عصيان خ گرم

ــاز  ــت ب ــن دس ــاعراين از اي واژگان او و ش

ــت.  ــم جس خواهي

اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه 
عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی  )نوبت دوم(

ــا فهرســت  ــا مبلــغ بــرآورد ۳.۹۹۴.۹۲۴.۴۰۸ ریــال ب ۱- پــروژه تهیــه، حمــل و نصــب حفــاظ بتنــی مفصلــی ورودی دهــگالن ب

بهــای تجمیــع شــده راه و بانــد فــرودگاه و زیــر ســازی راه آهــن ســال ۹۹ 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکرتونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکرتونیکی راجهت رشکت در مناقصه محقق سازند.  

ارایه فایل مدارک و اسناد  ارزیابی پیامنکار در قالب cd قابل قبول است. 

.::هزينهچاپکلیهآگهیهابهعهدهبرندهمناقصهمیباشد::.

گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
کت ها و ارائه پا

کردستان کل راه وشهرسازی استان  کردستان - سنندج- بلوار آزادگان - اداره  آدرس: 

 شناسه آگهی :1094253

اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان در نظر دارد پروژه های 
زیر را از طریق فراخوان خرید خدمات مشاوره  در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان خدمات مشاوره )نوبت دوم(

۱- انجام خدمات نظارت کارگاهی بر احداث چهار خطه منودن محور سنندج- همدان )محدوده گردنه صلوات آباد(

ــاوران دارای  ــت مش ــه فهرس ــا تهی ــوان ت ــناد فراخ ــل اس ــت و تحوی ــوان از دریاف ــزاری فراخ ــل برگ ــه مراح کلی

ــق درگاه  ــا از طری ــایی پاکت ه ــاوران و بازگش ــنهاد مش ــه پیش ــنهاد )RFP( ارائ ــت پیش ــال درخواس ــت، ارس صالحی

ــه آدرس  www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکرتونیکــی دول ســامانه ت

ــای  ــی امض ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ــل ثبت ن ــی، مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــاوران در ص مش

ــازند.  ــق س ــوان محق ــت در فراخ ــت رشک ــی راجه الکرتونیک

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
کردستان کل راه و شهرسازی استان  کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره  آدرس 

مرکز تماس: 41934 -021
شناسه آگهی : 1094297
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سنندج از این تابلوی طالیی منادین که به تازگی پایین تر از مسجد جامع سنه، روی دیوار شهرداری نصب شده، فقط ۲۴۶ عدد درکل جهان وجود دارد. این تابلو را 

فقط شهرهایی اجازه دارند داشته باشند که مردمش در جهان رسآمد باشند. )مثل سنندجی ها در حوزه موسیقی( شهرهای خالق جهان براساس اعالم سازمان جهانی 

یونسکو در  ۷ موضوع )موسیقی، صنایع دستی، فیلم، هرنهای رسانه ای، خوراک شناسی، ادبیات و هرنهای بومی( ثبت جهانی می شوند. سال ۹۷ شهرداری و 

شورای شهر سنندج مدارک و  مدارج هرنی سنندجی ها را به عنوان شهر خالق موسیقی به یونسکو ارسال منودند و  پس از بررسی پروپوزال و راستی آزمایی توسط 

داوران بین املللی  در تاریخ ۸ آبان ۹۸ رسامً شهر سنندج بعنوان شهر خالق موسیقی درجهان ثبت شد و به شبکه شهرهای خالق جهان پیوست. در کل ایران فقط 

۴ شهر سنندج )موسیقی( بندرعباس و اصفهان )صنایع دستی( و رشت )خوراک شناسی( در شبکه شهرهای خالق جهان قرار گرفته اند. تابلوی طالیی سنندج 

شهر خالق  موسیقی نیز در هفته اخیر در سفر دکرتنوبخت معاون رییس جمهور در ورودی عامرت شهرداری مرکزی سنندج نصب شده است.

با حضور معاون رییس جمهور:شهرداری بر بلندای توسعه عمران و فرهنگ سنندج

با حضور معاون رییس جمهور و مسوالن استانی انجام گرفت:

بوستان 20 هكتاری کوچك ره ش در سنندج
به بهره برداری رسید

برگزاری آیین پالك کوبی سنندج شهرخالق 
موسیقی در جهان

در روزهـای خاطرانگیـز دهـه مبـارک فجـر انقـالب اسـالمی، بـا حضـور دکـرت نوبخت 

معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، اسـتاندار کردسـتان، 

منایندگان مردم در مجلس شـورای اسـالمی و شـورای اسـالمی شـهر سـنندج، مسوالن 

اسـتانی و شهرسـتانی و جمع زیادی از مردم سـنندج  بوسـتان زیبا و دلنشین ۲۰ هکتاری 

کوچـک ره ش در دگـران شـامل آمفی تئاتر جهت برگـزاری مراسـامت فرهنگی، احداث 

زمین ورزشـی چند منظوره، مسـیر دوچرخه سـواری کوهسـتان، مسـیر پیاده روی سـایت 

صخـره نـوردی، پارکینـگ، نصب املـان های متناسـب با شـهر خالق موسـیقی، نصب 

مبلـامن پارکی  و روشـنایی، احداث آبشـار ، سـت بازی کـودکان به بهره برداری رسـید. 

بـه گـزارش به یانـی بـه نقـل از ارتباطـات و امـور بین امللل شـهرداری سـنندج: بوسـتان 

۲۰ هکتـاری کوچکـه ره ش بـا حضور معاون رییـس جمهور و جمعی از مدیران اسـتانی 

افتتـاح شـد. شـهردار سـنندج  در مراسـم افتتاحیـه ایـن بوسـتان عنـوان کـرد: احـداث 

بوسـتان ها و مجموعه هـای تفریحـی ورزشـی به منظور افزایش سـطح ایمنی و سـالمت 

شـهروندان و جوانـان و ارتقـاء زیبایـی برصی سـطح شـهر از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

اسـت.  مهندس حشـمت اله صیدی بیان کرد: در راسـتای توسـعه فضای سـبز و تجهیز 

امکانـات رفاهـی، تفریحـی، کاهش آلودگـی و افزایش کیفیت زیسـت، امکان تخصیص 

میـان  اجتامعـی  نشـاط  ایجـاد  و  شـهروندان  فراغـت  اوقـاف  از  بیش تـری  سـاعات 

شـهروندان عملیات احداث این بوسـتان در سـالجاری در دسـتور کار قـرار گرفت. وی 

گفـت: عملیـات احداث این بوسـتان بـا رویکرد تفریحی، ورزشـی و فرهنگـی از اواخر 

اردیبهشـت مـاه سـال جاری آغـاز شـد. وی خاطرنشـان کـرد: اقداماتی نظیـر۱۴۱ هزار 

مرتمکعـب خاکـرداری، ۷۰ هـزار و ۵۰۰ مرتمکعب خاکریزی، ۲۰ هزار مرتمربع تسـطیح 

و رگالژ، ۱۱ هزار و ۲۰۰ مرتمربع آسـفالت، ۴۷۰۰ مرتمکعب سـنگفرش، محوطه سـازی 

و پله گـذاری و ۲۸۰۰ مـرت جـدول گـذاری بـه صـورت تک و نهـر از مهم تریـن عملیات 

عمرانـی صورت گرفته در راسـتای احداث این بوسـتان اسـت. وی اضافـه کرد: احداث 

آمفـی تئاتـر ۲۰۰ نفـره جهـت برگـزاری مراسـامت فرهنگی، احـداث زمین ورزشـی چند 

منظـوره، مسـیر دوچرخـه سـواری کوهسـتان، مسـیر پیـاده روی، سـایت صخـره نوردی 

احـداث پارکینـگ در مسـیر پاییـن دسـت، ایجـاد جاده دسرتسـی در دو مسـیر، کاشـت 

نهـال، نورپـردازی، نصـب املان های متناسـب با شـهر خالق موسـیقی، نصـب مبلامن 

پارکـی و سـت بـازی از جملـه امکانات این بوسـتان زیبا و دلنشـین اسـت.

آییـن پـالک کوبی سـنندج 

موسـیقی  خـالق  شـهر 

روز ۱۶ بهمـن مـاه و ایـام 

مبـارک دهـه فجـر جـاری 

بـا حضـور معـاون رییـس 

جمهـور و رییـس سـازمان 

کشـور،  بودجـه  و  برنامـه 

مسـوالن  و  همـراه  هیـات 

شـد. برگـزار  اسـتانی 

هشـتم  در  سـنندج  شـهر 

آبان ماه سـال ۹۸ به شـبکه 

شـهرهای خـالق جهـان در زمینـه موسـیقی پیوسـت. مراسـم پالک کوبی سـنندج شـهر 

خـالق موسـیقی بـا حضـور معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه 

کشـور و هیـات همـراه، اسـتاندار و جمعـی از مسـئوالن اسـتانی برگـزار شـد.

شـهردار سـنندج گفت: اسـتان کردسـتان همـواره خاسـتگاه هرنمنـدان نامـی بـوده کـه 

نـام و آوازه آنهـا فراتـر از مرزهـای ایران اسـالمی درخشـیده اسـت. مهندس حشـمت اله 

صیـدی اظهـار داشـت: موسـیقی یکـی از پرطرفدارترین هرنها در اسـتان کردسـتان بوده 

کـه هرنمنـدان بـه نامـی هم در ایـن زمینـه فعالیـت دارند.

وی گفـت: یکـی از مهم تریـن رویدادهـای فرهنگـی در ایـن دوره پیوسـنت سـنندج بـه 

شـبکه شـهرهای خـالق  یونسـکو در زمینـه  موسـیقی بـود.

وی اعالم  کرد: در ایران تنها چهار شـهر  توانسـتند به  شـبکه شـهرهای خالق  یونسـکو 

محلق شـوند که این شـهرها عبارت اسـت از سـنندج در حوزه موسـیقی، رشـت صنایع 

غذایـی، اصفهـان صنایـع دسـتی و بندرعباس در زمینه صنایع دسـتی و مردمی به شـبکه 

شـهرهای خالق یونسـکو پیوسته اند.

مهنـدس صیـدی خاطرنشـان کـرد: پیوسـنت سـنندج بـه شـبکه شـهرهای خـالق جهـان 

موجـب توسـعه فرهنگـی و هـرنی و جذب گردشـگر و رشـد و شـکوفایی در زمینه های 

مختلـف خواهـد بـود.  وی افـزود کـه در شـهرداری سـنندج بـه جهـت وجـود بـزرگان 

موسـیقی این پتانسـیل شناسـایی شـد و کارهای مقدماتی این ثبت جهانی کلید زده شـد.

شـهردار سـنندج ترصیـح کـرد کـه بـا تدبیـر اسـتاندار و کمیسـیون فرهنگی شـهرداری، 

اعضـای شـورای شـهر بعـد از ۲ سـال پروپـوزال ثبـت سـنندج بـه عنـوان شـهر خـالق 

موسـیقی را تهیـه کردیـم.

وی عنـوان کـرد که در متام دنیا ۳۰ شـهر به عنوان شـهر خالق موسـیقی معرفی شـده اند 

که سـنندج تنها شـهر خالق موسـیقی کشـور از سوی یونسکو شناسـایی شده است.

صیـدی بـا بیـان اینکـه بـرای تکمیل مرکـز فرهنگـی سـنندج ۵ میلیـارد تومان نیاز اسـت 

ادامـه داد کـه شـهرداری سـنندج در ۴ سـال آینـده تعهداتـی به یونسـکو داده کـه یکی از 

آن هـا تکمیـل مرکـز فرهنگی اسـت کـه روند اجرایـی آن ۸۰٪ تکمیل شـده اسـت.

وی در پایـان یـادآور شـد کـه اجـرای مـوزه ی موسـیقی یکـی دیگـه از تعهـدات مـا بـه 

یونسـکو اسـت کـه بـرای اجـرای آن نیـاز بـه ۵ میلیـارد تومـان اعتبـار داریـم.

با حضور معاون رییس جمهور:

پیاده راه فردوسی در سنندج مورد بهره برداری 
قرار گرفت

پیاده راه  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون  نوبخت  دکرت  حضور  با 

فردوسی به طول ۵۹۰ مرتطول  و عرض ۲۴ مرت به بهره برداری رسید. به گزارش به یانی و 

به نقل از ارتباطات و امور بین امللل شهرداری سنندج: روز ۱۶ بهمن ماه و ایام مبارک دهه 

فجر پیاده راه فردوسی به عنوان نخستین پیاده راه استان کردستان به بهره برداری رسید. شهردار 

سنندج در مراسم افتتاح پیاده راه فردوسی گفت: پیاده روها جزء اصلی شبکه معابر شهری 

تواند  پیاده روی شهروندان محسوب می شوند که می  و  تفرج  برای اسرتاحت،  و محلی 

عنوان  مهندس حشمت اله صیدی  گردد.  تلقی  اجتامعی شهروندان  رابطه  تقویت  موجب 

کرد: پیاده راه فردوسی یکی از مهمرتین و کلیدی ترین محورهای ارتباطی سطح شهر سنندج 

است که احداث این پیاده راه باعث ایجاد فضای شهری رسزنده، پویا و مطلوب با حذف 

مسیر سواره و پیاده مدار کردن آن محور و تبدیل آن به فضای شهری مطلوبی برای تعامالت 

اعالم  وی  شود.  می  گردشگران  جذب  برای  عاملی  و  شهروندان  فرهنگی  و  اجتامعی 

کرد: طول مسیر پروژه پیاده راه فردوسی ۵۹۰ مرتطول  و عرض آن نیز  ۲۴ مرت است. صیدی 

خاطرنشان کرد: در راستای احداث پیاده راه فردوسی ۸ هزار و ۵۳۸ مرتمکعب خاکرداری، 

با مقاومت فشاری  با عیار ۱۵۰، ۲ هزار و ۹۱۸ مرتمکعب بنت  ۱۲۳ مرتمکعب بنت ریزی 

۲۵۰ و ۱۳ هزار و ۵۳۹ مرتمربع عملیات اجرای سنگ فرش انجام شده است. وی همچنین 

اضافه کرد: به منظور تامین روشنایی مسیر پیاده راه فردوسی ۶۹ عدد پایه چراغ پارکی، ۲۷۶ 

چراغ  عدد   ۲۸۳ و  تاب  افقی  دفنی  چراغ  عدد   ۲۷۶ پارکی،  چراغ  چراغ LED داخل  عدد 

پارکی نصب شده است. شهردار سنندج ترصیح کرد: اجرای یک هزار و ۱۶۵ مرتطول لوله 

پلی اتیلن ۶۳ و  ۵ هزار و ۹۶۵ مرت لوله پلی اتیلن ۵۰ و اجرای ۸۰۵ مرت لوله پلی اتیلن ۲۰ 

از دیگر اقدامات عمرانی صورت گرفته در طول مسیر است. وی گفت: نصب مبلامن و 

روشنایی و همچنین اجرای طرح ساماندهی دستفروشان پیاده راه فردوسی هم یکی دیگر از 

اقدامات در راستای اجرای این طرح عمرانی تاثیر گذار بود.

شهردار سنندج خبر داد:
افتتاح شش طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی

با هزینه 76 میلیارد تومانی در سنندج
به مناسبت  شهردار سنندج گفت: 

طرح  شش  فجر  مبارکه  دهه 

نظیر  رفاهی  و  خدماتی  عمرانی، 

بوستان  فردوسی،  پیاده راه  پروژه 

۲۰ هکتاری کوچک ره ش، مجتمع 

مولوی،  میدان  خدماتی   - تجاری 

مرتمربعی  هزار   ۲۲ سبز  فضای 

نقل  و  حمل  پایانه  ساحلی،  بلوار 

پارک  همچنین  و  آزادی  میدان 

مرتمربعی  هزار   ۱۸ ای  حاشیه 

بلوار انتظام به بهره برداری خواهد 

رسید. به گزارش به یانی به نقل از ارتباطات و امور بین امللل شهرداری سنندج: شش طرح 

به بهره برداری خواهد رسید. شهردار سنندج ضمن  عمرانی، خدماتی و رفاهی در سنندج 

تریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر گفت: امسال این شهرداری با وجود متام محدودیت 

اقدامات  های مالی و کرونایی توانست در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان 

اساسی را صورت دهد. مهندس حشمت اله صیدی بیان کرد: خوشبختانه طرح های بزرگ 

عمرانی و رفاهی در سالجاری در نقاط مختلف سطح شهر آغاز شد که با تالش شبانه روزی 

پرسنل خدوم برخی از این طرح ها امتام و آماده بهره برداری است. وی از بهره برداری از 

به مناسبت دهه مبارکه فجر خرداد و گفت: برای  شش طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی 

تکمیل این طرح ها بیش از ۷۶ میلیارد تومان هزینه رصف شد. مهندس صیدی افزود: پیاده راه 

فردوسی یکی از بزرگرتین طرح های عمران شهری بود که با تالش همه جانبه این شهرداری 

و دستگاه های خدمات رسان در سالجاری اجرا شد و خوشبختانه در فصل عمرانی امسال 

تکمیل شد. وی گفت: برای اجرای این طرح تأثیرگذار در ارتقاء سیام و منظر شهری این 

شهرداری ۴۰ میلیارد تومان هزینه رصف منود که با احتساب هزینه کرد دستگاه های خدمات 

رسان بیش از ۵۰ میلیارد تومان جهت اجرای طرح پیاده راه فردوسی هزینه رصف شد. وی 

اعالم کرد: بو ستان ۲۰ هکتاری تفریحی، ورزشی و فرهنگی دگران سنندج هم یکی دیگر 

از طرح هایی است که با همت شهرداری منطقه سه احداث شد و برای احداث این بوستان 

زیبا و دلنشین ۸ و نیم میلیارد تومان هزینه رصف شد. مهندس صیدی عنوان کرد: احداث 

مجتمع تجاری - خدماتی میدان مولوی بعنوان یکی از پروژه های مشارکتی این شهرداری 

در شش طبقه از جمله دیگر طرح هایی است که با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی آماده بهره برداری 

است. وی گفت: احداث پایانه حمل و نقل عمومی در میدان آزادی، احداث پارک حاشیه 

هزار   ۱۸ ای  حاشیه  پارک  احداث  همچنین  و  ساحلی  بلوار  در  مرتمربعی  هزار   ۲۲ ای 

مرتمربعی بلوار انتظام سه طرح عمرانی دیگر است که با هزینه هزینه ۷ و نیم میلیارد تومانی 

به مناسبت دهه مبارکه فجر آماده افتتاح است. شهردار سنندج اعالم کرد: چندین طرح دیگر 

عمرانی و رفاهی این شهرداری در مراحل پایانی است که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک 

آن رابه امتام برسانیم.


