
فعالیت 43 مرکز نیکوکاری در کردستان

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
نویدبخش توسعه اقتصادی است

آزادی مطبوعات؛ سرآغاز تشکیل جامعه مدنی پویا

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399
دوره جــدید انتـــشار)شماره پیاپی 20(

ســـال چهارم / 8 صــفــحه/ 2000 تومان

ـــت:  ـــتان گف ـــی )ره( کردس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
ـــه  ـــد ک ـــت دارن ـــتان فعالی ـــن اس ـــوکاری در ای ـــز نیک ۴۳ مرک
توســـعه فرهنـــگ انفـــاق، احســـان و نیکـــوکاری، شناســـایی 
ـــوکاران  ـــاد نیک ـــش اعتم ـــران، افزای ـــایی خی ـــدان، شناس نیازمن
و پیونـــد توانمندی هـــای خیریـــن بـــا نیازهـــای محرومـــان از 

ـــت. ـــز اس ـــن مراک ـــداف ای ـــه اه جمل

فرمانـــدار ویـــژه ســـقز بـــا تاکیـــد بـــر رونـــق و 
ــتان  ــن شهرسـ ــتاهای ایـ ــد در روسـ ــش تولیـ جهـ
ــش  ــد در بخـ ــذاری هدفمنـ ــرمایه گـ ــت: سـ گفـ
ـــق  ـــادی و تحق ـــعه اقتص ـــش توس ـــاورزی نویدبخ کش

شـــعار ســـال خواهـــد بـــود.
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شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399  - دوره جدید انتشار ) شماره پیاپی: 20 (  - سال چهارم

کانون توسعه

امور دادرسی در کردستان بطور کامل الکترونیکی می شودهمه ظرفیت و توان سپاه در خدمت مردم است

ســـفر بابرکـــت مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــال 1388  ــاه سـ ــت مـ در 22 اردیبهشـ
بـــرگ زرینـــی را در تاریـــخ کردســـتان 
و اذهـــان مـــردم غیـــور و بـــا صالبـــت 
کـــرد رقـــم زد. ســـفری کـــه ابعـــاد 
ـــث و  ـــدام بح ـــر ک ـــه ه ـــی دارد ک مختلف
ـــود را دارد.  ـــاص خ ـــوای خ ـــل محت تحلی
درایـــن نوشـــتار ســـعی بـــر آن اســـت 
تـــا  نـــه تنهـــا بـــه مهمتریـــن مـــوارد 
ـــدگاه  ـــت از دی ـــر و برک ـــفر پرخی ـــن س ای
ــا  ــه بـ ــود بلکـ ــاره شـ ــتراتژیک اشـ اسـ
بـــه عملکـــرد  نقادانـــه  نـــگاه  یـــک 
مســـئولین در ایـــن یـــازده ســـال بعـــد 
ـــه   ـــور خالص ـــه ط ـــه ب ـــم ل ـــفر معظ از س
پرداختـــه شـــود. آنچـــه مســـلم اســـت 
ــرد  ــا رویکـ ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
اســـتراتژیک منحصـــر بـــه فـــردی کـــه 
ـــدت  ـــاه م ـــداف کوت ـــا اه ـــه تنه ـــد ن دارن
و  ریـــزی  برنامـــه  در  را  عملیاتـــی  و 
ــد  ــی کننـ ــال مـ ــود دنبـ ــات خـ تصیمـ
بلکـــه بیشـــتر جنبـــه هـــای زمینـــه ای، 
ــی را  ــد مدتـ ــداف بلنـ ــاختاری و اهـ سـ
ریـــل گـــذاری و ســـازمان دهـــی مـــی 
ـــه  ـــی ک ـــای مختلف ـــل ه ـــد. در تحلی نماین
در ایـــن یـــازده ســـال شـــاهد انتشـــار 
آن در رســـانه هـــا بـــوده ایـــم بیشـــتر 
ــه  ــرار گرفتـ ــر قـ ــورد نظـ ــی مـ اقداماتـ
کـــه جنبـــه عملیاتـــی و کوتـــاه مـــدت 
ـــود  ـــای خ ـــم در ج ـــان آن ه ـــته و بی داش
ـــال  ـــور مث ـــه ط الزم و ضـــروری اســـت.  ب
در ایـــن ســـفر بـــا برکـــت یـــک هـــزار 
ــه  ــعه منطقـ ــرای توسـ ــرح بـ و 258 طـ
بـــا تکمیـــل صـــد درصـــدی تـــا پایـــان 
ــدت  ــول مـ ــی در طـ ــال 1391 یعنـ سـ
ــه  ــیده کـ ــام رسـ ــه انجـ ــال بـ ــه سـ سـ
در جـــای خـــود باعـــث تامـــل و بحـــث 
اســـت )از ایـــن منظـــر ضـــروری اســـت 
ـــه  ـــی ب ـــق تطبیق ـــک روش تحقی ـــا ی ـــا ب ت
مقایســـه میـــان رویکردهـــای مدیریـــت 
ـــی در دســـتیابی  ـــت غرب ـــادی و مدیری جه
بـــه اهـــداف و ترســـیم مـــدل ایـــن 
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ ــت بـ ــوع مدیریـ نـ
جامعـــه آمـــاری اســـتان کردســـتان در 
دســـتور کار اســـاتید مدیریـــت اســـتان 
شـــود(.  گرفتـــه  قـــرار  کردســـتان 
امـــا نبایـــد از اهـــداف بلنـــد مـــدت 
ــه  ــفر بـ ــن سـ ــه ایـ ــتراتژیکی کـ و اسـ
همـــراه داشـــت و آثـــار آن بعـــد از 
گذشـــت یـــازده ســـال هنـــوز احســـاس 
ـــن  ـــن ای ـــود. مهمتری ـــل ب ـــود غاف ـــی ش م

ــت از: ــوارد عبارتسـ مـ
1. ترســـیم خـــط قرمـــز در اســـتان 
پایبنـــدی  عـــدم  یعنـــی  کردســـتان 
ــی  ــوام  مذهبـ ــان اقـ ــدت میـ ــه وحـ بـ
ـــرام  ـــرورت احت ـــتان و ض ـــف در اس مختل
ـــیعه  ـــم از ش ـــلمین اع ـــات مس ـــه مقدس ب

ـــای  ـــن پیامده ـــی از مهمتری ـــنی. یک و س
ـــتر  ـــی بیش ـــی و همزبان ـــفر همدل ـــن س ای
مســـلمان  و  مذهبـــی  اقـــوام  میـــان 
مســـتقر در اســـتان کردســـتان بـــود. 
ــدف  ــتان هـ ــتان کردسـ ــه در اسـ تفرقـ
اســـتراتژیک شـــوم دشـــمن در ایـــن 
چهـــل و یـــک ســـال بعـــد از پیـــروزی 
ــوده و  ــالمی بـ ــالب اسـ ــکوهمند انقـ شـ
تـــا بـــه امـــروز از هیـــچ برنامـــه ریـــزی 
و جهـــدی بـــرای دســـتیابی بـــه آن 
ــن  ــام ایـ ــت. پیـ ــوده اسـ ــذار نبـ فروگـ
ســـفر تنهـــا مربـــوط بـــه مربـــوط بـــه 
ســـال 1388 و ایـــن ســـفر بـــا برکـــت 
ـــرای  ـــذاری ب ـــل گ ـــه ری ـــود بلک ـــی ش نم
ـــت  ـــات مدیری ـــرات و تصمیم ـــی تفک تمام
ــت و از  ــتان اسـ ــف در اسـ ــای مختلـ هـ
ــه  ــد کـ ــران بداننـ ــور مدیـ ــن منظـ ایـ
خیانـــت آشـــکار از دیـــدگاه معظـــم 
لـــه مربـــوط بـــه آن کســـی اســـت کـــه 
ـــرف و  ـــا ح ـــیر ب ـــن مس ـــد در ای ـــه عم ب

عمـــل خـــود قدمـــی بـــردارد. 
2. اســـتان کردســـتان یـــک اســـتان 
فرهنگـــی و نـــه امنیتـــی اســـت. قبـــل 
ای)مدظلـــه  امـــام خامنـــه  از ســـفر 
ــه از  ــری کـ ــا تصویـ ــال هـ ــی( سـ العالـ
ایـــن اســـتان بـــه تمـــام دنیـــا مخابـــره 
ـــی  ـــتان امنیت ـــک اس ـــر ی ـــد تصوی ـــی ش م
ـــد  ـــد و ش ـــای آم ـــت ه و دارای محدودی
ـــود.   ـــی ب ـــام خاص ـــاعات و ای ـــی در س حت
ــرافیت  ــا اشـ ــالب بـ ــم انقـ ــر معظـ رهبـ
زیبـــا  آنچنـــان  موضـــوع  ایـــن  بـــر 
امنیـــت  واژه  جایگزیـــن  را  فرهنـــگ 
و  چشـــم  کـــه  نمودنـــد  اذهـــان  در 
ــنونده ای را  ــده و شـ ــر بیننـ ــوش هـ گـ
بـــه زیبایـــی هـــای اســـتان کردســـتان 
و  آداب  تاریـــخ،  فرهنـــگ،  از  اعـــم 
ـــواز  ـــان ن ـــور و مهم ـــان غی ـــوم مردم رس
کردســـتان در کنـــار جاذبـــه هـــای 
مســـحور  مـــوارد  دیگـــر  و  طبیعـــی 
نمودنـــد کـــه نشـــان از فراســـت و دور 

اندیشـــی ایشـــان دارد.
ـــه  ـــدد تفرق ـــمن درص ـــوز دش ـــه هن  اینک
و شـــهادت جوانـــان ایـــن منطقـــه دارد 
ـــتیابی  ـــان در دس ـــی آن ـــان از درماندگ نش
ـــام  ـــش ام ـــا پی ـــال ه ـــه س ـــی دارد ک هدف
خامنـــه ای خیـــال باطـــل دشـــمنان را  
بـــا ســـفر بـــه اســـتان کردســـتان بـــه 

کابـــوس تبدیـــل نمودنـــد.
3. اســـتان کردســـتان بـــا اســـتقبال 
تاریخـــی از رهبـــر و مقتدایشـــان ایـــن 
پیـــام را بـــه دنیـــا مخابـــره کـــرد کـــه 
مـــردم غیـــور ایـــن خطـــه بـــا جـــان و 
ــداف و  ــای اهـ ــواره پـ ــود همـ ــال خـ مـ
ـــام راحـــل)ره(  ـــان هـــای انقـــالب و ام آرم
ــی(  ــه العالـ ــه ای)مدظلـ ــام خامنـ و امـ
هســـتند و در ایـــن راه بـــا نثـــار 5400 
ــهید  ــامل 1000 شـ ــتان شـ ــهید اسـ شـ
ــاداری  ــرد، وفـ ــلمان کـ ــمرگ مسـ پیشـ
نمودنـــد  ثابـــت  عمـــل  در  را  خـــود 
و تـــا امـــروز در مراحـــل مختلـــف و 

ــواره ایـــن  ــام همـ ــاز نظـ سرنوشـــت سـ
ـــور  ـــه ظه ـــه منص ـــاداری را ب ـــه و وف عالق
ـــتان  ـــانه ای اس ـــام رس ـــن پی ـــاندند. ای رس
ـــرده  ـــرو ب ـــت ف ـــا را در به ـــتان دنی کردس
و امیـــد آنـــان بـــرای وارد کـــردن هـــر 
ـــن  ـــان ای ـــه در می ـــیب و تفرق ـــه آس گون

مـــردم بـــه ناامیـــدی تبدیـــل نمـــود.
ـــرد  ـــت عملک ـــل اس ـــل تام ـــه قاب ـــه ک آنچ
مســـئولین در مقابـــل ایـــن دســـتاوردها 
ــزون  ــدگاری روزافـ ــرای حفـــظ و مانـ بـ
ــن  ــت ایـ ــه داشـ ــرای نگـ ــت. بـ آن اسـ
ـــات  ـــه طـــور خالصـــه  اقدام دســـتاوردها ب

زیـــر الزم و ضـــروری اســـت:
ماننـــد  بـــه  کردســـتان  1.اســـتان 
دیگـــر  هـــای  اســـتان  از  بســـیاری 
درگیـــر دســـته بنـــدی هـــای سیاســـی، 
زبانـــی و عقیـــده ای اســـت و بـــرای 
تحـــول در ایـــن اســـتان بیـــش از هـــر 
کارآمـــد،  مدیـــران  نیازمنـــد  چیـــز 
ــه در  ــتیم کـ ــدی هسـ ــجاع و متعهـ شـ
ــود  ــدی خـ ــتگی و کارآمـ ــل شایسـ عمـ
را بـــه اثبـــات رســـانده باشند)اســـتفاده 
ـــن  ـــرای تعیی ـــی ب ـــای مدیریت از روش ه
ــه  ــی از جملـ ــران بومـ ــت مدیـ صالحیـ
و  ارزیابـــی  هـــای  کانـــون  تشـــکیل 
ــتان(. ــه ای اسـ ــران حرفـ ــعه مدیـ توسـ

رغـــم  علـــی  کردســـتان  اســـتان   .2
عـــراق  کشـــور  بـــه  همســـایگی 
توســـعه  در  را  پتانســـیل  بزرگتریـــن 
اقتصـــادی دارد. متاســـفانه در انتصـــاب 
هـــای مســـئولین مربوطـــه آنچـــه کـــه 
شـــاهد آن هســـتیم عـــدم اســـتفاده 
موثـــر از ایـــن پتانســـیل و نبـــود یـــک 
بـــرای  عملیاتـــی  و  مـــدون  برنامـــه 
ـــتان و  ـــادی در اس ـــان اقتص ـــی گفتم برپای
ـــادی  ـــت اقتص ـــا معاون ـــر ب ـــکاری موث هم

وزارت امـــور خارجـــه در کشـــور عـــراق 
ـــد  ـــه اکی ـــورد توج ـــد م ـــه بای ـــتیم ک هس

ــود.   ــه شـ ــرار گرفتـ قـ
3. اســـتان کردســـتان عـــالوه بـــر ایـــن 
پتانســـیل هـــم مـــرزی و همســـایگی 
و  خـــدادای  هـــای  پتانســـیل  دارای 
ــه  ــادی اســـت کـ ــی زیـ مواهـــب طبیعـ
ــران  ــی مدیـ ــوهای تبلیغاتـ ــی شـ قربانـ
جناحـــی و سیاســـی گشـــته اســـت. 
چیـــزی کـــه مـــا امـــروز شـــاهد آن 
ـــکاری  ـــرخ بی ـــار ن ـــن آم ـــتیم باالتری هس
درکشـــور و یکـــی از ضعیـــف تریـــن 
و  صنعتـــی  لحـــاظ  از  هـــا  اســـتان 

توســـعه در ایـــن بخـــش هســـتیم.
شـــوک توســـعه ای اســـتان نیازمنـــد 
هـــا  ظرفیـــت  درســـت  چیدمـــان 
ــات  و  ــا تعصبـ ــه بـ ــه مقابلـ ــت کـ اسـ
موانـــع مذهبـــی، جناحـــی و قومـــی 
ایـــن فرآینـــد محســـوب  از  بخشـــی 
ــای  ــتان هـ ــفانه اسـ ــود. متاسـ ــی شـ مـ
ـــتان در  ـــتان کردس ـــه اس ـــرزی از جمل م
ــورد  ــم مـ ــور هـ ــع کشـ تخصیـــص منابـ
ــرار دارد  ــیاری قـ ــای بسـ ــی هـ ناعدالتـ
کـــه مشـــکالت معیشـــتی بزرگـــی را 
ـــن  ـــه همی ـــت و ب ـــان آورده اس ـــه ارمغ ب
ـــه  ـــرای هجم ـــبی را ب ـــتر مناس ـــر بس خاط
هـــای فرهنگـــی، سیاســـی و حتـــی 
ـــی آورد  ـــان م ـــه ارمغ ـــمن ب ـــی دش نظام
ــگاه  ــات نـ ــن واقعیـ ــن ایـ ــا پذیرفتـ و بـ
ـــورد  ـــئولین در م ـــه مس ـــه و مدبران عالمان
ــت. ــی اسـ ــیار حیاتـ ــتان بسـ ــن اسـ ایـ

ـــذاری آن از  ـــد و نامگ ـــش تولی ـــال جه س
ســـوی معظـــم لـــه بـــرای ســـال 1399 
نیازمنـــد تفکـــر مســـئولین اســـتانی 
اســـت. عمـــل از شـــعار و جهـــش از 
گـــردد.  تفکیـــک  بایـــد  خمودگـــی 

جهـــش یـــک فراینـــد فوریتـــی بـــرای 
ــا و قصـــور اســـت  جبـــران کاســـتی هـ
بـــاال و قـــدرت  نیازمنـــد درک  کـــه 
تخصـــص اســـت کـــه هرگونـــه ســـازش 

ــد. ــی تابـ ــر نمـ ــدی را بـ ــا ناکارآمـ بـ
تولیـــد،  جهـــش  هـــای  سیاســـت 
ــت  ــازگار اسـ ــاختارهای سـ ــد سـ نیازمنـ
ــی  ــد طراحـ ــا بایـ ــت هـ ــن سیاسـ و ایـ
میـــزان  شـــوند. جهـــش،  تدویـــن  و 
ســـازگاری فـــوری را مـــی طلبـــد کـــه 
ـــرت  ـــی مغای ـــدید کنون ـــی ش ـــا بروکراس ب
شـــجاعت،  نیازمنـــد  جهـــش  دارد. 
و  هـــا  فرصـــت  شـــناخت  نـــوآوری، 
ــران  ــی بحـ ــدرت کنترلـ ــدات و قـ تهدیـ
اســـت. جهـــش بـــا حداقـــل زمـــان، 
حداکثـــر بهـــره وری را ایجـــاد مـــی 
نمایـــد. جهـــش، فوریتـــی اســـت و بـــا 
حداکثـــر قـــدرت ایجـــاد مـــی گـــردد. 
ـــر  ـــرل، میانب ـــل کنت ـــک، قاب ـــش چاب جه
و در صـــورت انحـــراف خاصیـــت خـــود 
ــا  ترمیمـــی را داراســـت. ایـــن مهـــم بـ
رویکردهـــای فعلـــی در اســـتان فاصلـــه 
مدیریـــت  تعبیـــر  کـــه  آنچـــه  دارد. 
جهـــادی مـــی شـــود در ریـــل گـــذاری 
ــر  ــدت رهبـ ــد مـ ــدت و بلنـ ــاه مـ کوتـ
و مقتدایمـــان در ســـفر پـــر خیـــر و 
ــتان  ــتان کردسـ ــه اسـ ــود بـ ــت خـ برکـ
ــود.  ــدا نمـ ــل پیـ ــور کامـ ــی و ظهـ تجلـ
امـــروز تامـــل جـــدی در ســـال جهـــش 
ـــار  ـــتگی و معی ـــراردادن شایس ـــد و ق تولی
ـــران  ـــات مدی ـــوا در انتصاب ـــص و تق تخص
ـــی  ـــیار مهم ـــئله بس ـــتان مس ـــدی اس کلی
اســـت کـــه بـــرای پاسداشـــت از ارزش 
ــه  ــن نقطـ ــه از ایـ ــی یافتـ ــای تجلـ هـ
ـــتان  ـــتان کردس ـــعه ای اس ـــی توس تاریخ

ــت. ــروری اسـ ــب و ضـ واجـ

ـــر  ـــپاه ه ـــت: س ـــتان گف ـــدس کردس ـــپاه بیت المق ـــده س فرمان
ـــت و  ـــردم اس ـــرای م ـــد ب ـــته باش ـــوان داش ـــت و ت ـــه ظرفی چ
ایـــن نیـــرو در همـــه حوزه هـــا بـــرای کمـــک بـــه اقشـــار 
ـــتاز  ـــدان پیش ـــان و نیازمن ـــژه محروم ـــه بوی ـــف جامع مختل

ـــت. ـــاده اس و آم
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــینی در گف ـــیدصادق حس ـــردار س س
ایرنـــا اظهـــار داشـــت:  همـــکاران مـــا در ســـپاه و بســـیج 
ـــم  ـــد و ه ـــدت  دارن ـــالش و مجاه ـــت ت ـــوزه امنی ـــم در ح ه
در بخـــش ســـالمت بـــه همـــان شـــکل تـــالش می کننـــد 
ـــد. ـــم باش ـــه فراه ـــردم همیش ـــرای م ـــت ب ـــن دو نعم ـــا ای ت

وی یـــادآور شـــد:  بســـیجیان و نیروهـــای کادر ســـپاه در 
ـــا  ـــیوع کرون ـــان ش ـــف در زم ـــکال مختل ـــه اش ـــتان ب کردس
ــار کادر  ــد و در کنـ ــدا کردنـ ــور پیـ ــک حضـ ــرای کمـ بـ
بهداشـــت و درمـــان اســـتان قـــرار گرفتـــه و همچنـــان در 

حوزه هـــای مختلـــف کمـــک می کنیـــم.
ســـردار حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه نیروهـــای بســـیجی 
و کادر را ســـازماندهی کردیـــم، افـــزود:  نقاهتـــگاه ایجـــاد 
کردیـــم، نیـــروی تخصصـــی در اختیـــار دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی قـــرار دادیـــم، در شناســـایی مبتالیـــان بـــه 
بخـــش بهداشـــت و درمـــان کمـــک کردیـــم، در بخـــش 
فاصله گـــذاری اجتماعـــی از روز نهـــم فروردیـــن در کنـــار 
نیـــروی انتظامـــی در ورودی و خروجی هـــای شـــهرها 
ــر عمومـــی را  ــر شـــب هـــم معابـ ــتیم و هـ ــور داشـ حضـ

می کردیـــم. ضدعفونـــی 
ـــای  ـــای فض ـــوزه آموزش ه ـــه در ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب

مجـــازی و حقیقـــی هـــم فعالیت هایـــی انجـــام شـــد 
ـــع  ـــد و توزی ـــه تولی ـــیج در زمین ـــپاه و بس ـــرد: س ـــه ک اضاف
ـــتکش  ـــک و دس ـــد ماس ـــه در تولی ـــتی از جمل ـــالم بهداش اق

ــام داد. ــی انجـ ــای خوبـ فعالیت هـ
ـــد:  در  ـــادآور ش ـــتان ی ـــدس کردس ـــپاه بیت المق ـــده س فرمان
ـــتی و  ـــته معیش ـــزار بس ـــش از 12۶ ه ـــر بی ـــاه اخی ـــک م ی
ـــه  ـــه تهی ـــاز رزمایـــش کمـــک مومنان بهداشـــتی را قبـــل از آغ

ـــتیم. ـــتان گذاش ـــدان اس ـــار نیازمن ـــم و در اختی کردی
وی بـــا اشـــاره بـــه رزمایـــش کمـــک مومنانـــه گفـــت:  در 
ســـپاه مجموعـــه حمایتـــی خوبـــی بـــا کمـــک مـــردم و 
خیریـــن جمـــع آوری شـــد و موفـــق شـــدیم 15 هـــزار و 
ـــون  ـــه میلی ـــته س ـــر بس ـــه ارزش ه ـــتی ک ـــته معیش 1٧0 بس
ریـــال و در مجمـــوع 45 میلیـــارد 510 میلیـــون ریـــال ارزش 
ـــار  ـــه و در اختی ـــه تهی ـــش مومنان ـــب رزمای ـــت را در قال داش

نیازمنـــدان و محرومـــان جامعـــه قـــرار دهیـــم.
ــه در  ــانی کـ ــرد:  دستفروشـ ــد کـ ــینی تاکیـ ــردار حسـ سـ
ــواده  ــران و خانـ ــتند، کولبـ ــابقه هسـ ــهرداری دارای سـ شـ
زندانیـــان بـــه عنـــوان کســـانی کـــه در میـــان نیازمنـــدان 
ـــش  ـــای رزمای ـــش کمک ه ـــت پوش ـــز تح ـــد نی ـــت دارن اولوی
ــرار  ــتضعفان قـ ــاد مسـ ــوی بنیـ ــات از سـ ــه مواسـ مومنانـ

گرفتنـــد.
وی اظهـــار داشـــت:  19 هـــزار و 182 خانـــوار نیازمنـــد را 
ـــچ  ـــش هی ـــت پوش ـــه تح ـــم ک ـــایی کردی ـــتان شناس در اس
نهـــاد و ســـازمانی از جملـــه کمیتـــه امـــداد امـــام راحـــل 
و بهزیســـتی نبودنـــد امـــا نیازمنـــد محســـوب می شـــدند 
و بـــه ایـــن کمک هـــا نیـــاز داشـــتند کـــه کمـــک هـــا در 

ـــت. ـــرار گرف ـــان ق ـــار ایش اختی
ـــراد  ـــیاری از اف ـــه بس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــردار حس س
ـــود  ـــغل خ ـــا کار و ش ـــن روزه ـــرایط ای ـــل ش ـــه دلی ـــه ب جامع
ـــش  ـــه دوم رزمای ـــد: مرحل ـــادآور ش ـــد، ی ـــت داده ان را از دس
ـــک  ـــور کم ـــه منظ ـــان ب ـــاه رمض ـــم در م ـــه ه ـــک مومنان کم

بـــه نیازمنـــدان برگـــزار می شـــود.
وی اضافـــه کـــرد: کشـــورهای بـــزرگ در جریـــان شـــیوع 
کرونـــا کـــم آوردنـــد و تســـلیم شـــدند و حتـــی امکانـــات 
اولیـــه بـــرای کادر درمانـــی خـــود نمی توانســـتند تامیـــن 
ـــری  ـــرایط بهت ـــیار ش ـــبت بس ـــه نس ـــا ب ـــور م ـــا کش ـــد ام کنن

ـــت. داش
ســـردار حســـینی گفـــت: ســـپاه چـــون نهـــادی انقالبـــی، 
فرهنگـــی، سیاســـی و اجتماعـــی اســـت طبیعتـــا بخـــش 
ـــت. ـــی اس ـــور اجتماع ـــر مح ـــای آن ب ـــده ای از فعالیت ه عم

ـــپاه  ـــک س ـــر کم ـــا ب ـــالب باره ـــم انق ـــر معظ ـــزود:  رهب وی اف
و بهره گیـــری از تجهیـــزات و امکانـــات آن بـــرای توســـعه 
ــپاه  ــن سـ ــد بنابرایـ ــد کرده انـ ــام تاکیـ ــه نظـ ــه جانبـ همـ
ـــه  ـــف ب ـــای مختل ـــک در بخش ه ـــرای کم ـــود را ب ـــوان خ ت

می گیـــرد. کار 

ـــرایط  ـــت: ش ـــتان گف ـــتان کردس ـــتری اس ـــس دادگس ریی
ــه  ــا بـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــده در دوران شـ ــود آمـ بوجـ
همـــگان ثابـــت کـــرد کـــه الکترونیکـــی کـــردن امـــور 
اداری دادرســـی قضایـــی تـــا چـــه حـــد ضـــرورت دارد 
لـــذا بدنبـــال تحقـــق کامـــل دادرســـی الکترونیکـــی در 

محاکـــم قضایـــی اســـتان هســـتیم.
ـــی  ـــب در نخســـتین جلســـه شـــورای قضای محمدرضـــا مترف
ــت:   ــار داشـ ــد اظهـ ــال جدیـ ــتان در سـ ــتان کردسـ اسـ
ـــد و  ـــا مفاس ـــارزه ب ـــوع، مب ـــاب رج ـــه ارب ـــذاری ب خدمتگ
ـــتری  ـــای کاری دادگس ـــه از اولویت ه ـــوق عام ـــق حق تحق
اســـتان اســـت و درصددیـــم تـــا بـــا کاهـــش موجـــودی 
ـــت  ـــای ریاس ـــه رهنموده ـــی ب ـــس زدای ـــا و حب ـــده ه پرون

قـــوه قضاییـــه جامـــه عمـــل بپوشـــانیم.
ـــت  ـــای ریاس ـــا رهنموده ـــد و ب ـــال جدی ـــزود: در س وی اف
ـــتان  ـــتان کردس ـــتری اس ـــه دادگس ـــه مجموع ـــوه قضایی ق
ـــیوع  ـــرده و ش ـــاز ک ـــدرت آغ ـــت و ق ـــا جدی ـــود را ب کار خ
ـــه در کار و  ـــل و وقف ـــاد خل ـــب ایج ـــا موج ـــروس کرون وی

ـــت. ـــده اس ـــی نش ـــور قضای ام
مترقـــب یـــادآور شـــد: بـــر اســـاس بخشـــنامه ریاســـت 
ـــزار و 3٧3  ـــک ه ـــل ی ـــال قب ـــان س ـــه در پای ـــوه قضایی ق
نفـــر از زندانیـــان بـــه مرخصـــی فرســـتاده شـــدند تـــا 
از شـــیوع کرونـــا در زندان هـــای اســـتان جلوگیـــری 

ـــالی  ـــوردی از ابت ـــچ م ـــون هی ـــبختانه تاکن ـــود و خوش ش
ـــده  ـــزارش نش ـــروس گ ـــن وی ـــه ای ـــتان ب ـــان در اس زندانی

ـــت. اس
وی بـــا بیـــان اینکـــه ۶٧ نفـــر از زندانیـــان فـــراری 
ــزود: در  ــده اند، افـ ــتگیر شـ ــقز تاکنـــون دسـ ــدان سـ زنـ
رابطـــه بـــا اجـــرای احـــکام قصـــاص علیـــه محکومینـــی 
ـــتان  ـــی اس ـــالح قضای ـــع ذیص ـــان در مراج ـــم آن ـــه حک ک
ــده  ــی شـ ــد و قطعـ ــادر، تاییـ ــور صـ ــی کشـ و دیوانعالـ
ــود  ــالش می شـ ــه تـ ــوه قضاییـ ــت قـ ــتور ریاسـ ــا دسـ بـ
رضایـــت اولیـــا دم توســـط مقامـــات قضایـــی، خیریـــن و 
ـــم  ـــرای حک ـــود و از اج ـــه ش ـــاد گرفت ـــردم نه ـــکالت م تش
قصـــاص جلوگیـــری بعمـــل آیـــد کـــه رضایـــت تعـــداد 
ـــکام  ـــی از اح ـــا بعض ـــده ام ـــب ش ـــم جل ـــی ه ـــل توجه قاب
بدلیـــل امتنـــاع اولیـــا دم مقتولیـــن، ناچـــار بـــه اجـــرا 

اســـت.
ــی  ــیرود بزرگـ ــی شـ ــه مجتبـ ــن جلسـ ــن در ایـ همچنیـ
ــتان  ــلح اسـ ــای مسـ ــی نیروهـ ــازمان قضایـ ــس سـ رئیـ
ـــای مســـلح  ـــری نیروه ـــت کیف کردســـتان از کاهـــش جمعی
اســـتان خبـــر داد و گفـــت: در رابطـــه بـــا تامیـــن کادر 
قضایـــی بشـــدت بـــا کمبـــود نیـــروی انســـانی مواجـــه 
ـــن  ـــه ای ـــورت گرفت ـــر ص ـــا تدابی ـــم ب ـــتیم و امیدواری هس

مشـــکل مرتفـــع شـــود.

آغاز ساماندهی مرز باشماق
بهمـــن مرادنیـــا در اولیـــن جلســـه 
ـــت:  ـــار داش ـــتان اظه ـــورای اداری اس ش
مریـــوان  باشـــماق  مـــرز  وضعیـــت 
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــت و ب ـــوب نیس مطل
ــرار  ــتور کار قـ ــاماندهی آن در دسـ سـ
ــز  ــور نیـ ــن منظـ ــه همیـ ــه و بـ گرفتـ
ـــذار  ـــه واگ ـــه مناقص ـــه و ب ـــرح آن تهی ط

ــده اســـت. شـ
همـــه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــن  ــث تعییـ ــتان بحـ ــتگاه های اسـ دسـ
تکلیـــف و مستندســـازی امـــوال خـــود 
ـــزود:  ـــد، اف ـــری کنن ـــت پیگی ـــا جدی را ب
ایـــن امـــوال بیـــت المـــال و متعلـــق 
ـــری آن  ـــدم پیگی ـــوده و ع ـــردم ب ـــه م ب

ــت. ــت اسـ خیانـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــتاندار کردسـ اسـ
اینکـــه در شـــرایط فعلـــی کشـــور، 
الزم اســـت تعـــدادی از ایـــن امـــالک 
و امـــوال بـــه فـــروش برســـد، اضافـــه 
کـــرد: فرمانـــداران بایـــد در خصـــدص 
ایـــن تعییـــن تکلیـــف حساســـیت بـــه 

خـــرج دهنـــد.
مرادنیـــا بـــه برگـــزاری 20 جلســـه 
شـــورای برنامـــه ریـــزی اســـتان در 
ســـال 98 و اولویـــت بنـــدی پروژه هـــا 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: ســـال گذشـــته 
ـــای  ـــوزه ه ـــی در ح ـــای خوب ـــروژه ه پ
ــاخت، راه و  ــه زیرسـ ــف از جملـ مختلـ
تولیـــد در اســـتان بـــه بهـــره بـــرداری 
ـــی از  ـــه کار بعض ـــاز ب ـــه از آغ ـــید ک رس
ـــت  ـــی گذش ـــال م ـــش از 15 س ـــا بی آنه
و امیدواریـــم در ســـال 99 هـــم ایـــن 

رونـــد ادامـــه داشـــته باشـــد.
ــم  ــال 99 هـ ــرد: در سـ ــد کـ وی تاکیـ
چنـــد پـــروژه مهـــم و اولویـــت دار در 
دســـتور کار قـــرار دارد از جملـــه راه 
ــل  ــه ریـ ــدان کـ ــنندج همـ ــن سـ آهـ
گـــذاری آن آغـــاز شـــده و امیدواریـــم 
ــد  ــه تعهـ ــد بـ ــروژه بتوانـ ــکار پـ پیمانـ
ـــال  ـــان امس ـــا پای ـــد و ت ـــل کن ـــود عم خ

بـــه بهـــره بـــرداری برســـد.
مرادنیـــا راه مریـــوان را دیگـــر پـــروژه 
ـــادآور  ـــرد و ی ـــوان ک ـــال 99 عن ـــم س مه
شـــد: ایـــن پـــروژه هـــم بـــرای مـــردم 
ــیار  ــتان بسـ ــعه اسـ ــرای توسـ ــم بـ هـ
حائـــز اهمیـــت اســـت و تـــالش مـــی 
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــال بـ ــم امسـ کنیـ

برســـد.
بـــه گفتـــه اســـتاندار، فـــرودگاه ســـقز 
و منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بانـــه نیـــز 
دار  اولویـــت  هـــای  پـــروژه  دیگـــر 

ــتند. ــتان هسـ اسـ
ـــداران  ـــران و فرمان ـــه مدی ـــا از هم مرادنی
پـــروژه  اجـــرای  خواســـت  اســـتان 
هـــا را بـــا جدیـــت پیگیـــری و رونـــد 
ــورت مرتـــب  ــه صـ ــرفت کار را بـ پیشـ

گـــزارش کننـــد.
وی همچنیـــن اقدامـــات انجـــام شـــده 
ــهری را خـــوب  ــران شـ ــوزه عمـ در حـ
ـــی  ـــاده را فردوس ـــرد و از پی ـــی ک ارزیاب
ــروژه  ــوان پـ ــه عنـ ــنندج بـ ــهر سـ شـ
ــهر  ــن شـ ــرای ایـ ــال اجـ ــم در حـ مهـ

نـــام بـــرد.
اســـتاندار کردســـتان در بخشـــی از 
ـــارد  ـــک 1٧5 میلی ـــه کم ـــه ب ـــن جلس ای
تومانـــی دولـــت بـــه شـــهرداری هـــا و 
ــاری  ــه دهیـ ــی بـ ــارد تومانـ ٧5 میلیـ

هـــای اســـتان اشـــاره کـــرد.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــا در ادامـ  مرادنیـ
پرداخـــت ســـه هـــزار و 210 میلیـــارد 
ـــال 98  ـــی در س ـــهیالت بانک ـــان تس توم
افـــزود: ایـــن رقـــم نســـبت بـــه ســـال 
ـــه  ـــته ک ـــش داش ـــد افزای ـــل 38 درص قب
ـــد  ـــه 50 درص ـــد ب ـــن رش ـــدوارم ای امی
ـــران  ـــالش مدی ـــا ت ـــر ب ـــن ام ـــد و ای برس

ـــت. ـــدنی اس ـــا ش ـــک ه بان
بخـــش  بـــه  توجـــه  لـــزوم  وی 
خصوصـــی، تولیـــد و اهمیـــت تحقـــی 
شـــعار جهـــش تولیـــد را یـــادآوری 
و تاکیـــد کـــرد: ایـــن شـــعار محقـــق 
ـــک  ـــور بان ـــا حض ـــر ب ـــد مگ ـــد ش نخواه
هـــا و تامیـــن نقدینگـــی مـــورد نیـــاز 

بخـــش خصوصـــی.
لـــزوم  بـــر  کردســـتان  اســـتاندار 
ــی  ــای قانونـ ــت هـ ــتفاده از ظرفیـ اسـ
در واگـــذاری واگـــذاری پـــروژه هـــای 
ـــد  ـــی تاکی ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب عمران
ــه  ــوع بـ ــن موضـ ــرد: ایـ ــح کـ و تصریـ
حـــدی اهمیـــت دارد کـــه در جلســـه 

ســـران قـــوا مطـــرح شـــده اســـت.
ــرای  ــرعت در اجـ ــت و سـ ــر دقـ وی بـ
از  طـــرح مســـکن ملـــی تاکیـــد و 
ــور در  ــرای حضـ ــذاران بـ ــرمایه گـ سـ

ــرد. ــوت کـ ــرح دعـ ــن طـ ایـ
هـــای  از همـــه دســـتگاه  مرادنیـــا 
ـــه  ـــوص هزین ـــت در خص ـــتان خواس اس
ـــاری  ـــال ج ـــه ای س ـــه هزین ـــرد بودج ک
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــی کنن ـــه جوی صرف
ـــان  ـــات رس ـــای خدم ـــتگاه ه ـــه دس اینک
ـــور  ـــر کش ـــم ب ـــرایط حاک ـــل ش ـــه دلی ب
ـــای  ـــد به ـــی توانن ـــردم نم ـــت م و معیش
خدمـــات خـــود را وصـــول کننـــد، ادارات 
ـــه  ـــود ب ـــای خ ـــه ه ـــت هزین ـــا پرداخ ب

ـــد. ـــک کنن ـــا کم ـــتگاه ه ـــن دس ای
وی بـــه ایجـــاد صنـــدوق حمایتـــی 
ـــز  ـــدان نی ـــون و هنرمن ـــای از روحانی ه
اشـــاره کـــرد و گفـــت: ایـــن صنـــدوق 
ــه  ــه بلکـ ــوان خیریـ ــه عنـ ــه بـ ــا نـ هـ
ــادی  ــث اقتصـ ــه مباحـ ــرای ورود بـ بـ

ایجـــاد شـــده انـــد.

سمیرا دهقانی

خبر مرز

استاد دانشگاه

تأثیرات راهبردی سفر مقام معظم رهبری به کردستان
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میز اقتصاد

اعتراض فعاالن اقتصادی به وضعیت باشماق مریوان

کرونا فرصتی برای سامان دادن به واحدهای کوچک اقتصادی در کردستان

ـــی  ـــن الملل ـــرز بی ـــادی م ـــاالن اقتص ـــدگان و فع صادرکنن
باشـــماق مریـــوان طـــی نامـــه ای رســـمی بـــه معـــاون 
اقتصـــادی اســـتانداری اســـتان کردســـتان نســـبت بـــه 
ـــرز  ـــن م ـــالت ای ـــکالت و معض ـــه مش ـــیدگی ب ـــدم رس ع
اعتـــراض کـــرده و خواســـتار عـــدم ارجـــاع مشـــکالت و 
ـــی  ـــور هماهنگ ـــر ام ـــرکل دفت ـــه مدی ـــی ب ـــالت کنون معض

ـــدند. ـــادی ش اقتص
مـــرز رســـمی و بیـــن المللـــی باشـــماق مریـــوان کـــه بیـــش 
ـــروزه  ـــذرد ام ـــی گ ـــدن آن م ـــمی ش ـــه از رس ـــک ده از ی
جـــدای از ایـــن کـــه همچنـــان از وجـــود مشـــکالت و 
ـــتباه  ـــات اش ـــرد تصمیم ـــی ب ـــج م ـــراری رن ـــی تک معضالت
ـــث مســـتقر شـــدن  ـــط برخـــی از مســـئوالن باع ـــا غل و گاه
ـــده  ـــرز ش ـــن م ـــه ای ـــی در محوط ـــای خصوص ـــرکت ه ش

ـــت. ـــزوده اس ـــی اف ـــکالت کنون ـــر مش ـــر ب ـــن ام ـــه ای ک
ـــی  ـــن الملل ـــرز بی ـــادی م ـــاالن اقتص ـــدگان و فع صادرکنن
باشـــماق مریـــوان طـــی نامـــه ای کـــه نســـخه ای از آن 
بـــرای خبرگـــزاری کردپـــرس ارســـال شـــده اســـت بـــا 
ـــک شـــرکت خصوصـــی  ـــی از مســـتقر شـــدن ی ـــراز نگران اب
کـــه بـــه جـــای اداره اســـتاندارد اعـــالم فعالیـــت کنـــد 
ـــئوالن  ـــر و زودتـــر مس ـــه بهت ـــیدگی هرچ ـــتار رس خواس
بـــه مشـــکالت تکـــراری و قدیمـــی ایـــن مـــرز شـــده و 
ـــه  ـــکالت ب ـــن مش ـــاع ای ـــدم ارج ـــتار ع ـــن خواس همچنی
ـــرا  ـــدند چ ـــی اقتصـــادی ش ـــور هماهنگ ـــر ام ـــرکل دفت مدی
ـــن  ـــوی ای ـــادی از س ـــاالن اقتص ـــن فع ـــه ای ـــه گفت ـــه ب ک
ـــماق را  ـــرز باش ـــکل م ـــک مش ـــی ی ـــون حت ـــرکل تاکن مدی

ـــت. ـــته اس ـــل نگش ح
ـــرا اداره  ـــه اخی ـــد ک ـــی کنن ـــون م ـــرز عن ـــاالن م ـــن فع ای
کل اســـتاندارد اســـتان کردســـتان برخـــالف بخشـــنامه 
ـــوده  ـــالم نم ـــا اع ـــه صراحت ـــماره 132134 ک ـــوری ش کش
کاالهـــای دارای عالمـــت اســـتاندارد نیـــازی بـــه اخـــذ 
مجـــوز جهـــت صـــادرات از آن ســـازمان را نـــدارد بـــه 
گمـــرک باشـــماق اعـــالم نمـــوده کـــه کلیـــه کاالهـــای 
صادراتـــی نیـــاز بـــه اخـــذ مجـــوز دارنـــد و ایـــن امـــر 
باعـــث افزایـــش هزینـــه گردیـــده بـــه گونـــه ای کـــه 
ـــان  ـــزار توم ـــغ 82 ه ـــی مبل ـــم کاالی صادرات ـــر قل ـــرای ه ب

ـــردد. ـــی گ ـــی پرداخـــت م ـــرکت خصوص بـــه یـــک ش

متن این نامه به شرح ذیر است :

معاون محترم اقتصادی استانداری کردستان
سالم وعلیکم

ــه از  ــل کـ ــدگان ذیـ ــاء کننـ ــان امضـ ــا اینجانبـ احترامـ
ـــی  ـــن الملل ـــرز بی ـــادی م ـــن اقتص ـــدگان و فعالی صادرکنن
ـــکالت  ـــه ای از مش ـــیم گوش ـــی باش ـــوان م ـــماق مری باش
ـــما  ـــر ش ـــمع و نظ ـــه س ـــماق را ب ـــی باش ـــن الملل ـــرز بی م
مـــی رســـانیم کـــه ان شـــااهلل مـــورد توجـــه حضـــرت 
عالـــی قـــرار بگیـــرد و مرتفـــع گـــردد. همانگونـــه کـــه 

مســـتحضر مـــی باشـــید مـــرز بیـــن المللـــی باشـــماق 
ـــد  ـــی باش ـــور م ـــی کش ـــای زمین ـــن مرزه ـــی از مهمتری یک
ـــرز  ـــور از م ـــارت کش ـــه  ای از تج ـــل توج ـــم قاب ـــه حج ک
ـــکالت  ـــن مش ـــود ای ـــرد و وج ـــی گی ـــورت م ـــماق ص باش
ــده  ــا شـ ــر مـ ــان گیـ ــالی اســـت گریبـ ــد سـ ــه چنـ کـ
و متاســـفانه تـــا اکنـــون هیـــچ گونـــه اقدامـــی بـــرای 
ـــل  ـــی تام ـــای بس ـــده ج ـــام نگردی ـــدن آن انج ـــرف ش برط
ـــام  ـــوی مق ـــه از س ـــالی ک ـــدواری در س ـــد و امی ـــی باش م
معظـــم رهبـــری بعنـــوان جهـــش تولیـــد نـــام گـــذاری 
ـــل  ـــرای ح ـــع ب ـــی و قاط ـــدام واقع ـــئولین اق ـــده مس گردی

ایـــن موضوعـــات انجـــام دهنـــد.
1- اخیـــرا اداره کل اســـتاندارد اســـتان کردســـتان برخـــالف 
ــا  ــه صراحتـ ــماره 132134 کـ ــوری شـ ــنامه کشـ بخشـ
اعـــالم نمـــوده کاالهـــای دارای عالمـــت اســـتاندارد 
ـــازمان  ـــادرات از آن س ـــت ص ـــوز جه ـــذ مج ـــه اخ ـــازی ب نی
ـــه  ـــه کلی ـــوده ک ـــالم نم ـــماق اع ـــرک باش ـــه گم ـــدارد ب را ن
ـــن  ـــد و ای ـــوز دارن ـــذ مج ـــه اخ ـــاز ب ـــی نی ـــای صادرات کااله
ـــه  ـــه ای ک ـــه گون ـــده ب ـــه گردی ـــش هزین ـــث افزای ـــر باع ام
ـــان  ـــزار توم ـــغ 82 ه ـــی مبل ـــم کاالی صادرات ـــر قل ـــرای ه ب
ـــا  ـــردد لطف ـــی گ ـــک شـــرکت خصوصـــی پرداخـــت م ـــه ی ب
ـــه  ـــن گون ـــران ای ـــرز ای ـــدام م ـــه در ک ـــد ک اســـتعالم فرمایی
ـــن  ـــرز بی ـــد م ـــرا بای ـــا چ ـــود و واقع ـــلیقه میش ـــال س اعم
ـــد ؟ و  ـــتثنی باش ـــنامه مس ـــن بخش ـــماق از ای ـــی باش الملل
ـــی  ـــی م ـــرکت خصوص ـــن ش ـــت ای ـــانی در پش ـــه کس چ
ـــنامه  ـــز بخش ـــماق نی ـــرک باش ـــد گم ـــرا بای ـــند ؟ چ باش
کشـــوری را رعایـــت نکنـــد ؟ لطفـــا تحقیـــق بفرماییـــد 
کـــه اصـــال در کـــدام مـــرز اداره اســـتاندارد اختیـــارات 
خـــود را بـــه یـــک شـــرکت خصوصـــی واگـــذار کـــرده 
ـــد ؟!  ـــرز آن باش ـــن م ـــوان دومی ـــماق مری ـــرز باش ـــه م ک
ـــوی  ـــر از س ـــن ام ـــار ای ـــن ب ـــه چندی ـــت ک ـــن در حالیس ای
اســـتانداری پیگیـــری گردیـــده ولـــی اداره اســـتاندارد هیـــچ 

ـــدارد ! ـــتانداری ن ـــات اس ـــه مصوب ـــی ب اعتنای
ـــار در  ـــکل انب ـــوز مش ـــال هن ـــت ده س ـــود گذش ـــا وج 2- ب
ـــه  ـــت ک ـــن در حالیس ـــده ؟ ای ـــل نگردی ـــماق ح ـــرز باش م
ـــوی  ـــا از س ـــن انباره ـــی ای ـــکل حقوق ـــت مش ـــال اس یکس
ـــی  ـــالع حضرتعال ـــت اط ـــده و جه ـــل گردی ـــتانداری ح اس
ـــار  ـــم دارای انب ـــک ه ـــرزی کوچ ـــای م ـــه ه ـــی بازارچ حت
ـــماق  ـــی باش ـــن الملل ـــرز بی ـــی م ـــند ول ـــی باش ـــی م گمرک
ـــته  ـــر بس ـــتید بخاط ـــان هس ـــا در جری ـــر ؟ آی ـــوان خی مری
ــی  ــای صادراتـ ــدر از کاالهـ ــه چقـ ــار روزانـ ــودن انبـ بـ
ـــن  ـــود ؟ ای ـــی ش ـــدوم م ـــراق مع ـــور ع ـــتی در کش برگش

ـــند ! ـــی باش ـــی م ـــدات مل ـــا تولی کااله
ـــاد  ـــث ایج ـــماق باع ـــرز باش ـــد م ـــت واح ـــدم مدیری 3- ع
ـــوع را  ـــن موض ـــا ای ـــده لطف ـــامانی گردی ـــردرگمی و نابس س

ـــد ـــل فرمایی ـــز ح نی
4- عـــدم حـــل مشـــکل دیـــب زنـــی کـــه باعـــث تاخیـــر در 
ـــه  ـــه ای  ک ـــه گون ـــردد ب ـــی گ ـــا م ـــروج کامیونه ورود و خ

بارهـــا درخواســـت داشـــتیم کـــه حداقـــل بجـــای یـــک 
ـــود  ـــتفاده ش ـــان اس ـــر همزکم ـــد نف ـــب زن از چن ـــر دی نف
ـــاردی در  ـــد میلی ـــا درآم ـــت ب ـــرکت نف ـــا ش ـــا آی وای واقع

ـــد ؟ ـــتخدام کن ـــرو اس ـــر نی ـــد نف ـــد چن ـــی توان ـــرز نم م

ـــازه  ـــوص اج ـــتانداری در خص ـــه اس ـــود مصوب ـــا وج  5- ب
ـــن  ـــرا ای ـــی چ ـــرزی ول ـــه م ـــه محوط ـــی ب ـــار عراق ورود تج
ـــد  ـــتعالم فرمایی ـــا اس ـــده ؟ لطف ـــی نگردی ـــز اجرای ـــم نی مه
ــی  ــای زمینـ ــام مرزهـ ــید در تمـ ــان باشـ ــه در جریـ کـ
ــردد  ــا کارت تـ ــی بـ ــار عراقـ ــراق تجـ ــا عـ ــوار بـ همجـ
وارد محوطـــه مـــرز میشـــوند جهـــت خریـــد کاالهـــای 

صادراتـــی !
ــرزی در  ــه مـ ــران پایانـ ــی ایـ ــرز زمینـ ــدام مـ ۶- در کـ
ابتـــدای ورود از کامیـــون هـــای صادراتـــی بارنامـــه 
ـــا  ـــرز باشـــد ؟ لطف ـــن م ـــرز باشـــماق دومی ـــه م ـــرد ک میگی

بررســـی فرماییـــد
ـــدی ورود و خـــروج  ـــه کن ـــی ب ـــز خیل ـــرزی نی ٧- هنـــگ م
ـــای  ـــف ه ـــاد ص ـــث ایج ـــر باع ـــن ام ـــد و ای ـــام میده را انج
ــروج  ــن خـ ــی در حیـ ــای عراقـ ــون هـ ــی کامیـ طوالنـ
ـــت ؟ ـــه نیس ـــن گون ـــر ای ـــای دیگ ـــرا در مرزه ـــردد چ میگ

ـــکالت  ـــن مش ـــل ای ـــه ح ـــل ب ـــتانداری تمای ـــا اس ـــا واقع آی
ـــفناک را دارد ؟ ـــت اس ـــن وضعی ـــه ای ـــامان دادن ب و س

لـــذا از آن مقـــام محتـــرم اســـتدعا داریـــم بـــا توجـــه 
ـــینه  ـــم و پیش ـــوار داری ـــما بزرگ ـــه از ش ـــناختی ک ـــه ش ب
ـــر  ـــوارد و دیگ ـــن م ـــه ای ـــخصا ب ـــما ش ـــی ش ـــی عال مدیریت

ــت  ــه نوشـ ــن نامـ ــود در ایـ ــی شـ ــه نمـ ــکالتی کـ مشـ
ــه  ــکالت بـ ــن مشـ ــاع ایـ ــد و از ارجـ ــیدگی فرماییـ رسـ
مدیـــرکل محتـــرم دفتـــر امـــور هماهنگـــی اقتصـــادی 
ــرام  ــال احتـ ــا کمـ ــه بـ ــرا کـ ــد چـ ــودداری فرماییـ خـ
تاکنـــون ایشـــان حتـــی نتوانســـته یـــک مشـــکل مـــرز 
ـــی  ـــن اقدام ـــک تری ـــر کوچ ـــد و اگ ـــل نمای ـــماق را ح باش
ـــار  ـــا تج ـــدن م ـــع ش ـــت مطل ـــا جه ـــه لطف ـــورت گرفت ص
ـــات  ـــم در جلس ـــد و امیدواری ـــانه ای فرمایی ـــز آن را رس نی
کارشناســـی و یـــا بررســـی مشـــکالت مرزبیـــن المللـــی 
ـــش  ـــر از بخ ـــا دو نف ـــک ی ـــه ی ـــا ب ـــوان صرف ـــماق مری باش
ـــات  ـــه جلس ـــانی را ب ـــد و کس ـــنده نفرمایی ـــی پس خصوص
ـــه  ـــماق ب ـــرز باش ـــا در م ـــود آنه ـــه خ ـــد ک ـــوت نمایی دع
امـــر صـــادرات مشـــغول مـــی باشـــند تـــا در جریـــان 
امـــورات و مشـــکالت واقعـــی مـــرز باشـــید در آخـــر از 
ـــه  ـــا ب ـــرا مرزه ـــه اکث ـــام ک ـــن ای ـــه در ای ـــانی ک ـــام کس تم
ـــود  ـــالش خ ـــی ت ـــود تمام ـــته ب ـــماق بس ـــرز باش ـــر از م غی
ـــبانه روزی  ـــورت ش ـــادرات بص ـــازی ص ـــت روان س را جه
ـــوب و  ـــدار محب ـــوص فرمان ـــی الخص ـــد عل ـــه کار گرفتن ب
ـــماق  ـــرک باش ـــنل گم ـــوان پرس ـــتان مری ـــی شهرس مردم
نیروهـــای نظامـــی و امنیتـــی و مجموعـــه دادگســـتری 
اتحادیـــه صادرکننـــدگان و اپراتـــور شـــرکت انبارهـــای 
ـــرز  ـــرز را در م ـــن م ـــت چندی ـــا زحم ـــه انصاف ـــی ک عموم
ـــکر و  ـــال تش ـــیدن کم ـــه دوش کش ـــه ب ـــماق صادقان باش
ـــاهد  ـــریعتر ش ـــه س ـــم هرچ ـــم و امیدواری ـــی را داری قدردان

برطـــرف شـــدن ایـــن مشـــکالت باشـــیم.

ـــاص  ـــرایط خ ـــد: ش ـــی گوی ـــگاه م ـــتاد دانش ـــک اس ی
ـــا  ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب ـــان در مواجه ـــور و جه کش
ـــادی  ـــامان دادن و اقتص ـــرای س ـــبی ب ـــت مناس فرص
ـــادی  ـــک اقتص ـــط و کوچ ـــای متوس ـــردن واحده ک
ــوردار  ــر برخـ ــا کمتـ ــروم یـ ــتان های محـ در اسـ

ـــت. ـــور اس کش
زمســـتان 98، کردســـتان بـــا 20 درصـــد بیـــکاری در 
ـــن  ـــت و از میانگی ـــرار گرف ـــور ق ـــت کش ـــه نخس رتب
ــت.  ــه گرفـ ــد فاصلـ ــدود 10 درصـ ــوری حـ کشـ
دکتـــر حامـــد قـــادرزاده، عضـــو هیئـــت علمـــی 
ــت و  ــاره در گفـ ــن بـ ــتان در ایـ ــگاه کردسـ دانشـ
ـــد:  ـــی ده ـــح م ـــرس، توضی ـــگار ُکردپ ـــا خبرن ـــو ب گ
از یـــک طـــرف در اســـتان کردســـتان واحدهـــای 
ـــدارد و  ـــود ن ـــادی وج ـــزرگ اقتص ـــیار ب ـــزرگ و بس ب
ـــد  ـــده تولی ـــام ش ـــت تم ـــه ثاب ـــر هزین ـــی دیگ از طرف
ـــتان  ـــادی اس ـــال اقتص ـــای فع ـــوالت در واحده محص
ـــابه  ـــدی مش ـــوالت  تولی ـــر از محص ـــب باالت ـــه مرات ب
ـــث  ـــوع باع ـــن موض ـــت و ای ـــتان اس ـــارج از اس در خ
ــت  ــتان قابلیـ ــای اسـ ــد کارگاه هـ ــا تولیـ ــده تـ شـ
رقابـــت بـــا رقبـــا نداشـــته باشـــند. بنابرایـــن بـــا 
افزایـــش رونـــق واحدهـــای تولیـــدی در مرکـــز و 
اســـتان های بـــا واحدهـــای بـــزرگ و یـــا بســـیار 
ـــش  ـــان کاه ـــت آن ـــده ثاب ـــام ش ـــه تم ـــزرگ هزین ب
ــت  ــا قیمـ ــان بـ ــوالت آنـ ــه محصـ ــه و عرضـ بافتـ
کمتـــر بـــه اســـتان کردســـتان و اســـتان های 
موجـــب  ایـــن  و  می شـــود  ســـرازیر  مشـــابه 
ـــروی کار  ـــکاری نی ـــش بی ـــا و افزای ـــی واحده تعطیل

ــود. ــع می شـ ــایر منابـ و سـ
ــرایط  ــه ایـــن شـ ــد: در نتیجـ ــه مـــی دهـ او ادامـ
ـــزرگ  ـــهرهای ب ـــوی ش ـــه س ـــتان ب ـــروی کار اس نی

ــرای  ــد. بـ ــش می یابـ ــی افزایـ ــه و خام فروشـ روانـ
ـــدام  ـــره ای اق ـــگاه های زنجی ـــی از فروش ـــال برخ مث
ـــز  ـــرم قرم ـــت گ ـــر گوش ـــبتا ارزان ت ـــه نس ـــه عرض ب
و مـــرغ بســـته بندی شـــده ای کردنـــد کـــه در 
ـــی و  ـــق راه  هوای ـــه  و از طری ـــتان تهی ـــارج از اس خ
ـــوع  ـــن موض ـــد. ای ـــال می یاب ـــاال انتق ـــرعت ب ـــا س ب
ــورد  ــم مـ ــدگان و هـ ــع عرضه کننـ ــه نفـ ــم بـ هـ
ــت  ــتان اسـ ــاص اسـ ــدگان خـ ــه مصرف کننـ عالقـ
کـــه در نتیجـــه آن تقاضـــای مقابـــل واحدهـــای 
ــرور  ــه مـ ــی را کاهـــش و بـ ــده بومـ ــه کننـ عرضـ
هزینـــه نگهـــداری واحدهـــای آنـــان را افزایـــش و 

بـــه ســـمت تعطیلـــی هدایـــت می کنـــد.
ــا  ــد: امـ ــی کنـ ــان مـ ــادرزاده خاطرنشـ ــای قـ آقـ
ــم  ــرایط حاکـ ــت، شـ ــرا نیسـ ــای ماجـ ــن انتهـ ایـ
بـــر وضعیـــت اقتصـــادی اســـتان باعـــث می شـــود 
ـــارج  ـــه خ ـــود را ب ـــرمایه  خ ـــرمایه، س ـــدگان س دارن
از اســـتان انتقـــال دهنـــد و موجبـــات عرضـــه 
ســـرمایه بیشـــتر و ارزان را بـــرای واحدهـــای 
بســـیار بـــزرگ مقیـــم مرکـــز و کالن شـــهرها 
ـــان  ـــرمایه  آن ـــود و س ـــت س ـــث انباش ـــم و باع فراه
می شـــود. اســـتمرار ایـــن فراینـــد باعـــث تشـــدید 
ـــرور  ـــه م ـــده و ب ـــتان ش ـــتان کردس ـــکاری در اس بی
ارزش دارایی هـــای اســـتان کاهـــش می یابـــد، 
ـــتری  ـــرعت بیش ـــا س ـــروی کار ب ـــال نی ـــت فع جمعی
بـــه مهاجـــرت دایمـــی می پردازنـــد و اقـــدام 
بـــه فـــروش دارایی هـــای اســـتان بیشـــتر و پیـــر 
ـــت  ـــه جمعی ـــاورزی ب ـــش کش ـــت بخ ـــدن جمعی ش
ـــب  ـــد موج ـــرده و می توان ـــدا ک ـــری پی ـــهری تس ش
ورشکســـتکی اســـتان شـــود. ادامـــه بیشـــتر 
می توانـــد خســـارت های بـــه مراتـــب بیشـــتری را 

ـــت  ـــوع مدیری ـــن موض ـــد. ای ـــته باش ـــال داش ـــه دنب ب
ــری  ــکالت جدی تـ ــا مشـ ــز بـ ــور را نیـ کالن کشـ
ـــازار را  ـــار در ب ـــکیل انحص ـــد و تش ـــه می نمای مواج
ـــد.  ـــق می نمای ـــی را تعمی ـــکاف طبقات ـــدید و ش تش
ـــتان  ـــکاری در اس ـــش بی ـــه افزای ـــت ک ـــد اس او معتق
ــتر   ــورم بیشـ ــش تـ ــا افزایـ ــراه بـ ــتان همـ کردسـ
خواهـــد شـــد چـــرا کـــه ســـهم بـــاالی تقاضـــای 
مـــردم اســـتان مربـــوط بـــه کاالهـــای ضـــروری 
ـــت. ـــن اس ـــای پایی ـــش تقاض ـــه دارای کش ـــت ک اس
ـــوازن  ـــعه مت ـــگاه، توس ـــتاد دانش ـــن اس ـــه ای ـــه گفت ب
ـــرای  ـــه اج ـــدن زمین ـــم ش ـــتلزم فراه ـــور مس در کش
ــرای  ــب در اجـ ــوده و اریـ ــل بـ ــای مکمـ پروژه هـ
بیشـــتر  را  اقتصـــادی  آســـیب های  پروژه هـــا 
می کنـــد. بـــرای مثـــال تقویـــت راه هوایـــی و 
ریلـــی در اســـتان کردســـتان بـــدون اجـــرای 
پروژه هـــای اقتصـــادی قابـــل رقابـــت بـــا مرکـــز 
ــی  ــرات مخربـ ــح اثـ ــادی صحیـ ــت اقتصـ و مدیریـ
بـــر اشـــتغال و تشـــکیل ســـرمایه در بخش هـــای 
تولیـــدی اســـتان می شـــود. اگـــر چـــه در کوتـــاه 
مـــدت  باعـــث رضایـــت نســـبی مصرف  کننـــدگان 
ـــه  ـــتایی را ب ـــاکنین روس ـــن س ـــدون زمی ـــهری و ب ش

ــال دارد. دنبـ
ـــتان و  ـــت اس ـــت مدیری ـــه الزم اس ـــان اینک ـــا بی او ب
برنامه ریـــزان کالن بـــه منظـــور سیاســـت بـــزرگ 
کـــردن کیـــک اقتصـــادی را بیـــش از ایـــن بـــه 
ـــال  ـــی دنب ـــکاف طبقات ـــر و ش ـــش فق ـــت افزای قیم
نکننـــد و بـــا شناســـایی سیاســـت مناســـب و بـــا 
ــه  ــرب آن کـ ــای مخـ ــدت از زیان هـ ــگاه بلندمـ نـ
ــی،  ــادی، اجتماعـ ــنگین اقتصـ ــای سـ دارای بارهـ
فرهنگـــی و زیســـت محیطی و حتـــی سیاســـی 

در آینـــده اســـت، بکاهنـــد، تصریـــح مـــی کنـــد: 
ـــان در  ـــور و جه ـــاص کش ـــرایط خ ـــال ش ـــرای مث ب
مواجهـــه بـــا بیمـــاری کرونـــا فرصـــت مناســـبی 
ـــای  ـــردن واحده ـــرای ســـامان دادن و اقتصـــادی ک ب
متوســـط و کوچـــک اقتصـــادی در اســـتان های 
محـــروم یـــا کمتـــر برخـــوردار کشـــور در جهـــت 
ــتوانه  ــا پشـ ــه بـ ــد و عرضـ ــره تولیـ ــاد زنجیـ ایجـ
ــی  ــی ناشـ ــای جانبـ ــش هزینه هـ ــی و کاهـ قانونـ
از افزایـــش ییـــکاری و اریب تـــر کـــردن طبقـــات 

اقتصـــادی اســـت.
کنـــد:  مـــی  خاطرنشـــان  قـــادرزاده  دکتـــر 
از  برهـــه  ایـــن  در  مناســـب  سیاســـت گذاری 
ــت  ــل جمعیـ ــه تعدیـ ــد بـ ــی می توانـ ــان حتـ زمـ
عادالنه تـــر  توزیـــع  و  بـــزرگ  شـــهرهای  در 
کـــردن اشـــتغال، درآمـــد و ســـرمایه شـــود. چـــرا 
ــهری  ــت کالن شـ ــی از جمعیـ ــهم باالیـ ــه سـ کـ
ــن  ــهد و.......مهاجریـ ــرز، مشـ ــران، البـ ــد تهـ ماننـ
اســـتان های محـــروم کشـــور هســـتند کـــه در 
شـــرایطی ماننـــد کرونـــا مدیریـــت را بـــا مشـــکل 

ــرد. ــه کـ ــّدی مواجـ جـ
ـــار  ـــرات زیانب ـــر اث ـــد ب ـــود: تاکی ـــی ش ـــادآور م او ی
نـــگاه تســـکینی بـــه درمانـــی می شـــود و امیـــد 
ــعه  ــات توسـ ــگاه موجبـ ــش نـ ــا چرخـ ــت بـ اسـ
ـــع ناشـــی از  ـــتمرار مناف ـــوع و اس ـــظ تن ـــدار و حف پای
ـــت  ـــفه خلق ـــن فلس ـــه ای ـــرا ک ـــود چ ـــه نم آن را بیم
ـــظ  ـــاد و حف ـــظ ایج ـــز حف ـــداری نی ـــتمرار پای و اس
ــا بـــدون حفـــظ تنـــوع  ــوده اســـت. آیـ ــوع بـ تنـ
ــوم  ــی و مفهـ ــگری معنـ ــد گردشـ ــی ماننـ صنعتـ

خواهـــد داشـــت؟

چهار طرح از مصوبات سفر رهبر معظم 
انقالب به کردستان در دست اجرا است

ــزی  ــه ریـ ــت و برنامـ ــازمان مدیریـ ــس سـ رییـ
ــت  ــر و برکـ ــفر پرخیـ ــت: در سـ ــتان گفـ کردسـ
کردســـتان  بـــه  انقـــالب  معظـــم  رهبـــر 
)اردیبهشـــت ســـال 88(، یـــک هـــزار و 212 
طـــرح تصویـــب شـــد کـــه بـــه غیـــر از چهـــار 
همـــه  اجراســـت،  دســـت  در  کـــه  طـــرح 
اســـت. رســـیده  بهره بـــرداری  بـــه  آنهـــا 

بهـــرام نصراللهـــی زاده روز چهارشـــنبه در گفـــت 
و گـــوی خبـــری اظهـــار داشـــت: تخصیـــص 
اعتبـــار بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح هـــا پـــس 
ــن  ــه ایـ ــه دارد کـ ــان ادامـ ــال همچنـ از 11 سـ
نشـــان از توجـــه ویـــژه رهبـــر معظـــم انقـــالب 
بـــه توســـعه اســـتان محـــروم کردســـتان اســـت.

ـــارد  ـــان اینکـــه ســـال گذشـــته 400 میلی ـــا بی وی ب
ـــوان  ـــنندج - مری ـــاده س ـــل ج ـــرای تکمی ـــال ب ری

ــده از  ــات باقی مانـ ــی از مصوبـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ
ایـــن ســـفر تزریـــق شـــد، افـــزود: 53 میلیـــارد 
ــوم  ــکده علـ ــل دانشـ ــرای تکمیـ ــز بـ ــال نیـ ریـ

قرآنـــی ســـنندج تخصیـــص داده شـــد.
برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان  رییـــس 
کردســـتان بـــا بیـــان اینکـــه ســـالن سرپوشـــیده 
ورزشـــی 1200 نفـــره بانـــه یکـــی دیگـــر از 
ــه  ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ ــفر مقـ ــات سـ مصوبـ
اســـتان در 22 اردیبهشـــت ســـال 88 اســـت، 
اضافـــه کـــرد: اجـــرای ایـــن طـــرح بـــه دلیـــل 
مشـــکالت فنـــی بـــه تعویـــق افتـــاده بـــود کـــه 
عملیـــات اجرایـــی آن آغـــاز شـــده و هم اکنـــون 

در دســـت اجـــرا اســـت.
هتـــل ســـنندج هـــم یکـــی دیگـــر از مصوبـــات 
ایـــن ســـفر اســـت کـــه نصراللهـــی زاده دربـــاره 
ــوق  ــی معـ ــرح مدتـ ــن طـ ــد: ایـ ــادآور شـ آن یـ
ـــم  ـــام معظ ـــر مق ـــت دفت ـــه هم ـــا ب ـــود ام ـــده ب مان
ـــاد  ـــط بنی ـــاخت آن توس ـــون س ـــم اکن ـــری، ه رهب

مســـتضعفان آغـــاز شـــده اســـت.

نهادهای حمایتی

خبر

فعالیت ۴3 مرکز نیکوکاری در کردستان 

ــی )ره(  ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ ــرکل کمیتـ مدیـ
کردســـتان گفـــت: 43 مرکـــز نیکـــوکاری در 
ایـــن اســـتان فعالیـــت دارنـــد کـــه توســـعه 
نیکـــوکاری،  و  احســـان  انفـــاق،  فرهنـــگ 
محله هـــا،  واقعـــی  نیازمنـــدان  شناســـایی 
اعتمـــاد  افزایـــش  خیـــران،  شناســـایی 
توانمندی هـــای  پیونـــد  و  نیکـــوکاران 
خیریـــن بـــا نیازهـــای محرومـــان از جملـــه 
ــت. ــز اسـ ــن مراکـ ــای ایـ ــداف و کارکردهـ اهـ
محمدرســـول شـــیخی زاده در مراســـم آغـــاز 
بـــه کار مرکـــز نیکـــوکاری الزهـــرا )س( قـــروه 
خواهـــران  علمیـــه  حـــوزه  داشـــت:  اظهـــار 
بعـــد  مرکـــز  دومیـــن  قـــروه  الزهـــرا)س( 
زنـــان  از  حمایـــت  زمینـــه  در  کامیـــاران  از 
نیازمنـــد اســـت و در آینـــده نزدیـــک فعالیـــت 
ــدف  ــا هـ ــداد بـ ــه امـ ــش کمیتـ ــان زیرپوشـ زنـ
ــن  ــش ایـ ــالمی زیرپوشـ ــددکاری اسـ ــاد مـ ایجـ
گرفـــت. خواهـــد  قـــرار  نیکـــوکاری  مرکـــز 

مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد کردســـتان کمـــک 
ـــارک  ـــاه مب ـــتان در م ـــردم اس ـــه م ـــای مومنان ه
ـــرد:  ـــه ک ـــت و اضاف ـــر دانس ـــی نظی ـــان را ب رمض
ــخ  ــتان طبـ ــی در اسـ ــپزخانه مردمـ ــت آشـ هفـ
غـــذای گـــرم بـــرای نیازمنـــدان را بـــر عهـــده 
ــرس  ــزار و 500 پـ ــک هـ ــه یـ ــد و روزانـ دارنـ
غـــذای گـــرم در ســـنندج توزیـــع می شـــود.

 43 تاکنـــون  شـــد:  یـــادآور  زاده  شـــیخی 
ــزار  ــت هـ ــرم و هشـ ــذای گـ ــرس غـ ــزار پـ هـ
جیـــره خشـــک در اســـتان توزیـــع شـــده کـــه 
ارزش ریالـــی آن 13 میلیـــارد ریـــال اســـت.

ثبت نام الکترونیکی تاسیس مراکز 
خدمات بهزیستی در کردستان آغاز شد

آغـــاز  از  کردســـتان  بهزیســـتی  مدیـــرکل 
مراکـــز  تاســـیس  متقاضیـــان  نـــام  ثبـــت 
خدمـــات بهزیســـتی همزمـــان بـــا سراســـر 
ــر داد. ــتان خبـ ــن اسـ ــروز در ایـ ــور از امـ کشـ
صبـــاح قریشـــی روز دوشـــنبه در گفـــت و گـــو 
ـــت: در گام دوم  ـــار داش ـــا اظه ـــگار ایرن ـــا خبرن ب
ــال از  ــا گذشـــت بیـــش از 40 سـ انقـــالب و بـ
گســـترش  و  بهزیســـتی  ســـازمان  تشـــکیل 
ماموریـــت هـــا، نیازهـــا، انتظـــارات و مطالبـــات 
بهره منـــدی  ســـازمان،  ایـــن  از  جامعـــه 
در  مردمـــی  ظرفیت هـــای  و  پتانســـیل  از 
قالـــب مراکـــز و مؤسســـات غیردولتـــی، بـــرای 
و  حمایتـــی  خدمـــات  توســـعه  و  تقویـــت 
ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــرورت ب ـــک ض ـــی، ی تخصص

ــتناد  ــه اسـ ــتا و بـ ــن راسـ ــزود: در همیـ وی افـ
بنـــد 4 مـــاده 2۶ قانـــون تنظیـــم بخشـــی 
بخشـــنامه  و  دولـــت  مالـــی  مقـــررات  از 
صـــدور   12930۶/98/900 شـــماره 
مراکـــز خدمـــات  تاســـیس  بـــرای  مجـــوز 
ــتور کار  ــی( در دسـ ــت زندگـ ــتی )مثبـ بهزیسـ
ســـازمان بهزیســـتی قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــتی کردس ـــرکل بهزیس مدی
اینکـــه ثبـــت نـــام الکترونیکـــی از متقاضیـــان 
تاســـیس ایـــن مراکـــز همزمـــان بـــا سراســـر 
کشـــور از امـــروز در ایـــن اســـتان نیـــز آغـــاز شـــده 
ــای  ــه ظرفیت هـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــت، گفـ اسـ
ـــتان  ـــه در کردس ـــری ک ـــای موث ـــوه و نیروه بالق
از  انتظـــار مـــی رود اســـتقبال  وجـــود دارد، 
ــد. ــترده باشـ ــیع و گسـ ــم وسـ ــر مهـ ــن امـ ایـ
و  حقیقـــی  متقاضیـــان  شـــد،  یـــادآور  وی 
از روز  حقوقـــی واجـــد شـــرایط می تواننـــد 
)بـــه مـــدت 15  اردیبهشـــت  دوشـــنبه 22 
روز( بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه صـــدور مجـــوز 
نشـــانی  بـــه  کشـــور  بهزیســـتی  ســـازمان 
http://centers.behzisti.net/ اینترنتـــی 
ــدور  ــرای صـ ــود را بـ ــت خـ register درخواسـ
ــد. ــت کننـ ــز ثبـ ــن مراکـ ــیس ایـ ــوز تاسـ مجـ
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در مدار زیویه

بیش از ۵ هزار بسته بهداشتی و 
غذایی در سقز توزیع شد

امــام  امــداد  کمیتــه  سرپرســت 
خمینــی )ره( ســقز گفــت:  بیــش از 5 
هــزار بســته کاالی بهداشــتی و غذایــی 
ــش  ــت پوش ــای تح ــان خانواره در می
ــد. ــع ش ــتان توزی ــاد در شهرس ــن نه ای

ــا  ــت: ب ــار داش ــی اظه ــور عبدلله غف
و وضعیــت  ویــروس کرونــا  آمــدن 
ــش  ــت پوش ــای تح ــب خانواره نامناس
ــزار و 93۶ بســته  ــداد، 4 ه ــه ام کمیت
اســفند  اواخــر  در  بهداشــتی  کاالی 
ــان تحــت پوشــش  ــان مددجوی 98 می

ــد. ــع ش توزی
ــغ  ــتا، مبل ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــاب 45  ــه حس ــال ب ــون ری 450 میلی
ــروس  ــه وی ــه ب ــی ک ــر از مددجویان نف
ــد. ــز گردی ــز واری ــدند نی ــال ش ــا مبت کرون

و  درآمــدی  رکــود  بــه  عبدالهــی 
تعطیلــی مشــاغلی همچــون راننــدگان 
ناوگان هــای حمــل و نقــل شــهری در 
روزهــای کرونایــی اشــاره کــرد و گفت: 
همچنیــن بــا شناســایی کارگــران، 
ــر مددجــو در  ــد و غی ــم درآم ــراد ک اف
ــارد و 1۶0  ــک میلی ــته ی ــال گذش س
ــب  ــر در قال ــه321 نف ــال ب ــون ری میلی
ــم. ــت کردی ــتغال پرداخ ــهیالت اش تس

وی بــا بیــان اینکــه ایــن کمــک هــا از 
ــه  ــتانداری و کمیت ــاری اس محــل اعتب
امــداد تامیــن شــده بــود، یــادآور شــد: 
تعــداد 3۶0 دســت روپــوش پرســتاری 
)فــاروق  ســقزی  خیــر  توســط 
ــی  ــه کادر درمان ــه و( ب ــودی تهی محم
تامیــن  و  امــام  بیمارســتان های 

ــد. ــدا ش ــقز اه ــی س اجتماع
امــام  امــداد  کمیتــه  سرپرســت 
خمینــی )ره( ســقز گفــت: تاکنــون 
و  کاال  ســبد  بســته   400 از  بیــش 
ــرم  ــذای گ ــرس غ ــزار پ ــدود 3 ه ح
ــن  ــان و همچنی ــارک رمض ــاه مب در م
20 ســبد کاال در روزهــای کرونــا بیــن 
مددجویــان توزیــع شــده کــه اعتبارات 
ــز از  ــرم نی ــذای گ ــن ســبد کاال و غ ای
تامیــن  محــل کمک هــای مردمــی 

ــت. ــده اس ش

۶۰ هزار هکتار از مزارع سقز 
آفت زدایی شد

رییــس جهــاد کشــاورزی ســقز گفــت: 
ایــن  مــزارع  از  هکتــار  هــزار   ۶0
شهرســتان بــه منظــور مبــارزه بــا 
آفــات، ســن مضــر غــالت و علف هــای 

هــرز، آفت زدایــی شــد.
محمــد نافــع عالیی نیــا در گفــت و 
ــا اظهــار داشــت:  ــا خبرنــگار ایرن گــو ب
ــرز  ــای ه ــف ه ــات و عل ــا آف ــارزه ب مب
ــاورزی  ــر در کش ــل موث ــی از عوام یک
ــه عــالوه  ــی اســت ک ــر دانای ــی ب مبتن
بــر افزایــش تولیــد، باعــث حفــظ 
ــن  ــه ای ــود ک ــدات می ش ــت تولی کیفی
ــط  ــد توس ــال جدی ــدای س ــر از ابت ام

ــت. ــده اس ــروع ش ــاورزان ش کش
بــه محدودیت هــای  اشــاره  بــا  وی 
کــه  ناپذیــری  اجتنــاب  اجتماعــی 
ــد،  ــود آم ــه وج ــال 98 ب ــر س از اواخ
افــزود: بــا کاهــش حضــور کارشناســان 
در  کشــاورزی  بخــش  مروجــان  و 
ــالش  ــا ت ــتی ب ــن کاس ــا،  ای عرصه ه
بــه  جــدی  توســل  و  کارشناســان 
روش هــای جایگزیــن و هزینــه کــردن 
از ســرمایه اجتماعــی کامــال بــر طــرف 

ــد. ش
عالیــی نیــا اضافــه کــرد: تــا ایــن 
ــن  ــا س ــارزه ب ــه مب ــبت ب ــع نس مقط
مــزارع  ســطح  در  غــالت  مضــر 
ــا  ــارزه ب ــار و مب ــزار هکت حــدود 30 ه
علف هــای هــرز نیــز در حــدود 30 
ــی  ــد و راهنمای ــا تاکی ــار ب ــزار هکت ه
ــاد کشــاورزی  ــز جه کارشناســان مراک

ــت. ــده اس ــدام ش اق
ــل  ــن دلی ــه همی ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــش  ــر کاه ــالوه ب ــی رود ع ــار م انتظ
پــوره ســن در مــاه هــای آینــده و 
راحــت بودن مبــارزه بــا آن، محصوالت 
تولیــدی بــه ویــژه گنــدم کــه اساســی 
اســت  محصــول شهرســتان  تریــن 
ــل و  ــایر عوام ــی س ــورت همراه در ص
ــی و  ــد کم ــر از تولی ــای موث فاکتوره

ــد. ــوردار باش ــبی برخ ــی مناس کیف
از  رییــس جهــاد کشــاورزی ســقز 
ــه  ــاکان ب ــا کم ــت ت ــاورزان خواس کش
ــای  ــه ه ــا و توصی ــانی ه ــالع رس اط
کارشناســان بخــش کشــاورزی توجــه 
ــت و  ــا از کمی ــدات آنه ــا تولی ــد ت کنن
ــد و  ــوردار باش ــوب برخ ــت مطل کیفی
بــا ایــن تدابیــر محصــول آنهــا پربارتــر 

ــود. ش

سیاست
فرماندار سقز:خبر

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نویدبخش توسعه اقتصادی است

واردات و صادرات کاال در بازارچه 
سیرانبند از سر گرفته شد

بیش از ۱3 کیلوگرم
 مواد مخدر در سقز

فرمانـــدار ویـــژه ســـقز بـــا تاکیـــد بـــر رونـــق 
ایـــن  روســـتاهای  در  تولیـــد  جهـــش  و 
ـــد  ـــذاری هدفمن ـــرمایه گ ـــت: س ـــتان گف شهرس
در بخـــش کشـــاورزی نویدبخـــش توســـعه 
اقتصـــادی و تحقـــق شـــعار ســـال »جهـــش 

تولیـــد« خواهـــد بـــود.
ــای  ــا اعضـ ــت بـ ــان در نشسـ ــل کریمیـ کامیـ
اظهـــار  شهرســـتان  بخش هـــای  شـــورای 
ــه  ــتری بـ ــارات بیشـ ــال اعتبـ ــت: امسـ داشـ
ــروری  ــدارای و دامپـ ــاورزی، دامـ ــوزه کشـ حـ
اختصـــاص خواهـــد یافـــت و روســـتاییان 
می تواننـــد از ایـــن اعتبـــارات در راســـتای 

توســـعه اقتصـــادی بهره منـــد شـــوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـرمایه گـــذاری 
ـــش  ـــد بخ ـــاورزی، نوی ـــش کش ـــد در بخ هدفمن
توســـعه اقتصـــادی و جهـــش تولیـــد خواهـــد 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا س ـــتاییان ب ـــزود: روس ـــود، اف ب
ـــی،  ـــرای آبادان ـــذاران ب ـــرمایه گ ـــت از س و حمای
افزایـــش و رونـــق تولیـــد بیشـــتر تـــالش 

کننـــد.
ــال  ــان سـ ــا پایـ ــرد: تـ ــد کـ ــان تاکیـ کریمیـ
ــقز،  ــتان سـ ــتاهای شهرسـ ــام روسـ 1400 تمـ

ــد. ــد شـ ــانی خواهـ گازرسـ
ـــداری  ـــال بخش ـــه انتق ـــقز ب ـــژه س ـــدار وی فرمان
آســـانتر  و  بهتـــر  دسترســـی  و  سرشـــیو 
روســـتاییان بـــه مـــکان اســـتقرار جدیـــد آن 

ـــیو  ـــش سرش ـــز بخ ـــت: مرک ـــرد و گف ـــاره ک اش
از روســـتای حســـن ســـاالران بـــه روســـتای 

قشـــالق پـــل منتقـــل خواهـــد شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه انتقـــاد روســـتایان از 
ــه  ــن و ماسـ ــادن و شـ ــذاران معـ ــرمایه گـ سـ
تاکیـــد کـــرد: ایـــن افـــراد بایســـتی ضوابـــط 
و شـــرایط برداشـــت، حفاظـــت از منابـــع 
طبیعـــی و زیســـت محیطـــی را رعایـــت و در 
ـــا  ـــد ب ـــر عم ـــارت غی ـــردن خس ـــورت وارد ک ص
ـــالح  ـــه اص ـــبت ب ـــتا، نس ـــردم روس ـــارکت م مش
ــفالت  ــم آسـ ــژه ترمیـ ــه ویـ ــا بـ ــی هـ خرابـ
ــیرهای  ــز مسـ ــا و نیـ ــاده هـ ــازی جـ و بهسـ

ــد. ــالش کننـ ــتایی تـ روسـ
ـــتار  ـــم خواس ـــقز ه ـــش س ـــورای بخ ـــای ش اعض
ــتایی،  ــای روسـ ــفالت راه هـ ــازی و آسـ بهسـ
رفـــع مشـــکل آنتـــن دهـــی، جـــذب کمـــک 
معیشـــتی بـــرای نیازمنـــدان، رفـــع مشـــکل 
کمبـــود کـــود شـــیمیایی، انتقـــال مرکـــز 
بخـــش سرشـــیو از حـــس ســـاالران بـــه 

قشـــالق پـــل شـــدند.
همچنیـــن آنـــان از نحـــوه فعالیـــت صاحبـــان 
معـــادن بخـــش و ماســـه و شـــویی هـــا بـــه 
دلیـــل برداشـــت بـــی رویـــه، از بیـــن بـــردن 
ـــاده  ـــفالت ج ـــژه آس ـــه وی ـــا و ب ـــاخت ه ـــر س زی
ــه و  ــهری گالیـ ــن شـ ــتایی و بیـ ــای روسـ هـ

انتقـــاد کردنـــد.

ــاماندهی  ــرح سـ ــرای طـ ــا اجـ واردات کاال بـ
مبـــادالت مـــرزی و اســـتفاده از دفترچه هـــای 
پیلـــه وری مرزنشـــینان و صـــادرات کاال بـــه 
اقلیـــم کردســـتان عـــراق در بازارچـــه مـــرزی 

ســـیرانبند از ســـر گرفتـــه شـــد.
سرپرســـت فرمانـــداری بانـــه در گفـــت وگـــو 
ـــم  ـــت: واردات 100 قل ـــا گف ـــگار ایرن ـــا خبرن ب
ـــه  ـــور ب ـــر کش ـــفر وزی ـــته در س ـــال گذش کاال س
ـــل  ـــا بدلی ـــد ام ـــاز ش ـــه آغ ـــن بازارچ ـــه از ای بان
برخـــی مشـــکالت و مســـائل خـــاص بـــه 

تعویـــق افتـــاد.
ـــر  ـــای اخی ـــزود:در روزه ـــن زاده اف ـــد امی محم
2 محمولـــه قطعـــات در راســـتای اجرایـــی 
شـــدن طـــرح ســـاماندهی مبـــادالت مـــرزی 
بـــا اســـتفاده از دفترچه هـــای پیلـــه وری 
ـــف  ـــد و تخفی ـــرز وارد ش ـــن م ـــنیان از ای مرزنش
وران  پیلـــه  نصیـــب  آن  بازرگانـــی  ســـود 

گردیـــد کـــه ایـــن رونـــد ادامـــه دارد.
وی تاکیـــد کـــرد: هـــر دفترچـــه پیلـــه وری 
ــت  ــواده را تحـ ــای خانـ ــر از اعضـ ــار نفـ چهـ
پوشـــش قـــرار می دهـــد کـــه بـــه ازای هـــر 
نفـــر، هفـــت میلیـــون ریـــال ســـود حاصـــل 
از تخفیـــف گمرکـــی بـــه حســـاب سرپرســـت 

خانـــوار وارد می شـــود.
امیـــن زاده یکـــی از دالیـــل بـــه تعویـــق 
ــر  ــفر وزیـ ــد از سـ ــرح بعـ ــن طـ ــادن ایـ افتـ
کشـــور را مشـــکالتی در زمینـــه ســـامانه 
ــروس  ــیوع ویـ ــه وری و شـ ــای پیلـ دفترچه هـ
ـــی  ـــار داشـــت: اجرای ـــرد و اظه ـــوان ک ـــا عن کرون
ــکالت  ــش مشـ ــرح در کاهـ ــن طـ ــدن ایـ شـ
ــی دارد  ــش مهمـ ــینان نقـ ــتی مرزنشـ معیشـ
ـــردم  ـــد، م ـــن رون ـــه ای ـــا ادام ـــم ب ـــه امیداوری ک
ــوند. ــد شـ ــی آن بهره منـ ــین از مزایایـ مرزنشـ

وی ادامـــه داد: از ایـــن پـــس تجـــار و بازرگانـــان 
ــه  ــه پیلـ ــتفاده از دفترچـ ــا اسـ ــد بـ می تواننـ
وری نســـبت بـــه واردات کاال اقـــدام کننـــد و 
مرزنشـــینان نیـــز از مرایـــای تخفیـــف ســـود 

بازرگانـــی، درآمـــد داشـــته باشـــند.
ــد:  ــادآور شـ ــه یـ ــداری بانـ ــت فرمانـ سرپرسـ
ـــه  ـــه پیل ـــزار و 500 دفترچ ـــت ه ـــون هش تاکن
ــعاع  ــاکن در شـ ــینان سـ ــرای مرزنشـ وری بـ
ـــا از  ـــه ب ـــده ک ـــادر ش ـــرز ص ـــری م 20 کیلومت

ـــف  ـــراد از تخفی ـــن اف ـــرگیری واردات کاال ای س
ــد. ــد شـ ــد خواهنـ ــود بازرگانـــی بهره منـ سـ

وی اضافـــه کـــرد: محدودیتـــی بـــرای واردات 
ــدارد و  ــود نـ ــیرانبند وجـ ــه سـ کاال در بازارچـ
واردکننـــدگان می تواننـــد بـــدون محدودیـــت 

کاالهـــای مـــورد نیـــاز را وارد کننـــد.
ــم  ــت: هـ ــه گفـ ــداری بانـ ــت فرمانـ سرپرسـ
اکنـــون وارد کننـــدگان قطعـــات وســـایل 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــاژ می کنن ـــی را وارد و مونت خانگ
ـــد  ـــش تولی ـــتغال و جه ـــاد اش ـــث ایج ـــر باع ام

در ایـــن شهرســـتان اســـت.
ــادرات کاال  ــرگیری صـ ــه از سـ ــن زاده بـ امیـ
ــاره  ــم اشـ ــیرانبند هـ ــرزی سـ ــه مـ از بازارچـ
ــا  ــروز بـ ــادرات کاال از امـ ــزود: صـ ــرد و افـ کـ
بکارگیـــری تدابیـــر بهداشـــتی بـــا اقلیـــم 

کردســـتان عـــراق آغـــاز می شـــود.
ــاه  ــفند مـ ــل اسـ ــت: از اوایـ ــار داشـ وی اظهـ
ســـال گذشـــته بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس 
ـــم  ـــه اقلی ـــرز ب ـــن م ـــادرات کاال از ای ـــا ص کرون
ــه  ــه بـ ــد کـ ــف شـ ــراق متوقـ ــتان عـ کردسـ
ـــن  ـــر، ای ـــار دیگ ـــم ب ـــات اقلی ـــت مقام درخواس

ــود. ــه می شـ ــر گرفتـ ــاری از سـ ــد تجـ رونـ
امیـــن زاده بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش 55 
ـــیرانبند  ـــه س ـــادرات کاال از بازارچ ـــدی ص درص
یـــادآور شـــد: ســـال گذشـــته 440 میلیـــون 
ــون  ــز 328 میلیـ ــال 9٧ نیـ دالر کاال و در سـ
عـــراق  کردســـتان  اقلیـــم  بـــه  کاال  دالر 
صـــادر شـــد کـــه شـــامل میـــوه و تـــره بـــار، 
مصنوعـــات پالســـتیکی، شیشـــه، آهـــن و 

ــود. ــاختمانی بـ ــح سـ مصالـ
ــه ظرفیـــت  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــه کـ وی اضافـ
ــان  ــیرانبند، همچنـ ــه سـ ــود در بازارچـ موجـ
ـــه  ـــرا ک ـــتیم چ ـــادرات هس ـــش ص ـــال افزای بدنب
ـــتان  ـــتان و اس ـــادی شهرس ـــق اقتص ـــث رون باع

می شـــود.
مـــرز ســـیرانبند دومیـــن مـــرز رســـمی 
اســـتان کردســـتان در 25 کیلومتـــری شـــهر 
بانـــه و در بخـــش ننـــور واقـــع شـــده و 
مصالـــح ســـاختمانی، آهـــن، شیشـــه، پوکـــه، 
ــار  ــره بـ ــوه و تـ ــتیکی، میـ ــات پالسـ مصنوعـ
ــه  ــرز بـ ــن مـ ــه از ایـ ــتند کـ ــای هسـ کاالهـ
ــود. ــادر می شـ ــراق صـ ــتان عـ ــم کردسـ اقلیـ

ـــف 13  ـــقز از کش ـــی س ـــده انتظام فرمان
ـــواد مخـــدر  ـــواع م ـــرم ان ـــو و 239 گ کیل
ــتان از  ــن شهرسـ ــس ایـ ــط پلیـ توسـ
ـــر  ـــون خب ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ابت

داد.
ســـرهنگ حمیـــد رضایـــی اظهـــار 
ـــدگان  ـــع کنن ـــا توزی ـــارزه ب ـــت: مب داش
ـــای  ـــت ه ـــی از اولوی ـــدر یک ـــواد مخ م
ـــه  ـــت ک ـــتان اس ـــس شهرس ـــی پلی اصل
تمهیـــدات خـــاص و ویـــژه ای بـــرای 

ــم. ــر گرفته ایـ ــرای آن در نظـ اجـ
وی افـــزود: از ابتـــدای ســـال جـــاری 
تاکنـــون، مقـــدار 13 کیلـــو و 239 
ــامل  ــدر شـ ــواد مخـ ــواع مـ ــرم انـ گـ
تریـــاک  گـــرم   125 و  کیلـــو   11
شیشـــه،  گـــرم   114 و  کیلـــو   2 و 
ــر،  ــواد دیگـ ــیش و مـ ــن، حشـ هروییـ
توســـط پلیـــس شهرســـتان از توزیـــع 

کننـــدگان مـــواد مخـــدر کشـــف و 
ــت. ــده اسـ ــط شـ ضبـ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــرهنگ رضایـ سـ
ــواد  ــده مـ ــع کننـ ــتگیری 5 توزیـ دسـ
ـــرد:  ـــه ک ـــاط اضاف ـــن ارتب ـــدر در ای مخ
ــبانه  ــالش شـ ــا تـ ــدت، بـ ــن مـ در ایـ
روزی مامـــوران پلیـــس شهرســـتان، 5 
ـــع  ـــه و توزی ـــی تهی ـــل اصل ـــر از عوام نف
ـــایی  ـــتان شناس ـــدر در شهرس ـــواد مخ م

و دســـتگیر شـــده اند.
بـــه  ســـقز  انتظامـــی  فرماندهـــی 
ـــرد، در  ـــه ک ـــقزی توصی ـــهروندان س ش
ـــده  ـــع کنن ـــراد توزی ـــاهد اف ـــورت مش ص
مـــواد مخـــدر در خیابان هـــا و اماکـــن 
مختلـــف و افـــراد مشـــکوک، ســـریعا 
مراتـــب را بـــه پلیـــس شهرســـتان 
اطـــالع رســـانی کننـــد تـــا بـــا آنهـــا 

ــود.   ــام شـ ــی انجـ ــورد قانونـ برخـ

ـــهر  ـــالمی ش ـــورای اس ـــای ش ـــا اعض ـــدار ب ـــان در دی ـــل کریمی کامی
و شـــهردار ســـقز بـــه مناســـبت هفتـــه شـــوراها اظهـــار داشـــت: 
ـــایل کاری،  ـــا مس ـــی ب ـــورد سیاس ـــدم برخ ـــدت، ع ـــی و وح همدل
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــه م ـــهرداری از جمل ـــالک ش ـــروش ام ـــدم ف ع

ـــد. ـــهرداری باش ـــورا و ش ـــتور کار ش ـــد در دس ـــه ج ـــتی ب بایس

ـــبانه  ـــالش ش ـــا کار و ت ـــدگار، ب ـــت مان ـــه خدم ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــود،  ـــی ش ـــق م ـــی محق ـــی و علم ـــای کارشناس ـــه ایده ه روزی، ارای
ـــه  ـــهرداری ب ـــا ش ـــگام ب ـــهر هم ـــورای ش ـــای ش ـــرد: اعض ـــد ک تاکی
دور از تنـــش هـــای غیـــر ضـــرور و توجـــه بـــه منافـــع عمومـــی 
از تمـــام ظرفیـــت های قانونـــی بـــرای توســـعه و آبادانـــی بهـــره 

ـــد. گیرن
کریمیـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه موافقـــت نشـــدن بـــا مصوبـــه 
ـــا  ـــت ب ـــه مخالف ـــه منزل ـــق ب ـــه تطبی ـــهر در کمیت ـــورای ش ـــای ش ه
ـــم،  ـــه مه ـــن جلس ـــزود: در ای ـــت، اف ـــاد نیس ـــن نه ـــای ای ـــم ه تصمی
ـــر  ـــد نظ ـــتان م ـــی شهرس ـــع عموم ـــظ مناف ـــا، حف ـــای اعض دورنم

ــت. ــران اسـ تصمیم گیـ
فرمانـــدار ویـــژه ســـقز خواســـتار اتمـــام عملیـــات اجرایـــی 
ـــا  ـــهرداری ب ـــر ش ـــد معب ـــای س ـــب نیروه ـــورد مناس ـــال، برخ ترمین
دستفروشـــان و ســـاماندهی آنهـــا، راه انـــدازی دام شـــهر و بهـــره 
ـــه  ـــد و اضاف ـــهرداری ش ـــی ش ـــای کارشناس ـــوان نیروه ـــری از ت گی
کـــرد: پرداخـــت طلـــب 120 میلیـــارد تومانـــی شـــهرداری بـــه 
ـــه  ـــون بودج ـــکار قان ـــوان راه ـــه عن ـــر ب ـــب تهات ـــهر در قال ـــک ش بان

پیگیـــری خواهـــد شـــد.
رییـــس شـــورای اســـالمی شـــهر ســـقز نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه 
ــل  ــرورت تعامـ ــر ضـ ــت، بـ ــم اسـ ــت اقلیـ ــاه هفـ ــورا، پادشـ شـ
اعضـــای شـــورا بـــرای خدمـــت بـــه مـــردم و آبادانـــی و عمـــران 

شـــهری تاکیـــد کـــرد.
رضـــا اســـعدی افـــزود: شـــورا، تجلـــی رای مـــردم اســـت و 
ـــای  ـــق از اعض ـــه ح ـــد، ب ـــاد کرده ان ـــا اعتم ـــه م ـــه ب ـــهروندان ک ش
ـــازی،  ـــم س ـــزی و تصمی ـــه ری ـــا برنام ـــه ب ـــد ک ـــار دارن ـــورا، انتظ ش

خدمـــات شایســـته ای بـــرای توســـعه شـــهر انجـــام شـــود.
رییـــس شـــورای اســـالمی شـــهر ســـقز، کمبـــود ماشـــین آالت و 
ــهرداری  ــکالت شـ ــزوده را از مشـ ــب ارزش افـ ــص نامناسـ تخصیـ

برشـــمرد.
ـــاره  ـــا اش ـــم ب ـــهر ه ـــالمی ش ـــورای اس ـــای ش ـــر از اعض ـــی دیگ یک
ـــه  ـــی ب ـــا نعمان ـــهر از وری ـــورای ش ـــای ش ـــع اعض ـــت قاط ـــه حمای ب
عنـــوان شـــهردار ســـقز، خواســـتار تـــالش شـــبانه روزی بـــرای 

ـــد. ـــهر ش ـــی ش ـــعه و آبادان توس

ــتان و  ــتانداری کردسـ ــت اسـ ــتار حمایـ ــی خواسـ ــد کرمـ محمـ
فرمانـــداری ویـــژه ســـقز بـــرای پرداخـــت بدهـــی 120 میلیـــارد 
و  آبـــاد  تـــازه  انتقـــال دامداری هـــای  تومانـــی شـــهرداری، 
ـــدن  ـــی ش ـــد و نهای ـــریع در فراین ـــب و تس ـــکان مناس ـــی م جانمای

صـــدور حکـــم نعمانـــی بـــه عنـــوان شـــهردار ســـقز شـــد.
سرپرســـت شـــهرداری ســـقز هـــم بـــا بیـــان اینکـــه از 22 
ـــه  ـــت: ب ـــرده ام، گف ـــاد شـــروع ک ـــن نه ـــود را در ای ـــن کار خ فروردی
ـــات  ـــت معوق ـــرای پرداخ ـــالش ب ـــوق و ت ـــت حق ـــودن پرداخ روز نم
مزایـــای مالـــی پرســـنل از دغدغـــه هـــای اصلـــی ام بـــوده اســـت.
ـــهرداری  ـــی ش ـــارد تومان ـــی 120 میلی ـــزود: بده ـــی اف ـــا نعمان وری
ــبز،  ــای سـ ــروی تنظیـــف و فضـ ــود نیـ ــهر، کمبـ ــه بانـــک شـ بـ
ــرمایه  ــا و عـــدم رفـــع مشـــکل پـــروژه سـ فرســـودگی خودروهـ
ـــش روی  ـــی پی ـــای اصل ـــه ه ـــوالن از دغدغ ـــاختمان گ ـــذاری س گ

شـــهرداری ســـقز اســـت.
ـــدان  ـــذر می ـــداث زیرگ ـــه و اح ـــی رودخان ـــرد: الیروب ـــد ک وی تاکی
ـــکاری و  ـــذاری، پیمان ـــرمایه گ ـــرح س ـــب ط ـــن در قال ـــتا هیم ماموس

ـــرار دارد. ـــتور کار ق ـــالک در دس ـــروش ام ـــل ف ـــا از مح ی

رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی کردســـتان 
ــن  ــی ایـ ــع تبدیلـ ــته در صنایـ ــال گذشـ ــت: سـ گفـ
ـــوالت  ـــواع محص ـــن از ان ـــزار و ۶52 تُ ـــتان، 12٧ ه اس
ـــی  ـــرف داخل ـــازار مص ـــه ب ـــرآوری و روان ـــاورزی ف کش

و خارجـــی شـــد.
ــون  ــم اکنـ ــت: هـ ــار داشـ ــپری اظهـ ــد سـ محمدفریـ
ــع  ــرآوری و  صنایـ ــد فـ ــتان 145 واحـ ــن اسـ در ایـ
تبدیلـــی بـــا ظرفیـــت اشـــتغال یـــک هـــزار و 489 
شـــغل مســـتقیم فعـــال اســـت کـــه ســـال گذشـــته 
ــواع  ــن انـ ــزار و ۶52 تـ ــا 12٧ هـ ــن واحدهـ در ایـ

ــت. ــده اسـ ــرآوری شـ ــاورزی فـ ــوالت کشـ محصـ
وی اضافـــه کـــرد: ایـــن میـــزان محصـــول فـــرآوری 
ـــوالت  ـــن محص ـــزار و 302 ت ـــت ه ـــامل هش ـــده ش ش
باغـــی،  2٧ هـــزار و ۶40 تُـــن محصـــوالت دام و 
طیـــور و 91 هـــزار و ٧10 تُـــن محصـــوالت زراعـــی 
بـــوده کـــه موجـــب اشـــتغالزایی مســـتقیم 3۶2 نفـــر 

نیـــز شـــده اســـت.
ســـپری یـــادآور شـــد: اهمیـــت صنایـــع تبدیلـــی و 
ـــاد ارزش  ـــاظ ایج ـــه لح ـــاورزی ب ـــش کش ـــی بخ غذای
افـــزوده، کاهـــش ضایعـــات محصـــوالت کشـــاورزی، 
مـــواد  تولیـــد  و  غذایـــی  امنیـــت  اشـــتغالزایی، 
ــی  ــت و یکـ ــیده نیسـ ــی پوشـ ــالم برکسـ ــی سـ غذایـ
از حلقه هـــای مهـــم توســـعه کشـــاورزی بـــه شـــمار 

مـــی رود.
در  تســـهیالت  ریـــال  میلیـــارد   4٧9 از  بیـــش 

شـــد پرداخـــت  کردســـتان 
رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی کردســـتان 
گفـــت: بـــا همـــکاری بانک هـــای عامـــل اســـتان 
4٧9 میلیـــارد و 118 میلیـــون ریـــال تســـهیالت بـــا 
هـــدف ایجـــاد 409 شـــغل جدیـــد بـــه واحدهـــای 
ـــن  ـــاورزی ای ـــش کش ـــرآوری بخ ـــی و ف ـــع تبدیل صنای

اســـتان پرداخـــت شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا اســـتفاده از ایـــن میـــزان 
ـــرآوری  ـــول ف ـــن محص ـــزار و ۶۶3 ت ـــهیالت 100 ه تس

شـــده تولیـــد خواهـــد شـــد، اظهـــار داشـــت: ایـــن 
میـــزان تســـهیالت شـــامل 428 میلیـــارد و ٧50 
ــارد و 3۶8  ــا و 50 میلیـ تســـهیالت احـــداث واحدهـ
میلیـــون ریـــال تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش 

اســـت.
3٧ پروانه بهره برداری در کردســـتان صادر شـــد

ـــه  ـــته 3٧ پروان ـــال گذش ـــد: در س ـــادآور ش ـــپری ی س
ـــا امـــکان ایجـــاد 425 فرصـــت شـــغلی  ـــرداری ب بهـــره ب
در زیربخش هـــای مختلـــف کشـــاورزی کردســـتان 
صـــادر شـــده کـــه شـــامل چهـــار پروانـــه در بخـــش 
بـــاغ، 13 پروانـــه در بخـــش زراعـــت، پنـــج پروانـــه 
در بخـــش دام، هفـــت پروانـــه در بخـــش ســـردخانه، 
هفـــت پروانـــه در بخـــش انبـــار و یـــک پروانـــه در 

بخـــش شـــیالت اســـت.
وی در خصـــوص جـــواز تاســـیس های صـــادر شـــده 
ـــن  ـــت: در ای ـــز گف ـــتان نی ـــن اس ـــته در ای ـــال گذش س
مـــدت 80 فقـــره پروانـــه بـــا ٧88 شـــغل مســـتقیم 
صـــادر شـــده و عـــالوه بـــر آن 9۶ طـــرح نیـــز بـــا 
هفـــت هـــزار و ٧٧4 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار پیـــش 

بینـــی شـــده در حـــال احـــداث اســـت.

بیش از ۱2۷ هزار تن محصول کشاورزی در کردستان فرآوری شد

 3٧ گذشــته  ســال  در 
ــاد 425  ــکان ایج ــا ام ــرداری ب ــره ب ــه به پروان
فرصــت شــغلی در زیربخش هــای مختلــف 
کشــاورزی کردســتان صــادر شــده کــه شــامل 
ــه در  ــاغ، 13 پروان ــش ب ــه در بخ ــار پروان چه
ــش دام،  ــه در بخ ــج پروان ــت، پن ــش زراع بخ
هفــت پروانــه در بخــش ســردخانه، هفــت 
پروانــه در بخــش انبــار و یــک پروانــه در بخش 

ــت. ــیالت اس ش



۵
شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399  - دوره جدید انتشار ) شماره پیاپی: 20 (  - سال چهارم

کانون جامعه شناسی

فشار شدید کرونا 
بر زندگی مرزنشینان

مرزهــای  کــه  همچنــان  کرونــا 
ــد  ــی در  نوردی ــی یک ــورها را یک کش
گــروه  زندگــی  پیــش   رفــت،  و 
ــزو  ــه ج ــهروندان را ک ــری از ش دیگ
ــه هســتند،  ــن اقشــار جامع محروم تری
بــه شــدت تهدیــد کــرد؛ ســاکنان 
ــت  ــن حافظــان امنی ــرزی؛ ای ــاط م نق
دنبــال  بــه  روزهــا  ایــن  کشــور، 
فشــارهای اقتصــادی بــا تنگناهــای 
معیشــتی زیــادی رو بــه رو هســتند و 
ــت و کســب و  ــا، فعالی گســترش کرون
ــت. ــرده اس ــر ک ــیب پذی ــا را آس کار آنه

ــا  ــینی ب ــی مرزنش ــد زندگ ــی  تردی ب
ســختی  هایــی رو بــه رو اســت، از 
ــت  ــی کــه دول ــت  های یکســو محدودی
ــد و  ــی  کنن ــال م ــا اعم ــا در مرزه  ه
ــا  از ســوی دیگــر نبــود کار و شــغل ب
وجــود پتانســیل  هــای باالیــی کــه در 
ــن  ــا ای ــود دارد. ام ــق وج ــن مناط ای
ــا  ــا آنه ــده ت ــث ش ــا باع ــختی  ه س
ــن  ــتند و در ای ــود بایس ــای خ روی پ
ــن  ــی و تامی ــذران زندگ ــرای گ راه ب
هزینه هــای معیشــت بــه صــادرات 
ــد  ــع درآم ــا منب ــوان تنه ــه عن کاال ب

خــود روی بیاورنــد.
یاســر فیضــی - رئیــس کمیســیون 
ــا  ــران ب ــاون ای ــاق تع ــینان ات مرزنش
بیــان اینکــه جامعــه ٧ میلیــون نفــری 
مرزنشــینان  بــه دنبــال گســترش 
ویــروس کرونــا کســب و کار آنهــا 
ــه  ــرار گرفتــه اســت، ب ــر ق تحــت تاثی
ــا  ــدن مرزه ــته ش ــت:  بس ــنا گف ایس
ــه  ــدی ب ــیب ج ــا آس ــده ت ــث ش باع
تعاونی هــای  و  زندگــی مرزنشــینان 
مرزنشــین وارد شــود و صــادرات کاال 
ــدی  ــم درآم ــع مه ــی از مناب ــه یک ک
کاهــش  می شــود،  محســوب  آنهــا 

ــد. ــدا کن پی
فیضــی بــا گالیــه از تخصیــص نــدادن 
ارز 4200 تومانــی بــه تعاونی هــای 
مســاله  ایــن  می گویــد:  مرزنشــین 
ــای مرزنشــینان  ــه کاهــش فعالیت ه ب
ــه  ــی ک ــت، در حال ــده اس ــر ش منج
اشــتغال،  ایجــاد  در  مرزنشــینان 
کشــور،  مرزهــای  از  حفاظــت 
واردات  و   مهاجــرت  از  جلوگیــری 
بســزایی  ســهم  و  نقــش  قاچــاق 

داشــته و دارنــد.
تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
رضــوی،  خراســان  مرزنشــینان 
صادراتــی  کاالهــای  مهمتریــن 
خوراکــی،  اقــالم  را  مرزنشــینان 
ماکارونــی،  رب،  غذایــی،  مــواد 
ــح ســاختمانی و  ســیب زمینــی، مصال
ســیمان عنــوان کــرده و مــی افزایــد: 
ایــن کاالهــا بــه کشــورهایی همچــون 
ــادر  ــتان ص ــتان و پاکس ــد، افغانس هن
ــن  ــج و روغ ــل برن ــود و در مقاب می ش
ــایه وارد  ــورهای همس ــای از کش و چ

. د می شــو
وی بــه تدویــن نقشــه راه توســعه 
وزارت  توســط  کشــور  صــادرات 
ــد:  ــی گوی ــرده و م ــاره ک ــت اش صم
بــا توجــه بــه ایــن مســاله الزم اســت 
نــگاه واحــد و یکپارچــه ای بــه مقولــه 
ــا  ــادرات کاال ب ــژه ص ــه وی ــادرات ب ص
تنــوع و ارزش افــزوده بیشــتر صــورت 
مرزنشــین  تعاونی هــای  و  گیــرد 
آمادگــی  مــرزی  اســتان های  در 
ــرای  ــا بخــش خصوصــی ب همــکاری ب
دسترســی بــه بازارهــای هــدف را 

ــد. دارن
حافظــان  عنــوان  بــه  مرزنشــینان 
ــا همــواره در برهه هــای  امنیــت مرزه
ــام و  ــت نظ ــور در خدم ــاس کش حس
ــود را در  ــش خ ــد و نق ــور بوده ان کش
ــرت  ــری از مهاج ــتغالزایی، جلوگی اش
ــد.  ــا کرده ان ــاق کاال ایف و واردات قاچ
بــا وجــود ظرفیت هــای موجــود در 
تعاونی هــای  مرزنشــینان،  بخــش 
مرزنشــین می تواننــد بــا همــکاری 
بخــش خصوصــی در توســعه صــادرات 
در  ویــژه  بــه  تجــاری  مبــادالت  و 
ــع شــوند و  ــر واق ــی موث شــرایط کنون
ــد،  ــش درآم ــه افزای ــق ب ــن طری از ای
تامیــن  و  معیشــت  وضــع  بهبــود 
مایحتــاج و نیازهــای ضروری ســاکنین 
ــه  ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــک کنن ــرزی کم م
مرزنشــینان  بــاالی  پتاســیل های 
کــه  شــرایطی  در  مــی رود  انتظــار 
ــدن  ــته ش ــا و بس ــترش کرون ــا گس ب
ــب  ــتیم، در قال ــه رو هس ــا رو ب مرزه
ــت  ــدت حمای ــتراتژی بلندم ــک اس ی
بیشــتری از مرزنشــینان صــورت گیــرد 
ــین  ــای مرزنش ــت تعاونی ه و از ظرفی
ــکل  ــه ش ــادرات و واردات کاال ب در ص

شــود. اســتفاده  مطلوب تــری 

کرونا
نگاه کارگران بازوی جهش تولید و توسعه

ــش  ــازوی جهـ ــوان بـ ــه عنـ ــران بـ کارگـ
تولیـــد و نیـــروی مولـــد، یکـــی از مهمتریـــن 
طبقـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی کشـــور 
هســـتند کـــه بـــا وجـــود تمـــام تنگناهـــا 
ــکوفایی و  ــرای شـ ــی بـ ــچ کوششـ از هیـ
ــد. از  ــغ نمی کننـ ــران دریـ ــرفت ایـ پیشـ
ــر  ــان امـ ــووالن و متولیـ ــن رو مسـ همیـ
ــاد انگیـــزش و تـــالش  بایـــد بـــرای ایجـ
زحمتکـــش،  قشـــر  ایـــن  حداکثـــری 
ــن  ــتغال و تامیـ ــون کار، اشـ ــوری چـ امـ
ــای  ــدر برنامه هـ ــان را در صـ ــاش آنـ معـ
ــروه  ــا ایـــن گـ ــرار دهنـــد تـ خویـــش قـ
از جامعـــه بـــا امنیـــت خاطـــر در مســـیر 

ــد. ــادی گام بردارنـ ــرفت اقتصـ پیشـ
روز کارگـــر از روزهـــای رســـمی جهانـــی 
بـــه شـــمار مـــی رود کـــه منشـــأ آن 
عدالت طلبـــی  رونـــد  و  دادخواهـــی 
اســـت. تاریخچـــه آن بـــه بیـــش از یـــک 
ســـده پیـــش بازمـــی گـــردد. زمانـــی 
کـــه کارگـــران در 188۶ میـــالدی بـــرای 
ــه  ــت بـ ــان دسـ ــوق شـ ــی حقـ دادخواهـ
ــن  ــا در ایـ ــد. آنهـ ــی زدنـ ــراض مدنـ اعتـ
ــد،  ــت گرفتنـ ــر دسـ ــگ بـ ــه تفنـ روز نـ
نـــه ســـالحی دیگـــر،  بلکـــه فریـــاد 
ــی  ــک هماهنگـ ــان را در یـ حق خواهی شـ
ـــه  ـــد ک ـــالم کردن ـــیقیایی اع ـــوزون و موس م
ســـاعت کاری خـــود را تقلیـــل بدهنـــد و 
ـــوند و  ـــانی ش ـــران انس ـــرایط کاری کارگ ش
ورود بـــه اتحادیه هـــای صنفـــی کارگـــری 
ـــای  ـــان ه ـــای خیاب ـــند. فریاده ـــاز باش مج
ـــودی  ـــه ناب ـــوم ب ـــا محک ـــه تنه ـــیکاگو ن ش
ـــی  ـــالدی یعن ـــه در 1919 می ـــدند، بلک نش
33 ســـال بعـــد ســـازمان بین المللـــی کار 
ــه معاهـــده »ورســـای« در مجمـــع  برپایـ
عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد هویـــت 
میـــان  توافقنامـــه  مطابـــق  و  یافـــت 
ســـازمان  و  کار  بین المللـــی  ســـازمان 
ملـــل متحـــد در 194۶ میـــالدی بـــه 
و  کار  تخصصـــی  کارگـــزار  صـــورت 
ـــد  ـــل متح ـــازمان مل ـــه س ـــه بدن ـــزار ب کارگ
ـــر  ـــرای کار، کارگ ـــت اج ـــا ضمان ـــت ت پیوس
ـــری کار را  ـــوق بش ـــاد حق ـــا و ابع و کارفرم
ــه  ــن از 188۶ بـ ــد. بنابرایـ ــن کنـ تضمیـ
ــات  ــر وارد ادبیـ ــی کارگـ ــد روز جهانـ بعـ
اجتماعـــی، حقوقـــی و سیاســـی شـــد. از 
ـــران در  ـــی کارگ ـــره بین الملل ـــن رو کنگ ای
ـــران  ـــده کارگ ـــنهاد نماین ـــه پیش ـــس ب پاری
آمریـــکا یکـــم مـــاه مـــه را بـــه عنـــوان 
روز جهانـــی کارگـــر برگزیـــد. امـــروزه 
ـــی  ـــی گرام ـــطح گیت ـــبت در س ـــن مناس ای
ـــته  ـــاس خواس ـــه پ ـــا ب ـــود ت ـــته می ش داش
ـــن  ـــیکاگو، ای ـــران ش ـــه کارگ ـــای عادالن ه
حقـــوق  از  و  بدارنـــد  گرامـــی  را  روز 

کارگـــران دفـــاع کننـــد.
جبهـــه  مقـــدم  خـــط  در  کارگـــران 

ایـــران اقتصـــادی 
جبهـــه  مقـــدم  خـــط  در  کارگـــران 
کشـــور  تولیـــد  عرصـــه  و  اقتصـــادی 
ــه  ــی را در عرصـ ــش اصلـ ــتند و نقـ هسـ
ـــران  ـــد. کارگ ـــده دارن ـــر عه ـــد ب ـــق تولی رون
پیشـــگام  مختلـــف  هـــای  عرصـــه  در 
ـــگ  ـــان جن ـــالب، زم ـــل انق ـــد و اوای بوده ان
ــرت در  ــا بصیـ ــه بـ ــد از آن همیشـ و بعـ
ـــای  ـــه ه ـــتاده و توطئ ـــمن ایس ـــل دش مقاب
آنهـــا را بـــر مـــال کرده انـــد. بیـــش از 
ـــی  ـــن انتخاب ـــه عناوی ـــت ک ـــه اس ـــک ده ی
بـــرای هـــر ســـال بـــه وســـیله آیـــت اهلل 
خامنـــه ای رهبـــر معظـــم انقـــالب در 
ــور و حرکـــت  ــاد کشـ ــا اقتصـ ــاط بـ ارتبـ
ــی،  ــی و رقابتـ ــد کیفـ ــرف تولیـ ــه طـ بـ
ــد  ــه خریـ ــردم بـ ــب مـ ــوآوری و ترغیـ نـ
ــی  ــور تمامـ ــت و محـ ــی اسـ کاالی داخلـ
ــد  ــی کار، تولیـ ــه نوعـ ــعارها بـ ــن شـ ایـ
ملـــی، کاالی داخلـــی و پویایـــی اقتصـــاد 
ـــان  ـــن می ـــرد. در ای ـــی گی ـــور را دربرم کش

توجـــه بـــه کارگـــران به عنـــوان ســـربازان 
ــواره  اصلـــی ایـــن محـــور جهـــادی، همـ
مـــورد تاکیـــد ایشـــان در ســـخنرانی ها و 
پیام هـــای صـــادره بـــوده  اســـت. احیـــای 
شـــاخصهایی  بـــه  کشـــور  در  تولیـــد 
ــت  ــتی از آن غفلـ ــه نبایسـ ــاز دارد کـ نیـ
کـــرد. اشـــتغال و امنیـــت شـــغلی در 
ســـایه تولیـــد بـــه وجـــود می آیـــد و 
اشـــتغال زایی،  موجـــب  ملـــی  تولیـــد 
در  بهـــره وری  افزایـــش  و  کارآفرینـــی 
ــی رود  ــمار مـ ــه شـ ــا بـ ــی عرصه هـ تمامـ
کـــه بهبـــود وضعیـــت اجتماعـــی، رفـــاه 
ـــاد  ـــعه اقتص ـــد و توس ـــردم و رش ـــی م زندگ
ــع  ــود و در واقـ ــب می شـ ــور را موجـ کشـ
تولیـــد داخلـــی، ســـتون فقـــرات اقتصـــاد 
مقاومتـــی محســـوب می شـــود. ســـرمایه 
انســـانی کـــه بخـــش اصلـــی آن  را کارگـــران 
ــکیل  ــاد تشـ ــف اقتصـ ــای مختلـ بخش هـ
می دهـــد و ســـرمایه گذاری عمومـــی از 
مهم تریـــن عوامـــل توســـعه اقتصـــادی 
بـــه شـــمار مـــی رونـــد. ســـرمایه گذاری 
مردمـــی و کار ســـالم 2 ویژگـــی مهمـــی 
ــد  ــات رشـ ــد موجبـ ــه می توانـ ــت کـ اسـ
ـــایه  ـــد. در س ـــم کن ـــادی را فراه ـــر اقتص ه
تحقـــق  کـــه  ظرفیت هاســـت  همیـــن 
اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی میســـر مـــی 
ارزیابـــی  از معیارهـــای  شـــود. یکـــی 
وضعیـــت اقتصـــادی، ارزش کل تولیـــدات 
و نـــرخ رشـــد ســـالیانه آن تولیـــدات، 
اســـت. همـــکاری همـــه بخش هـــا ماننـــد 
صادرکننـــدگان،  خصوصـــی،  بخـــش 
سیســـتم  کارگـــران،  واردکننـــدگان، 
بانکـــی و ... در ایـــن کار ضـــروری اســـت.

ملـــی  اقتصـــاد  عرصـــه  در  کارگـــران 
و تحقـــق اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی 
ــرایطی  ــد. در شـ ــزایی دارنـ ــگاه بسـ جایـ
ــه،  ــای ظالمانـ ــال تحریم هـ ــا اعمـ ــه بـ کـ
ـــز  ـــه مشـــکالت ری ـــال ب اقتصـــاد کشـــور مبت
ــادی  ــات اقتصـ و درشـــت اســـت، راه نجـ
ـــه  ـــت و هرچ ـــی اس ـــد داخل ـــور در تولی کش
ــات  ــرد، کاال و خدمـ ــق بگیـ ــد رونـ تولیـ
ـــه  ـــت و ب ـــد یاف ـــق خواه ـــم رون ـــی ه ایران
تبـــع آن، اشـــتغال، بنگاه هـــای تولیـــدی، 
انســـانی  ســـرمایه های  و  کار  نیـــروی 
نیـــز تقویـــت و حفـــظ شـــده و بخشـــی 
از دغدغه هـــای کارگـــران در خصـــوص 
ـــتغال  ـــی اش ـــازار رقابت ـــغلی در ب ـــت ش امنی
نیـــز بـــه مراتـــب، کاهـــش خواهـــد 
یافـــت. بُعـــد دیگـــر رونـــق تولیـــد، 
فرهنگ ســـازی اســـتفاده از کاالی ایرانـــی 
ـــن  ـــه تبیی ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــت. مق اس
ایـــن مهـــم پرداخته انـــد: »حمایـــت از 

ـــر  ـــه کارگ ـــک ب ـــی کم ـــرمایه  ایران کار و س
ـــت.  ـــران اس ـــغلی کارگ ـــت ش ـــی، امنی ایران
رشـــد اقتصـــاد کشـــور در گـــرو حمایـــت 
ـــاالن  ـــوان فع ـــه عن ـــران ب ـــد و کارگ از تولی

عرصـــه تولیـــد اســـت«.

ــم  ــام معظـ ــخنان مقـ ــی سـ ــن اصلـ رکـ
رهبـــری در اینجـــا کارگـــر و کارفرمـــا 
اســـت. دولـــت بایـــد تســـهیل گر شـــرایط 
ـــی  ـــد رقابت ـــک تولی ـــا ی ـــر ب ـــا کارگ ـــد ت باش
مناســـب و کارفرمـــا بـــا فراهـــم کـــردن 
ابـــزار کار بتواننـــد ایـــن مهـــم را محقـــق 
ـــروی  ـــتن نی ـــی، داش ـــالت اصل ـــد. رس کنن
ـــرا  ـــت چ ـــالم اس ـــا و س ـــن، پوی کار کارآفری
ـــی را در تولیـــد  کـــه نیـــروی کار نقـــش اصل
ـــذار  ـــد. نقـــش تاثیرگ ـــد دارن و کیفیـــت تولی
قشـــر کارگـــر در رونـــق واحدهـــای تولیـــدی 
ــادی  ــکوفایی اقتصـ ــد و شـ ــب رشـ موجـ
اســـت. وجـــود تشـــکل های کارگـــری در 
ــور  ــادی کشـ ــداف اقتصـ ــرد اهـ پیـــش بـ

بســـیار ارزشـــمند اســـت.
نقـــش کارگران در اقتصاد مقاومتی

ـــازه  ـــق ت ـــی، اف ـــاد مقاومت ـــر اقتص ـــد ب تاکی
ـــد  ـــه کار و تولی ـــر ارکان جامع ای را در براب
ترســـیم مـــی کنـــد. ایـــران نیازمنـــد 
الگوســـازی در عرصـــه هـــای جدیـــد 
ــن  ــی از ایـ ــه  یکـ ــت کـ ــادی اسـ اقتصـ
ـــی  ـــی محســـوب م ـــاد مقاومت ـــا، اقتص الگوه
ـــام  ـــمبل نظ ـــی، س ـــاد مقاومت ـــود. اقتص ش
ـــک  ـــد ی ـــه بن ـــه برپای ـــت ک ـــادی اس اقتص
ـــده  ـــرح ش ـــی مط ـــون اساس ـــل 110 قان اص
ـــه  ـــت متوج ـــه صراح ـــی از آن ب و محورهای
جامعـــه کار و تولیـــد یعنـــی تامیـــن 
ـــات،  ـــام امکان ـــازی تم ـــال س ـــرایط و فع ش
ـــانی و  ـــای انس ـــرمایه ه ـــی و س ـــع مال مناب
ـــد  ـــرار دادن رش ـــور ق ـــور، مح ـــی کش علم
ـــل  ـــت عوام ـــا تقوی ـــاد ب ـــره وری در اقتص به
ـــت.  ـــروی کار اس ـــازی نی ـــد، توانمندس تولی
نظـــر بـــه اینکـــه اقتصـــاد مقاومتـــی، 
اقتصـــادی مبتنـــی بـــر مشـــارکت فعـــال 
مـــردم و نهادهـــای مدنـــی در رونـــق 
ـــری  ـــای کارگ ـــکل ه ـــت؛ تش ـــادی اس اقتص
ـــش  ـــی نق ـــاد مقاومت ـــی در اقتص و کارفرمای

اساســـی مـــی یابنـــد.
ـــای  ـــش ه ـــری و چال ـــای کارگ ـــکل ه تش

پیـــش رو
ـــاد و  ـــردم نه ـــادی م ـــری، نه ـــکل کارگ تش
ـــه منظـــور  ـــان کارگـــران ب خودجـــوش از می
ـــات  ـــاره مطالب ـــی درب ـــته جمع ـــره دس مذاک
ـــتغال و  ـــرایط اش ـــزد و ش ـــم از م ـــی اع صنف
ـــط  ـــت محی ـــی و بهداش ـــرایط ایمن ـــز ش نی
کار اســـت. هرچنـــد کـــه در بیشـــتر 

کشـــورهای توســـعه یافتـــه ایـــن تشـــکل 
ــتری دارد  ــیار بیشـ ــتردگی بسـ ــا گسـ هـ
ـــگاه  ـــوز جای ـــاد هن ـــن نه ـــران، ای ـــا در ای ام
ـــت  ـــن فرص ـــه و از ای ـــود را نیافت ـــی خ اصل
کمتـــر در تحقـــق توســـعه اجتماعـــی 
ــت. از  ــده اسـ ــتفاده شـ ــادی اسـ و اقتصـ
آنجایـــی کـــه در ســـال هـــای گذشـــته، 
ــه  ــده وجهـ ــور عمـ ــه طـ ــا بـ ــکل هـ تشـ
ــی  ــد کارفرمایـ ــی و ضـ ــی، امنیتـ سیاسـ
بـــه خـــود گرفتـــه انـــد تـــا صنفـــی؛ نـــه 
ــی  ــی کافـ ــان الزم از توانایـ ــا در زمـ تنهـ
ـــق  ـــه ح ـــای ب ـــته ه ـــه خواس ـــت مطالب جه
و مطالبـــات صنفـــی کارگـــران برخـــوردار 
ـــوگیری  ـــه س ـــر ب ـــه منج ـــد، بلک ـــوده ان نب
ـــد  ـــده ان ـــا ش ـــکل ه ـــن تش ـــه ای ـــبت ب نس
ـــت  ـــه گف ـــر گون ـــود ه ـــی ش ـــبب م ـــه س ک
وگویـــی بـــه ســـرعت بـــه طـــرف ســـطح 
تعییـــن دســـتمزدها گرایـــش یافتـــه و 

تقلیـــل داده شـــود.
از  بخشـــی  تنهـــا  دســـتمزد،  ســـطح 
مشـــکالت ایـــن گـــروه از نیـــروی کار 
جامعـــه اســـت. نبـــود امنیـــت شـــغلی و 
ـــا  ـــب ب ـــاه متناس ـــود رف ـــکاری، نب ـــر بی خط
ــر و مشـــکالت  ــرایط اجتماعـــی حاضـ شـ
شـــدید کارگـــران در پاســـخگویی بـــه 
ـــواده،  ـــی و خان ـــاری زندگ ـــای ج ـــه ه هزین
ـــت،  ـــالمتی و بهداش ـــی، س ـــکالت ایمن مش
ـــرایط  ـــه در ش ـــواردی هســـتند ک ـــی م همگ
حاضـــر بـــر دوش کارگـــران ســـنگینی 
مـــی کننـــد. تـــداوم چنیـــن دیدگاهـــی 
ـــه  ـــری ن ـــای کارگ ـــکل ه ـــه تش ـــبت ب نس
تنهـــا کارگـــران را از حقـــوق و خواســـته 
هـــای واقعـــی شـــان محـــروم، بلکـــه 
مشـــکالت مضاعفـــی را نیـــز بـــه جامعـــه 
ــل  ــی تحمیـ ــاد مقاومتـ ــداف اقتصـ و اهـ
مـــی کنـــد. در حالـــی کـــه افزایـــش 
ــش  ــره وری، کاهـ ــغلی و بهـ ــت شـ رضایـ
اســـترس هـــای شـــغلی و غیبـــت هـــای 
ــارت  ــغلی و خسـ ــاری شـ ــی از بیمـ ناشـ
هـــای مالـــی قابـــل پرداخـــت مســـتمری 
ــش از  ــتگی پیـ ــی و بازنشسـ ازکار افتادگـ
موعـــد بـــه وســـیله کارفرمـــا و ســـازمان 
ـــواده از  ـــات در خان ـــاد ثب ـــر و ایج ـــه گ بیم
ـــواده و  ـــان آور خان ـــان ن ـــظ ج ـــق حف طری
ـــت  ـــرات مثب ـــت از اث ـــن دس ـــواردی از ای م
ــری در  ــای کارگـ ــکل هـ ــارکت تشـ مشـ
ــاد  ـــت در راســـتای اهـــداف اقتصـ حرک

مقاومتـــی اســـت.
ــای  ــا پـ ــکل هـ ــروز، تشـ ــای امـ در دنیـ
ـــه  ـــه در عرص ـــارکت فعاالن ـــر مش ـــت ه ثاب
ــی و  ــی، اجتماعـ ــف فرهنگـ ــای مختلـ هـ
ــی  ــم مـ ــن مهـ ــتند و ایـ ــادی هسـ اقتصـ

توانـــد بـــه تســـهیل در انجـــام امـــور 
مرتبـــط بـــا اقشـــار مختلـــف جامعـــه 
منجـــر شـــود. در تمامـــی کشـــورهای 
ـــی خـــود  ـــوق قانون ـــران حق پیشـــرفته، کارگ
ـــی  ـــت م ـــه دس ـــا ب ـــکل ه ـــق تش را از طری
ـــکل  ـــان تش ـــی می ـــت مثبت ـــد و ذهنی آورن
ـــود دارد  ـــی وج ـــری و کارفرمای ـــای کارگ ه
کـــه مبتنـــی بـــر گفـــت وگـــو مـــداری و 
همدلـــی اســـت. در کشـــور مـــا نیـــز در 
کنـــار یـــک ارتبـــاط خـــوب مبتنـــی بـــر 
منافـــع مشـــترک هـــر 2 طـــرف، کارگـــر 
و کارفرمـــا مـــی تواننـــد منتفـــع شـــوند 
و دولـــت را در راســـتای محقـــق کـــردن 
ـــد. ـــوق دهن ـــی س ـــاد مقاومت ـــداف اقتص اه

کارفرمایـــی،  کارگـــری-  روابـــط  در 
ــی و  ــط حقوقـ ــال روابـ ــه اعمـ ــازی بـ نیـ
خشـــک نیســـت و جایـــی کـــه مشـــکل 
ــالک  ــون مـ ــررات و قانـ ــود دارد، مقـ وجـ
هـــای  آمـــوزه  اســـت. همچنیـــن  کار 
دینـــی ارزشـــمند اســـالم، مولفـــه هایـــی 
را عنـــوان مـــی کنـــد کـــه مـــی توانـــد 
بـــه خوبـــی در ایجـــاد روابـــط قانونمنـــد 
کارگـــر و کارفرمـــا منشـــأ اثـــر باشـــد و 
ــرد.  ــرار گیـ ــووالن قـ ــه مسـ ــورد توجـ مـ
ـــد  ـــی توانن ـــه م ـــتند ک ـــران هس ـــن کارگ ای
صنعـــت و تولیـــد کشـــور را بـــه ســـمت 
شـــکوفایی بـــرده و در شـــرایط تحریـــم، 
ــدات  ــتفاده از تولیـ ــت اسـ ــی جهـ فرصتـ
داخلـــی، پیشـــرفت و تعالـــی صنعـــت 
ـــوب  ـــن مطل ـــد. بنابرای ـــاد کنن ـــور ایج کش
ـــه  ـــرای نهادین ـــرایط را ب ـــت، ش ـــت دول اس
کـــردن مشـــارکت کارگـــران در تصمیـــم 

ســـازی اقتصـــادی مهیـــا کنـــد.
نقش کارگران در توسعه کشور

ــالع  ــی از اضـ ــوان یکـ ــه عنـ ــران بـ کارگـ
ــه  ــت، همانگونـ ــی بایسـ ــب و کار، مـ کسـ
ـــی  ـــرف تعال ـــه ط ـــور ب ـــت کش ـــه در حرک ک
مشـــارکت دارنـــد، در نظـــام تصمیـــم ســـازی 
ـــا  ـــتری ایف ـــش بیش ـــور، نق ـــادی کش اقتص
ـــازمان  ـــه س ـــه ک ـــن همانگون ـــد. بنابرای کنن
بیـــن المللـــی کار از زمـــان شـــروع بـــه 
هـــای  اتحادیـــه  اهمیـــت  خـــود،  کار 
ـــه اش  ـــه جانب ـــاختار س ـــری را در س کارگ
پذیرفتـــه اســـت، دولـــت هـــا نیـــز مـــی 
ــای  ــور تشـــکل هـ بایســـت زمینـــه حضـ
مســـتقل کارگـــری را در نظـــام هـــای 
تصمیـــم ســـازی اقتصـــادی بـــه صورتـــی 
کامـــاًل قانونـــی و بـــا پشـــتوانه اجرایـــی 
ـــد و  ـــم کنن ـــده، فراه ـــن ش ـــی و تضمی کاف
ـــر  ـــار دیگ ـــا در کن ـــکل ه ـــن تش ـــور ای حض
نهادهـــای فعـــال اقتصـــادی، تضمیـــن 
ـــی،  ـــاد مقاومت ـــداف اقتص ـــق اه ـــود. تحق ش
ـــی  ـــعه فرهنگ ـــازی و توس ـــد بسترس نیازمن
اســـت. توســـعه ارتباطـــات گفـــت وگـــو 
محـــور و همدالنـــه میـــان تشـــکل هـــای 
ـــط  ـــعه رواب ـــی و توس ـــری و کارفرمای کارگ
مناســـب میـــان دولـــت و تشـــکل هـــا در 
حـــال حاضـــر 2 وظیفـــه بـــزرگ دولـــت 

اســـت.  
ــای  ــوی نهادهـ ــت وگـ ــد گفـ ــت بایـ دولـ
ـــق  ـــم عمی ـــا ه ـــوزه کار را ب ـــا ح ـــط ب مرتب
ـــاد  ـــرف اقتص ـــه ط ـــت ب ـــا حرک ـــد ت ـــر کن ت
ــاد  ــع آن، اقتصـ ــه تبـ ــاد و بـ ــردم نهـ مـ
ـــداف  ـــق اه ـــود. تحق ـــق ش ـــی محق مقاومت
اقتصـــاد مقاومتـــی، مســـتلزم همـــت، 
ـــزی  ـــه ری ـــی و برنام ـــی، همراه ـــزم، آگاه ع
ـــهم  ـــت. س ـــردم اس ـــووالن و م ـــح مس صحی
دولـــت در ایـــن کار، پذیـــرش مشـــارکت 
ـــه  ـــت چرخ ـــان، تقوی ـــران و کارفرمای کارگ
ـــدات  ـــرف تولی ـــردم، مص ـــهم م ـــد و س تولی
داخلـــی اســـت. بدیهـــی بـــه نظـــر مـــی 
ـــد  ـــداف، نیازمن ـــن اه ـــق ای ـــه تحق ـــد ک رس
ــی کار و  ــرکای اجتماعـ ــدی شـ ــزم جـ عـ
تقویـــت فرهنـــگ کار در کشـــور اســـت.

برنامه های اقتصادی کردستان باید منطبق با 
نیازهای جدید کسب و کارها باشد

رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی 
ســـنندج بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا 
تاثیـــرات زیـــادی بـــر روی اقتصـــاد کشـــور و بـــه تبـــع 
ــد  ــت: می طلبـ ــت، گفـ ــته اسـ ــتان داشـ ــتان کردسـ اسـ
ــای  ــا نیازهـ ــق بـ ــتان منطبـ ــادی اسـ ــای اقتصـ برنامه هـ

جدیـــد کســـب و کارهـــا تدویـــن و اجرایـــی شـــود.
ســـیدکمال حســـینی اظهـــار داشـــت: پارادایـــم کرونـــای 
ـــاد  ـــه ابع ـــادی در هم ـــداری اقتص ـــد، بی ـــی طلب ـــی م صنعت
جامعـــه شـــامل حاکمیـــت و دولـــت، بنگاه هـــا و فعـــاالن 

ـــود. ـــاز ش ـــا آغ ـــه و خانواره ـــادی، جامع اقتص
ـــیده  ـــان نرس ـــه پای ـــا ب ـــه دوره کرون ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
و تـــازه وارد بحران هـــای پســـا کرونـــا شـــده ایم، افـــزود: 
ــی از  ــرای یکـ ــود را بـ ــد خـ ــادی بایـ ــای اقتصـ بنگاه هـ
شـــدیدترین رکودهـــای تورمـــی اقتصـــادی در تیـــر و مـــرداد 
ـــن  ـــت در ای ـــاز اس ـــد و نی ـــاده کنن ـــاری آم ـــال ج ـــاه س م
برهـــه بـــا درکنـــار هـــم بـــودن و رعایـــت پروتکل هـــای 
بهداشـــتی چرخ هـــای اقتصـــادی اســـتان را بچرخانیـــم.

رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی 
ســـنندج اضافـــه کـــرد: پیش بینـــی می شـــود صنایـــع در 

ـــی مواجـــه شـــوند  ـــا بحـــران مال ـــاه امســـال ب دی و بهمـــن م
کـــه از هـــم اکنـــون بـــا برنامه ریـــزی صحیـــح عبـــور از 

ـــت. ـــر اس ـــکان پذی ـــران ام ـــن بح ای
ـــداف  ـــدد اه ـــم مج ـــه تنظی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب حس
ـــد در  ـــود بای ـــای موج ـــب و کاره ـــات کس ـــه حی ـــرای ادام ب
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش ـــود، ی ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــتان  ـــادی اس ـــای اقتص ـــد برنامه ه ـــی طلب ـــده م ـــش آم پی

ـــد. ـــا باش ـــب و کاره ـــد کس ـــای جدی ـــا نیازه ـــق ب منطب
در  ســـازنده  تعامـــل  می طلبـــد  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
اکوسیســـتم کارآفرینـــی بـــا حضـــور بخـــش خصوصـــی 
و ســـازمان های اجرایـــی، دولتـــی و موسســـات اعطـــا 

ــود. ــرار شـ ــتان برقـ ــی در اسـ ــن مالـ ــده تامیـ کننـ
رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی 
ــزارش  ــال گـ ــن امسـ ــان فروردیـ ــت: پایـ ــنندج گفـ سـ
ــتان را  ــاد اسـ ــر اقتصـ ــا بـ ــیوع کرونـ ــر شـ ارزیابـــی تاثیـ
ــدن،  ــت، معـ ــی، صنعـ ــای بازرگانـ ــک گروه هـ ــه تفکیـ بـ
ـــنامه  ـــق پرسش ـــات از طری ـــگری و خدم ـــاورزی، گردش کش

الکترونیکـــی تهیـــه کردیـــم.
حســـینی اضافـــه کـــرد: براســـاس 1٧9 پرسشـــنامه 
حقوقـــی  و  حقیقـــی  شـــخصیت های  از  دریافتـــی 
ـــد  ـــری ٧2.٧ درص ـــیب پذی ـــه آس ـــتان، درج ـــادی اس اقتص
ـــن  ـــطح ممک ـــن س ـــی در باالتری ـــورد ارزیاب ـــای م از بنگاه ه

اعـــالم شـــده اســـت.



۶
شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399  - دوره جدید انتشار ) شماره پیاپی: 20 (  - سال چهارم

کافه فرهنگ

ـــود  ـــم خ ـــالت مه ـــام رس ـــرای انج ـــات ب مطبوع
ــر  ــی بـ ــنگری مبتنـ ــازی و روشـ ــه آگاه سـ کـ
واقعیت هاســـت، بایـــد آزاد باشـــند و در ســـایه 
ایـــن آزادی اســـت کـــه می تـــوان انتظـــار 
ــوزش  ــد در آمـ ــزار بتوانـ ــن ابـ ــا ایـ ــت تـ داشـ
ـــا  ـــی پوی ـــه مدن ـــاد جامع ـــراد و ایج ـــی اف سیاس

و تثبیـــت آن نقـــش ایفـــا کننـــد.
پیدایـــش مطبوعـــات در ســـده گذشـــته در 
ـــته  ـــیاری داش ـــهم بس ـــی س ـــرفت دموکراس پیش
و بـــر اذهـــان عمومـــی اثـــر زیـــادی گذاشـــته 
اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل هـــم بـــرای نشـــان 
دادن اهمیـــت سیاســـی مطبوعـــات در همـــان 
ـــروزه  ـــد. ام ـــام رکـــن چهـــارم نهادن ـــر آن ن ـــاز ب آغ
یکـــی از شـــاخصه هـــای مهـــم بـــرای انـــدازه 
ــورها،  ــی کشـ ــعه یافتگـ ــزان توسـ ــری میـ گیـ
شـــاخص دانایـــی و اطالعـــات اســـت کـــه 
ـــد.  ـــارزی دارن ـــش ب ـــای آن نق ـــات در ارتق مطبوع
بـــه ایـــن صـــورت کـــه مطبوعـــات می تواننـــد 
ـــش  ـــا و افزای ـــت ه ـــوب واقعی ـــکاس مطل ـــا انع ب
ـــی  ـــعه فرهنگ ـــتای توس ـــردم در راس ـــات م اطالع
و بـــاال بـــردن تـــوان تصمیم گیـــری در جامعـــه 

حرکـــت کننـــد.
بنابرایـــن اگـــر موانـــع پیـــش روی مطبوعـــات 
برداشـــته شـــود و آزادی آن هـــا ســـلب نشـــود 
و بتواننـــد از اشـــخاص و دولـــت هـــم از نظـــر 
سیاســـی و فکـــری و هـــم از نظـــر مـــادی 
ــاد  مســـتقل باشـــند، مـــی تواننـــد در راه ایجـ
ــگ  ــترش فرهنـ ــا و گسـ ــی پویـ ــه مدنـ جامعـ
دموکراتیـــک و افزایـــش مشـــارکت اجتماعـــی 
ـــا کننـــد. همیـــن تاثیرگـــذاری  ـــری ایف نقـــش موث
ـــه  ـــه ســـبب شـــد ب ـــود ک ـــات ب ـــت مطبوع و اهمی
ـــی  ـــع عموم ـــب مجم ـــکو و تصوی ـــنهاد یونس پیش
ســـازمان ملـــل در نوامبـــر 1991 میـــالدی روز 
ســـوم مـــاه مـــه هـــر ســـال بـــه عنـــوان روز 

جهانـــی مطبوعـــات معرفـــی شـــود.
مطبوعات زنده و پویا در جامعه

ــت  ــر حکومـ ــا در هـ ــده و پویـ ــات زنـ مطبوعـ
بـــه خصـــوص حکومـــت هـــای دموکراتیـــک و 
جمهـــوری دارای ویژگـــی هـــای منحصـــر بـــه 
فـــردی هســـتند کـــه مـــی تواننـــد بســـیاری 
از معـــادالت درون قـــدرت را بـــه نفـــع مـــردم 
و شـــهروندان تغییـــر دهنـــد. ایـــن مطبوعـــات 
ــند؛  ــی باشـ ــی هایـ ــن ویژگـ ــد دارای چنیـ بایـ
یعنـــی ذکـــر واقعیـــت هـــا، نقـــد و بررســـی و 
ـــنگرانه  ـــه و روش ـــع بینان ـــای واق ـــل ه ـــه تحلی ارای
ـــود  ـــای موج ـــان ه ـــایل و جری ـــه مس ـــبت ب نس
ـــت، آگاهـــی دادن  کشـــور، نقـــد عملکردهـــای دول
ـــت و  ـــه دول ـــی ب ـــکار عموم ـــالغ اف ـــردم، اب ـــه م ب
اعمـــال فشـــار عمومـــی بـــر آن. ایـــن ویژگـــی 
هـــا باعـــث مـــی شـــود تـــا دولـــت هـــا تنهـــا 
ـــه  ـــند ک ـــخگو باش ـــی پاس ـــد دولت ـــی بتوانن زمان
ـــه  ـــی ک ـــند؛ آگاه ـــرد آن آگاه باش ـــردم از عملک م
جـــز از طریـــق رســـانه های گروهـــی از جملـــه 
مطبوعـــات مســـتقل و غیروابســـته بـــه دولـــت 

امکان پذیـــر نیســـت.
ایـــن ویژگـــی هایـــی کـــه برشـــمرده شـــد در 
ســـایه آزادی بیـــان و آزادی خـــود مطبوعـــات 
قابـــل دســـت یابـــی اســـت؛ آزادی هایـــی کـــه 
ــوب  ــی محسـ ــوری و دموکراسـ ــره جمهـ جوهـ
ـــات  ـــان و مطبوع ـــور از آزادی بی ـــود. منظ ـــی ش م
آن اســـت کـــه هـــر شـــهروندی حـــق اظهـــار 
نظـــر دارد و نیـــز حـــق دارد، اظهـــار نظـــر 
خـــود را ماننـــد دیگـــران بـــه گـــوش همـــگان 
ــِق  ــراد، حـ ــور افـ ــن منظـ ــرای ایـ ــاند. بـ برسـ
ـــات  ـــوع اطالع ـــه ن ـــه هم ـــتیابی ب ـــتجو و دس جس
و اندیشـــه ها از طریـــق همـــه رســـانه ها را 

دارنـــد.
ـــان و  ـــان، آزادی مخالف ـــه منظـــور از آزادی بی البت

ـــه  ـــرادی ک ـــط اف ـــر فق ـــرا اگ ـــت زی ـــدان اس منتق
ـــد،  ـــل ان ـــی وص ـــدرت سیاس ـــه ق ـــوی ب ـــه نح ب
آزاد باشـــند، ایـــن آزادی نیســـت. آزادی یعنـــی 
ـــن  ـــت ای ـــر حکوم ـــن هن ـــف. بنابرای آزادی مخال
نیســـت کـــه مخالـــف خـــود را از صحنـــه دور 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر حکوم ـــه هن ـــد، بلک کن
ـــوب  ـــا در چارچ ـــازد ت ـــود را وادار س ـــان خ مخالف
ـــش را  ـــات خوی ـــد و نظری ـــد، عقای ـــون بتوانن قان
ـــا آزادی  ـــم ب ـــاق ه ـــن اتف ـــه ای ـــد ک ـــان کنن بی

ـــود.   ـــی ش ـــی م ـــات عمل ـــه مطبوع دادن ب
ـــات  ـــه آزادی مطبوع ـــت ک ـــوان گف ـــع می ت در واق
ـــی  ـــرای رشـــد تعال ـــه ب بخشـــی از آزادی اســـت ک
ـــن  ـــرد. ای ـــی گی ـــرار م ـــار وی ق ـــان در اختی انس
ـــی  ـــی و زندگ ـــات اجتماع ـــات حی آزادی از ضروری
سیاســـی بـــه شـــمار می آیـــد و وســـیله ای 
ــات و  ــه اطالعـ ــکار، مبادلـ ــارب افـ ــرای تضـ بـ
ــن  ــت. همچنیـ ــریت اسـ ــراث بشـ ــال میـ انتقـ
ـــادل  ـــو و تب ـــت وگ ـــت گف ـــبی جه ـــای مناس فض
ـــای  ـــگ ه ـــا و فرهن ـــدن ه ـــان تم ـــی می فرهنگ

ـــد. ـــی کن ـــف ایجـــاد م مختل
ــکل دهی  ــت و شـ ــات در هدایـ ــش مطبوعـ نقـ

افـــکار عمومـــی
ـــوردار  ـــه از آزادی الزم برخ ـــی ک ـــات وقت مطبوع
ـــی  ـــده م ـــی برعه ـــای مختلف ـــش ه ـــند، نق باش
گیرنـــد. یکـــی از اینهـــا، نقـــش انـــکار ناپذیـــر 
ـــکار عمومـــی  ـــت و شـــکل دهـــی اف آنهـــا در هدای
ــی  ــوالت سیاسـ ــر تحـ ــا بـ ــذاری آنهـ و تاثیرگـ
و اجتماعـــی اســـت زیـــرا مطبوعـــات آزاد و 
ــوالت  ــگ و تحـ ــر، فرهنـ ــه فکـ ــتقل آیینـ مسـ
ـــی  ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــت ه ـــی مل ـــی و بیرون درون
ــعه  ــد توسـ ــا در فراینـ ــش آن هـ ــد و نقـ رونـ
سیاســـی و ایجـــاد جامعـــه مدنـــی انکارناپذیـــر 

اســـت.
ـــت  ـــکاس واقعی ـــا انع ـــد ب ـــی توانن ـــات م مطبوع
ــردم و  ــی مـ ــوزش سیاسـ ــه و آمـ ــای جامعـ هـ
ــعه  ــه توسـ ــری بـ ــویه نگـ ــک سـ ــز از یـ پرهیـ
سیاســـی و گســـترش دموکراســـی کمـــک 

ـــکالت  ـــر مش ـــدن ب ـــز ش ـــا متمرک ـــا ب ـــد. آنه کنن
ــا پدیـــده هـــای خـــاص افـــکار عمومـــی را  یـ
ــوالت  ــر و تحـ ــد و در تغییـ ــی دهنـ ــکل مـ شـ
اجتماعـــی و سیاســـی نقـــش دارنـــد. بنابرایـــن 
ـــر افـــکار  ـــد ب قدرتمندتریـــن رســـانه کـــه مـــی توان
ـــه  ـــردم را ب ـــن  م ـــذارد و ذه ـــر بگ ـــی تاثی عموم
هرســـویی کـــه مـــی خواهـــد بکشـــاند، مطبوعـــات 
ـــم  ـــر مه ـــک خب ـــوه دادن ی ـــا جل ـــه ب ـــتند ک هس
و انتشـــار آن در ســـطح گســـترده ای از پهنـــه 
ـــر  ـــر ب ـــان تاثی ـــه هم ـــود را ک ـــالت خ ـــی رس گیت

افـــکار عمومـــی اســـت، انجـــام دهنـــد.
مطبوعات و توسعه سیاسی

ـــر  ـــر روی یکدیگ ـــات و توســـعه سیاســـی ب مطبوع
ـــه  ـــورت ک ـــن ص ـــه ای ـــد. ب ـــل دارن ـــر متقاب تأثی
ــاخت و  ــه برسـ ــعه یافتـ ــی توسـ ــام سیاسـ نظـ
ــد و  ــی گذارنـ ــر مـ ــات تأثیـ ــرد مطبوعـ کارکـ
متقابـــاًل مطبوعـــات نیـــز بـــه عنـــوان مجـــرا و 
ـــردن  ـــم ک ـــد در فراه ـــارب آرا و عقای ـــتر تض بس
ـــری در ایجـــاد  ـــه، نقـــش موث گفـــت وگـــوی نقادان

زمینـــه توســـعه سیاســـی ایفـــا مـــی کننـــد.
ـــعه  ـــه توس ـــت ک ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای البت
در  افـــزون  روز  مشـــارکت  بـــه  سیاســـی 
ـــناخت  ـــه ش ـــردم ب ـــوده م ـــرک ت ـــت، تح سیاس
بیشـــتر افـــراد و گـــروه هـــا نیازمنـــد اســـت؛ 
ـــه  ـــی اینک ـــاز دارد: یک ـــرط نی ـــه 2 ش ـــی ب یعن
ـــت  ـــی از مل ـــه جزئ ـــد ک ـــاس کنن ـــردم احس م
هســـتند و توانایـــی اثـــر گـــذاری و تصمیـــم 
ـــن  ـــد کـــه در ای گیـــری در سرنوشتشـــان را دارن
ـــه  ـــی از جمل ـــاط جمع ـــایل ارتب ـــوص، وس خص
ـــت و تشـــویق  ـــه حمای ـــد ب ـــی توان ـــات م مطبوع
ـــه  ـــد و دوم اینک ـــارکت بپردازن ـــه مش ـــردم ب م
ـــان  ـــی بی ـــه توانای ـــد ک ـــعه یابن ـــی توس نهادهای
و تشـــخیص منافـــع گـــروه هـــای متفـــاوت و 
تبدیـــل آنهـــا بـــه برنامـــه هـــای ســـازگار و 
ـــته  ـــوط را داش ـــای مرب ـــی ه ـــط مش ـــرای خ اج
باشـــند کـــه در ایـــن زمینـــه لـــزوم ایجـــاد 
ـــات  ـــی و مطبوع ـــی و مدن ـــای سیاس ـــکل ه تش

ـــا  ـــال صداه ـــون انتق ـــوان تریب ـــه عن ـــتقل ب مس
ـــود. ـــی ش ـــاس م ـــون احس ـــای گوناگ ـــده ه و ای
ــود  ــی را وجـ ــعه سیاسـ ــر توسـ ــن اگـ بنابرایـ
کثـــرت، رقابـــت و مشـــارکت در جامعـــه 
ــات  ــه مطبوعـ ــا از جملـ ــانه هـ ــت، رسـ دانسـ
مـــی تواننـــد در بـــه وجـــود آوردن ایـــن 
شـــرایط و حفـــظ و تـــداوم آن نقـــش مؤثـــر 
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــات ب ـــد. مطبوع ـــا کنن ایف
ـــذار در  ـــم و تأثیرگ ـــی مه ـــای ارتباط ـــال ه کان
ســـاخت سیاســـی جوامـــع بـــه شـــمار مـــی 
ــای  ــترش فضـ ــاد و گسـ ــه در ایجـ ــد کـ آینـ
ــش  ــد نقـ ــی می تواننـ ــه سیاسـ ــعه یافتـ توسـ

آفریـــن باشـــند.
ــت و  ــان دولـ ــویه میـ ــاط دوسـ ــاد ارتبـ ایجـ
ـــی مطبوعـــات  ـــردم یکـــی از کارکردهـــای اصل م
در رونـــد توســـعه سیاســـی اســـت. در ایـــن 
ـــرف  ـــک ط ـــد از ی ـــی توانن ـــات م ـــتا مطبوع راس
ـــادات  ـــات و انتق ـــا، توقع ـــردان را از نیازه دولتم
ـــردم  ـــر م ـــی دیگ ـــد و از طرف ـــع کنن ـــردم مطل م
را از امکانـــات و محدودیـــت هـــای ملـــی آگاه 
ــم  ــیر تصمیـ ــه و تفسـ ــه توجیـ ــاخته و بـ سـ
ــدوده  ــی در محـ ــدگان سیاسـ ــای گرداننـ هـ
قانـــون اساســـی، عـــرف، ارزش هـــا و ســـنت 

هـــای فرهنگـــی بپردازنـــد.
ــن  ــا، انجمـ ــکل هـ ــزاب، تشـ ــن احـ همچنیـ
ــی  ــرای اصلـ ــتر و مجـ ــات بسـ ــا و مطبوعـ هـ
ــا زمانـــی  ــتند امـ ــا هسـ رقابـــت ایدئولوژی هـ
کـــه جامعـــه فاقـــد تشـــکل هـــای مدنـــی و 
ـــم  ـــق فراه ـــات از طری ـــد، مطبوع ـــی باش سیاس
ـــای  ـــوژی ه ـــه آرا و ایدئول ـــال مبادل ـــردن کان ک
گوناگـــون و ایجـــاد فضـــای عمومـــی بحـــث 
و گفـــت وگـــو منجـــر بـــه ایجـــاد مشـــارکت 

سیاســـی مـــی شـــوند.
ـــان مطبوعـــات و مجموعـــه  ـــد گفـــت کـــه می بای
ــر،  ــی دیگـ ــای اجتماعـ ــده هـ ــل و پدیـ عوامـ
ـــود دارد.  ـــل وج ـــاط متقاب ـــی و ارتب ـــم کنش ه
دامنـــه فعالیـــت هـــای آزادانـــه مطبوعـــات، 
محـــدود بـــه میـــزان قبـــض و بســـط هایـــی 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــرایط سیاس ـــه در ش ـــت ک اس
بـــه وجـــود مـــی آیـــد زیـــر همچنـــان کـــه 
ــام  ــاد  نظـ ــه ایجـ ــد بـ ــات می تواننـ مطبوعـ
ــاز و  ــای بـ ــه و فضـ ــعه یافتـ ــی توسـ سیاسـ
ــاًل  ــد، متقابـ ــک کننـ ــز کمـ ــارکت آمیـ مشـ
ــع قـــدرت  ــوه توزیـ ــاختار سیاســـی و نحـ سـ
ـــز  ـــا نی ـــت آنه ـــرد و فعالی ـــر عملک ـــه ب در جامع

تأثیـــر می گذارنـــد.

برآورد خسارت 22۰ میلیارد ریالی 

کرونا به بخش فرهنگ و هنر کردستان

ــاد  ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن سرپرس
ــارتی  ــت: خس ــتان گف ــالمی کردس اس
کــه بــر اثــر تعطیلــی کســب و کار بــه 
حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان بــه طــور 
تقریبــی بــرآورد شــده حــدود 220 

ــال اســت. ــارد ری میلی
بــه گــزارش خبرگــزاری ُکردپــرس، 
ــاد  ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن سرپرس
اســالمی کردســتان اظهــار داشــت: 
خســارتی کــه بــر اثــر تعطیلــی کســب 
و کار بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان 
بــه طــور تقریبــی بــرآورد شــده حــدود 

ــال اســت. ــارد ری 220 میلی
عبیــداهلل رســتمی اضافــه کــرد: حــوزه 
هنــر شــامل مجتمع هــا، پردیــس هــای 
ــط  ــتودیو ضب ــینمایی، اس ــری و س هن
صــدا، ســالن های ســینما و تئاتــر، 
آزاد  آموزشــگاه های  تماشــاخانه ها، 
ــا،  ــتان آزاد، نگارخانه ه ــری، هنرس هن
کافــه گالــری، موسســات توزیــع و 
پخــش فیلــم، موسســات تولیــد و فیلــم 

ــازی اســت. س
وی افــزود: قســمت فرهنگــی و قرآنــی 
هــم شــامل کتابفروشــی ها، کانون هــای 
و  موسســه ها  تبلیغــات،  و  آگهــی 
موسســات  فرهنگــی،  مجتمع هــای 
قــرآن و عتــرت، مرکــز انتشــاراتی، 
ــگاه های  ــی، فروش ــات چاپ ــز خدم مرک
هنــری،  و  فرهنگــی  محصــوالت 
نــوازی،  دف  و  مداحــی  گروه هــای 
گروه هــای فرهنگــی و ترویجــی، مراکــز 
پخــش و توزیــع کتــاب و کاالهــای 
فرهنگــی، کافــه کتاب هــا، نشــریات 
ــای  ــای روزنامه ه ــی، نمایندگی ه محل
ــدند. ــارت ش ــار خس ــز دچ ــری نی سراس
ــاد  ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن سرپرس
اســالمی کردســتان یــادآور شــد: وزارت 
ارشــاد بــرای حمایــت از تمــام فعــاالن 
حــوزه فرهنــگ و هنــر کــه براثــر 
شــیوع ویــروس کرونــا متضــرر شــدند، 
ــرده  ــه ک ــی را ارائ ــا و طرح های برنامه ه

اســت.

برنامه کاهش آسیب های 
اجتماعی در سقز تدوین شود

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــقز ب ــژه س ــدار وی فرمان
ــی  ــی و اجتماع ــکالت روان ــود مش وج
ناشــی از کرونــا در جامعــه گفــت: 
برنامــه کاهــش آســیب هــای اجتماعی 

ــود. ــن ش تدوی
جلســه  در  پــور  رســتم  اســماعیل 
کمیســیون ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
و فرهنگــی و کارگــروه تخصصــی امــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی و فرهنگ اجتماع
ــی  ــی و اجتماع ــکالت روان ــود مش وج
ناشــی از کرونــا در اجتمــاع اظهــار 
داشــت: ویــروس کرونــا باعــث افزایــش 

ــت. ــده اس ــی ش ــکالت اجتماع مش
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــرد:  ــه ک ــقز اضاف ــژه س ــداری وی فرمان
ــرای  ــی، ب ــی و آموزش ــای علم نهاده
ــا  ــی کرون ــای اجتماع ــش پیامده کاه
انجــام تحقیق هــای کاربــردی را در 
قــرار  کار  دســتور  در  وقــت  اســرع 
ــیب  ــکل از آس ــن ش ــا ای ــا ب ــد ت دهن

ــم.  ــگیری کنی ــتر پیش ــای بیش ه
خیــران،  تالش هــای  پــور  رســتم 
کمپیــن هــای مردمــی و انجمــن هــای 
ــان و ادارات و  ــاد، کادر درم ــردم نه م
انتظامــی را در  نهادهــای نظامــی و 
راســتای پیشــگیری و مبــارزه بــا کرونــا 

ــتود. س
ــقز  ــالمی س ــات اس ــس اداره تبلیغ ریی
هــم بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه 
هــای مختلــف در ایــن شهرســتان 
ــا،  ــه ه ــرای برنام ــدف از اج ــت: ه گف
ــه  ــت ک ــی اس ــول اجتماع ــاد تح ایج
بایــد، باعــث تغییــر در نگــرش و رفتــار 

ــود. ــدف ش ــب ه ــه و مخاط جامع
رازیانــی  برومنــد  االســالم  حجــت 
ــه  ــک ب ــش کم ــه رزمای ــزود: برنام اف
ــاه  ــن اداره در م ــط ای ــدان توس نیازمن
مبــارک رمضــان آغــاز شــده و برنامــه 
هایــی نیــز در راســتای کاهــش آســیب 
ــن و  ــت تدوی ــی در دس ــای اجتماع ه

ــت. ــزی اس ــه ری برنام
در ایــن جلســه، دیگــر اعضــا پیرامــون 
ــوزه  ــایبری در ح ــم س ــش جرای افزای
مالــی، اجــرای طــرح کانــون یاریگــران 
هــای  آســیب  محــور  بــا  زندگــی 
گــزارش  مــدارس،  در  اجتماعــی 
در  روانشــناختی  هــای  مشــاوره 
آمــوزش و پــرورش، تدویــن پایــان 
نامــه در حــوزه کاهــش معلولیــت هــا، 
ــاط  ــده در ارتب ــرا ش ــای اج ــه ه برنام
ــی و  ــای زندگ ــارت ه ــش مه ــا افزای ب
ــراد  ــه ای ــا ب ــت ه پیشــگیری از معلولی

ســخن پرداختنــد.

بانه در چنگال بی سامانی مدیریتی

ویتریــن  عنــوان  بــه  بانــه  شهرســتان 
اقتصــادی و تجــاری اســتان کردســتان 
ــور  ــم کش ــاری مه ــق تج ــی از مناط و یک
ــی ثباتــی شــدید  مــدت هاســت از یــک ب
مدیریتــی رنــج مــی بــرد  و از اســفند 
ســال 9٧ فرمانــداری ایــن شهرســتان 
توســط »سرپرســت« اداره مــی شــود.
بــه گــزارش ُکــرد پــرس، آنچــه ایــن 
ــت  ــتیم رقاب ــاهد هس ــه ش ــا در بان روزه
ــت. در  ــدرت اس ــه ق ــیدن ب ــر رس ــر س ب
ــن  ــتی« آیی ــی پرس ــه »صندل ــهری ک ش
ــت  ــعه و خدم ــت،  توس ــزاری اس خدمتگ
ــد،  ــی ده ــت م ــش را از دس در آن  معنای
ــا  ــدرت تنه ــت ق ــتان رقاب ــن شهرس در ای
و   اســت  مدیــران  عملکــرد  خروجــی 
نشــانه چندانــی  از خدمــت بــه مــردم 
دیــده نمــی شــود. متاســفانه تملــق و 
اغــراق گویــی و مداحــی مدیــران اجرایــی 
جــز امتیــازات احــراز مدیریــت هــای 
ــت. ــده اس ــتان گردی ــرد و کالن شهرس خ
ایــن رویــه ناپســند از خصوصیــات جامعــه 
چاپلــوس  رویــه  اســت،   تدبیــر  بــی 
مدیــران  روحیــات  از  مدیــران  پــروری 
بــه  گیــرد  مــی  سرچشــمه  متملــق 
ــر؛  ــی مدی ــن شــهر ب ــر در ای ــن خاط همی
ــدرت نخواهــی  ــت در ق ــری جــز رقاب تدبی
دیــد. پــس از تودیــع  محمــد فالحــی 
فرمانــداری  ســال9٧  اســفند   22 از 
ــن تجــاری  ــتان  اقتصــادی و ویتری شهرس
ــوده  ــدار ب ــدون فرمان ــون  ب ــتان ، تاکن اس
ــود. ــی ش ــیله سرپرســت اداره م ــه وس و ب
ــگاه  ــا اهمیــت و جای وقتــی  شهرســتانی ب
بانــه، بیــش از یــک ســال بــدون فرمانــدار 
ــی از آن  ــود حاک ــت اداره ش ــا سرپرس و ب
ــه  ــتانی ب ــد اس ــران ارش ــه مدی ــت ک اس
دلیــل ضعــف مدیریتــی و تشــتت آراء 
ــه  ــدار ب ــاب فرمان ــد در انتخ ــته ان نتوانس
توافــق برســند. بــه نظــر مــی رســد 
ــس  ــده مجل ــتاندار و نماین ــات اس اختالف
دهــم حــوزه انتخابیــه ســقز و بانــه در 
ــر  ــر س ــون ب ــی ازروحانی ــس و جمع مجل
ــع  ــن مان ــه مهمتری ــدار بان ــاب فرمان انتخ
ــت. ــوده اس ــون ب ــدار تاکن ــاب فرمان انتخ
دور  بــرای  تکــرار  رویــای  کــه  حــال 
ســوم نماینــده فعلــی محقــق نگردیــد 
او   از طــرف   بنابرایــن فشــاری جــدی 
متوجــه انتخــاب فرمانــدار نمــی شــود 
ــر  ــریع ت ــه س ــت هرچ ــته اس ــس شایس پ
تکلیــف مدیریــت شهرســتان مشــخص 
ــی  ــاص سیاس ــاح خ ــی جن ــود از طرف ش
بــر اســتان نشــان داده اســت  حاکــم 
مدیریتــی«  چرخــش  »بــازی  در  کــه 
ــاال  ــاید ح ــن ش ــی دارد، بنابرای ــد طوالی ی
ــر  ــک مدی ــاب ی ــرای انتص ــا ب ــر فض دیگ
باشــد. شــده  فراهــم  بــازی  ایــن  در 
 حتمــا نبایــد نســخه مریــوان را بــرای بانــه 
ــران چرخشــی  ــد ازهمــان مدی تکــرار کنی
ــی  ــد چــون فعــال مقاومت ــردی را بگماری ف
از  و  نــدارد  وجــود  نماینــده  ســوی  از 
طرفــی بانــه بــه عنــوان ویتریــن اقتصــادی 
مدیریــت  جوابگویــی  نیازمنــد  اســتان 
ــه  ــت ک ــی  اس ــای فعل ــفتگی ه ــه آش ب
ــده  ــل ش ــا تحمی ــروس کرون ــه وی از ناحی
کردســتان  اســتاندار  بنابرایــن  اســت؛  
ــی  ــده وجمع ــت نماین ــد مخالف ــی توان نم
ــرای  ــی ب ــوان دلیل ــه عن ــون را ب ازروحانی
ــی بفروشــد. ــکار عموم ــه اف ــل خــود ب تعل
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ــای  ــش ه ــند، نق ــوردار باش ــه از آزادی الزم برخ ــی ک ــات وقت مطبوع
مختلفــی برعهــده مــی گیرنــد. یکــی از اینهــا، نقــش انــکار ناپذیــر آنها در 
هدایــت و شــکل دهــی افــکار عمومــی و تاثیرگــذاری آنهــا بــر تحــوالت 

سیاســی و اجتماعــی اســت.

فعالیت نخستین کلینیک تخصصی زخم در سنندج
ـــتین  ـــته نخس ـــال گذش ـــی: س ـــحر مالی س
کلینیـــک تخصصـــی زخـــم در بیمارســـتان 
ســـید الشـــهدایی ســـنندج راه انـــدازی 
ـــه  ـــرادی ک ـــکاری اف ـــا هم ـــون ب ـــد و اکن ش
ـــغول  ـــگاهی مش ـــتم دانش ـــا در سیس ـــال ه س
ـــم  ـــتر و زخ ـــم بس ـــاران زخ ـــت از بیم مراقب
ـــرای  ـــد، ب ـــی بودن ـــی و متابولیک ـــای عروق ه
مراقبـــت هـــای صحیـــح و علمـــی تـــر در 
ــنندج در  ــد سـ ــکان نویـ ــاختمان پزشـ سـ
حـــال خدمـــت بـــه ایـــن بیمـــاران هســـتند.
کامیـــار علـــی پـــور، کارشـــناس پرســـتاری 
و زخـــم دربـــاره ایـــده اولیـــه راه انـــدازی 
ـــه  ـــده اولی ـــد: ای ـــی گوی ـــور م ـــک مذک کلینی
ــه  ــرا کـ ــود چـ ــام نبـ ــده خـ ــک ایـ آن یـ
ــزرگ  ــهرهای بـ ــی در شـ ــن کلینیکـ چنیـ
ـــده را  ـــن ای ـــا ای ـــا م ـــود دارد، ام ـــور وج کش
ـــرای  ـــع ب ـــه در واق ـــم ک ـــازی کردی ـــی س بوم
پـــر کـــردن خـــالءی بـــود کـــه در اســـتان 

احســـاس مـــی شـــد.
ـــتان  ـــه در بیمارس ـــد: اگرچ ـــی ده ـــه م او ادام
ـــی  ـــام م ـــن کار انج ـــتان ای ـــی اس ـــای دولت ه
شـــود امـــا تفـــاوت مـــا بـــا آنهـــا در نـــوع 
ــده اســـت  ــه شـ ــه کارگرفتـ ــای بـ روش هـ
ـــورد اســـتفاده  ـــای م ـــا روش ه ـــق ب ـــه مطاب ک

ـــت. ـــرفته اس ـــورهای پیش در کش
ــه  ــم بـ ــتاری و زخـ ــناس پرسـ ــن کارشـ ایـ
گروهـــی کـــه در راه انـــدازی کلینیـــک 
دخیـــل بـــوده انـــد هـــم اشـــاره مـــی 
کنـــد و مـــی گویـــد: در راه انـــدازی ایـــن 
ــکل از  ــروه کاری متشـ ــک گـ ــک یـ کلینیـ
ـــص در  ـــی و متخص ـــک عموم ـــتار، پزش پرس
ـــم  ـــان زخ ـــا، کارشناس ـــته ه ـــیاری از رش بس
ـــر  ـــر در نظ ـــای دیگ ـــص ه ـــیاری تخص و بس

گرفتـــه شـــده اســـت.
ـــا  ـــد: م ـــی کن ـــان م ـــر نش ـــور خاط ـــی پ عل
بـــه دنبـــال کاهـــش هزینـــه هـــای بیمـــار 

ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــه ه ـــن تعرف ـــتیم بنابرای هس
ـــر  ـــردم در نظ ـــادی م ـــد اقتص ـــن درآم کمتری
ـــده  ـــد از عه ـــردم بتوانن ـــه م ـــده ک ـــه ش گرفت
پرداخـــت آن برآینـــد و فشـــار مضاعفـــی را 

ـــوند. ـــل نش متحم
او مـــی گویـــد: راه انـــدازی ایـــن کلینیـــک 
ــر  ــا پرداخـــت صفـ ــایه بـ ــور همسـ در کشـ
تـــا صـــد هزینـــه هـــا و حمایـــت کامـــل 
از ســـوی دولـــت بـــه مـــن پیشـــنهاد شـــد 
ـــود و  ـــن خ ـــدن در موط ـــن مان ـــدف م ـــا ه ام

ارائـــه خدمـــت بـــه هموطنـــان اســـت.
ـــاری  ـــص بیم ـــک متخص ـــراری پزش ـــد ب محم
هـــای عفونـــی ایـــن مرکـــز نیـــز در ادامـــه 
ـــت  ـــذف باف ـــا، ح ـــان ه ـــد: دبریدم ـــی گوی م
هـــای غیـــر قابـــل نگـــه داری، مراقبـــت از 
ـــت  ـــن، مراقب ـــرفته و نوی ـــای پیش ـــمان ه پاس
ـــالح  ـــی و اص ـــم، بررس ـــداوم زخ ـــش م و پای
مشـــکالت متابولیکـــی، جراحـــی بـــرای 
ــت  ــذف بافـ ــی، حـ ــای عروقـ ــری هـ درگیـ
هـــای غیـــر قابـــل حیـــات و اورتوپـــدی از 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــت های ـــه فعالی جمل
متخصصیـــن عفونـــی بـــرای تجویـــز آنتـــی 
بیوتیـــک هـــای متناســـب بـــا نیـــاز بیمـــار 
ـــی  ـــکاری تیم ـــا هم ـــی ب ـــن داخل و متخصصی

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــز انج ـــن مرک در ای
ـــدازی ایـــن مرکـــز  ـــه زمـــان قبـــل از راه ان او ب
ـــد:  ـــی افزای ـــد و م ـــی کن ـــاره م ـــتان اش در اس
افـــرادی کـــه دارای ایـــن نـــوع مشـــکالت 
ـــتان  ـــر اس ـــران و دیگ ـــه ته ـــاراً ب ـــد ناچ بودن
هـــا مراجعـــه مـــی کردنـــد کـــه عواقـــب و 
تبعـــات ناشـــی از زخـــم نیـــز گریبانگیـــر 
ـــع  ـــی مواق ـــد و در بعض ـــی ش ـــراد م ـــن اف ای
قطـــع عضـــو، درگیـــری هـــای اســـتخوانی، 
ـــرای  ـــزاف را ب ـــای گ ـــه ه ـــرم و هزین ـــت ن باف

ـــت. ـــال داش ـــه دنب ـــار ب بیم
ـــی  ـــای عفون ـــاری ه ـــص بیم ـــک متخص پزش

ـــرد  ـــر ف ـــان ه ـــول درم ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ب
بنـــا بـــه وســـعت درمـــان، شـــرایط طبـــی 
ـــی  ـــت، م ـــاوت اس ـــار متف ـــم بیم ـــوع زخ و ن
گویـــد: افـــراد مـــی تواننـــد طـــی برنامـــه 
زمـــان بنـــدی و هماهنگـــی مشـــخص بـــه 
ـــوارض  ـــتر و ع ـــره بیش ـــرای به ـــز ب ـــن مرک ای
و پیامدهـــای درمانـــی کمتـــر مراجعـــه 
کننـــد چـــرا کـــه مراقبـــت از بیمـــاران در 
ــی  ــام نمـ ــه اتمـ ــه بـ ــی دو جلسـ ــک الـ یـ
ـــت  ـــز دارو مراقب ـــه تجوی ـــاز ب ـــه نی ـــد بلک رس

و پیگیـــری مـــدام دارد.
ـــر  ـــه در دیگ ـــر چنانچ ـــه داد: اگ ـــراری ادام ب
شهرســـتان هـــای اســـتان نیـــز نیـــاز بـــه 
وجـــود چنیـــن مراکـــزی احســـاس شـــود، 
ــا  ــز را بـ ــن مرکـ ــابه ایـ ــوان مشـ ــی تـ مـ
همـــکاری افـــراد مجـــرب و متخصـــص راه 

انـــدازی کـــرد.
ـــتاری  ـــناس پرس ـــر کارش ـــی، دیگ ـــا نظام وری
ــز  ــه مرکـ ــان اینکـ ــا بیـ ایـــن کلینیـــک بـ
ـــای  ـــنندج مبن ـــم در س ـــای زخ ـــت ه مراقب
تهـــران و  علمـــی دارد و مشـــابه آن در 
ـــود  ـــز وج ـــراف نی ـــای اط ـــتان ه ـــی اس بعض
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــی دهـ ــه مـ دارد، ادامـ
ـــد  ـــی توانن ـــراد م ـــده، اف ـــه ش ـــای ارائ آماره
ـــرف  ـــا ص ـــز ب ـــن مرک ـــای ای ـــت ه ـــا مراقب ب
هزینـــه ای کمتـــر ســـالمتی خـــود را بـــه 
ـــر  ـــادام العم ـــت م ـــه معلولی ـــت آورده و ب دس

دچـــار نشـــوند.
او مـــی گویـــد: امیدواریـــم بـــا تجربـــه 
ــود،  ــرفته موجـ ــات پیشـ ــکاران، امکانـ همـ
روش هـــای نویـــن پاســـمان، اســـتفاده 
از اوزون تراپـــی و روش هـــای مشـــابه و 
دبریدمـــان هـــای تخصصـــی، عفونـــت هـــا 
ـــم  ـــد ترمی ـــود و رون ـــرل ش ـــاران کنت در بیم
ـــردد  ـــود بازگ ـــی خ ـــت طبیع ـــه حال ـــم ب زخ
و همچنیـــن افـــراد بتواننـــد از مزایـــای 

ـــد  ـــره من ـــرفته به ـــی و پیش ـــای علم روش ه
شـــوند.

محمـــد ناصـــر نعمتـــی کـــه از ســـال 95 
بـــه زخـــم ناشـــی از گرفتگـــی عـــروق 
ـــاه  ـــه م ـــد: س ـــی گوی ـــود، م ـــده ب ـــال ش مبت
در بیمارســـتان بســـتری بـــودم و یکـــی از 
ـــع  ـــم قط ـــن زخ ـــر ای ـــر اث ـــام ب ـــتان پ انگش
ـــرای  ـــخصی ب ـــزی مش ـــک و مرک ـــد، پزش ش
ـــتان  ـــتان کردس ـــم در اس ـــول درمان ـــه ط ادام
وجـــود نداشـــت بنابرایـــن تـــا چنـــد مـــاه 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــی ب ـــان خانگ ـــه درم ـــور ب مجب
ابتدایـــی تریـــن تجهیـــزات پزشـــکی شـــدم.
ـــوس  ـــش و ق ـــد از ک ـــد: بع ـــی ده ـــه م او ادام
ـــنندج و  ـــی س ـــز درمان ـــراوان در مراک ـــای ف ه
ـــم  ـــک زخ ـــه کلینی ـــراف ب ـــای اط ـــتان ه اس
ـــه آن  ـــه نتیج ـــردم ک ـــه ک ـــران مراجع در ته
نیـــز درمانـــی سرســـری و صـــرف هزینـــه 

ـــود. ـــاد ب زی
ــی از  ــط یکـ ــه توسـ ــد از اینکـ ــی بعـ نعمتـ

ــنایان بـــه مرکـــز کلینیـــک زخـــم در  آشـ
ـــود  ـــان خ ـــول درم ـــه ط ـــرای ادام ـــنندج ب س
ـــد: توجـــه و مراقبـــت  معرفـــی شـــد، مـــی گوی
هایـــی کـــه در ایـــن مرکـــز بـــه بیمـــاران 
ــا کلینـــک  ــه بـ مـــی شـــود قابـــل مقایسـ
ـــر  ـــه در ه ـــرا ک ـــود، چ ـــران نب ـــم در ته زخ
جلســـه درمـــان در تهـــران 300 هـــزار 
ــی  ــردم درحالـ ــی کـ ــت مـ ــان پرداخـ تومـ
کـــه در ایـــن مرکـــز عـــالوه بـــر توجـــه و 
ـــت  ـــری پرداخ ـــه کمت ـــتر هزین ـــت بیش مراقب

مـــی کنـــم.
ــان  ــرای درمـ ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
ــران 8  ــه در تهـ ــه ی دو ماهـ ــدون نتیجـ بـ
میلیـــون تومـــان هزینـــه کـــرده ام، اضافـــه 
مـــی کنـــد: در طـــول یـــک ماهـــی کـــه 
ــتم  ــان هسـ ــت درمـ ــز تحـ ــن مرکـ در ایـ
ـــم  ـــود گرفت ـــاری خ ـــی از بیم ـــه مطلوب نتیج
ـــه  ـــز ب ـــده نی ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــدوارم ت و امی

بهبـــودی کامـــل دســـت یابـــم.
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محیط زیست

نمایندگان جدید مجلس و 
لزوم جامع نگری و اهتمام 

به توسعه کردستان
تــا یــک مــاه دیگــر مجلــس یازدهــم 
و نماینــدگان جدیــد مجلــس شــروع 
هــم  لــذا  نمــود،  خواهنــد  بــکار 
ــع  ــد مجم ــرد هدفمن ــی و عملک افزای
بطــور خــاص  اســتان  نماینــدگان 
و نماینــدگان ُکــرد بطــور عــام در 
مجلــس مــی توانــد نقــش نســبتاً 
حــل  یــا  و  پیشــرفت  در  موثــری 
مشــکالت کوردســتان داشــته باشــد.
ــون  نماینــدگان مجلــس براســاس قان
 اساســی، 2 وظیفــه قانون گــذاری و 
ــون  ــرای قان ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
)از  مختلــف  نهادهــای  عملکــرد  و 
مختلــف  هــای  مکانیســم  طریــق 
وزرا،  انتخــاب  تذکــر،  ســوال، 
اســتیضاح، تحقیــق و تفحــص و….( را 
برعهــده دارنــد؛ البتــه براســاس عــرف 
حاکــم بــر فضــای پارلمــان هــا، یــک 
ــرای  ــم ب ــی توانی ــر را م ــه دیگ وظیف
نماینــدگان  خصوصــاً  نماینــدگان 
ــم و آن  ــه نمائی ــا اضاف ــتان ه شهرس
هــم پیگیــری مشــکالت مــردم و 

ــت. ــعه ای اس ــای توس ــه ه برنام
 10 عملکــرد  بررســی  متاســفانه 
دوره گذشــته مجلــس نشــان مــی 
نماینــدگان  رویکــرد  کــه  دهــد 
نــه  آنــان  کاری  هــای  اولویــت  و 
ــی و  ــه قانون ــف محول ــاس وظای براس
مطالبــات مــردم، بلکــه در بیشــتر 
هــای  مصلحــت  براســاس  مــوارد 
و  سیاســی  گرایش هــای  نانوشــته، 
ــائل  ــح مس ــده، ترجی ــی نماین جریان
آنــی و تبلیغاتــی بــر منافــع عمومــی، 
پیگیــری عــزل و نصــب هــا و.بــوده و 
ــاد  ــراروی نه ــدی ف ــیبی ج ــن آس ای

ــت. ــوده اس ــان ب پارلم
جریــان  در  و  اخیــر  ســال های  در 
ــدواژه  ــد کلی ــا چن ــا ب ــا، م انتخابات ه
مهــم از ســوی افــکار عمومــی روبــه رو 
رانــت،  فســاد،  هســتیم:  و  بــوده 
ــت. ــفافیت و عدال ــر، ش ــتبداد، تغیی اس
مجلــس بعنــوان یکــی از دســتگاه 
مرجــع  و  نظارتــی  مهــم  هــای 
ــرای  قانونگــذاری، اگــر عــزم جــدی ب
ــت  ــادی و ران ــاد اقتص ــا فس ــه ب مقابل
قوانیــن  و  باشــد  داشــته  خــواری 
خصــوص  در  روشــنی  و  مشــخص 
و  شــفافیت  گســترش  و  تعمیــق 
عدالــت در جامعــه تدویــن و تصویــب 
ــور از مشــکالت  ــه عب ــاً ب ــد قطع نمای
و  موجــود  اقتصــادی  فســادهای  و 
ــر  ــت بهت ــوی وضعی ــه س ــت ب حرک
ــس  ــر مجل کمــک خواهــد نمــود. هن
یازدهــم بایــد ایــن باشــد کــه در 
ایجــاد  رانــت  خــود  مصوبه هــای 
نکنــد و از ظرفیــت تقنینــی خــود 
از  پیشــگیری  و  رانت زدایــی  بــرای 
ــفافیت ها  ــد و ش ــتفاده کن ــاد اس فس

را افزایــش دهــد.
بــه نماینــدگان مجلــس، خصوصــاً 
نماینــدگان اســتان کردســتان توصیــه 
مــی شــود زبــان گویــا و صریــح مــردم 
باشــند، در موضــوع گیــری هــا و ارائه 
طــرح هــا بــا شــهامت در چهارچــوب 
ــاع  ــهروندان دف ــوق ش ــون از حق قان
نماینــد، نظــارت مســتمر بــر عملکــرد 
نهادهــای مختلــف اســتان داشــته و از 
آنــان کار و خدمــت مطالبــه نماینــد و 
ــی  ــگاه نمایندگ ــان و جای ــزل ش از تن
بــه عــزل و نصــب مدیران شهرســتانی 
خــودداری نماینــد. نماینــده بایــد 
کلیــه  گویــای  زبــان  و  نقدپذیــر 
براســاس اخبــار و  اقشــار جامعــه 
تحلیــل جامــع باشــد و ارتبــاط خــود 
ــی خــاص  ــا جریان ــر ی ــد نف ــا چن را ب

ــد. محــدود ننمای
ــذاری  ــرمایه گ ــذب س ــه ج ــک ب کم
بخــش  دولتــی،  هــای  )شــرکت 
گــذاران  ســرمایه  و  خصوصــی 
آســیب  و  در کردســتان  خارجــی( 
شناســی موضــوع فراتــر از حــب و 
بغــض هــای شــخصی و گروهــی، 
ــتفاده از  ــرزی و اس ــارت م ــق تج رون
ظرفیــت مرزهــا و بازگشــایی بازارچــه 
هــای مــرزی و جلوگیــری از تضییــع 
رابطــه،  ایــن  در  مــردم  حقــوق 
افزایــش اعتبــارات عمرانــی و توســعه 
ــاندن  ــتان و رس ــای اس ــاخت ه زیرس
آن بــه حــد متوســط کشــوری، دفــاع 
از حقــوق سیاســی- فرهنگــی ُکردهــا  
حمایــت از ایجــاد طــرح هــای بــزرگ 
تولیــد  هــای  زنجیــره  و  صنعتــی 
ــرار داده و  ــدی ق ــه ج ــورد توج را م
ــد  ــارج از ح ــای خ ــده ه از دادن وع
ــوان و  ــران نات ــا مدی ــوان و تعامــل ب ت
متخلــف خــودداری نموده و شــفافیت 
و  از خــود شــروع  را  نقدپذیــری  و 
تبدیــل بــه الگویــی بــرای ســایر 
مســئوالن نماینــد، بــه بســط فضــای 
ــه و گفتمــان ســازی  ــی در جامع مدن
نماینــد  کمــک  آزادی  و  توســعه 
ــای  ــاد فض ــت ایج ــه در جه ــه اینک ن
خفقــان احتمالــی را جامعــه بــه بهانــه 
ــد. ــت نماین ــی حرک ــای غیرقانون ه

روزنه

بهارستان

شــیوع بیمــاری کرونــا، بخــش اقتصــاد را بشــدت تحــت تاثیــر 
قــرار داد و در ایــن میــان پــای آنانــی کــه تخریــب عرصه هــای 
طبیعــی و قاچــاق چــوب را همــواره در کارنامــه خــود دارنــد، 
بیــش از پیــش بــه جنگل هــا بــاز شــد تــا جاییکــه در 
ــع خــدادادی، ســرعتی  روزهــای کرونایــی تخریــب ایــن مناب

هماننــد ســرعت شــیوع ویــروس پیــدا کــرد.
ــران، مســاحتی  ــرب ای ــرس در غ ــای زاگ ــوع جنگل ه از مجم
نزدیــک بــه ۶ میلیــون هکتــار را جنگل هــای بلــوط تشــکیل 
می دهنــد کــه از منطقــه جنــوب پیرانشــهر تــا اســتان فــارس 
ــر  ــور را در ب ــی کش ــمت غرب ــد قس ــک کمربن ــورت ی ــه ص ب
گرفتــه و نقــش بســیار تثبیــت کننــده ای در تامیــن امنیــت 

ــران دارد. زیســتی در فــالت مرکــزی ای
ــوان  ــه عن ــر کارکردهــای زیســتی ب ــا عــالوه ب ــن جنگل ه  ای
یــک ســد در برابــر هجــوم ریزگردهــا از همســایه غربــی عمــل 
ــور  ــد آب کش ــش از 40 درص ــده بی ــن کنن ــد و تامی می کن

اســت.
کردســتان هــم 3٧4 هــزار هکتــار معــادل 2.5 درصــد 
ــه لحــاظ میانگیــن  ــار دارد و ب جنگل هــای کشــور را در اختی
بارندگــی ســاالنه در مریــوان، جنگل هــای ایــن شهرســتان از 

ــتند. ــور هس ــت کش ــا کیفی ــای ب جنگل ه
همیــن  شــرایط اقلیمــی مناســب باعــث شــده تــا عــده ای بــا 
ــورداری  ــق برخ ــه ح ــود، ب ــرای خ ــی ب ــاده خواه ــدگاه زی دی
دیگــران از ایــن ســرمایه ملــی بــی تفــاوت بــوده و نســبت بــه  
تخریــب مناطــق جنگلــی اقــدام  و برخــی را نیــز بــرای انجــام 

ــد. ــه کنن ــا وسوس ــن تخریب ه ای
شیوه هایشــان بــرای قطــع درختــان هــم جالــب اســت، 
پوســت تنــه درخــت را از پاییــن آن مــی َکننــد تــا کــم کــم 
خشــک شــود و ســپس بــه بهانــه خشــک شــدن آن را قطــع 

کننــد.
ــرس  ــرای زیســتگاه زاگ ــای محکمــی ب ــم زیربن ــا حک بلوط ه
را دارنــد و بیــش از دیگــر درختــان هــم مــورد هجــوم 
ســودجویان هســتند، گاهــی بــه بهانــه قاچــاق چــوب و 
تهیــه زغــال و گاهــی هــم بــرای قطــع آن بــرای شــخم زدن 
زمینــه ای حاشــیه جنــگل و تغییــر کاربــری بــه عنــوان زمیــن 

ــاورزی. کش
موج بازگشت شهرنشینان و افزایش تخریب

ــوند،  ــتاها ش ــه روس ــینان روان ــا شهرنش ــد ت ــث ش ــا باع کرون
بیشــتر آنــان مهاجرانــی بودنــد کــه کار و کاســبی خــود را از 
دســت داده و بــرای امــرار معــاش روانــه زادگاه شــان شــدند.

همیــن برگشــت بــا دســت خالــی باعــث شــد تــا برخــی بــه 
جــان طبیعــت بیافتنــد و روزی از دســت رفتــه خــود را بــه هر 

قیمتــی از عرصه هــای طبیعــی بدســت بیاورنــد.
ــا  ــزداری کرســتان گفــت: ب ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــوروز، وضعیــت  ــا تعطیــالت ن ــا و همزمانــی آن ب شــیوع کرون
بــه وجــود آمــده بــرای کســب و کار و شــرایط اقتصــادی باعث 

ــا تخریــب  جنگل هــا ســرعت گیــرد. شــد ت
ســعدی نقشــبندی بــا بیــان اینکــه تعطیلــی مــرز و کســب و 
کارهــای مرتبــط بــا آن در جوامــع شــهری و روســتایی، باعــث 
ــتاهای  ــوی روس ــه س ــهر ب ــادی از ش ــت زی ــت جمعی برگش
ــزود: همیــن مســاله باعــث شــد  محــل زادگاه خــود شــد، اف
تــا افزایــش جهشــی قیمــت مقطوعــات چوبــی و تولیــد زغــال 
از درختــان بلــوط در نتیجــه افزایــش تقاضــا و قیمــت خریــد 

چــوب را شــاهد باشــیم.
مریــوان ســاالنه بیــش از 900 میلــی متــر بارندگــی را دارد و 
همیــن باعــث شــده تــا محصــوالت باغــی آن خواهــان زیــادی 
ــه  ــور اســت ک ــن محصــوالت انگ ــه ای ــد، از جمل ــته باش داش
ــاال  ــد در واحــد ســطح و ب ــش تولی ســودجویان بخاطــر افزای
بــودن قیمــت آن در بازارهــای عمده فروشــی کالنشــهرها بــه 
عنــوان محصــول ارگانیــک مریــوان، دســت بــه تغییــر کاربری 

ــد. ــی می زنن ــای طبیع عرصه ه
ــن  ــتان در ای ــزداری کردس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
بــاره اضافــه کــرد: دسترســی آســان بــه نهاده هــای مــورد نیــاز 
ــدی و در  ــوالت تولی ــرای محص ــی ب ــهولت بازاریاب ــی و س باغ
نهایــت تفکــر رایــگان بــودن منابــع طبیعــی در بیــن جوامــع 
محلــی موجــب شــده کــه زمینــه  سوءاســتفاده از عرصه هــای 

منابــع طبیعــی بیشــتر شــود.
نقشــبندی بــا بیــان اینکــه زندگــی مــردم و دامــداران 
ــه  گــره خــورده اســت  ــا پوشــش گیاهــی منطق روســتایی ب
ــا توجــه شــکنندگی  ــی  ب ــادآور شــد: در عرصه هــای جنگل ی

ــن  ــی ای ــاص اقلیم ــرایط خ ــی و ش ــتم هایی جنگل اکوسیس
عرصه هــا و محدودیت هایــی ماننــد کاهــش رطوبــت در 
زیــر اشــکوب و عــدم زادآوری جنســی جنگل هــای زاگرســی، 
ــای  ــت ه ــع محدودی ــه رف ــک ب ــود و کم ــع موج ــظ وض حف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــده در اولوی ــاره ش اش
کمبود جنگلبان برای حفاظت

ــتان  ــزداری کردس ــی و آبخی ــع طبیع ــه اداره کل مناب ــر چ اگ
تــالش می کنــد تــا از جنگل هــای زاگــرس در محــدوده ایــن 
اســتان حفاظــت کنــد، امــا کمبــود نیــرو دســت و بالــش را 

بســته اســت.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کردســتان اظهــار داشــت: براســاس اســتاندارد جهانــی بــرای 
ــه  ــد در نظــر گرفت ــان بای ــک جنگلب ــار ی ــزار هکت ــر 10 ه ه
شــود امــا در کشــور مــا بــرای هــر ٧0 تــا 80 هــزار هکتــار از 
عرصه هــای طبیعــی بطــور میانگیــن یــک جنگلبــان داریــم.

پیمــان فتاحــی افــزود: ایــن وضعیــت در کردســتان کمتــر هم 
هســت و بــرای 34٧ هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و یــک هزار 
و 441 هکتــار عرصــه مرتعــی در مجمــوع  59 نفــر در حــال 

ــتند. فعالیت هس
ــی  ــر در شهرســتانهای جنگل ــداد 2٧ نف ــن تع ــت: ازای وی گف
)بانــه، مریــوان، ســروآباد، ســنندج و کامیــاران( تعــداد 2۶ نفــر 
در شهرســتان هــای مرتعــی )دهــگالن، بیجــار، ســقز، قــروه  و 

دیوانــدره( مســتقر هســتند.
یک سوزن به سمن ها

ــرس  ــت زاگ ــاران طبیع ــی همی ــکل تخصص ــل تش مدیرعام
مریــوان تعطیلــی ادارات را در شــدت یافتــن تخریــب هــا در 
کنــار شــیوع کرونــا، موثــر دانســت و گفــت: تخریــب هــا بــه 
حــدی اســت کــه میــزان آن را روز بــه روز مــی تــوان دیــد و 
هــر روز بــه وســعت جنگل هایــی کــه دیگــر درخــت ندارنــد، 

افــزوده مــی شــود.
محمــد نصیــری ســوزنی هــم بــه تشــکل هــا زد و افــزود: در 
ــه انتقــاد بســنده شــده و  حــال حاضــر کار تشــکل ها تنهــا ب
نقــش اطــالع رســانی از عملکــرد مســوولین دارنــد تــا حفاظت 

ــی. ــای طبیع از عرصه ه
وی یــادآور شــد: از آنجــا که تشــکل ها مســوولیتی ندارنــد و از 
ســویی مــردم در شــهرهای کوچــک همدیگــر را می شناســند 
در عمــل هرگونــه اقــدام مقابلــه بــا جنــگل زادیــی از تشــکل ها 

گرفته شــده اســت.
وی از تشــکیل مافیــای روســتایی جنــگل زدایــی در مریــوان 
ــد  ــک شــب، چن ــرض ی ــا در ع ــرد: تنه ــه ک ــر داد و اضاف خب
هکتــار را در روســتاها تخریــب مــی کننــد و از آنجــا کــه بحث 
عشــیره ای همچنــان در روســتاهای مریــوان مطــرح اســت، در 

ــد. بیشــتر تخریب هــا روســتاییان هــوای همدیگــر را دارن
 وی بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت دهیــاران و شــوراهای آبادی 
هــا تاکیــد کــرد و گفــت: در بســیاری از مواقع شــاهد هســتیم 
کــه برخــی روســتاییان بــه بهانــه تکــه زمیــن کوچکــی کــه 
در حاشــیه جنــگل دارنــد زمیــن خواری هــای بزرگــی انجــام 
می دهنــد و جنــگل را بــه زمیــن کشــاورزی بویــژه بــاغ انگــور 

تغییــر کاربــری مــی دهنــد.
ــود  ــی ب ــم از عامل ــودن جرائ ــده نب ــرو و بازدارن ــود نی کمب
ــر  ــه جنــگل خــواری موث کــه نصیــری آن را در دامــن زدن ب

ــت. دانس
وقتی نمک می گندد

مــی گوینــد هــر چــه بگنــدد نمکــش مــی زننــد و حــاال ایــن 
ــتاهای  ــی از روس ــالمی یک ــورای اس ــو ش ــه عض ــت س حکای
مریــوان اســت کــه خــود عامــل تخریــب و تصــرف جنــگل و 

ــده اند. ــی ش ــای طبیع ــه ه عرص
ــت:  ــاره گف ــن ب ــوان در ای ــی مری ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
ــتاهای  ــی از روس ــرف در یک ــب و تص ــزارش تخری ــی گ در پ
جنگلــی مریــوان نیروهــای یــگان حفاظــت از منابــع طبیعــی 
بــه محــل اعــزام شــدند و اقــدام بــه مستندســازی و مختصــات 

ــد. ــرداری کردن ب
شــاهرخ محمــودی افــزود: در بررســی هــای بــه عمــل آمــده و 
تحقیقــات انجــام شــده مشــخص شــد عامــل اصلــی تخریب و 
تصــرف اراضــی ملــی ایــن روســتا ســه نفــر از اعضــای شــورای 
ــا مراجــع  اســالمی روســتا هســتند کــه پــس از هماهنگــی ب

قضایــی حکــم جلــب آنهــا صــادر و دســتگیر  شــدند.
رییــس اداره منابــع طبیعــی مریــوان یــادآور شــد: ایــن افــراد 
بــه دلیــل تعــرض بــه عرصــه هــای منابــع طبیعــی و نقــض 

ــی  ــر شــده و براســاس هماهنگ ــع مه ــررات خل ــن و مق قوانی
ــرای  ــا مراجــع قضایــی اشــد مجــازات ب هــای انجــام شــده ب
ــی  ــا درس عبرت ــد ت ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــراد در نظ ــن اف ای
باشــد بــرای کســانی کــه قصــد تعــرض بــه عرصــه هــای ملــی 

ــد. و طبیعــی را دارن
تالش دولت برای جلوگیری از تخریب

ــطح  ــه س ــد ک ــه دارن ــور توج ــووالن کش ــه مس ــت و هم دول
اهمیــت  و  کنــد  پیــدا  گســترش  جنگل هــا  حفاظتــی 
جنگل هــا بــرای محیــط زیســت کشــور و حیــات جامعــه هــم 

ــت. ــم اس ــیار مه ــور بس ــم در کش ــه، ه در منطق
در  عظیمــی  و  کالن  ســرمایه گذاری های   کشــورمان  در   
حــوزه صنایــع چــوب انجــام شــده و دولــت تســهیالت زیــادی 

ــه ایــن حــوزه پرداخــت کــرده اســت. ب
ــق  ــع از طری ــن صنای ــوب ای ــی از چ ــن بخش ــش از ای ــا پی ت
ــای  ــب طرح ه ــرداری در قال ــره ب ــت چــوب و به واردات، زراع
ــروز  ــه ام ــد ک ــن می ش ــمال تامی ــای ش ــوب از جنگل ه مص
ــه  ــرس ب ــای زاگ ــود، جنگل ه ــای موج ــی محدودیت ه در پ
محــل تاخــت و تــاز ســود جویــان و ســودجویان بــرای قطــع و 

قاچــاق چــوب تبدیــل  شــده اســت.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کرســتان هــم گفــت: 
ــم  ــوان تراک ــتان مری ــد در شهرس ــان می ده ــی ها نش بررس
ــی  ــی جنگل ــرف در اراض ــب و تص ــای دارای تخری محدوده ه
ــی  ــه تازگ ــوده و ب ــی ب ــع قضای ــده در مراج ــه دارای پرون ک
شناســایی شــده، در روســتاهای ســردوش، نــی، گمــاره لنــگ، 

ــت. ــن آوله اس ــی و حس ــر، دره تف ــه ژی ــه، گاگل، ول برقلع
ــه معنــی وجــود نداشــتن  ــا بیــان اینکــه ایــن ب نقشــبندی ب
ــرد:  ــد ک ــب و تصــرف در ســایر روســتاها نیســت، تاکی تخری
ــع  ــدار و مراج ــکاری فرمان ــت و هم ــا جدی ــن اداره کل ب ای
ــای   ــه پرونده ه ــیدگی ب ــکیل و رس ــتان، تش ــی شهرس قضای
ــا حصــول نتیجــه و  ــدون اغمــاض و ت ــب و تصــرف را ب تخری

ــد. ــری می کن ــون پیگی ــال قان اعم
وی افــزود: برخــورد بــا ســودجویان در مریــوان تشــدید شــده 
ــن  ــب صــادر واز ای ــف شــاخص، حکــم جل ــرای 28 متخل و ب

تعــداد 21 نفــر آنــان دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند.
نقشــبندی اظهــار داشــت: ســال گذشــته در کل اســتان یــک 
ــب و تصــرف عرصــه هــای  ــده تخری ــره پرون ــزار و 28٧ فق ه
طبیعــی تشــکیل و 945 هکتــار از اراضــی منابــع طبیعــی این 

اســتان بــا حکــم قضایــی رفــع تصــرف شــد.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــته در مری ــال گذش ــت: س وی گف
ــی  ــار اراض ــتان ۶4 هکت ــی اس ــای جنگل ــن قطب ه مهمتری
ــع تصــرف  ــده  رف ــب  125 فقــره پرون ــع طبیعــی در قال مناب
صــورت گرفــت و  208 فقــره در مرجــع قضایــی شهرســتان 

ــت. ــیدگی اس ــال رس ــوح و در ح مفت
 مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کردســتان اضافه 
کــرد: بــا اعــزام گروهــی از کارشناســان حفاظتــی از مرکز 
اســتان و اســتقرار در اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان بــه عنــوان تیــم پشــتیبان، شناســایی  مناطق 
ــتان  ــب و تصــرف در ســطح شهرس ــار تخری ــد دچ جدی

بــا اســتفاده از ســامانه های ماهــواره ای و حضــور در 
عرصه هــای مــورد شناســایی بــه منظــور راســتی آزمایــی 

تســریع شــده اســت.
جای خالی فرهنگسازی

یکــی از اهالــی روســتاهای اطــراف مریــوان هــم بــا ابــراز 
نگرانــی از اینکــه تخریــب جنــگل، امســال در مقایســه بــا 
پارســال خیلــی بیشــتر شــده و هیــچ کــس هــم جوابگــو 
ــرود  ــش ب ــه پی ــن گون ــر ای ــرد: اگ ــه ک ــت، اضاف نیس
ــان  ــه بیاب ــل ب ــه زودی تبدی ــوان ب ــوط مری جنگلهــای بل

مــی شــود.
او کــه نمــی خواســت نامــش در گــزارش بیایــد، افــزود: 
ایــن در حالــی اســت کــه حیاتــی تریــن بخــش زاگــرس 

همیــن جنــگل هــا هســتند.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــت محیط ــال زیس ــن فع ای
ــود  ــه ش ــالش و هزین ــدازه ت ــر ان ــگل ه ــت از جن حفاظ
ســرمایه گــذاری بــرای آینــده اســت، تاکیــد کــرد: 
ــده  ــی فای ــا ب ــت از جنگل ه ــدون حفاظ ــکاری ب جنگل
اســت و بایــد مــردم را بــرای حفاظــت از جنــگل بــه کار 

ــت. گرف
 او انتقــادی هــم از اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
داشــت و گفــت: بــرای توســعه جنــگل و مراتــع در مراتــع 
چالــه کنــی انجــام می دهنــد کــه ایــن خــود آســیبی بــه 

عرصــه هــای طبیعــی اســت.
ــی  ــع اراض ــع و قم ــه قل ــان اینک ــا بی ــتایی ب ــن روس ای
ــی  ــر بازدارندگ ــان اث متصــرف شــده و بازداشــت متصرف
الزم را نــدارد، یــادآور شــد: بایــد قوانیــن بهتــری در نظــر 
ــتر  ــازی بیش ــگ س ــر آن فرهن ــالوه ب ــود و ع ــه ش گرفت
ــرای  ــی ب ــیج همگان ــه بس ــد ب ــی توان ــی م ــر قانون از ه

ــد. ــک کن ــا کم ــگل ه ــت از جن حفاظ
مسوولیت فراموش شده؛ کسب و کار شکننده

جنــگل زدایــی بــه یــک بحــران جــدی تبدیــل شــده و 
نتیجــه آن بیابــان زایــی اســت، در هــر دقیقــه حــدود 30 
زمیــن فوتبــال از جنگل هــای دنیــا توســط بشــر از بیــن 
ــد و ایــن موضــوع چیــزی نیســت کــه بخواهیــم  می رون

بــه راحتــی از آن بگذریــم.
 هــر شــخص می توانــد بــه عنــوان مســوولیت و وظیفــه 
انســانی خــود در حفــظ و حراســت از جنــگل هــا بکوشــد 

و در کاهــش جنــگل زدایــی تاثیرگــذار باشــد.
کارشناســان عقیــده دارند از جملــه متغیرهــای تاثیرگذار 
ــی از  ــر اســت و دالیل ــت و فق ــی جمعی ــگل زدای ــر جن ب
قبیــل کشــاورزی، دخالــت انســانی، فقــدان برنامــه ریزی 

منطقــه ای از دیگــر عوامــل آن اســت.
بهبــود آگاهــی عمومــی درزمینــه اهمیــت تنــوع زیســتی 
بایــد از نگرانی هــای  امــروز باشــد و بایــد بــا بهــره گیــری 
ــاکن در  ــردم س ــه م ــی ب ــد آموزش ــای کارآم از روش ه
عرصــه هــای جنگلــی در خصــوص اثــرات مخــرب جنگل 
زدایــی اطالعــات کافــی داد تــا بتــوان در حــد امــکان از 
نتایــج بــد و زیانبــار ایــن پدیــده مخــرب جلوگیــری کرد.

حیاط خلوت تخریب جنگل های مریوان

احیای جنگل ها و مراتع در سقز ضروری است
رییـــس اداره منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری ســـقز بـــا 
ـــه تخریـــب منابـــع طبیعـــی در ســـالیان گذشـــته،  اشـــاره ب
ـــا  ـــای جنگل ه ـــعه و احی ـــالح، توس ـــت، اص ـــت: حفاظ گف

ـــت. ـــروری اس ـــیار ض ـــتان بس ـــن شهرس ـــع در ای و مرات
ســـهراب احمـــدی اظهـــار داشـــت: در بازدیـــد از 
ـــی،  ـــورده لوک ـــال، خ ـــالق م ـــاد، قش ـــالم آب ـــتاهای اس روس
ـــف  ـــب و تخل ـــوارد تخری ـــل م ـــگان و قشـــالق پ کچـــل من
را بررســـی و بـــا اهالـــی ایـــن روســـتاها در خصـــوص 
ـــو  ـــت و گ ـــی گف ـــع طبیع ـــه مناب ـــیب ب ـــان آس ـــرر و زی ض

کردیـــم.
ـــرام و  ـــر احت ـــن اســـالم ب ـــن مبی ـــم دی ـــزود: در تعالی وی اف
حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی توصیـــه شـــده و از آنجـــا کـــه 
مصـــرف بـــی رویـــه یـــا همـــان اســـراف بزرگتریـــن معضـــل 
ـــی از  ـــع طبیع ـــب مناب ـــذا تخری ـــت ل ـــی اس ـــع طبیع مناب
ـــت  ـــروف حفاظ ـــه مع ـــر ب ـــن ام ـــوده و مهمتری ـــرات ب منک

ـــت. از آن اس
احمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه نتیجـــه تخریـــب منابـــع 
طبیعـــی در بلنـــد مـــدت قابـــل مشـــاهده و مســـایل و 
مشـــکالت همچـــون ســـیل و رانـــش زمیـــن نتیجـــه 
تخریـــب منابـــع طبیعـــی در ســـالیان گذشـــته بـــوده 

ـــعه  ـــالح، توس ـــت، اص ـــزوم حفاظ ـــرد: ل ـــد ک ـــت، تاکی اس
و احیـــای جنگل هـــا و مراتـــع بســـیار ضـــروری اســـت.

ـــث  ـــادی باع ـــکالت اقتص ـــه مش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــع  ـــان مناب ـــه ج ـــر نیم ـــر پیک ـــرداران ب ـــره ب ـــوم به هج
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد: ب ـــادآور ش ـــت، ی ـــده اس ـــی ش طبیع
ـــی  ـــع محل ـــدی جوام ـــش توانمن ـــا افزای ـــداف م یکـــی از اه
و ایجـــاد مشـــاغل جایگزیـــن دامـــداری نظیـــر تولیـــد 
کـــود ورمـــی کمپوســـت، صنایـــع تبدیلـــی و مشـــاغل 

ـــت. ـــر اس دیگ
 احمـــدی اضافـــه کـــرد: بـــرای آمـــوزش بهره بـــرداران 
از توانمنـــدی هـــای اداره آمـــوزش و ترویـــج مدیریـــت 
ـــازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی  ـــاد کشـــاورزی، س جه
ــقز  ــتان سـ ــزداری شهرسـ ــی و آبخیـ ــع طبیعـ و منابـ

اســـتفاده خواهـــد شـــد.
ــقز از  ــزداری سـ ــی و آبخیـ ــع طبیعـ رییـــس اداره منابـ
مـــردم و عالقمنـــدان بـــه طبیعـــت خواســـت تـــا بـــا 
ــتن  ــت و پیوسـ ــاران طبیعـ ــرح همیـ ــت در طـ عضویـ
ـــظ و  ـــن اداره را در حف ـــی، ای ـــع طبیع ـــواده مناب ـــه خان ب
ـــدار  ـــعه پای ـــتر توس ـــه بس ـــی ک ـــع طبیع ـــت از مناب حراس

اســـت یـــاری کننـــد.
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۱۵۰ روستای کردستان امسال به 
شبکه سراسری گاز متصل می شوند

مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان گفــت: 
روســتای   30٧ و  هــزار  یــک  تاکنــون 
ــد  ــی بهره من ــت گاز طبیع ــتان از نعم اس
شــده اند و امســال نیــز ایــن شــرکت بــرای 
ــزی  ــتا برنامه ری ــه 150 روس ــانی ب گازرس

شــده اســت.
ــرای  ــت: ب ــار داش ــری اظه ــد فعله گ احم
در  روســتا   150 ایــن  بــه  گازرســانی 
اســتان،  یــک هــزار و 500 میلیــارد ریــال 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــار در نظ اعتب
وی اضافــه کــرد: در صــورت رفــع بیمــاری 
ــان  ــا پای ــارات الزم، ت ــا و تامیــن اعتب کرون
ســال 99 تمــام روســتاهای بــاالی 20 
ــه شــبکه  ــن اســتان ب ــت ای ــوار جمعی خان
ــه  ــد ک ــد ش ــل خواهن ــری گاز متص سراس
ــت. ــانی اس ــوزه گازرس ــی در ح ــول بزرگ تح

مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان یــادآور 
شــد: ســال گذشــته بــرای گازرســانی 
ــتان و اتصــال  ــن اس ــتای ای ــه 128 روس ب
آنهــا بــه شــبکه گاز سراســری، یــک هــزار 
ــد. ــام ش ــرمایه گذاری انج ــال س ــارد ری میلی

هــزار   10 تاکنــون  گفــت:  فعله گــری 
در  گازرســانی  کیلومتــر شــبکه  و ٧٧8 
اســتان اجــرا شــده کــه ســه هــزار و 39۶ 
کیلومتــر در بخــش شــهری و هفــت هــزار 
و 382 کیلومتــر نیــز در بخــش روســتایی 

ــت. اس
ــانی  ــه کار گازرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دشــوار  ســخت گذر  روســتاهای  بــه 
بســتر  افــزود:  اســت،  هزینه بــردار  و 
ــی  ــوخت دائم ــن س ــرای تامی ــبی ب مناس
ایــن روســتاها از طریــق اتصــال بــه شــبکه 

گاز ایجــاد شــده اســت.
ــترک در  ــزار مش ــر 534 ه ــال حاض در ح
ــی و  ــاری، صنعت ــی، تج ــای خانگ بخش ه
ــهری  ــت ش ــد جمعی ــی،  100 درص عموم
و 92 درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از 
خدمــات شــرکت گاز کردســتان بهره منــد 

هســتند.

تقویت زیرساخت های آموزش 
و پرورش در مناطق مرزی 

کردستان اولویت است

اجتماعــی  و  امنیتــی  معــاون سیاســی 
ــتای  ــت: در راس ــتان گف ــتاندار کردس اس
رســیدن بــه اهــداف توســعه پایــدار اســتان 
تقویــت زیرســاخت های آمــوزش و پــرورش 
در مناطــق مــرزی و کمتــر توســعه یافتــه 

ــرار دارد. ــت ق ــتان در اولوی کردس
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســنندج، 
ــروه  ــه کارگ ــال در جلس ــین خوش اقب حس
ــه  ــه دو جانب ــرای تفاهم نام ــی اج تخصص
وزارت کشــور و آمــوزش و پــرورش در 
ــی و  ــی امنیت ــاون سیاس ــر مع ــل دفت مح
اجتماعــی اســتانداری کردســتان بــا بیــان 
ــار داشــت: همــکاری در  ــب اظه ــن مطل ای
جهــت  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری 
توســعه و تجهیــز فضاهــای آمــوزش و 
پــرورش، ســوق دادن بخشــی از درآمدهای 
و  خصوصــی  شــرکت های  و  بانک هــا 
دولتــی بــه آمــوزش و پــرورش، توجــه 
ــتان از  ــیه اس ــرزی و حاش ــق م ــه مناط ب

ــت. ــه اس ــم نام ــداف تفاه ــن اه مهمتری
وی افــزود: تقویــت مشــارکت های مردمــی 
ــوزش و  ــای آم ــت از برنامه ه ــت حمای جه
پــرورش، همــکاری فرمانــداران و دهیــاران 
و شــهرداری ها در تحقــق برنامــه هــا و 
نیــز و همــکاری دفتــر اموراجتماعــی و 
دفتــر امــور شــوراهای اســالمی شــهرو 
روســتا و ســازمان شــهرداری ها و امــور 
اتبــاع و مهاجریــن خارجــی بــرای اجرایــی 
آن  مــوارد  دیگــر  از  تفاهم نامــه  شــدن 

اســت.
ضمــن  خــود  ســخنان  ادامــه  در  وی 
ــرورش در  ــوزش و پ ــش آم ــر نق ــد ب تاکی
ــه  ــارکت هم ــور، مش ــعه کش ــیر توس مس
ــتان در  ــی اس ــی متول ــتگاه های اجرای دس
اجــرای دقیــق ایــن تفاهم نامــه را ضــروری 

ــت. دانس
ــه  ــزوم توج ــر ل ــاره ب ــا اش ــال ب خوش اقب
ــه تقویــت مــدارس شــبانه روزی مناطــق  ب
ــه  ــعه یافت ــر توس ــرزی و کمت ــروم م مح
روســتایی همچنیــن خواســتار اجــرای 
بــه  مربــوط  تفاهم نامــه   5 و   4 بنــد 
ــردر  ــوزان دخت ــش آم ــوزش دان ــزوم آم ل
مناطــق روســتایی و مناطــق مــرزی و کــم 

ــد. ــوردار ش برخ
اجتماعــی  و  امنیتــی  معــاون سیاســی 
اســتاندار کردســتان تصریــح کــرد: در 
ــتی  ــرورش بایس ــوزش و پ ــتا آم ــن راس ای
طرح هــای مــورد نیــاز اســتان مربــوط بــه 
تفاهــم نامــه را ارائــه و از طریــق اعتبــارات 
کاهــش آســیب های اجتماعــی اســتانداری 
ــه خصــوص در شهرســتان های ســروآباد  ب
ــد. ــی کن ــات را اجرای ــن مصوب ــوان ای و مری

خوش اقبــال در پایــان گفــت: در ســال 9٧ 
از محــل اعتبــارات کاهــش آســیب های 
مبلــغ  یافتــه  تخصیــص  اجتماعــی 
تومــان جهــت تجهیــز و  4.۶ میلیــارد 
هوشمندســازی مدارس حاشــیه و در ســال 
98 نیــز از همــان محــل مبلــغ دو میلیــارد 
هنرســتان های  تجهیــز  جهــت  تومــان 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــه ای ب ــی و حرف فن

ــت. ــه اس ــاص یافت ــتان اختص اس

تثبیت مالکیت اراضی ملی اولویت 
راه و شهرسازی کردستان است

مدیرکل راه و شهرســازی کردســتان گفت: 
تثبیــت مالکیــت، ســنددار کــردن اراضــی 
ملــی و تبدیــل اســناد دفترچــه ای بــه تــک 
اولویت هــای راه و شهرســازی  از  بــرگ 

کردســتان اســت.
محمدصدیــق ثابتــی  اظهــار داشــت: 
حفاظــت از اراضــی ملــی ازجملــه کارهایی 
در  گذشــته  ســال های  در  کــه  اســت 
دســتور کار بوده و اقدامات بســیار مناســب 
ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــی نی ــور توجه و درخ

وی بــا بیــان اینکــه 550 فقــره ســند 
دفترچــه ای ســال گذشــته بــه صــورت تک 
ــزود: در ســال پیــش  ــه شــد، اف ــرگ ارائ ب
رو، حفاظــت از اراضــی بــا جدیــت تمــام و 
بــا هماهنگــی دســتگاه محتــرم قضایــی و 

نیــروی انتظامــی ادامــه خواهــد یافــت.
ثابتــی بــا اشــاره بــه ســند دار کــردن 513 
هکتــار از اراضــی ملــی شــامل 491 هکتــار 
ــار  ــم و 22 هکت ــی داخــل حری اراضــی مل
اراضــی خــارج از حریــم در ســال گذشــته، 
تاکیــد کــرد: ســنددار کــردن اراضــی ملــی 
ــت  ــت مالکی ــور تثبی ــه منظ ــتان ب در اس
افــراد  تعــرض  از  دولــت و جلوگیــری 

ــود. ــد ب ــت خواه ســودجو در اولوی

توسعه صادارات راهکار حفظ 
اشتغال در کردستان است

ــادی و  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
توســعه منابــع اســتاندار کردســتان 
ــن  ــت: توســعه صــادرات از مهمتری گف
ــرایط  ــتغال در ش ــظ اش ــای حف راه ه
کاهــش  و  کرونــا  شــیوع  از  ناشــی 

ــت. ــی اس ــای داخل تقاض
خالــد جعفــری روز دوشــنبه در جلســه 
ویدئــو کنفرانــس بــا معــاون اقتصــادی 
در  داشــت:  اظهــار  کشــور  وزیــر 
شــرایط فعلــی کشــور، حفــظ اشــتغال 
مهمتریــن برنامــه ای اســت کــه بایــد 
داشــته باشــیم و در ایــن راه مهمتریــن 
مولفــه، تامیــن ســرمایه در گــردش 

ــت. ــدی اس ــای تولی واحده
وی اضافــه کــرد: بــه غیــر از خــط 
ــده از  ــیب دی ــای آس ــاری واحده اعتب
کرونــا الزم اســت خــط هــای اعتبــاری 
ــز  ــا نی ــه ســایر واحده ــرای کمــک ب ب

ــود. ــاد ش ایج
جعفــری دومیــن راه حفــظ اشــتغال را 
توســعه صــادرات اعــام کــرد و افــزود: 
تحریــک  نیازمنــد  اشــتغال  حفــظ 
ــی  ــرایط فعل ــا در ش ــت ام ــا اس تقاض
ــه  ــش یافت ــی کاه ــای داخل ــه تقاض ک
بایــد تــاش کنیــم صــادرات را توســعه 
ــا  ــود ب ــق نش ــر محق ــه اگ ــم ک دهی
ــش  ــه کاه ــد و در نتیج ــش تولی کاه

ــود. ــم ب ــه خواهی ــتغال مواج اش
نامــه  آییــن  ابــاغ  تســریع  وی 
ــا و تســهیات تبصــره  تســهیات کرون
۱۸ ملــی را خواســتار شــد گفــت: 
بازپرداخــت  اســت  الزم  همچنیــن 
ــتایی  ــدار روس ــتغال پای ــهیات اش تس
بــه صنــدوق  بازگشــت  بــه جــای 
چرخــه  در  دوبــاره  ملــی،  توســعه 
بگیــرد. قــرار  تســهیات  پرداخــت 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
یــاداور  اســتاندار  منابــع  توســعه  و 
ــای  ــودن مرزه ــم بســته ب شــد: علیرغ
کشــور، مــرز باشــماق مریــوان بــاز 
ــرز  ــن م ــادرات از ای ــم ص ــوده و حج ب
در فروردیــن ۹۹ نســبت بــه مــدت 
درصــد    ۵۶ قبــل  ســال  مشــابه 
افزایــش داشــته و  مــرز ســیرانبند بانــه 

ــت. ــده اس ــایی ش ــز بازگش نی
وی بــا یــادآوری اینکــه اقالــه واحدهای 
در تملــک بانــک هــا بــه صــورت 
اقســاطی ممنــوع شــده، خواســتار رفــع 
ایــن ممنوعیــت در راســتای بازگشــت 
ــه چرخــه تولیــد شــد. ایــن واحدهــا ب

خبرخبر هنرمندان سقز پیشرو تولید محتوای اثربخش در ایام کرونا

پایـــگاه خبـــری هـــاواری کوردســـتان 
ـــط  ـــانه برخ ـــوان رس ـــه عن ـــقز ب در س
ـــاوار  ـــی ه ـــانه ای تبلیغات ـــه رس مجموع
در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی 
خـــود پـــس از  شـــیوع ویـــروس 
ـــن  ـــدازی اولی ـــه راه ان ـــدام ب ـــا اق کرون
ـــقز  ـــتان س ـــی شهرس ـــون اینترنت تلویزی

بـــا نـــام آنتـــی ویـــروس نمـــود.  
ایـــن فعالیـــت رســـانه ای در مناطـــق 
کردنشـــین کشـــور بازتـــاب مثبتـــی 
ـــالع  ـــز در اط ـــت و نی ـــراه داش ـــه هم ب
ـــام  ـــه ای در ای ـــت و حرف ـــانی درس رس

کرونـــا اثربخـــش باشـــد.
ـــد  ـــی از احم ـــت کوتاه ـــه یادداش در ادام
ــری  ــگاه خبـ ــردبیر پایـ ــیدی سـ رشـ
ـــده  ـــه کنن ـــتان و تهی ـــاواری کوردس ه
ایـــن مجموعـــه از نظـــر خواننـــدگان 

ـــذرد: ـــی گ ـــرم م محت
ــت  ــا محوریـ ــروس بـ ــی ویـ ــه آنتـ 1 - برنامـ
آشـــنایی بیشـــتر مـــردم بـــا مســـائل و 
ـــردم  ـــی م ـــی بخش ـــره و آگاه ـــکالت روزم مش
ــروع  ــای اول شـ ــروس از روزهـ ــن ویـ ــه ایـ بـ
ویـــروس کرونـــا اســـتارت خـــورد کـــه بـــه 
ــیم و  ــردم باشـ ــا مـ ــم بـ ــی بتوانیـ صورتهایـ
بتوانیـــم شـــیوه هـــای آموزشـــی و راهکارهـــا 
ـــا  ـــه ه ـــه خان ـــز ب ـــان طن ـــا زب ـــکالت را ب و مش
ببریـــم ، بـــا توجـــه بـــه وســـعت خبرهـــای 
ــری  ــر روز خبـ ــه هـ ــروس و اینکـ ــا ویـ کرونـ
ناخوشـــایند از طریـــق فضـــای مجـــازی بـــه 
تـــک تـــک افـــراد ســـرایت میکـــرد و باعـــث 
ـــا  ـــن فض ـــد ، ای ـــردم میش ـــی م ـــره و نگران دله
احتیـــاج بـــه آرام ســـازی داشـــت ، کـــه بـــا 
همدلـــی دوســـتان وهمفکـــری ایـــده راه 

ــورد . ــتارت خـ ــدازی ایـــن کار اسـ انـ
2 - تولیـــد کننـــده کار شـــخص خـــودم بـــه 
ـــری  ـــگاه خب ـــردبیر پای ـــگار و س ـــوان خبرن عن
کارگردانـــی  بـــا  و  کوردســـتان  هـــاواری 
ــای  ــقز آقـ ــتان سـ ــر شهرسـ ــد فاخـ هنرمنـ
حامـــد جوشـــنی اســـت کـــه جمعـــی از 
ــم  ــون ابراهیـ ــتان همچـ ــدان شهرسـ هنرمنـ
ـــی  ـــال امین ـــرزی ، نازی ـــد فرام ـــراخ ، امی روز ف
، ســـاریه امینـــی ، هـــاوری رضایـــی ، وریـــا 
شـــاکری ، غریبـــه حســـن پـــور و چنـــد 
بازیگـــر خردســـال در روزهـــای اول اســـتارت 
خـــورد و تاکنـــون توانســـته ایـــم بخشـــهای 
متفاوتـــی را تهیـــه و تدویـــن کنیـــم ، تیـــم 
ـــی  ـــکاری عزیزان ـــا هم ـــروس ب ـــی وی کاری آنت
دیگـــر همچـــون آقایـــان عبـــاس ســـهرابی ، 
ـــروین  ـــدی و ش ـــن عب ـــی ، آروی ـــیر دارای اردش
دارایـــی مشـــغول بـــه کار اســـت و در آینـــده 
ـــم در  ـــر ه ـــی دیگ ـــران و هنرمندان ـــم از بازیگ ه

ـــد . ـــی آی ـــل م ـــه عم ـــوت ب ـــروس دع ـــی وی آنت
ـــا  ـــا ج ـــکاری ادارات و ارگانه ـــث هم 3 - در بح
ــای  ــژه از حمایتهـ ــیار ویـ ــورت بسـ دارد بصـ
ـــتان  ـــالمی اس ـــات اس ـــازمان تبلیغ ـــرکل س مدی
، حـــوزه هنـــری اســـتان ، شـــخص ریاســـت 
ـــر و تشـــکر  ـــات اســـالمی ســـقز تقدی اداره تبلیغ
ـــه  ـــات و اختیاراتـــی کـــه ب ـــا امکان کنـــم چـــون ب
ـــا را  ـــن کاره ـــد ای ـــد تابتوانن ـــم داده ش ـــن تی ای
ـــوی  ـــژه معن ـــیار وی ـــت بس ـــد حمای ـــد کنن تولی
کـــرده انـــد ،ضمنـــا از حمایتهـــای فرمانـــدار 
ـــارزه  ـــتاد مب ـــس س ـــوان رئی ـــقز بعن ـــرم س محت
ـــی از  ـــون یک ـــم چ ـــی کن ـــکر م ـــا تش ـــا کرون ب
ـــای  ـــد کاره ـــی ایشـــان تولی ـــای اصل ـــه ه دغدغ
ـــود  ـــهروندان ب ـــرای ش ـــی ب ـــوا و آموزش پرمحت
،  کلیـــه هزینـــه هـــا و پشـــتوانه مالـــی تـــا 
ـــان  ـــی پوی ـــون تبلیغات ـــده  کان ـــر عه ـــون ب کن
ـــاواری  ـــری ه ـــگاه خب ـــوی پای ـــوده و کاراز س ب

ـــت . ـــده اس ـــر ش ـــتان منتش کوردس
ــر  ــم در کمتـ ــته ایـ ــا توانسـ ــون مـ 4 - تاکنـ
از یـــک مـــاه 3۶ آیتـــم تولیـــد کنیـــم کـــه 
ــه  ــون رادیوگلـ ــای همچـ ــه هـ ــامل برنامـ شـ
یـــی ، نمایـــش طنـــز ، گـــزارش خیابانـــی ، 
مصاحبـــه ، گفتگـــو و مســـابقه بـــوده اســـت .

5 - باتوجـــه بـــه فضـــای حاکـــم بـــر شـــهر 
و خبرهـــای بســـیار ناگـــوار از فـــوت و آمـــار 
ـــن کار  ـــروردگار از ای ـــکرانه پ ـــه ش ـــان ب مبتالی
اســـتقبال خوبـــی شـــده اســـت و امیدواریـــم 
ـــه  ـــتا برنام ـــن راس ـــده در همی ـــم در آین بتوانی

هـــای گوناگونـــی را تولیـــد کنیـــم .
ــق  ــر روز از طریـ ــه هـ ــاس اینکـ ــر اسـ ۶ - بـ
ــات و  ــا ، اطالعـ ــار هـ ــازی اخبـ ــای مجـ فضـ
آمارهـــای بســـیار زیـــادی بـــه خانـــواده هـــا 
ـــیب  ـــه ای آس ـــه گون ـــن ب ـــد و ای ـــق میش تزری
اجتماعـــی بـــود و افـــکار عمومـــی مـــردم را 
تخریـــب میکـــرد یـــا بـــه شـــیوه ای باعـــث 
ــکاری  ــا همـ ــد ، بـ ــی میشـ ــره و نگرانـ دلهـ
عزیـــزان تیـــم آیتمـــه هـــای طنـــز تولیـــد و 
ـــم  ـــری ه ـــای دیگ ـــه ه ـــتا برنام ـــن راس در هیم
ــی  ــو و حتـ ــه و گفتگـ ــوص مصاحبـ در خصـ
موســـیقی و مولـــودی هـــم تولیـــد و پخـــش 

شـــده اســـت .
ــتر از 15  ــه  بیشـ ــن برنامـ ــد ایـ ٧ - در تولیـ
ــتقیم  ــر مسـ ــتقیم و غیـ ــورت مسـ ــر بصـ نفـ
ـــدا در  ـــد خ ـــه امی ـــتند و ب ـــکار هس ـــغول ب مش
ـــه  ـــم برنام ـــده ه ـــای آین ـــاه ه ـــاه رمضـــان و م م
ــای  ــانه هـ ــد و در رسـ ــری تولیـ ــای دیگـ هـ

فضـــای مجـــازی پخـــش خواهیـــم کـــرد .
در پایـــان از همـــکاری و همدلـــی برخـــی از 
ـــقز در پوشـــش  ـــتان س ـــانه شهرس اصحـــاب رس
ــازی  ــا و پخـــش در فضـــای مجـ ایـــن کارهـ

ـــم. ـــکر میکن تش

سریال ُکردی زارا به طور آنالین از سایت بانتا فیلم پخش می شود

ســـحر مالیـــی: ســـریال »زارا« نخســـتین ســـریال 
پیـــام  ســـید  کارگردانـــی  بـــه  ُکـــردی  مســـتقل 
ـــت  ـــنندج از بیس ـــوان س ـــازان ج ـــم س ـــینی از فیل حس
ـــا  ـــایت بانت ـــر روی س ـــن ب ـــور آنالی ـــه ط ـــت ب اردیبهش

فیلـــم نمایـــش داده می شـــود.
کارگـــران، تهیـــه کننـــده و نویســـنده ســـریال »زارا« 
ـــت:  ـــار داش ـــگاران اظه ـــع خبرن ـــنبه در جم روز پنجش

نخســـتین  زارا  ســـریال 
ســـریال عاشـــقانه ُکـــردی 
طـــور  بـــه  کـــه  بـــوده 
ــهور  ــان مشـ ــتقل از رمـ مسـ
محمـــد قاضـــی نویســـنده 
و مترجـــم بـــزرگ کـــورد 

اقتبـــاس شـــده اســـت.
ــا  ــینی بـ ــام حسـ ــید پیـ سـ
ایـــن  اینکـــه  بـــا  اشـــاره 
شـــرکت  محصـــول  فیلـــم 
ـــت،  ـــت اس ـــم حقیق ـــا فیل پری
ــا  ــرکت بـ ــن شـ ــزود: ایـ افـ
ــم  ــا فیلـ ــاری بانتـ ــام تجـ نـ
زمینـــه  در   95 ســـال  در 
تلـــه  مســـتند،  فیلم هـــای 
فیلـــم  و  ســـریال  فیلـــم، 
کوتـــاه شـــروع بـــه فعالیـــت 
کـــرده کـــه بیشـــتر حامـــی 
ســـینمای  فیلم هـــای 

کـــردی و تئاتـــر اســـت.
وی هـــدف از ســـاخت ایـــن 
بـــه  توجـــه  را  ســـریال 
و  رســـم  و  آدب  فرهنـــگ، 
ــد  ــردی  خوانـ ــومات کـ رسـ
ــازنده  ــل سـ ــت: عوامـ و گفـ
ــر  ٧0 نفـ ــکل از  ــم متشـ فیلـ
هســـتند کـــه بـــدون هیـــچ 
گونـــه اسپانســـر و حامـــی 
بـــه طـــور کامـــال خصوصـــی 
و زیـــر نظـــر شـــرکت پریـــا 

ــت. ــده اسـ ــاخته شـ ــت سـ ــم حقیقـ فیلـ
حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه بیشـــتر بازیگـــران ایـــن 
ســـنندج  شـــهر  بومـــی  بازیگـــران  از  مجموعـــه 
ــی  ــران اصلـ ــی از بازیگـ ــرد: یکـ ــه کـ ــتند، اضافـ هسـ
ــری  ــان از مجـ ــان جـ ــن رحمـ ــریال ئه ویـ ــن سـ ایـ
ــتان  ــم کردسـ ــر در اقلیـ ــهر هولیـ ــهور شـ ــای مشـ هـ

عـــراق بـــوده کـــه در ایـــن فیلـــم بـــه ایفـــای نقـــش 
ــت. ــه اسـ پرداختـ

ــن  ــریال آنالیـ ــن سـ ــه ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی  بـ
کـــردی در روســـتای گرمـــاش از توابـــع شهرســـتان 
ســـنندج ســـاخته شـــده و تصویـــر بـــرداری آن ســـه 
ـــریال  ـــن س ـــد: ای ـــادآور ش ـــد، ی ـــول انجامی ـــه ط ـــاه ب م
ـــی  ـــس فارس ـــر نوی ـــا زی ـــن و ب ـــور آنالی ـــه ط ـــردی ب ک
در تمـــام شـــهرهای ایـــران نمایـــش داده می شـــود.

کارگـــران، تهیـــه کننـــده و نویســـنده فیلـــم  زارا 
ــمت 35  ــریال در 25 قسـ ــن سـ ــت: ایـ ــار داشـ اظهـ
20 اردیبهشـــت  دقیقـــه ای ســـاخته شـــده کـــه از 
ــن نمایـــش  ــور آنالیـ ــه طـ ــای زوج بـ ــاه در روزهـ مـ

می شـــود. داده  اینترنتـــی 
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فیلـــم زارا بـــا 
هماهنگـــی پلیـــس فتـــا و دادگســـتری و بـــا مجـــوز 
تنهـــا  کردســـتان  اســـالمی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ 
ــم  ــا فیلـ ــایت بانتـ ــر روی سـ ــن بـ ــور آنالیـ ــه طـ بـ
نمایـــش داده می شـــود، افـــزود: رعایـــت نکـــردن 
قوانیـــن کپـــی رایـــت، بـــه صرفـــه نبـــودن شـــرایط 
اقتصـــادی و گـــران بـــودن قیمـــت دی وی دی از 
ـــت  ـــریال در فهرس ـــن س ـــه ای ـــود ک ـــی ب ـــه دالیل جمل

نمایـــش خانگـــی گنجانـــده نشـــد. فیلم هـــای 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن فیلـــم عاشـــقانه و 
ــون  ــی و مجنـ ــتان لیلـ ــد داسـ ــخ هماننـ ــی تلـ وصالـ
و شـــیرین فرهـــاد نمایـــش داده مـــی شـــود، گفـــت: 
زارا دختـــر یـــک تاجـــر بـــوده کـــه بـــرای زندگـــی 
ــر  ــا پسـ ــد و در آنجـ ــرت می کنـ ــتا مهاجـ ــه روسـ بـ
چوپـــان روســـتایی عاشـــق او می شـــود و ســـپس 
داســـتان تلـــخ و ســـیاه عاشـــقانه ای در ایـــن فیلـــم 

رقـــم می خـــورد.
کارگـــردان ســـریال زارا یـــادآور شـــد: چشـــم انـــداز 
ــاخت  ــده، سـ ــم در آینـ ــا فیلـ ــه و بانتـ ــن مجموعـ ایـ
ــایی  ــور شناسـ ــه منظـ ــردی بـ ــای کـ ــر فیلم هـ دیگـ
و توجـــه بیشـــتر بـــه فرهنـــگ مردمـــان ُکـــرد بـــوده 
ــه  ــم بـ ــورها هـ ــر کشـ ــای دیگـ ــم ُکردهـ و امیدواریـ

ــد. ــم بپیوندنـ ــن فیلـ ــان ایـ ــع مخاطبـ جمـ


