
ــا  ــم از طبیعــی ی ــی اع ــوع هــر بحران ــه ســوران ،  وق ــه نام هفت
غیر طبیعــی در هــر جامعــه ای، پیامدهــای مختلفــی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. برخــی از ایــن پیامد هــا بــه حیــن 
بحــران بر می گــردد، امــا بخــش مهمــی از آنهــا پــس از آن 
ــه  ــا توج ــه آنه ــر ب ــوال کمت ــه معم ــد ک ــان می ده ــود را نش خ
می شــود. از جملــه ایــن بحران هــای غیرطبیعــی، جنگ هــا 
ــود و  ــد ب ــوده و خواه ــوس ب ــر مأن ــخ بش ــا تاری ــه ب ــتند ک هس
همــه مــردم بــه شــکلی درگیــر آن خواهنــد بــود و از پیامد هــاي 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــوان این گون ــاید بت ــد. ش ــر می پذیرن آن تأثی
ــراد  ــی اف ــف زندگ ــب مختل ــر جوان ــف ب ــا در ادوار مختل جنگ ه
تأثیــرات منفــی می گذارنــد و از لحــاظ اجتماعــی، روانــی، 
ــر،  ــای دیگ ــیاری از جنبه ه ــناختی و بس ــادی، ش ــردی، اقتص ف

افــراد را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه می کننــد.

 پیامد هــای منفــی ناشــی از جنــگ در بســیاری از مــوارد ماننــد 
ــده  ــون دی ــت، چ ــخص اس ــه مش ــرای هم ــا ب ــب زیربنا ه تخری
می شــود؛ امــا یکــی از بخش هــای ســامتی کــه شــدیدا از 
جنــگ متأثــر می شــود، ســامت اجتماعــی و روانــی اســت کــه 
ــن مســئله ســبب شــده  ــوده و ای ــان ب ــرات آن پنه متأســفانه اث
افــراد از ایــن ناحیــه صدمــه ببیننــد. مهم تریــن اثــرات روانــی- 
اجتماعــی جنــگ عبارت انــد از : انــواع اســترس های فــردی 
و جمعــی )اختــال پــس از حادثــه(، بیماری هــای روانــی و 
شــخصیتی، اضطــراب، افســردگی، افزایــش تمایــل بــه خشــونت 
در جامعــه، گســترش روحیــه انتقام جویــی، رشــد انحصارطلبــی 
ــرس و  ــی، ت ــی و مصلحت ــگ توجیه ــد فرهن ــی، رش و بی عدالت
ــردی،  ــی و ف ــای گروه ــار ها و تنش ه ــد فش ــادی، رش بی اعتم
آســیب های  بــه  گرایــش  خانــواده،  کارکرد هــای  تخریــب 
ــدف  ــا ه ــده و ب ــی واردش ــار های روان ــل فش ــه دلی ــی ب اجتماع
ــه در  ــرادی ک ــواده اف ــوال خان ــار ها و... . معم ــن فش ــش ای کاه
جنــگ مجــروح یــا کشــته می شــوند، حتــی بعــد از جنــگ نیــز 
ــائل  ــد و مس ــار بیاین ــع کن ــن وقای ــا ای ــد ب ــت نتوانن ــن اس ممک
ــد  ــران معتقدن ــی از صاحب نظ ــد. برخ ــه مي کنن ــی را تجرب تلخ
جنگ هــا عاملــی مؤثــر و مهــم در ابتــای افــراد بــه انــواع 
اختــاالت روانــی و اســترس های پــس از ایــن بحــران هســتند. 
گرچــه جنگ هــا در برخــی از زمینه هــا پیشــرفت هایی را در 
تجهیــزات جنگــی و دفاعــی بــرای کشــور های درگیــر جنــگ بــه 
دنبــال خواهنــد داشــت، ولــی معمــوال حــوزه ســامت اجتماعــی 

ــه خواهــد کــرد.  ــرات منفــی آن را بیشــتر تجرب ــی تأثی و روان

ــردان  ــان و م ــودکان، ســالمندان، زن ــر ک ــا ب ــرات آنه گرچــه تأثی
ــت  ــی تح ــردم به نوع ــه م ــی هم ــت، ول ــان نیس ــه یکس همیش
ــه  ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــتند. کودک ــا هس ــن پیامده ــر ای تأثی
ــدر  ــدر خــود را در جنــگ از دســت داده و در زندگــی رابطــه پ پ
ــات  ــم خدم ــدر ه ــر چق ــد؛ ه ــرده باش ــه نک ــدی را تجرب و فرزن
ــدر و  ــی پ ــای خال ــاز ج ــم، ب ــودک بدهی ــن ک ــه ای ــات ب و امکان
محبــت پــدر و چتــر حمایــت او را نخواهــد گرفــت. یــا زنــی کــه 
ــور.  ــز همین ط ــد نی ــت داده باش ــگ از دس ــوهرش را در جن ش

بخشــی از ایــن زنــان خیلــی  جاهــا احســاس تنهایــی می کننــد 
زندگــی  در  را  مختلفــی  فشــار های  می شــوند  مجبــور  و 
ــه  ــاید تجرب ــود، ش ــده ب ــان زن ــر همسرش ــه اگ ــد ک ــه کنن تجرب
ــواده ای کــه بیمــار  ــد. خان ــه می کردن ــا کمتــر تجرب ــد ی نمی کردن

ــاص  ــکات خ ــز مش ــگ دارد نی ــی از جن ــاب و روان ناش اعص
ــت  ــم از آن صحب ــم، نمی توانی ــه نکنی ــا تجرب ــه ت ــود را دارد ک خ
کنیــم. بــه همیــن دلیــل ضــروری اســت تــا رویکردهــای 
بنیــاد  برنامه هــای  تمــام  در  روانــی  و  اجتماعــی  ســامت 
ــات  ــور اقدام ــود. همین ط ــت ش ــران تقوی ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــه نظــر  ــاد ســامت ضــروری ب ــن ابع ــت ای ــرای تقوی ــری ب دیگ
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــه از آنه ــد ک  می رس
خانواده محور کــردن  رویکــرد  ارتقــای  و  تقویــت  لــزوم   -

ایثارگــری جامعــه  در  برنامه هــا 
- برنامه ریــزی بــرای تلفیــق بــا جامعــه و پرهیــز از ایزوله کــردن 

ــگاه جزیره ای و ن
- همــه خدمــات را بــه پرداخــت پــول خاصــه نکنیــد؛ شناســایی 
ایــن  از  اســتفاده  و  ارتبــاط  برقــراری  امــکان  و  ظرفیت هــا 
ظرفیت هــا در بســیاری از مواقــع بســیار اثرگذارتــر از ارائــه 
 مســتقیم و مســتمر پول اســت. افراد و فرزندانشــان را قوی کنید
- بــا توجــه بــه شــرایط ســنی ایــن افــراد و خانواده هــا و 
افزایــش ســالمندان تحــت پوشــش، نیازمنــد برنامه ریــزی 
قــوی بــرای ایــن عزیــزان هســتیم/ تقویــت رویکرد هــای 
محله محــوری و تلفیــق اجتماعــی/- لــزوم توجــه بــه پیشــگیری 
ــاد و  ــش بنی ــت پوش ــه تح ــی در جامع ــیب های اجتماع از آس
ــیب های  ــت آس ــی وضعی ــتمر از چگونگ ــای مس ــه گزارش ه تهی
اجتماعــی شــایع و در حــال شــیوع ایــن افــراد )واقع بیــن 
باشــیم، منکــر آســیب های اجتماعــی در ایــن جامعــه نخواهیــم 
بــود. حتــی تعــداد کــم آســیب های اجتماعــی در ایــن جامعــه، 
ــری ــه ایثارگ ــامت در جامع ــرد س ــت(/تقویت رویک ــاد اس  زی
بــرای  مــورد«  »مدیریــت  قالــب  در  پرونده هــا  تشــکیل   -
نیاز هــای  و  حــاد  شــرایط  دارای  خانواده هــای  و  افــراد 
آســیب دیده  و  آســیب  معــرض  در  افــراد  و  خــاص 
ــه  ــا، ارائ ــایی نیاز ه ــا مدیریــت بهتــری در شناس ــی ت اجتماع
گیــرد صــورت  بیشــتری  و  بهتــر  هماهنگــی  و   خدمــات 
توجــه  بــا  خدمــات  ارائــه  بــه  توجــه  لــزوم   -
ایثارگــری جامعــه  فرهنگــی  تفاوت هــای   بــه 

و... .
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای انقــاب اســامی و 
ــد،  ــداکاری کردن ــران ف ــاع از ای ــرای دف ــه ب ــی ک ــه ایثارگران هم
فرامــوش نکنیــم کــه تقویــت خدمــات اجتماعــی و روانــی یکــی 
از  حادثه دیــده  افــراد  خانواده هــای  و  جامعــه  از ضروریــات 

جنــگ  اســت.
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خسارت های روحی روانی جنگ به مراتب بیشتر از اقتصادی است
ــیوع  ــاه از ش ــت م ــدود هف ــوران؛ ح ــه س ــه نام هفت
ویــروس کرونــا در کشــور مــی گــذرد و ایــن ویــروس 
ــار  ــا کــردن بیــش از چه ــا مبت ــون ب ــا کن منحــوس ت
ــدود  ــفانه ح ــان، متأس ــم میهن ــر از ه ــزار نف ــد ه ص
ــیاری از  ــه بس ــه البت ــر را ک ــزار نف ــج ه ــت و پن بیس
ــرگ  ــه کام م ــد ب ــته ان ــه ای داش ــاری زمین ــا بیم آنه
ــده  ــان ناخوان ــون میهم ــا همچ ــت. کرون ــانده اس کش
ــورش  ــه از حض ــب خان ــه صاح ــر چ ــه ه ــت ک ای اس
ــی  ــان نم ــوش نش ــد و روی خ ــی کن ــی م ــرش روی ت
دهــد ظاهــرًا حــاال حاالهــا قصــد رفتــن نداشــته و ایــن 
روزهــا زندگــی بســیاری از هموطنــان و اطرافیانشــان 
را تحــت تأثیــر قــرار داده و حــوزه درمانــی و بهداشــتی 
کشــور را بــه شــدت درگیــر کــرده و همــه روزه حجــم 
را چــه در فضــای  و اطاعــات  اخبــار  از  بســیاری 
مجــازی و رســانه هــا و چــه در روابــط چهــره بــه چهــره 
و مــراودات روزانــه مــردم بــه خــود اختصــاص داده و 
محدودیــت هایــی در روابــط اجتماعــی مــردم تحــت 
عنــوان و واژه نامأنــوس »فاصلــه گــذاری اجتماعــی« 

ایجــاد کــرده اســت. 
کرونــا برهــه ای از تاریــخ جهــان را بــرش زده و بــه نام 
خــود ثبــت کــرد؛ برهــه ای کــه اتفاقــات رخ داده در آن 
را نــه قبــل از آن دیــده بودیــم و نــه شــاید بعــدًا نظیــر 
آن را خواهیــم دیــد. تعطیلــی هــا و محدودیــت هایــی 
کــه کرونــا در تجمعــات و مراســمات ملــی و مذهبــی 
ــود.  ــابقه ب ــی س ــخ ب ــول تاری ــود آورد در ط ــه وج ب
ــل ســرزدن  ــاه قب ــد م ــن چن ــا همی ــه ت ــی ک رفتارهای
ــوه  آنهــا از اکثریــت افــراد جامعــه بســیار عجیــب جل
ــادی شــده  ــان ع ــرای مــردم چن ــرد امــروزه ب مــی ک
ــه  ــا متعجــب مــی شــویم؛ ب ــدادن آنه ــه از انجــام ن ک
عنــوان مثــال امــروزه اگــر کســی در کوچــه و خیابــان 
بــدون ماســک دیــده شــود عجیــب بــه نظــر مــی آیــد 
و یــا چنانچــه دوســت وآشــنایی کــه مدتهــا او را ندیــده 
ــی  ــده بوس ــت داده و دی ــا دس ــا م ــم و ب ــم را ببینی ای
ــال  ــه احتم ــه ب ــده بلک ــب ش ــا متعج ــه تنه ــد ن نمای
فــراوان ایــن رفتــار او مــورد اعتــراض مــا قــرار بگیــرد 
در حالــی کــه تــا چنــد مــاه قبــل انجــام نــدادن ایــن 
ــود و حتــی امــروزه دیــده  رفتارهــا تعجــب برانگیــز ب
شــدن تعــدادی افــراد کــه در یــک مــکان تجمــع کــرده 
انــد در ذهــن مــردم یــک نافرمانــی اجتماعــی تلقــی 
ــم  ــا بداخنی ــود ت ــی ب ــه های ــا نمون ــردد. اینه ــی گ م
کرونــا تنهــا جــان مــا را نشــانه نرفتــه و درحــال نفــوذ 
بــه تعامــات اجتماعــی و فرهنــگ مــان مــی باشــد و 
بــه تعبیــری ســبک زندگــی ایرانیــان و حتــی جهانیــان 

را نیــز آمــاج حملــه خــود قــرار داده اســت.
ــول  ــه ح ــی ک ــه های ــائل و دغدغ ــر از مس ــرف نظ ص
ــای  ــا در فض ــگیری از کرون ــان و پیش ــوش درم و ح
زندگــی مــردم ایجــاد شــده اســت بــه نظــر مــی رســد 
ــطح  ــروس در س ــن وی ــور ای ــدن حض ــی ش ــا طوالن ب

ــی  ــبک زندگ ــا در س ــرات کرون ــه تأثی ــه دغدغ جامع
ــار  ــم و در کن ــرار بدهی ــه ق ــورد توج ــد م ــز بای را نی
ــن  ــن و تبیی ــر تدوی ــه فک ــتی ب ــای بهداش ــکل ه پروت
ــی و فرهنگــی زندگــی در دوران  ــکل هــای تربیت پروت
ــا در دروان پســاکرونا مشــکات  ــا هــم باشــیم ت کرون
ــم  ــروس ه ــن وی ــی از ای ــی ناش ــی و اجتماع فرهنگ
بــاری بــر دوش متولیــان فرهنــگ و تعلیــم و تربیــت 
در کنــار مشــکات درمانــی و بهداشــتی کــه بــر گــرده 

ــذارد. ــته، نگ ــان گذاش ــت و درم ــئوالن بهداش مس

همــواره در طــول تاریــخ ایــران اســامی حضــور فعــال 
ــی و  ــک خانوادگ ــای کوچ ــع ه ــه جم ــاع چ در اجتم
ــا  ــکان ه ــم در م ــای عظی ــاع ه ــه اجتم ــی و چ فامیل
ــی  ــی، تاریخ ــی، تفریح ــی، زیارت ــمات مذهب و مراس
ــی  ــی، قوم ــی، مذهب ــف مل ــای مختل ــب ه در مناس
در طــول ســال جــزء جدایــی ناپذیــر ســبک زندگــی 
ایرانــی اســامی بــوده اســت؛ ولــی پــس از محدودیت 
هایــی کــه کرونــا در ایــن زندگــی اجتماعــی ایرانیــان 
بــه وجــود آورده ، ایــن نــوع ســبک زندگــی چــه 
سرنوشــتی پیــدا خواهــد کــرد و چــه تغییــرات منفــی 
ــاد  ــی ایج ــبک زندگ ــوع س ــن ن ــت در ای ــًا مثب و احیان
ــگ کشــور آســیب  ــان فرهن ــا متولی خواهــد شــد؟ آی
هــای ناشــی از محدودیــت هــا و بــه اصطــاح فاصلــه 
ــد؟  ــوده ان ــاء نم ــایی و احص ــی را شناس ــذاری اجتماع گ

ــان فرهنــگ کشــور در  ــدرکاران و متولی ــا دســت ان آی
کنــار مســئوالن بهداشــتی کــه تــاش خــود را در جهت 
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــرات ســوء زیســتی کرون کاهــش اث
انــد؛ بــرای کاهــش اثــرات منفــی کرونــا بــر فرهنــگ 
و ســبک زندگــی مــردم اقدامــی انجــام داده انــد؟ آیــا 
ــه  ــتان پرقص ــان داس ــد از پای ــه بع ــوص اینک در خص
کرونــا تعامــات اجتماعــی را چگونــه بــه حالــت اولیــه 
برگرانیــم تمهیداتــی اندیشــیده ایــم؟ آیــا فکــر کــرده 
ایــم چنانچــه ایــن محدودیــت هــا ادامــه یابــد و مــردم 
را از حضــور در اجتماعــات و برگــزاری مراســمات چــه 
ــودی  ــی و مول ــون عروس ــخصی همچ ــی و ش خانوادگ
ــی و  ــی و فامیل ــای خانوادگ ــوگ ه ــا و س ــن ه و جش
ــاد  ــا و اعی ــی ه ــون راهپیمای ــی چ ــی _مذهب ــه مل چ
ــم  ــع کنی ــی من ــدت طوالن ــه م ــا و ...  ب ــزاداری ه و ع
چــه تبعــات و آثــار ســوء و ناگــواری بــه دنبــال خواهــد 
داشــت؟ و پرشــس هــای فــراوان دیگــری کــه در این 
خصــوص مطــرح مــی گــردد و هنــوز پاســخی بــرای 
آنهــا نیافتــه ایــم و بعضــًا حتــی چنــان غــرق در آثــار و 
عــوارض زیســتی کرونــا هســتیم کــه وقــت فکــر بــه 

تبعــات اجتماعــی و فرهنگــی آن نداشــته ایــم.
آنچــه گفتــه شــد نشــان از ایــن دارد کــه نبایــد کرونــا 
ــار  ــم و از آث ــاری بدانی ــروس و بیم ــک وی ــًا ی را صرف
ــن  ــویم و ای ــل ش ــا غاف ــوزه ه ــر ح ــوء آن در دیگ س

نکتــه را در ذهــن متبــادر مــی کنــد کــه ســازندگان این 
ــه تنهــا جــان انســان هــا و ســرمایه هــای  ویــروس ن
مــادی آنــان، بلکــه فرهنــگ و ســرمایه هــای معنــوی 
بشــریت را نیــز نشــانه رفتــه انــد. بــه نظــر مــی رســد 
ضــروری اســت پژوهشــگران حــوزه جامعــه شناســی 
ــب  ــی روی مطال ــای علم ــی ه ــی بررس ــوم تربیت و عل
ــر انجــام داده و ضمــن شناســایی آســیب  ــوق الذک ف
هــای اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از مانــدگاری ایــن 
ــه گــذاری هــای اجتماعــی  ویــروس و تأثیــرات فاصل
بــر ســبک زندگــی مــردم انجــام داده و دســتگاههای 
ــکل  ــن پروت ــر تدوی ــه فک ــدرکار ب ــت ان ــی و دس متول

هــای فرهنگــی، تربیتــی و اجتماعــی باشــند. 
و فراتــر از آن اگــر فرضیــه دســت ســاز بــودن کرونــا را 
بپذیریــم کــه شــواهد و قرایــن نشــان از ایــن موضــوع 
دارد مــی بایســت در کنــار تقویــت بنبــه زیســتی 
ــی  ــامت عموم ــای س ــون ارتق ــه همچ ــردم و جامع م
مــردم، اصــاح ســبک تغذیــه و ســایر ملزوماتــی کــه 
موجــب ارتقــای ســامت و بهداشــت عمومــی جامعــه 
مــی شــود بــه لحــاظ فرهنگــی و تربیتــی نیــز جامعــه 
ــه  ــا ک ــی همچــون کرون ــروس های ــًا وی ــرای احیان را ب
دشــمنان بشــریت در حــال تولید و انتشــار آن هســتند 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــون تجری ــا همچ ــم ت ــاده نمایی آم
موجــی از تــرس و دســتپاچگی ســطح جامعــه و حتی 
مســئولین و متولیــان ســامت و فرهنــگ را نگرفتــه و 
بــا آمادگــی بــه دفــاع از کیــان و کشــور و مــردم خــود 
ــل  ــه باط ــرًا جبه ــه ظاه ــی ک ــگ بیولوژیک ــن جن در ای
بعــد از ناکامــی در جنــگ ســخت و حتــی طــرف 
ــم. ــه آن روی آورده، بپردازی ــرم ب ــگ ن ــتن از جن نبس

دکتروحیدعلویزاده
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سبک زندگی پساکرونایی

دۆخی نالە باری ئابووری لە کوردستان

ــهل  ــی کهلوپ ــهوەی نرخ ــوران؛ بهرزبوون س
پیشــاندەری  باژێــر  لهنــاو  شــمهک  و 
واڵتــه،  لــه  ئابــووری  نالهبــاری  دۆخــی 
دۆخێــک کــه ژیانــی لــه شــارومهندان 
ــووری  ــاڵ کــردووه. ماوەیه کــه دۆخــی ئاب ت
ــاره،  ــۆش و نالهب ــان ناخ ــهی واڵت ــه زۆرب ل
بــهاڵم لــه ئێــران دۆخهکــه بــه هــۆی 
ــز دژ  ــی زلهێ ــی واڵتان ــی گهمارۆکان ههبوون
بهرپرســایهتییهک  نهبوونــی  و  واڵت  بــه 
لــه ئابــووری، خراپتــر و ناخۆشــتره تــا 
کــورت  ماوەیهکــی  لــه  کــه  ڕادەیــهک 
کهل وپــهل  و  شــمهک  نرخــی  ئاســتی 
بهبــێ  بووەتــهوە  بــهرز  ۱۰۰دا ســهد  لــه 
ــایهک  ــاس و یاس ــهر ئهس ــه لهس ــهوه ک ئ
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، باوجــود علــم  هفتــه نامــه ســوران  
اینكــه ســاخت و ســاز در حریــم  بــه 
جانــی  هــای  هزینــه  رودخانه هــا، 
و  كشــاورزان  بــه  را  گزافــی  مالــی  و 
ــفانه  ــد، متاس ــل می كن ــان تحمی متصرف
از ســوی متصرفــان شــاهد  همچنــان 
ــع تصــرف هســتیم ــر توقــف رف  اصــرار ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت آب 
منطقــه ای كردســتان، مهنــدس كامــران 
ــا  ــش رودخانه ه ــه نق ــاره ب ــا اش ــرم ب خ
ــه  ــی، در چرخ ــریان های حیات ــوان ش بعن
حیــات زمیــن، اظهــار داشــت: نقــش 
رودخانــه هــا در رونــق جوامــع بســیار بارز 
 بــوده و اهمیــت آن غیــر قابل انكار اســت.
وی گفــت: امــروزه بــا افزایــش جمعیــت 
ــفانه  ــازها، متاس ــاخت و س ــعه س و توس
از  بی شــمار  هــای  اســتفاده  علیرغــم 
رودخانــه، خواســته یــا ناخواســته بــه 
حریــم و بســتر ایــن شــریان هــای حیاتی 
ــی  ــت ب ــورت برداش ــده و بص ــاوز ش تج
ــه،  ــتر رودخان ــه بس ــن و ماس ــه از ش روی
ــداث  ــی و اح ــتحدثات غیرقانون رواج مس
بــدون رعایــت  ســازه هــای تقاطعــی 
اصــول فنــی، بیشــتر خــود را نشــان داده 
اســت كــه ایــن اقدامــات پیامدهــای 
داشــت. خواهــد  پــی  در   ناگــواری 
مهنــدس خــرم تجــاوز بــه حریــم رودخانه  
ــردم  ــت م ــرای امنی ــی ب ــد اساس را تهدی
و  دانســت  رودخانه هــا  دســت  پاییــن 
گفــت: هــر گونه کشــاورزی و احــداث خانه 
بــاغ هــا و ویاهــای غیــر مجــاز در بســتر 
ــیب  ــاد آس ــر ایج ــاوه ب ــا ع ــه ه رودخان
ــدید  ــا، در تش ــه بناه ــن گون ــری در ای پذی
ــت. ــر اس ــیار موث ــز بس ــیل نی ــرات س  اث

ای  منطقــه  آب  شــركت  مدیرعامــل 
ــل و  ــه دخ ــه اینك ــاره ب ــا اش ــتان ب كردس
تصــرف در حریــم رودخانه هــا، ســبب 
ــردد،  ــی گ ــرب م ــیاب های مخ ــوع س وق
اســاس  ایــن  بــر  كــرد:  خاطرنشــان 
قوانیــن و مقرراتــی وضــع گردیــده تــا بــا 
ــده  ــات ش ــی اثب ــول علم ــتفاده از اص اس
ــه  ــی رودخان ــمندان مهندس ــط اندیش توس
و ســواحل، نظــام حقوقــی خاصــی حاكــم 
شــود تــا بــا جلوگیــری از تجــاوز بــه 

ــا، خســارت  ــه ه ــم و بســتر رودخان حرری
هایــی كــه بطــور طبیعــی توســط رودخانــه 
برســد. حداقــل  بــه  می آیــد،   بوجــود 
مهنــدس خــرم بــا اشــاره بــه قانــون ملــی 
شــدن آب کــه در تیــر مــاه 1347 مصــوب 
گردیــد گفــت : براســاس مــاده یــک 
ــون، تمامــی آب هــای جــاری در  ایــن قان
ــا  ــی و دره ه ــار طبیع ــا و انه ــه ه رودخان
و جویبارهــا و هــر مســیر طبیعــی دیگــر 
اعــم از ســطحی و زیرزمینــی و همچنیــن 
ــا  ــا و زه آب ه ــاب ه ــا و فاض ــیاب ه س
و دریاچــه هــا و مــرداب هــا و برکــه هــای 
طبیعــی و چشــمه ســارها و آبهــای معدنی 
و منابــع آب هــای زیرزمینــی ثــروت ملــی 
ــت و  ــوم اس ــه عم ــق ب ــوب و متعل محس
ــن  ــردارری ای ــره ب ــظ و به ــئولیت حف مس
ثــروت ملــی و احــداث و اداره تأسیســات 
ــرق  ــه وزارت آب و ب ــع آب ب ــعه مناب توس
محــول مــی شــود. همچنیــن بســتر انهــار 
طبیعــی و رودخانــه هــا اعــم از اینکــه آب 
دائــم یــا فصلــی داشــته باشــند متعلــق به 
دولــت اســت و پهنــای آن تــا حــدی اســت 
کــه مســیر رودخانــه یــا نهــر را در حداکثــر 
طغیــان معمولــی نشــان دهــد و همچنیــن 
ســاحل دریاهــا و دریاچــه هــا طبــق قانــون 
اراضــی ســاحلی مصــوب 25 مــرداد مــاه 
ــی در بســتر  ــوع اعیان 1346 ایجــاد هــر ن
ــا  ــواحل دری ــا و در س ــه ه ــار و رودخان انه
و دریاچــه هــا اعــم از طبیعــی یــا مخزنــی 
بــا توجــه بــه حریــم قانونــی ممنــوع 
ــا اجــازه وزارت آب و بــرق.  اســت مگــر ب

ــاورزانی  ــزود: کش ــتا اف ــن راس وی در ای
کــه اســناد زمیــن آنهــا قبــل از ســال 
ــوق  ــت و حق ــده مالکی 1347 صــادر گردی
ــوظ اســت و  ــا محف ــی و شــرعی آنه قانون
از ســال 1347 بــه بعــد هــر گونــه صــدور 
ــدارد. ــی ن ــت قانون ــت وجاه ــند مالکی  س
مهنــدس خــرم بــا بیــان اینکــه رفــع 
تصرفــات و بازگشــایی مســیل هــا نقــش 
مهمــی در کنتــرل ســیاب و پیشــگیری از 
ــزود: آمــوزش  ــی دارد، اف حــوادث احتمال
و فرهنــگ ســازی درخصــوص رعایــت 
ســیاب،  و  رودخانــه  بســتر  حریــم 
ســاماندهی و الیروبــی رودخانــه یكــی 
ــتای  ــازه ای در راس ــر س ــات غی از اقدام
ــار  جلوگیــری از وقــوع ســیل های زیــان ب
و بــه تبــع پیشــگیری از ضــرر و زیــان 
هــای احتمالــی در اســتان بــه شــمار 
ــکاری  ــن کار هم ــه ای ــه الزم ــد ک ــی آی م
ســازمانهای  و  ادارات  میــان  تعامــل  و 
ــدا و  ــا ص ــا و خصوص ــانه ه ــط، رس مرتب
ــر  ــت تنوی ــن شــرکت در جه ــا ای ســیما ب

ــد. ــی باش ــی م ــکار عموم اف

تجاوز به حریم رودخانه تهدید اساسي 

براي امنیت مردم پایین دست رودخانه ها
 اســتان كردســتان 230 كلیومتــر مــرز مشــترك 
عــراق داشــته و در مناطــق كردنشــین از طریــق ســه 
ــه  ــیف روزان ــیرابند و س ــماق، س ــرزی باش ــه م بازارچ
میلیونهــا دالر بــا كردهــای عــراق مبادلــه تجــاری 

می دهنــد. انجــام 

جاده پیچ در پیچ مریوان بە سنندج
ــری  ــه در 125 كیلومت ــوان ك ــان شــهر مری ــن می در ای
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــرار گرفت ــنندج ق ــی س ــمال غرب ش
سیاســی كــه در عــراق رخ داده اســت بــه عنــوان 
مركــز تجــاری و راه مواصاتــی صــادرات بــه ایــن 
كشــور مــورد توجــه بازرگانــان كشــورمان واقــع شــده 
ــر  ــا پرتگاه هــای پ ــچ و خــم ب ــر پی اســت. جــاده ای پ
ــه فلــك كشــیده ای  خطــر، ناهمــوار و قله هــای ســر ب
كــه جــاده را احاطــه كرده انــد حكایــت از ســفری 

دشــوار بــر ای كامیون هــای پــر از كاال دارد.
پیچ هــا بــه حدی انــد كــه اتوبــوس بــا هــر پیــچ 
جــاده ایــن ســو و آن ســو مــی رود تنهــا طبیعــت 
ــر  ــاده غی ــل ج ــه تحم ــت ك ــراف اس ــر اط ــا و بك زیب
اســتاندارد را ممكــن می كنــد البتــه هــر از گاهــی نیــز 
ــده در  ــه دی ــای حادث ــا و اتوبوس ه ــاهده خودروه مش
طــول مســیر كــه گفتــه می شــد از برخــی از آنهــا تنهــا 
ــای كشــته شــدگان خــارج شــده موجــب  دســت و پ
ــیر و  ــن مس ــه ای ــی وزارت راه ب ــی توجه ــف از ب تاس
احــداث یــك بزرگــراه امــن در مســیری می شــد كــه 
در حــال حاضــر تــردد كامیون هــای حامــل اقــام 

ــت! ــده اس ــر ش ــد براب ــا چن ــی از آنج صادرات
مریــوان شــهری كــه تنهــا زیبــای آن جنگل هــا و 
ــع سرســبز، درخت هــای جنگلــی و كوهــای ســر  مرات
بــه فلــك كشــیده و از دنیــای صنعــت و تكنولــوژی بــه 

ــده مــی شــد. ــده اســت دی دور مان
ــی  ــه م ــدرن ك ــی و م ــای صنعت ــری از كارخانه ه خب
ــود  ــد وج ــتغالزایی كن ــر اش ــزاران نف ــرای ه ــد ب توان
نــدارد. بــا امكانــات رفاهــی و تفریحــی بســیار انــدك 
ــم  ــاید ه ــرزی و ش ــه م ــن نقط ــت تری و در دور دس

ــات. ــی امكان ــروم از تمام مح

باشماق سال ۸۵ مرز رسمی شد
ــن کردســتان  ــا مــرز رســمی بی ــوان تنه باشــماق مری
ایــران و عــراق اســت کــه از ســال ۸۵ از حالــت 
و  رســمی  مــرز  عنــوان  بــه  و  خــارج  بازارچــه 
بین المللــی مصــوب شــد؛ در ایــن مــرز رویه هــای 
گمرکــی صــادرات، واردات، ترانزیــت و تــردد مســافر 

می شــود. انجــام 
براســاس آمــار و اطاعــات موجــود باشــماق  از نظــر 
ــه   ــواره رتب ــن گمرک هــای کشــور هم ــت کاال بی ترانزی
برتــر را بــه خــود اختصــاص داده بــه گونــه ای کــه در 
پنــج ماهــه نخســت امســال هــم از ایــن لحــاظ رتبــه 

نخســت را کســب کــرده اســت.
ــود در  ــکات موج ــائل و مش ــن مس ــی از مهمتری یک
ــوان  ــه عن ــود زیرســاخت های الزم اســت ب باشــماق نب
ــه هــای گمرکــی شــامل  ــوز هــم تمــام روی ــه هن نمون
ترانزیــت، صــادرات ســوخت و کاالهــای خشــک و 
تــردد مســافر از یــک درب انجــام مــی شــود کــه ایــن 
ــریفات  ــام تش ــدی انج ــری در ُکن ــل موث ــئله عام مس

ــرز شــده اســت. ــن م ــی در ای گمرک
ایجــاد  و  قانــون مهیــا کــردن، ســاماندهی  طبــق 
زیرســاخت هــای مــورد نیــاز در مــرز وظیفــه ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســت کــه در 
ســال جــاری بخشــی از محوطــه مــرز کــه در تحویــل 
ــا  ــده ت ــذار ش ــازمان واگ ــن س ــه ای ــود ب ــتانداری ب اس
ــا  ــماق را در آنج ــرز باش ــاماندهی م ــع س ــرح جام ط

ــد. ــی کنن اجرای

مشكل بازرگانان فقط گل والی نیست!
ــه  ــنندج ب ــیر س ــون در مس ــزار كامی ــدود ه ــه ح روزان
مریــوان و باشــماق تــردد مــی كننــد و نامطلــوب بــودن 
ــاری در  ــات تج ــود امكان ــز كمب ــاده و نی ــت ج وضعی
ــوان مــی  ــرزی از مشــكات عمــده تجــار عن ــه م پایان

شــد.
تجــار منطقــه درایــن زمینــه مــی گفتنــد: یافتــن 
ــه مــرز باشــماق حمــل  ــی كــه كاالهــا را ب كامیونداران
ــك  ــده ی ــر 10 رانن ــت و از ه ــكل اس ــیار مش ــد بس كنن
راننــده بــا حمــل كاال بــه باشــماق موافقــت مــی كنــد 
ــه چنــدان مطلــوب  كــه دلیــل اصلــی آنهــا وضعیــت ن
جــاده ســنندج بــه مریــوان اســت لــذا ایــن امــر باعــث 
كنــدی حمــل و نقــل و افزایــش هزینه هــا شــده 

اســت.
یكــی از تاجــران محلــی نیــز معتقــد بــود كــه تجــارت 
ــام  ــال انج ــنتی در ح ــكل س ــه ش ــماق ب ــرز باش در م
ــراق و  ــی در ع ــر تاجــر ایران ــه اگ ــه طــوری ك اســت ب
مریــوان فامیــل یــا آشــنایی داشــته باشــد در تجــارت 
بــه عــراق نیــز موفــق اســت و هنــوز تجــارت حرفــه ای 

رونــق نــدارد.
ــه  ــل كاال ب ــای حام ــرای كامیون ه ــت ب ــود امنی وی نب
هنــگام انتظــار را یكــی دیگــر از مشــكات برشــمرد و 
گفــت: فعالیــت گمــرك ســاعتی اســت و بــا تعطیلــی 
ــح فــردا  ــا صب ــد ت ــدگان مجبورن آن در ســاعت 14 رانن
ــا توجــه بــه  صبركننــد و البتــه دربرخــی مواقــع نیــز ب
شــیوع کرونــا و یــک ســری اختافــات ســلیقه ای،مــرز 
بــرای ســاعاتی و یــا چنــد روزی بســته مــی شــود كــه 
در آن صــورت انتظــار كامیون هــا بــه بیــش از ســه روز 

ــز می رســد. ــا بیشــتر نی و ی

 مرز باشماق از سد کرونا گذشت
بختیــار رحمانــی پــور ناظــر گمــرکات کردســتان اظهــار 
داشــت: مرزهــای پرویزخــان در کرمانشــاه، باشــماق 
ــرز  ــه م ــهر ؛ س ــن در پیرانش ــتان و تمرچی در کردس
فعــال جمهــوری اســامی ایــران بــا اقلیــم کردســتان 

عــراق اســت.

ــادرات  ــم ص ــترین حج ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و ترانزیــت کشــور بــا اقلیــم کردســتان عــراق از ایــن 
ســه مــرز انجــام مــی شــود، افــزود: بــا شــیوع کرونــا 
ســختگیری هایــی در مرزهــا اعمــال شــد و بســیاری 

هــم بســته شــدند.
ــی  ــل خوب ــاط و تعام ــل ارتب ــه دلی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــژه  ــه وی ــراق ب ــم کردســتان ع ــران و اقلی ــن ای ــه بی ک
ــا  ــیوع کرون ــود دارد، ش ــماق وج ــمی باش ــرز رس در م
بــه غیــر از دو،ســه روز موجــب تعطیلــی و توقــف 

ــد. ــرز نش ــن م ــاری در ای ــای تج فعالیت ه

بخــش  تنهــا  افــزود:  کردســتان  گمــرکات  ناظــر 
ــرف  ــوی ط ــم از س ــون ه ــرز تاکن ــن م ــافری ای مس
عراقــی بســته مانــده و تــردد فقــط بــرای قشــر 
ــکان  ــا ام ــار  مهی ــان و تج ــون بازرگان ــم چ ــی ه خاص

ــت. ــر اس پذی

انجــام ۹۰ درصــد حجــم فعالیــت هــای تجــارت 
ــرز باشــماق خارجــی کردســتان از م

ــج  ــه اینکــه صــادرات در پن ــا اشــاره ب ــور ب ــی پ رحمان
ماهــه امســال در گمــرکات اســتان ۷۳ درصــد از 
ــه  ــبت ب ــر دالری نس ــد از نظ ــی و ۲۲ درص ــاظ وزن لح
مــدت مشــابه آن در ســال گذشــته افزایــش یافــت، 
ــن کاال   ــزار و ۳۷۳ ت ــون و ۴۷۶ ه ــک میلی ــت: ی گف
بــه ارزش ۵۹۶ میلیــون و ۲۲۸ هــزار و ۴۵۰ دالر در 
ایــن مــدت صــادرات از گمــرکات اســتان انجــام شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ۹۰ درصــد حجــم فعالیــت تجــارت 
خارجــی اســتان از مــرز باشــماق مریــوان انجــام 
ــام  ــادرات انج ــوع ص ــرد: از مجم ــام ک ــود،  اع می ش
ــه امســال  ــج ماه ــرکات اســتان طــی پن شــده در گم
ــزار و  ــون و ۳۰۲ ه ــک میلی ــماق ی ــرک باش ــهم گم س

ــت. ــن کاال اس ۸۰۷ ت
ناظــر گمــرکات کردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه گمــرک 
ــه دوم  ــواره رتب ــته هم ــالیان گذش ــی س ــماق ط باش
ترانزیــت کاال را در بیــن گمــرک هــای کشــور داشــت، 
ــه  ــرک رتب ــن گم ــال ای ــه امس ــج ماه ــی پن ــت: ط گف
ــه خــود اختصــاص داد. ــت کشــور را ب نخســت ترانزی
رحمانــی پــور یــادآور شــد: از ابتــدای امســال تــا پایــان 
ــن کاال  ــزار و ۱۹۵ ُت ــوع ۴۷۹ ه ــاه در مجم ــرداد م م
ــزار  ــون و ۸۲۶ ه ــارد و ۱۵ میلی ــک میلی ــه ارزش ی ب
و ۱۴ دالر از گمــرک باشــماق مریــوان ترانزیــت شــده 

اســت.
ــای  ــم از گمرک ه ــه واردات کاال ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــام می ش ــماق انج ــنندج و باش س
۱۴ هــزار و ۷۳۹ تــن کاال بــه ارزش  ۱۷ میلیــون و ۶۶۷ 
دالر از گمــرکات اســتان وارد کشــور شــده کــه ازایــن 
میــزان ۱۳ هــزار و ۹۴۵ تــن آن از طریــق باشــماق وارد 

ایــران شــده اســت.
در  شــده  انجــام  صــادرات  کل  از  درصــد   ۲۳
ایــران بــه کشــور عــراق انجــام مــی شــود کــه 
درصــدی   ۱۳.۸ ســهم  میــزان  ایــن  از  کردســتان 
اقلیــم  بــه  هــم  کردســتان  صــادرات   ۸۳ دارد؛ 
 ۱۶ مریــوان،  باشــماق  مــرز  از  عــراق  کردســتان 
از  یــک درصــد هــم  و  بانــه  از ســیرانبند  درصــد 
کردتــودی شــود./  مــی  انجــام  ســنندج  گمــرک 

باشماق دروازه ای رو به تجارت جهانی با عبور از پیچ های جاده ای/ بازرگانان 

ایرانی از نبود امنیت در مرز عراق نگران هستند

از الیروبــی و ســاماندهی 31 كیلومتــر از مســیر 
رودخانه هــای شهرســتان دیوانــدره در ســالجاری 

خبــر داد.
ــی  ــط عموم ــل از  رواب ــه نق ــوران ب ــزارش س ــه گ ب
شــركت آب منطقــه ای كردســتان، مهنــدس محمــد 
ــم  ــف مه ــی از وظای ــه یك ــان اینك ــا بی ــدی ب محم
و  حفاظــت  كردســتان  ای  منطقــه  آب  شــركت 
ــطحی  ــای س ــع آبه ــا و مناب ــه ه ــت از رودخان صیان
ــم،  ــای مه ــه ه ــر رودخان ــت: اكث ــار داش ــت، اظه اس
ــتان  ــتان در شهرس ــتان كردس ــزرگ اس ــی و ب حیات
ــا از رشــته  ــه بیشــتر آنه ــده ك ــع گردی ــدره واق دیوان
 كوههــای عظیــم چهــل چشــمه، سرچشــمه میگیرند.
ــبت  ــدره نس ــع آب دیوان ــرد: اداره مناب ــه ك وی اضاف
رودخانه هــا  ایــن  ومطالعــات  شناســایی  بــه 
حادثــه  و  خیــز  ســیل  مناطــق  علی الخصــوص 
ــت  ــك و دوردس ــتاهای نزدی ــهر و روس ــز در ش خی
خوشــبختانه  و  اســت  نمــوده  اقــدام  دیوانــدره 

الیروبــی  عملیــات  ســالجاری  در  توانســتیم 
طــول   بــه  را  هــا  رودخانــه  ایــن  ســاماندهی  و 
برســانیم. انجــام  بــه  كیلومتــر   31  مســافت 
ــه  ــه رودخان ــه اینك ــاره ب ــا اش ــدی ب ــدس محم مهن
هــای كرفتو،گانه،غیــاث آبــاد و كولــه از جملــه 
بــار  اولیــن  بــرای  كــه  هســتند  رودخانه هایــی 
مســافت  بیشــترین  میشــوند،افزود:  الیروبــی 
الیروبــی مربــوط بــه رودخانــه هــای قــزل اوزن 
ــتیم. ــر داش ــول 21 كیلومت ــه ط ــدره ب ــم دیوان  و چ
و  عملیــات  مهمتریــن  كــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ایــن الیروبــی جهــت كنتــرل  كارهایــی كــه در 
ــام  ــا انج ــه ه ــوژی رودخان ــظ مرفول ــیاب و حف س
برداری،تحكیــم  تعریــض بســتر، لجــن  گردیــد، 
در  واقــع  منــازل  ســازی  پلها،ایمــن  پایــه 
ــت  ــر هدای ــه مهمت ــا و از هم ــه ه ــاورت رودخان مج
اســت. بــوده  مشــخص  مســیر  یــك  بــه   آب 
ــن  ــدره ضم ــتان دیوان ــع آب شهرس ــر اداره مناب مدی
ــون  ــز اكن ــه دیگــر نی ــد رودخان ــه اینكــه چن اشــاره ب
در اولویــت اجــرای ایــن پــروژه مهــم اســت شــامل، 
رودخانــه هــای روســتاهای پاپاله،مرادقلــی و جیــران 
مینگــه بــوده كه در حــال انجــام كارهــای مطالعاتی و 
مهیــا نمــودن ماشــین آالت مــورد نیاز هســتیم و امید 
اســت ظــرف ماههــای آینــده ســال جــاری الیروبــی 
ــد.  ــام برس ــه اتم ــز ب ــق نی ــن مناط ــاماندهی ای  و س
ــان گفــت: برنامــه هــای مشــخصی  محمــدی در پای
بــرای رودخانــه هــای دیگــر ایــن شهرســتان در 
ــی و  ــات الیروب ــه عملی ــه ك ــرار گرفت ــتور كار ق دس
ســاماندهی ایــن رودخانــه هــا نیــز در آینــده نزدیــك 

ــه اجــرا خواهــد رســید. ــه مرحل ب

31 کیلومتر از رودخانه های دیواندره ســاماندهي و الیروبی شد
رییــس اداره نظــام مهندســی ومقــررات ملــی 
وشهرســازی  راه  کل  اداره  ســاختمان  وکنتــرل 
کردســتان گفت:آزمــون ورود بــه حرفه مهندســان،  
کاردان هــای فنــی ســاختمان  وتعییــن صاحیــت 
ــاه در  ــارم مهرم ــوم و چه ــای س ــه ای،  روزه حرف
ــش از  ــور بی ــا حض ــر و ب ــح و عص ــت صب دو نوب
ــا سراســر  چهــار هــزار نفــر داوطلــب، همزمــان ب
 کشــور در اســتان کردســتان برگــزار می شــود
بــه گــزارش هفتــه نامــه ســوران بــه نقــل از 
ــازی  ــانی راه وشهرس ــاع رس ــات واط اداره ارتباط
داشــت:   اظهــار  اصانــی  خالــد  کردســتان،  
ــه مهندســان و کاردان هــای  ــه حرف آزمــون ورود ب
ــاران  ــت معم ــن صاحی ــاختمان و تعیی ــی س فن

تجربــی در هفــت رشــته ی ، معماری،عمــران، 
برقــی،  تاسیســات  مکانیکــی،  تاسیســات 
روز  در  ترافیــک  و  نقشــه برداری  شهرســازی، 
ــود.  ــزار می ش ــاه برگ ــارم مهرم ــوم و چه ــای س  ه
نوبــت صبــح  دو  در  آزمــون  ایــن  افــزود؛  وی 
و عصــر بــا حضــور 4هــزارو116 نفــر داوطلــب 
خانــم،  آقاو799نفــر  3317نفــر  شــامل 
دراســتان  کشــور  سراســر  بــا  همزمــان 
ــود.   ــام می  ش ــتان انج ــگاه کردس ــل دانش  ودرمح
اصانــی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت : بــا 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا  اســتفاده از 
بهداشــتی  هــای  پروتــکل  ورعایــت  ماســک  
 . اســت  اجبــاری  آزمــون  فرآینــد  کل   در 

ــان  ــه داوطلب ــرای کلی ــق ب ــن آرزوی توفی وی ضم
اذعــان داشــت: کســب حداقــل 50درصــد امتیازات 
ــت . ــی اس ــرای قبول ــاب الزم ب ــد نص ــون ح آزم

آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان در سوم و چهارم مهرماه برگزار می شود

 ســوران؛ بهمــن مرادنیــا  در ســتاد اقتصــاد 
پــس  داشــت:  اظهــار  کردســتان  مقاومتــی 
از خالــص ســازی طــای معــدن ســاریگونی 
می تــوان از آن بــرای تولیــد طــا بهــره گرفــت.
در  شــاخص  شــرکت های  کــرد:  اضافــه  وی 
حــوزه خالــص ســازی طــای اروپایــی بــه دلیــل 
تحریم هــا وارد ایــن کار در ایــران نمی شــوند 
ــای  ــازی ط ــتانی خالص س ــرکت قزاقس ــا ش ام

ــت. ــرده اس ــل ک ــاریگونی را تقب س
ــای  ــمش ط ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب مرادنی
تولیــدی معــدن ســاریگونی بــا ناخالصــی ۳۰ تــا 
ــادآور  ــد ی ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــد ب ۳۵ درص

ــت  ــرده اس ــول ک ــز قب ــزی نی ــک مرک ــد:  بان ش
کــه طــای تولیــدی معــدن طــای ســاریگونی را 

ــد. ــداری کن خری
از  دیگــری  بخــش  در  کردســتان  اســتاندار 
ــه ضــرورت پیگیــری  ــا اشــاره ب ســخنان خــود ب
گردشــگری ســامت گفــت: دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کردســتان دفتــری دراقلیــم کردســتان 
عــراق راه انــدازی کنــد و سیســتم پزشــکی اقلیم 
را هــم مجــاب کنــد کــه دفتــری در اســتان 

ــد.  ــر کن ــتان دای کردس
سیاســی  ارتباطــات  داشــت:  اظهــار  وی 
ــا عــراق حفــظ شــده اســت  کشــورهای دیگــر ب

ــا  امــا مــا ایــن ارتباطــات را بعــد از شــیوع کرون
بــه شــدت محــدود کرده ایــم./ ایرنــا

خالص سازی طالی ساریگونی توسط شرکت قزاقستانی انجام می شود
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شماره مناقصه 73/99/15
شماره مناقصه در سامانه ستاد:  2099001173000031

مناقصه عمومی یک مرحله ای

ــان  ــار راه اکبات ــنندج، چه ــه آدرس: س ــتان ب ــتان کردس ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــا: اداره کل راه کارفرم
ــتی 6615763154 ــد پس ــا، ک ــک نی ــتادیوم مل ــروی اس روب

ــاکلیــهمتعلقــات ــدرب ــدتیغههــای13و15ســوراخهلبــهگری ــهایخری موضــوع:مناقصــهعمومــییــکمرحل
ــهاول( ادارهکلراهــداریوحمــلونقــلجــادهایاســتانکردســتاندرســال1399)مرحل

مبلغ برآورد اولیە: طبق جدول ذیل و به صورت مقطوع می باشد.

 شماره مناقصه درشهرستانردیف
سامانه ستاد

 برآورد اولیه
به ریال

 مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه به ریال

 خرید تیغه های 13 و 15 سوراخه لبه گریدر 1
با کلیه متعلقات اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کردستان در سال 

1399 )مرحله اول(

20990011730000318,150,000,000407,500,000

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــە: طبــق جــدول فــوق بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــا اعتبــار ســه ماهــه و 
بــا ســایر تضامیــن اعــام شــده طبــق تصویــب نامــه هیــأت محتــرم وزیــران بــه شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 

1394/09/22 مــی باشــد.
  کلیه شرکتهای و با نمایندگی های مجاز فروش قطعات خودرو، مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

 مــدارک و اســناد مناقصــه از تاریــخ 1399/07/03 در ســامانه تــدارکات الکترومیــک دولــت )ســتاد(
 www.setadiran.ir  از ساعت 08:00 قابل دریافت می باشد.

 مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم آگهــی بــه مــدت 7 روز و تــا ســاعت 19:00 مــورخ 
1399/07/10 از ســامانه مذکــور مــی باشــد.

ــخ 1399/07/23  ــا تاری ــر ت ــه مــدت ده روز و حداکث ــل پیشــنهادها و درج آن در ســامانه ســتاد ب ــت تحوی  مهل
ســاعت 14:00 مــی باشــد.

 زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 08:00 صبح 1399/07/24 می باشد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان

 مناقصه خرید تیغه های 13و15 سوراخه لبه گریدر

)نوبت اول -  شناسە آگهی 994839 (

ــای  ــور آق ــا حض ــه ای ب ــوران  ، جلس ــه س ــه نام هفت
ــی  ــن صنف ــرم انجم ــت محت ــی ریاس ــی روحان ناج
کاظمــی  آقــای  و  ســنندج  ســاختمانی  کارگــران 
معاونــت محتــرم شــهرداری ســنندج بــا موضوعیــت 
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز برگــزار شد.متاســفانه 
در محلــه عبــاس آبــاد شــهر ســنندج در نتیجــه 
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز، ســاختمان 3 طبقــه 
ــر جــان  ــک کارگ ــه ی ــن حادث ــه در ای ــرو ریخــت ک ف
ــد و  ــدار ش ــواده ای داغ ــت داد و خان ــود را از دس خ
ــدی  ــه بیمارســتان شــدند.با بازدی دو نفــر دیگــر روان
ــر رعایــت نکــردن  کــه از محــل انجــام شــد عــاوه ب
احــداث ســاختمان موضوعــی کــه  اســتاندارهای 
بســیار جلــب توجــه میکــرد نقــش افــراد ســود جــو 
ــوء  ــران س ــادی کارگ ــکات اقتص ــه از مش ــت ،ک اس
اســتفاده میکننــد و بــا بــه کار گیــری آنهــا در احــداث 
ــه اهــداف خــود میرســند و هیــچ  ایــن ســاختمانها ب
ــا  ــتند. و تنه ــل نیس ــان قائ ــان انس ــرای ج ــی ب ارزش

ــت. ــد کار اس ــر در رون ــت تاخی ــا باب ــف آنه تأس

ــت شــهرداری  ــای کاظمــی معاون ــن جلســه .آق در ای
تأســف خــود را نســبت بــه ایــن اتفــاق ابــراز داشــته 
ــراد  ــه اف ــه اینک ــردد از جمل ــرح ک ــائلی را مط و مس
ســود جــو بــا اســتفاده از تــوان مالــی خــود اقــدام بــه 
ــن  ــود قوانی ــت نب ــه عل ــد و ب ــن احــداث هــا میکنن ای
محکــم بــه کار خــود ادامــه مــی دهند.ایشــان خاطــر 
نشــان کــرد کــه شــهرداری ســنندج میتوانــد بــا بســتر 

ــی و  ــای قضایی،انتظام ــا نهاده ــکاری ب ــازی و هم س
ــه مراجــع  ــد و ب امنیتــی ایــن افــراد را شناســایی کن

قضایــی معرفــی نمایــد.
همچنیــن از همــکاری انجمــن صنفــی کارگــران 
ــی  ــی کــرد و یک ــا شــهرداری قدردان ــاختمانی ب س
ــن  ــداث ای ــش اح ــه کاه ــه ب ــت ک ــات مثب از اقدام
ســاختمانها منجــر مــی شــود را آمــوزش اســتادکاران 

ــت.  ــن کار دانس ــات ای ــا از تبع ــی آنه و آگاه
ــرد  ــاره ک ــاه اش ــه کرمانش ــه حادث ــی ب ــای کاظم آق
کــه شــهرداری در راســتای وظیفــه قانونــی خــود کــه 
ــاز  ــر مج ــاختمانهای غی ــداث س ــرای اح ــت ب ممانع
ــان رســانه  اســت.یک نفــر کشــته شــد در تمــام جه
ــر  ــه ه ــی ک ــری اتفاقات ــف خب ــا از ضع ــد، ام ای ش
ــه  ــر مواج ــا خط ــاختمانی را ب ــران س ــان کارگ روز ج
ــود  ــب س ــر کس ــط در فک ــه فق ــرادی ک ــد و اف میکن
بیشــتر هســتند و لــو بــه قیمــت جــان کارگــران ابــراز 

ــرد. ــندی ک ناخرس
آقــای صالحــی مســئول بخــش اجرائیــات شــهرداری 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــه جه ــورت گرفت ــات ص ــز از اقدام نی
ایــن معضــل گفــت از جملــه پلمــب ایــن ســاختمان 
ــناخته  ــرم ش ــب مج ــک پلم ــورت ف ــه در ص ــا ک ه
ــود و  ــی ش ــل م ــتانی وارد عم ــد و دادس ــد ش خواهن

ــود. ــد ب ــر خواهن ــم گی ــی تصمی ــع قضای مراج
آقــای روحانــی نیــز ایــن اتفــاق دلخــراش را بســیار 

ــار دانســت و خواســتار پیگیــری آن شــد. اســف ب
ــوان آن را  ــی ت ــه م ــای ک ــی از راهکاره ــان یک ایش
ــات  ــن اتفاق ــترش ای ــع از گس ــرد و مان ــی ک عملیات
و  اســتادکاران  ســاماندهی  و  اســکان  در  را  شــد 

کارگــران دانســت.
اقدامــی کــه چندیــن ســال اســت توســط ایــن 
ــل  ــدم تحوی ــت و از ع ــری اس ــال پیگی ــن در ح انجم
ــئولین  ــط مس ــن توس ــه انجم ــرداد ب ــوم خ ــوله س س
شــهری ابــراز نارضایتــی کــرد و از تــاش و پیگیــری 
ــبختانه  ــه خوش ــت ،ک ــدف گف ــن ه ــرای ای ــن ب انجم
قــول هــای مســاعدی از مســئوالن اســتانی و شــهری 

جهــت واگــذاری ســاختمان متعلــق بــه شــهرداری در 
ــن و ــه انجم ــوار 28 دی ب بل

 ســاماندهی کارگــران و داشــتن کارت کار را اقدامــی 
مثبــت ارزیابــی کــرد کــه بــا مدیریــت مناســب 
ــزام  ــه اع ــای دارای پروان ــاختمان ه ــه س ــران ب کارگ
ــی  ــوردار م ــز برخ ــای آن نی ــد و از مزای ــد ش خواهن

ــوند. ش
ــه ســود شــهرداری دانســت  ــدام را ب ــن اق ایشــان ای
ــه  ــوط ب ــاختمان را من ــتاد کاران در س ــت اس و فعالی
ــد  ــا ح ــن روش ت ــا ای ــت و ب ــتن کارت کار دانس داش
زیــادی رشــد ســاخت و ســازهای غیــر قانونــی 

ــت. ــد یاف ــش خواه کاه
ثبــت  را  اقــدام دیگــر  افــزود  ایشــان  همچنیــن 
ــی کــه توســط وکیــل  قــرارداد هــای مکتــوب و قانون
دادگســتری تنظیــم شــده اســت و در انجمــن موجــود 
ــه  ــه منزل ــرارداد ب ــت ق ــت و ثب ــر دانس ــت را موث اس
اقدامــی قانونــی و عرفــی مــی باشــد کــه باعــث مــی 
شــود شــاغلین در صنعــت ســاختمان بــا افــراد ســود 

جــو همــکاری نداشــته باشــند.
ــت آگاهــی  ــه عل ــه ب ــد ک ایشــان خاطــر نشــان کردن
ــن  ــازمان تامی ــه س ــن بیم ــی از قوانی ــتن کاف نداش
ــا اقدامــات  اجتماعــی توســط کارگــران ســاختمانی ب
هــدر  را  خــود  ســاله  چندیــن  ثمــره  نســنجیده 

میدهنــد.
ــه ناشــی از کار بســیار  یکــی از قوانینــی کــه در حادث
مهــم اســت و بــر اســاس آن دیــه و غرامــت درمــان از 
ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت میشــود 
داشــتن جــواز ســاختمانی بــرای کار مــورد نظــر 
ــران  ــتاد کاران و کارگ ــت اس ــا فعالی ــد.که ب ــی باش م
در ســاختمانهای بــدون جــواز عمــا بــه تامیــن آتیــه 
ــا  ــه ب ــروز حادث ــورت ب ــد و در ص ــه میزنن ــود لطم خ

ــود. ــد ب ــرو خواهن ــادی روب مشــکات بســیاری زی
ــرم  ــران محت ــتادکاران و کارگ ــه اس ــان از هم در پای
ــا  ــواز و ب ــت ج ــا روئی ــا کار را ب ــمندیم حتم خواهش

ــد. ــروع کنن ــی ش ــرارداد کتب ق
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ج. ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان دین
مســئله دیگــری کــه بــه عنــوان عامــل دیــن گریــزی مطــرح اســت 
ــوان الگــو  ــه عن ــه نســل جــوان ب اعمــال خــاف کســانی اســت ک
ــاک  ــم و خطرن ــر بســیار مه ــن ام ــد. ای ــا توجــه مــی کنن ــدان ه ب

اســت و عامــل دیــن گریــزی آنهــا مــی شــود.
جوانــان بــا مشــاهده کســانی کــه قــول و عملشــان یکــی نیســت 
و در عیــن حــال، دعــوت بــه دیــن داری مــی کننــد، از خــود مــی 
پرســند: اگــر اســام خــوب و ارزشــمند اســت، چــرا مدعیــان آن 

ــد؟ ــدان عمــل نمــی کنن ب
آنهــا مــی گوینــد: چــرا ایــن مدعیــان دیــن فقــط مــا را بــه عمــل 
ــان  ــه خودش ــال آنک ــد، ح ــی کنن ــه م ــی توصی ــتورات دین ــه دس ب

ــد؟ ــه دارن ــی فاصل ــن و احــکام دین ــا دی ــا ب فرســنگ ه
جــوان چــون هنــوز از پختگــی الزم در مــورد دیــن برخــوردار 
نیســت و بــه آن حــد از شــناخت و عرفــان مذهبــی نرســیده اســت 
ــن و  ــه دی ــذارد ن ــا بگ ــود آنه ــاب خ ــه حس ــراد را ب ــزش اف ــا لغ ت
مذهبشــان، بــه محــض دیــدن خــاف و اشــتباه در اعمــال الگوهــا 
و کســانی کــه بــه طــرف دیــن دعــوت مــی کننــد، آن را بــه حســاب 
دیــن و اخــاق و فضیلــت مــی گــذارد و از ایــن رو، تمــام دیــدگاه 
هــا و آرزوهایــش بــه یکبــاره فــرو ریختــه، نســبت بــه همــه چیــز 
بدبیــن مــی شــود. از همیــن روســت کــه مــی گوینــد لغــزش الگــو 
ــاک  ــت خطرن ــرح اس ــن مط ــادی دی ــوان من ــه عن ــه ب ــی ک و کس
تریــن وضــع بــرای نســل جــوان اســت. بــرای افــرادی کــه دیــن و 
مذهــب کامــا برایشــان جــا افتــاده باشــد، این مســائل مشــکاتی 
را ایجــاد نمــی کنــد; زیــرا آنهــا مــی داننــد کــه هــر شــخص ممکــن 
ــوای  ــت ه ــن اس ــا ممک ــردد و ی ــتباه گ ــا و اش ــار خط ــت دچ اس
ــن و  ــر خــاف دی ــی را ب ــب شــود و اعمال ــر شــخص غال نفــس ب
مذهــب مرتکــب گــردد. از ایــن رو، کارهــای چنیــن فــردی را بــه 
حســاب دیــن او نمــی گذارنــد. ولــی جوانــی کــه تــازه مــی خواهــد 
دیــن را انتخــاب کنــد و بــدان معتقــد شــده و بــه ایــن وســیله از 
الگوهــای مذهبــی پیــروی نمایــد، آن را بــه حســاب دیــن گذاشــته 

و چنیــن تصــور مــی کنــد کــه تمــام دیــن همیــن اســت.
در ایــن بــاره مــی تــوان گفــت کــه الگوهــای زنــده و مشــهور باید در 
مــورد هدایــت نســل نــو احســاس مســئولیت و مواظبــت بیشــتری 
ــای  ــن منه ــت دی ــوان اصال ــل ج ــه نس ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س کنن
افــراد تفهیــم گــردد تــا بــا فــرو ریختــن و یــا ریــزش یــک الگــو، 

جــوان ایــن را بــه حســاب فــرو ریختــن دیــن و اخــاق نگــذارد.

جوانــان نــه تنهــا رفتــار خــود مرّبــی و مدعیــان دینــی را بــه دقــت 
مــی نگرنــد، افــکار و کــردار فرزنــدان و بســتگاه نزدیــک او را نیــز 
مــی کاونــد. اگــر میــان آنــان افــراد نامناســب، فاســد، و ســودجو 
ــد.  ــی کنن ــل م ــی حم ــم دین ــف معل ــر ضع ــود، آن را ب ــت ش یاف
بدیــن روی، مربــی دینــی بایــد بــرای تربیــت نزدیــکان خــود نیــز 
اهتمامــی ویــژه بــورزد و بــا تدابیــری، پیشــاپیش از آینــده تاریــک 
ــه  ــر توجــه ب ــژه ای ب ــد وی ــز تأکی ــرآن نی ــد. ق ــری کن ــان جلوگی آن
هدایــت نزدیــکان دارد. )صافــات: 85(; آن زمــان کــه ابراهیــم بــه 
پــدر و قــوم خــود گفــت: آخــر ایــن چیســت کــه مــی پرســتید؟ 
ــکان  ــالت را از نزدی ــان رس ــه وآله(بی ــی هللا علی ــر اکرم)صل پیامب

خــود آغــاز کــرد و ســپس بــه دیگــران توســعه داد. 

د. گرایش طبیعی انسان ها بە رهایی از قید و بندها
ــتر  ــی بیش ــت طلب ــی و راح ــه دنیاطلب ــی ب ــور طبیع ــه ط ــان ب انس
ــزی  ــر غری ــک ام ــن ی ــه ســوی خــدا. ای ــا حرکــت ب ــه دارد ت عاق
اســت. خــوردن و خوابیــدن بــرای انســان، راحــت تــر از ایــن اســت 
کــه کارهــای ســخت انجــام دهــد. میــل طبیعــی بــه مــادی گــری 
و دنیاطلبــی در انســان وجــود دارد و هــر جامعــه ای کــه در ایــن 
ــمت  ــه آن س ــش ب ــد، مردم ــته باش ــتری داش ــه بیش ــت زمین جه
بیشــتر کشــیده خواهنــد شــد. در جامعــه خودمــان هــم بــه همیــن 
صــورت اســت; اگــر چیزهایــی کــه جوانــان دوســت دارند برایشــان 
فراهــم شــود، زودتــر بــه آن نزدیــک مــی شــوند. بنابرایــن، 
دنیاطلبــی ریشــه در طبیعــت انســان دارد و ایــن طــور نیســت کــه 

غــرب کاری عجیــب و غریــب کــرده باشــد یــا معجــزه ای رخ داده 
باشــد کــه موجــب شــده همــه بــه آن جــذب شــوند; ایــن طبیعــی 
اســت کــه اگــر کســانی آن محیــط را بپســندند و بخواهنــد خواســته 
ــد جــای دیگــر ارضــا  ــد، وقتــی ببینن هــای خودشــان را ارضــا کنن

نمــی شــود، بــه ســراغ آنجــا برونــد.
ایــن نکتــه نشــان مــی دهــد کــه مــا در جامعــه خــود بایــد در کنــار 
توجــه بــه رشــد معنــوی و تعالــی افــراد، ســعی کنیــم جاذبــه هــای 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــالم ب ــای س ــح ه ــم، تفری ــم کنی ــادی را فراه م
ــه هــای ارضــای نیازهــای مــادی را فراهــم  ایجــاد نماییــم و زمین

آوریــم. 

هـ . محدودیت های اعمال شده از سوی خانواده
اســتقال طلبــی، حّریــت و عدالــت جویــی، از ویژگــی هــای بــارز 
ــا  ــا، ب ــی ه ــن ویژگ ــات ای ــرای اثب ــان ب ــت. جوان ــی اس دوره جوان
بــزرگ ســاالن مقابلــه مــی کننــد. ایــن مقابلــه نــه از ســر لجبــازی 

ــی  ــه اثبات ــه بیشــتر جنب ــه ارزش هاســت، بلک ــا زدن ب و پشــت پ
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرای خــود جــوان دارد. یکــی از اشــتباهاتی ک ب
از بــزرگ ســاالن ســر مــی زنــد ســرزنش و مامــت جــوان اســت. 
ایــن ســرزنش هــا هــم از نظــر عاطفــی بــرای جــوان مضــّر اســت 
و هــم بــه روحیــه اســقال طلبــی او آســیب وارد مــی کنــد و نتیجــه 

آن برافروختــن آتــش لجاجــت و طغیــان اســت.

بــزرگان گفتــه انــد کــه آنقــدر تنــور را بــرای دشــمنت گــرم نکــن 
کــه خــودت را نیــز بســوزاند.

ــی جــوان و ســرزنش  ــه اســتقال طلب ــا روحی ــه ب ــن، مقابل بنابرای
کــردن افراطــی او، پیامدهــای خطرناکــی بــه دنبــال دارد. یکــی از 
پیامدهــای ناگــوار آن، طغیــان علیــه ارزش هــای حاکــم بــر جامعه، 
ــع  ــوال در جوام ــون معم ــت و چ ــع آنهاس ــا و منب ــز از ارزش ه گری
دینــی منشــأ و منبــع ارزش هــا، »دیــن« اســت، ایــن مســئله بــه 
دیــن گریــزی مــی انجامد.وگاهــی جــوان بــا احســاس چنــان داغ 
مــی شــود کــه دســت بــه عملیاتــی خطرنــاک مــی زنــد ؛ در اینجــا 
ــی  ــر ش ــرا ه ــد زی ــه نمای ــا وی را پخت ــاز دارد ت ــی نی ــه راهنمای ب
ــه هرگــز  ــی ســرد مــی گــردد امــا شــی پخت داغــی پــس از مدت

خــام نگــردد. 

ــخ  ــدم پاس ــان و ع ــن جوان ــی در بی ــبهات دین ــود ش و. وج
ــا ــە آنه ــح ب صحی

یکــی از مــوارد ضــروری، شــناخت دردهــا و دغدغــه هــای فکــری 
ــه  ــا همیش ــن درده ــه ای ــت ک ــد دانس ــت. بای ــوان اس ــل ج نس
ــت.پس  ــز هس ــداری نی ــانه بی ــه نش ــت، بلک ــاری نیس ــانه بیم نش
ــگام  ــه درمــان آنهــا پرداخــت و در هن ــد ب از شناســایی دردهــا بای
ــدم  ــرا ع ــت; زی ــی داش ــب و منطق ــورد مناس ــد برخ ــان بای درم
برخــورد منطقــی و درســت، نســل جــوان را بــه انحرافــات گوناگــون 
از جملــه انحرافــات فکــری مــی کشــاند و ممکــن اســت آنهــا را بــه 

ــب و اندیشــه هــای الحــادی ســوق دهــد. دامــن مکات
وقتــی خورشــیدآمد ســایه هــا محــو مــی شــوند؛ودر مســیر 
روشــنایی ســایه هــا همــواره پشــت ســرند وســایه حیاتــش مدیون 
پنهــان شــدن پشــت اجســام اســت.ودر یــک کام جامعــه مــا دو 
دشــمن اصلــی دارد کــه بایــد از آنهــا بیــزاری جســت تــا بیــش از 

ــد. ــکار ننماین ــن خراب ای

1(دیــنداراناحمــقچنانچــهحضــرتامــامجعفــرصــادق)ع(
فرمودنــد: قطــع ظهــری اثنــان : عالــم متهتــک وجاهــل متنســک ، 
دوگــروه پشــتم را شکســتند وزحمــات مــارا بــه هــدر دادنــد یکــی 
ــی خــرد  ــادان ب ــرت و... ودیگــری ن ــی بصی ــم ســبک ســر وب عال

ومتمســک بــه خرافــات و... 

2(روشــنفکرنماهــایبــیدیــن: اینــان جــز ســروصدا وجنجــال 
ــه  ــد ک ــی نماین ــی م ــون پیرزن ــت وچ ــاخته نیس ــان س کاری ازش
لبــاس قهرمانــی پوشــیده و ... غافــل از اینکــه بــاران بــی ســروصدا 
زمیــن مرتــع ولــم یــزرع را مــی رویانــد امــا رعدوبــرق صــدا ونالــه 

مــی نماینــد و...
اللهــی ایــن روزهــا طوفانــی تــر از طوفــان نــوح اســت ، کامــت را 

کشــتی نجاتمــان قــرارده 
ــی  ــن الله ــم ، پاکمــان ک ــوده ای ــده ای ، آل ــاک آفری ــی توماراپ الله
شــکر کــه در جوانــی توبــه کــردم ، کــه پیــری خــود شکســتگی و 
بازگشــت اســت خدایــا خوشــحالیم کــه هرکــه تــرا خوانــد جــواب 

شــنید و...

دۆخی نالە باری ئابووری لە کوردستانفطرت پاک جوانان را مواظبت کنیم  / بخشپایانی
فهردینکهمانگهر/روژنامهوان

ســوران؛ بهرزبوونــهوەی نرخــی کهلوپــهل و شــمهک لهنــاو باژێــر 
پیشــاندەری دۆخــی نالهبــاری ئابــووری لــه واڵتــه، دۆخێــک 
ــی  ــه دۆخ ــردووه. ماوەیه ک ــاڵ ک ــارومهندان ت ــه ش ــی ل ــه ژیان ک
ــه  ــهاڵم ل ــاره، ب ــۆش و نالهب ــان ناخ ــهی واڵت ــه زۆرب ــووری ل ئاب
ئێــران دۆخهکــه بــه هــۆی ههبوونــی گهمارۆکانــی واڵتانــی زلهێــز 
ــر  ــووری، خراپت ــه ئاب ــی بهرپرســایهتییهک ل ــه واڵت و نهبوون دژ ب
ــتی  ــورت ئاس ــی ک ــه ماوەیهک ــه ل ــهک ک ــا ڕادەی ــتره ت و ناخۆش
نرخــی شــمهک و کهل وپــهل لــه ۱۰۰دا ســهد بــهرز بووەتــهوە بهبــێ 
ئــهوه کــه لهســهر ئهســاس و یاســایهک بێــت. نرخــی خانووبــهرە 
و کرێنشــینیش لهئاســتێکی زێــددا بــهرز بووەتــهوە کــه زۆربــهی 
الوان و ئــهو کهســانه کــه مــاڵ و خانویهکیــان نییــه، تووشــی 
ــه هــۆی  ــهم بهشــهدا بووەت ــی ل کێشــه کــردووە و بهداخــهوە گران
ــهوەی  ــوو ئ ــهدا وەک ــه کۆمهڵگ ــان ل ــێوازی ژی ــه ش ــۆڕی ل ئاڵوگ
ــا  ــان پهن ــین ی ــه کرێ نش ــدا ببن ــه ماڵێک ــه ل ــد بنهماڵ ــه چهن ک
ــوارووی  ــهی خ ــهو گهڕەکان ــارەکان و ئ ــزی ش ــۆ پهراوێ ــردن ب ب
شــارەکان، لــه بڕێــک شوێنیشــدا لــه نــاو ڕەشــمااڵندا ژیــان بردنــه 
ــرۆس  ــا ڤای ــی کۆرۆن ــه هاتن ــاوەر ب ــووری جهم ــی ئاب ــهر. دۆخ س
و جێبهجێ کردنــی یاســاکان و پرۆتۆکولــهکان خراپتــر بــوو و 
زۆربــهی کۆمپانیــاکان، کارگا و دووکان و کــۆگاکان داخــراوه ڕێژە ی 
ــهم دۆخــه کاریگــهری  ــه ســهرەوە، و ئ ــکاری و هــهژاری  چووەت بێ
خراپــی لــه ســهر ژیانــی خهڵکــی دانــا و ئهمڕۆیــش ئــهم دۆخــه 
ــه  ــیش ب ــوو کهس ــه و ههم ــاش نیی ــه ب ــه. بارودۆخهک بهردەوام
باشــی کێشــهئابوورییهکه دەناســێت و دەتوانێــت لــه ســهری 
ــهس  ــه داخــهوە ک ــه ب ــه ک ــهو شــته زۆر گرینگ ــهاڵم ئ ــت، ب بدوێ
خــۆی بــه بهرپــرس ناناســێت و ههمــوو بهرپرســان بــه دروشــم و 
چهنــد وشــهی کوڵوکۆتــا بــاس لــه ئابــووری دەکــهن. ئیــدی هیــچ 
ــه و  ــهکه نیی ــهری کێش ــۆ چارەس ــان ب ــی وای ــان و بهرنامهیهک پی
ــی  ــی و بهرزبوون ــی گهندەڵ ــۆی زیاد بوون ــه ه ــه بووەت ــهم الوازیی ئ
ــه  ــهم گهندەڵییان ــۆ دەرخســتنی ئ ــی و ئاســتی نرخــهکان و ب گران
ــان و  ــه بهرپرس ــک ل ــی تاقمێ ــتنی گهندەڵ ــه دەرخس ــن ب دەتوانی
ــارەی  ــه پ ــن ک ــاژە بکهی ــاکان ئام ــه میدی ــهکان ل خاوەن کۆمپانی
خهڵکــی دەخــۆن و کهم فرۆشــی و گران فرۆشــی دەکــهن بــه 
بێ ئــهوەی کــه خۆیــان بــه واڵمــدەری خهڵــک بزانــن. الوازبوونــی 
چاودێــری و نهبوونــی پیــان لــه هــۆکارە ســهرەکییهکانی ئاڵــۆزی 
ــی  ــه بهرپرس ــۆی ب ــهس خ ــه ک ــۆی واڵت، ک ــه ناوخ ــه ل ئابووریی
نازانێــت و هــهروا کــه دەیبینیــن و ههســتی پــێ دەکهیــن 
نرخــهکان بــهرەو ســهر دەڕوات و بــاری ئهســڵی گرانــی لــه ســهر 
ــۆ  ــێ ب ــی ههب ــهاڵت پیان ــته دەس ــه و پێویس ــی دای ــانی خهڵک ش
ــایی  ــی ئاس ــر و ژیان ــه هێمنت ــه دۆخهک ــا ک ــی دوای کۆرون ڕۆژان

ــهوە. ببێت

دردیداررئیسانجمنصنفیکارگرانبامعاونشهردارعنوانشد؛
اجازه نمیدهیم عده ای سودجو از مشکالت کارگران سوءاستفاده کنند
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هفتــه نامــه ســوران؛ بزرگتریــن خشــونتی کــه تــا االن 
ــت  ــش بس ــه نق ــن جامع ــر و ذه ــر فک از آن دوران ب
ــخ  ــوده اســت تاری ــان ب ــه  زن ــد جنســی و کاالوار ب دی
ــا  ــه ه ــن نگفت ــادی دارد. جــدا از ای ــه هــای زی ، نگفت
ــخ  ــف تاری ــودی و تحری سیســتم حاکــم ســعی در ناب
گذشــته را دارد. الهــه هــا را اســطوره و افســانه یــا بــا 
بالهایــی تخیــل آمیــر و آکنــده از واقعیــت نشــان مــی 
دهــد ولــی اســطوره هــا و افســانه هایــی کــه بــه نفــع 
خودشــان اســت را واقعــی و عقیدتــی نشــان میدهنــد 
و شــاید هــم الهــی! بعــد از ضــد انقابــی کــه توســط 
ــت  ــه دس ــرای مقابل ــان ب ــت زن ــورت گرف ــردان ص م
بــه مقاومــت زدند.آنهــا بــرای اینکــه بتواننــد از کمانهــا 
اســتفاده کننــد ســینه هــای خودشــان را مــی بریدنــد!
جنگ،جنــگ بزرگــی بــود. الهــه آناهیتــا بعــد از 
ــدون  ــد خــودش 40روز ب ــاد، او را در معب مقاومــت زی
آب و غــذا زندانــی کــردن و او را کشــتند. الهــه هــای 
ــی و ازدواج  ــه بردگ ــتار ب ــون ایش ــر همچ ــزرگ دیگ ب
کشــیده شــدند. زنــان را پابنــد و دســتبند مــی کردنــد 
و آنهــا را مــی فروختنــد . همیــن النگــو هــا و پابندهــا 
ــان  ــی زن ــاد بردگ ــد! نم ــا کاری میکنن ــا را ط ــه آنه ک
ــه  ــد ک ــا کاری کردن ــد. آنه ــی بودن ــه گرای در دوران اله
زنــان صــدای خــش خــش زنجیرهایشــان را در حــال 

حاضــر هــم نشــنوند!
ــان  ــد برایت ــدر میتوان ــی زن چق ــم درک بردگ نمیدان
ــرای درک  ــوان ب ــط میت ــند ، فق ــته باش ــت داش اهمی
ــان  ــادران و زن ــیاری از م ــی بس ــی زندگ ــن موضوع ای
رو در عصــر حاضــر مشــاهده بکنیــم تــا بــه عمــق ایــن 
بردگــی برســیم. بعــد از نابــودی شــخصیت و هویــت 

ــد. ــه تملــک خــود درآوردن ــه آن را ب زنان

"پدران اولین مالک و شوهر دومین مالک!"
اولیــن فاحشــه  بعــد تشــکیل دولــت در ســومر 
خانــه بــه نام"موســکادم"به وجــود آمــد. در دوران 
ــه  ــری ب ــا دخت ــرای ازدواج ب ــردی ب ــی م ــومر وقت س
ــد  ــه چن ــوان مهری ــه عن ــد ب ــت بای ــتگاری میرف خواس
ســالی بــرای پــدر دختــر بیــگاری میکــرد. پــدر دختــر 
ــم  ــی تقدی ــر کاالی ــه پس ــه ب ــوان جهزی ــه عن ــم ب ه
میکــرد درواقــع زنــان در ایــن دوره مبادلــه میشــدند 
ــمی از  ــن رس ــم چنی ــر ه ــال حاض ــد در ح ــر چن ه
ســومریان باقــی مانــده اســت. زنــان تنهــا وســیله ای 
بــرای تولیــد مثــل بودنــد. شــاید بگیــد کــه در مــورد 
زنــان زیــاد اغــراق میکنــم امــا اینــو هــم بگــم مــردان 
ــان  ــتند! زن ــر هس ــرده ت ــان ب ــی از زن ــر کنون در عص
ــدی هــا و ســختی هــا از  ــا تمــام ایــن پســتی و بلن ب

طبیعــت خــود فاصلــه نگرفتــن امــا مــردان روز بــه روز 
بــرده ی افــکار جنســی و بــی هویتــی میشــوند. بعــدا 
در مــورد مــردان هــم بحــث خواهیــم کــرد چــون مــن 
خــودم را یــک فمینیســت نمــی دانــم! تنهــا تاریخــی 
را بیــان میکنــم کــه بایــد گفتــه شــود!! تمــام انقــاب 
هــای دنیــا یــک نقــص بــزرگ داشــتند آنهــا میگفتنــد 
اول جامعــه را آزاد میکنیــم بعــد زنــان را و هیچوخــت 

ــان آزد نمــی شــوند. زن

 از ساختار فیزیکی زنان تاهویت آنها:
زنــان  فیزیکــی  بفــرد  _دلیــل ســاختار منحصــر 

؟ چیســت
_درطــول تاریــخ دیــد مــردان نســبت بــه این ســاختار 

چــه تحوالتی داشــته اســت؟
_هویت زنانه چیست؟

ــی در طــول  ــان دس خــوش چــه تغییرات _هویــت زن
تاریــخ شــده اســت؟

ــم  ــا همگــی ســواالت بســیار مهــم در مبحــث عل اینه
ــی  ــه در ط ــد ک ــی باش ــی م ــوم اجتماع ــخ و عل تاری
دو دهــه ی گذشــته بــه اوج خــود رســیده اســت. 
ــوم زیســتی یــک  ــان از نظــر عل ســاختار فیزیکــی زن
نــوع جلــب توجــه بــرای جفــت گیــری و تــداوم نســل 
ــی  ــاختار فیزیک ــی س ــوم اجتماع ــر عل ــت. از نظ اس
زنــان پیچیــده تــر از آنچــه کــه علــوم زیســتی مــورد 
بحــث قــرار داده اســت مــی باشــد. نمــی تــوان ایــن 
ســاختار را فقــط بــرای تــداوم نســل  و جــذب جنــس 
ــی  ــدی جنس ــورت دی ــن ص ــت! در ای ــف دانس مخال
ــه  ــفانه ب ــه متاس ــود ک ــاد میش ــان ایج ــه زن ــبت ب نس
ایــن مرحلــه هــم رســیده ایــم! ســاختار و انــدام زنانــه 
کلیتــی از آفرینــش حیــات و تغذیــه ی انســان اســت. 
در واقــع ســاختار فیزیکــی زنــان پلــی مابیــن  نیــروی 
حیــات آفرینــش و انســان اســت. ایــن بهتریــن تعبیــر 
ممکــن از انــدام و ســاختار فیزیکــی زنــان مــی باشــد. 
ــا آمــدن  ــه دنی ــه ی او بعــد از ب حمــل کــودک و تغذی
یــک کالبــد مقــدس را بــه نــام "مــادر" شــکل میدهــد. 
و مهــر و زکای عاطفــی او انــرژی و نیــرو بــه الزم بــرای 
پــرورش کــودک را فراهــم مــی کنــد. در دوران الهــه 
ــوده  ــان رایــج ب گرایــی ایــن ایدوئولــوژی در مــورد زن
اســت و بــرای همیــن مــادر مقــدس و مــورد احتــرام 
بــوده اســت. در ایــن دوران زن را آفریننــده ی حیــات 
ــان را  ــوردی زن ــان ک ــن در زب ــرای همی ــتند ب میدانس
"ئافــره ت"یــا همــان آفریننــده نامیــده انــد. همچنیــن 

او را زندگــی "ژن" نــام نهــاده انــد.
#ژن_ژیان_ژینگه  #زن_زندگی_طبیعت

ســه کلمــه ی بــه هــم پیوســته در زبــان کــوردی کــه 
یــادگار دوران الهــه هــا در بیــن النهریــن اســت.

 همیشــه نقاشــی کــودکان برایم جــذاب بود.خورشــید 
ــرا  ــا چ ــیدند! ام ــی کش ــان م ــکل زن ــه ش ــاه را ب و م
ــود  ــوز وج ــان هن ــکار کودکانم ــی در اف ــن ذهنیت چنی
دارد!؟ در دوران الهــه گرایــی زنــان ســیارات را بــا نــام 
الهــه هــا میخواندنــد هماننــد الهــه اینانــا و ایشــتار کــه 
هــر دو نــام دو ســیاره بــوده انــد. هنــوز خاطراتــی در 
افکارمــان باقــی مانــده اســت! بعــد از ضــد انقابــی که 
توســط مــردان بــر زنــان وارد شــد دیــد خریدارانــه بــه 
ــدس  ــم مق ــت. آن جس ــش یاف ــه روز افزای زن روز ب
ــرورش  ــه و پ ــش را حمل،تغذی ــات آفرین ــه حی وار ک
میــداد مــورد حملــه ی وحشــیانه قــرار گرفــت. زنــان 
فقــط وســیله ی بــرای لــذت مــردان و پــرورش 

ــن  ــد و بدی ــه خواندن ــا را ضعیف ــد. آنه ــودکان بودن ک
ــه  ــان ب ــی زن ــازه ای از دوران بردگ ــر ت ــورت عص ص
ــع  ــه فجی ــن عصــر ب ــان در ای ــت زن ــد. هوی وجــود آم
ــت.زن  ــرار گرف ــی ق ــی حرمت ــورد ب ــکل م ــن ش تری
ــان  ــی زن ــود. قاعدگ ــذت ب ــد و ل ــین تولی ــط ماش فق
کــه در دوران الهــه گرایــی نشــانه ی پاکــی روح او در 
هــر مــاه توســط طبیعــت بــود، در ایــن عصــر کثیــف 
و نجــس خوانــده شــد. ســینه هایــی کــه آب حیــات 
را در بــدن تــک تکمــان جــاری ســاخته بودنــد مــورد 
ــد!  ــع ش ــان واق ــرای زن ــرمگاه ب ــی و ش ــد جنس دی
ــتر  ــیار بیش ــی بس ــر کنون ــکار در عص ــن اف ــه ای البت
از هــر دورانیســت. بدیــن صــورت زنــان ، توســط 
ــم  ــی و ه ــر فیزیک ــم از نظ ــب، ه ــدرت طل ــرداِن ق م
ــت  ــدند. هوی ــیده ش ــودی کش ــه ناب ــی ب ــر هویت از نظ
ــال  ــه ی کومین ــم جامع ــای محک ــه ه ــه پای ــان ک زن
ــب  ــدرت طل ــردان ق ــاک م ــا خ ــر خراواره ــود در زی ب
دفــن شــد. بعــد از نابــودی هویــت زنــان وارد مرحلــه 
ای بســیار خفقــان تــر شــدیم. البتــه ایــن نکتــه قابــل 
ــه در  ــی ک ــران و بزرگان ــه پیامبران،رهب ــر اســت ک ذک
ــرده  ــی از ب ــد درک خوب ــارزه کردن ــخ مب ــول تاری ط
بــودن زنــان داشــتند و تــا جایــی کــه توانســتند زنــان 
را مــورد احتــرام قــرار دادنــد. امــا متاســفانه پیــروان 
ــر پایشــان  ــی را زی ــام اصــول اخاق ــزرگان تم ــن ب ای
گذاشــتند و از جوهــر اصلــی خــود فاصلــه گرفتنــد... 
ــکار  ــرده ی اف ــه روز ب ــان مــردان روز ب ــا بردگــی زن ب
ــوان  ــی ت ــرات م ــه ج ــوند ب ــی ش ــم م ــان ه خودش
ــردان در  ــن م ــرده تری ــی ب ــردان عصــر کنون ــت م گف
طــول تاریــخ هســتند بــه طــوری کــه ذهنــی بیمــار بــه 

ــد!!  ــت دارن ــی طبیع زن و حت

عصر مردان نقابدار و مردان بی نقاب
ــا پشــتکار  ــه مــا نشــان مــی دهــد مــردان ب تاریــخ ب
همیشــه از زنــان و بچــه هــای جامعــه در برابــر 
حمــات حیوانــات وحشــی،جنگ بیــن قبیلــه هــا 
ــا  ــاک از آنه ــوراک و پوش ــه ی خ ــرای تهی ــکار ب و ش
مراقبــت کــرده انــد و چــه بســا جانشــان را هــم 
از دســت داده انــد. همانطــور کــه زنــان در دوران 
ــه  ــر جامع ــاده ای ب ــوق الع ــیار ف ــر بس ــنگی تاثی نوس
داشــتند مــردان هــم بــا جــان فدایــی هــا و ایثارگــری 
ــد  ــه از جامعــه محافظــت نمودن ــه و مردان هــای پدران
ــه  ــان پای ــنگی(که زن ــن انقاب)نوس ــرای ای و راه را ب
ــع مــردان نقــش  ــاز کــردن. در واق ــد ب ــذار آن بودن گ
ســپر و محافظــت از ایــن نطفــه ی انقابی را داشــتند.
ــه و  ــده گرفت ــوع را نادی ــن موض ــم ای ــه فمینیس البت
نقــش مــرد را بســیار ضعیــف نشــان مــی دهــد امــا 
قــدرت فیزیکــی و فکری_تحلیلــی مــردان تاثیــر 
ژرفــی در طــول تاریــخ بــر جامعــه داشــته اســت. مــا 
ــه جامعــه را  ــه ی مــردان ب نمــی توانیــم حــس پدران
نادیــده گرفتــه و تمــام جوانــب و محــور هــا را بــر روی 
زنــان قــرار دهیــم. درســت اســت کــه در طــول تاریــخ 
مــردان ظلمهــای بیشــماری را بــر روی زنــان مرتکــب 
شــده انــد و هویــت آنهــا را بــه زیــر کشــیده انــد امــا 
نمــی تــوان مردانــی را کــه دوش بــه دوش زنــان برای 
حفــظ کرامــت و شــخصیت آنهــا مبــارزه کردنــد نادیده 
بگیریــم!! بــرای همیــن بــه داســتان شــیرین و فرهــاد 
ــو  ــتانش را کم ــا داس ــه ی م ــه هم ــم ک ــی پردازی م
ــاد در  ــیرین و فره ــتان ش ــم. داس ــنیده ای ــش ش بی
واقــع یــک حماســه اســت تــا یــک داســتان عاشــقانه 

و رمانتیــک! فرهــاد نمــاد مــردی آگاه و مبــارز و 
ــیله  ــه بوس ــه ک ــیر در جامع ــان اس ــاد زن ــیرین نم ش
ی مردانــی همچــون خســرو مــورد ظلــم واقــع شــده 
انــد. در واقــع عمــق داســتان مبــارزه ی فرهــاد بــرای 
آزاد کــردن شــیرین از زنــدان خســرو اســت و ناکامــی 
فرهــاد در آخــر ایــن داســتان. ایــن حماســه یکــی از 
ــان در طــول  حماســه آفرینــی هــای مــردان بــرای زن
ــردان  ــر م ــر حاض ــت.هرچند در عص ــوده اس ــخ ب تاری
بســیار کمــی میبینیــم کــه چنیــن جــان فدایــی هــای 
انجــام بــدن. در واقــع سیســتم مــرد ســاالری ذهنیــت 
ــردان  ــان در ذهــن م ــه زن ــرا را نســبت ب جنســیت گ
ــرار داده  ــه ق ــورد حمل ــی م ــه کل ــد و او را ب کاشــته ان
است.هســتند مردانــی هنــوز در عصــر جدیــد هماننــد 
ــا داعــش  ــان، ب ــا دوش زن مــردان کــورد کــه دوش ب
کــه نمــاد بزرگــی از سیســتم مردســاالر بــود جنگیــدن 
و در ایــن راه جانشــان را از دســت داده انــد. درســته 
کــه مــردان، الهــه مــادران را بــه پاییــن کشــیدن امــا 
مــردان هنــوز همــان کــودکان مــادران خــود هســتند! 
در عصــر کنونــی مــی بینیــم کــه آنهــا خواهــان 
برابــری بــرای زنــان در جامعــه هســتند و شــاید 
ــان  ــود برایش ــای خ ــوق ه ــی از حق ــده از خیل در آین
بگذرنــد و ایــن همــان قدردانــی کــودک بــه مــادرش 
ــدار و  ــردان نقاب ــته ی م ــه دو دس ــردان را ب ــت. م اس
ــان  ــدار هم ــردان نقاب ــم. م ــیم میکن ــاب تقس ــی نق ب
ــان  ــه خودش ــتند ک ــمهایی هس ــردان و شمنیس دولتم
را در نقابشــان پوشــانده انــد و جامعــه را مــورد هــدف 
ــی  ــردان ب ــر م ــا مهمت ــه ی اینه ــد از هم ــرار داده ان ق
نقــاب را همچــون شمشــیری بــران ســاح ایــن حملــه 
ــم  ــردان آزاده ای ه ــان م ــن می ــد. در ای ــرار داده ان ق
همچــون چگوارا،گانــدی و مانــدال وجــود داشــتند کــه 
ــر  ــد و در براب ــاب دار خواندن ــردان نق ــن م ــت ای دس
آنهــا شــورش کردنــد. اگــر بخواهیــم تحلیــل کلــی از 
ــی  شــخصیت فکــری و روحــی مــردان در عصــر کنون
ــود  ــردان خ ــه م ــیم ک ــه میش ــیم متوج ــته باش داش
ــع  ــتند. در واق ــاب هس ــن ضدانق ــزرگ ای ــی ب قربان
مــردان خــود در  وســط باتــاق تــا گــردن فــرو رفتــه 
ــت و  ــد اس ــاخه ای بن ــه ش ــط ب ــان فق ــد و دستانش ان
ــدن  ــیده ش ــال پوس ــه روز در ح ــم روز ب ــاخه ه آن ش
اســت. غریــزه ی مــردان در عصــر کنونــی بــا حمــات 
بیشــماری مواجــه شــده اســت. همانطــور کــه گفتیــم 
مــردان نقــاب دار مــردان بــی نقــاب رو هماننــد 
ــا بازیچــه  ــا ب ــد در واقــع آنه ــه کار مــی برن ســاحی ب
قــرار دادن غریــزه ی جنســی آنهــا و همچنیــن غریــزه 
ی قــدرت طلبــی آنهــا را مــورد حملــه قــرار مــی دهند. 
اینجاســت کــه مــی گوییــم مــردان بیشــتر از از زنــان 
از طبیعــت خــود فاصلــه گرفتــه انــد. مــردان را بــه دو 
دســته ی مــردان نقابــدار و بــی نقــاب تقســیم میکنم. 
ــمهایی  ــردان و شمنیس ــان دولتم ــدار هم ــردان نقاب م
ــد  ــانده ان ــان پوش ــان را در نقابش ــه خودش ــتند ک هس
ــه ی  ــد از هم ــرار داده ان ــدف ق ــورد ه ــه را م و جامع
اینهــا مهمتــر مــردان بــی نقــاب را همچون شمشــیری 
ــن  ــد. در ای ــرار داده ان ــه ق ــن حمل ــاح ای ــران س ب
ــدی  ــون چگوارا،گان ــم همچ ــردان آزاده ای ه ــان م می
ــردان  ــن م ــت ای ــه دس ــتند ک ــود داش ــدال وج و مان
ــد. ــر آنهــا شــورش کردن ــد و در براب نقــاب دار خواندن
اگــر بخواهیــم تحلیــل کلــی از شــخصیت فکــری 
ــیم  ــته باش ــی داش ــر کنون ــردان در عص ــی م و روح
ــزرگ  ــی ب ــود قربان ــردان خ ــه م ــیم ک ــه میش متوج

ــود در   ــردان خ ــع م ــتند. در واق ــاب هس ــن ضدانق ای
وســط باتــاق تــا گــردن فــرو رفتــه انــد و دستانشــان 
فقــط بــه شــاخه ای بنــد اســت و آن شــاخه هــم روز به 
روز در حــال پوســیده شــدن اســت. غریــزه ی مــردان 
در عصــر کنونــی بــا حمــات بیشــماری مواجــه شــده 
اســت.همانطور کــه گفتیــم مــردان نقــاب دار مــردان 
ــد در  ــه کار مــی برن ــد ســاحی ب ــی نقــاب رو همانن ب
ــزه ی جنســی  ــرار دادن غری ــا بازیچــه ق ــا ب واقــع آنه
آنهــا و همچنیــن غریــزه ی قــدرت طلبــی آنهــا را 
ــی  ــه م ــت ک ــد. اینجاس ــی دهن ــرار م ــه ق ــورد حمل م
ــود  ــت خ ــان از طبیع ــتر از از زن ــردان بیش ــم م گویی
فاصلــه گرفتــه انــد. در جوامــع الهــه گرایــی خانــواده 
ــرار داشــت.در  ــی خــودش ق در ســطح بســیار ابتدای
ایــن دوران جوامــع از حالــت قبیلــه ای و کــوچ نشــینی 
ــن جوامــع  ــه اولی ــت یکجانشــینی درآمــد ، ک ــه حال ب
یکجانشــینی بــا نــام "روســتا" کــه تشــکیل آن هــم بــه 

ــود شــکل گرفــت. ــان ب وســیله ی زن

 و عصــر جدیــدی از زندگــی بــه وجــود آمــد. جوامــع 
شــکل  بــه  گرایــی  الهــه  دوران  در  روستانشــین 
اشــتراکی بــود، بــه ایــن صــورت کــه همــه ی روســتا 
بــر روی زمینهــای کشــاورزی کــه مالــک خاصــی 
نداشــتند کار میکردنــد و خــوراک و مایجتــاج خــود را 
تامیــن میکردند.حیوانــات اهلــی همچــون گوســفندان 
ــک  ــود و مال ــتا ب ــه ی روس ــرای هم ــم ب ــا ه و گاوه
شــخص خاصــی نبودنــد! تمــام پســران و دختــران در 
هنــگام رســیدن بــه ســن بلــوغ آمــوزش هــای رزمــی 
ــاع  ــع دف ــن جوام ــد. در ای ــی دیدن ــردن م ــکار ک و ش
ذاتــی مــورد توجــه قــرار داشــت بــه ایــن صــورت کــه 
ــاع  ــرای دف ــارت الزم ب ــد مه ــه بای ــرد در جامع هــر ف
ــا خطــر  از خــود و جامعــه اش را در هنــگام مواجــه ب
ــه  ــاوه ب ــوغ ع ــن بل ــد. در س ــب بکن ــات کس و حم
یادگیــری مهــارت هــای الزم آنهــا را بــا ســاختار هــای 
طبیعــت و همچنیــن شــناخت کشــاورزی و دامــداری 
آشــنا مــی کردنــد.در چنیــن جامعــه ای روابط پســران 
ــت  ــوده اس ــی ب ــیت گرای ــارع از جنس ــران ف و دخت
ــی،  ــه گرای ــع اله ــی! در جوام ــع کنون ــس جوام برعک
ــوژی  ــر و ایدوئول ــت، فک ــداکاری، مقاوم ــمبل ف زن س
ــوده  ــش ب ــات آفرین ــدا و حی ــان خ ــطه ی می و واس
اســت. ســاختار جامعــه در چنیــن دورانــی بــر محــور 
از  فــارغ  ای  و جامعــه  گرفتــه  الهه_مــادر شــکل 
ــت.  ــوده اس ــت ب ــی، مالکی ــی فردگرای ــیت گرای جنس
در ایــن جوامــع زمانــی کــه شــخص مرتکــب جرمــی 
ــاص  ــی قص ــاق و حت ــا ش ــه ب ــای تنبی ــد بهج میش
ــن  ــد و ای ــرد میکردن ــه ط ــی از جامع ــرای مدت او را ب
عــذاب آور تریــن مجــازات در میــان ایــن جوامــع بــود 
ــد از  ــه بود.بع ــه جامع ــته ب ــا وابس ــرد کام ــون ف ، چ
فــرو پاشــی جوامــع الهــه گرایــی و ظهــور جامعــه ی 
هیرارشــیک و دولــت گــرا شــهر هــا بــه وجــود آمدنــد 
و مرکــز روســتا قــرار گرفتنــد. جامعــه ی هیرارشــیک 

ــود آورد. ــادی را بهوج ــیار زی ــکات بس مش
_مالکیت خصوصی

_جنسیت گرایی
_خانواده بدون محوریت زن در آن

_برده داری
ظهــور فاحشــه خانــه هــا و بســیاری مشــکات دیگــر 
کــه در تــا جوامــع کنونــی بــه طــول انجامیــده اســت. 
... ادامە مطلب در شماره های بعدی

واکاوی جایگاه زنان در طول تاریخ / بخش دوم

ــاران  ــدره و کامی ــنندج، دیوان ــردم س ــده م نماین
ــت  ــری ثب ــامی از پیگی ــورای اس ــس ش در مجل
جهانــی غــار کرفتــو خبــر داد و گفــت: غــار کرفتــو 

در مســیر ثبــت جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

ــل از  ــه نق ــوران، ب ــه س ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــنندج  ــردم س ــده م ــر نماین ــی دفت ــط عموم رواب
در مجلــس، محســن فتحــی بــا اشــاره بــه 
دیوانــدره،  منطقــه  گردشــگری  ظرفیت هــای 
اظهــار کــرد: گردشــگری تاریخــی در کرفتــو 
اقتصــادی  توســعه  بــرای  مناســبی  ظرفیــت 

منطقــه اســت.

از  مجموعــه ای  کرفتــو  غــار  افــزود:  وی 
انســان های  تــاش  و  طبیعــی  زیبایی هــای 
پیشــین بــرای غلبــه بــر طبیعــت و زندگــی بهتــر 
و ایمــن تــر اســت کــه بــه عنــوان اولیــن آپارتمــان 

می شــود. شــناخته  جهــان  مســکونی 

ســنندج،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
شــورای  مجلــس  در  کامیــاران  و  دیوانــدره 
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه ویــژه ای 
ــود  ــته وج ــی در گذش ــه تاریخ ــن مجموع ــه ای ب
نداشــته اســت، ادامــه داد: ثبــت جهانــی کرفتــو 
ــر معرفــی هرچــه  ــد عــاوه ب در یونســکو می توان
بیشــتر ایــن منطقــه، زیرســاخت های ارتباطــی و 

ــد. ــعه ده ــز توس ــگری را نی گردش

ــی  ــت جهان ــری ثب ــه پیگی ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
ــاده  ــرای آم ــارات الزم ب ــص اعتب ــو و تخصی کرفت
ســازی آن را از طریــق وزارتخانــه دنبــال می کنیم، 
ــیاری  ــای بس ــتان ظرفیت ه ــد: کردس ــادآور ش ی
ــاز اســت وزارت  ــه نی ــی دارد ک ــت جهان ــرای ثب ب
میــراث فرهنگــی برنامــه راهبــردی و چشــم 
ــن ظرفیــت  ــرای اســتفاده از ای ــدازی مــدون ب ان

ــد. ــن کن تدوی

گفتنــی اســت غــار کرفتــو از نــوع غارهــای آهکــی 
ــاد در  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــوده و ب ــی ب و طبیع
دوران ســوم زمین شناســی شــکل گرفتــه بــه هــر 
جهــت واژه و وجــه تســمیه کرفتــو هــر چــه باشــد 
ــار شــاخص و  ــوان یکــی از آث ــه عن ــن مــکان ب ای
ــه  ــورد توج ــتان م ــتان کردس ــت اس ــز اهمی حائ
همــه مــردم کشــور و در طــول ســال مــورد بازدید 
بســیاری از عاقه منــدان داخلــی و خارجــی قــرار 
می گیــرد و تحــت شــماره ۳۳۰ در فهرســت آثــار 

ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

ســوران؛ اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه در 
پــی یافتــن مکانــی خــوش آب و هــوا بــرای ســفر 
هســتید تــا از زندگــی ســخت و طاقت فرســای 
شــهری و ماشــینی بــه آن پنــاه ببریــد و دمــی را در 
آن جــا بــه دور از دم و دود شــهرها بگذرانیــد بــا مــا 

ــد. ــه دل روســتای تنگی ســر ســفر کنی ب

بــرای رســیدن بــه ایــن روســتای زیبــا بایــد از دل 
کوه هــای بلنــد و ســر بــه فلــک کشــیده و دره هــای 
پســت و از کنــار چشــمه های همیشــه جــاری 
ــیر  ــودن مس ــخت ب ــر س ــاوه ب ــه ع ــی ک ــذر کن گ
ــان  ــای روســتا را در هم جاذبه هــای طبیعــی و زیب
ــر  ــه تصوی ــرای رهگــذران خــود ب ــدای مســیر ب ابت

می کشــد.
ــه روســتا اولیــن چیــزی  ــدای ورود ب در همــان ابت
کــه در نــگاه اول بــه چشــم می خــورد، بافــت 
ــری از  ــاال تصوی ــه احتم ــت ک ــتا اس ــی روس پلکان
پالنــگان را در ذهــن شــما تداعــی  ماســوله و 
می کنــد کــه دلیــل آن شــرایط آب و هوایــی خــاص 
ــت. ــر اس ــتای تنگی س ــاد روس ــیب زی ــه و ش منطق

کــه  رودخانــه ای  آب  دلنــواز  موســیقی  طنیــن 
ــر  ــت روح ه ــذر اس ــال گ ــتا در ح ــه روس در میان
ــد و حــس  ــوازش می کن ــه آرامــی ن ــده ای را ب بینن
ــاورد  ــان می ــه ارمغ ــما ب ــرای ش ــی را ب ــال ناب و ح
کــه نظیــر آن را نمی تــوان در زندگــی شــهری 

کــرد. جســت وجو 

اگــر بــه دل کوچــه پــس کوچه هــای روســتا ســری 
ــیده  ــای سرپوش ــان کوچه ه ــا هم ــاباط ی ــد س بزنی

مقابــل  در  کــه  اســت  نابــی  و  تــازه  تصویــر 
چشــمانتان قــرار می گیــرد، کوچه هایــی کــه از 
دل تاریــخ گــذر کرده انــد و همچنــان نظاره گــر 

ــتند. ــان هس ــذر زم گ

از گــذر رودخانــه ای خروشــان در دل روســتا گفتیم 
را در روســتا طنین انــداز  نوایــی دل انگیــز  کــه 
ــه  ــفرتان ب ــگام س ــت در هن ــت، کافیس ــرده اس ک
ــه  ــن نقط ــه باالتری ــود را ب ــا خ ــتای زیب ــن روس ای
ــن  ــه ای ــی ب ــدن تابلوی ــا از دی ــانید ت ــتا برس روس
ــد اســت غــرق  ــی کــه ســاخته دســت خداون زیبای

ــوید. ــذت ش در ل

ــک لحظــه بایســتید و چشــمانتان  ــی اســت ی کاف
ــه در دل  ــه همیش ــی ک ــیم خنک ــا نس ــد ت را ببندی

ــرد. ــازی بگی ــه ب ــان را ب ــی وزد روحت ــتا م روس

فلــک  بــه  ســر  و  ســخت  کوه هــای  دیــدن 
ــوش  ــر را در آغ ــتای تنگی س ــه روس ــیده ای ک کش
خــود جــا داده انــد یکــی از زیباتریــن منظره هایــی 

اســت کــه می توانیــد نظاره گــر آن باشــید. 
همــه زیبایی هــای روســتای تنگیســر بــه کــوه و دره 
ــود،  ــم نمی ش ــتا خت ــی روس ــره پلکان و رود و منظ
اینجــا خواســتگاه مــردم خونگــرم و مهربانی اســت 
ــر  کــه زندگــی در دل کوه هــای خشــن نتوانســته ب

قلــب مهربــان آنــان فائــق شــود.

ــام تنگی ســر را  ــر از کســی ن شــاید در گذشــته اگ
ــه  ــت ک ــی می دانس ــدرت کس ــه ن ــیدی ب می پرس
ــی  ــه زیبای ــن هم ــا ای ــام و ب ــن ن ــا ای ــتایی ب روس

وجــود دارد، امــا امــروزه کافــی اســت کــه نــام آن 
را نجــوا کنــی تــا تصویــری از نوروزهــای باشــکوهی 
کــه در ایــن روســتا هرســاله برگــزار می شــود 
ــاب  ــوی ن ــه ب ــمی ک ــود؛ مراس ــی ش ــت تداع برای
اصالــت دارد و آئیــن باســتانی نــوروز را بــه زیبایــی 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــر ب ــه تمام ت هرچ

کســی از زمــان پیدایــش و ســاخت روســتا و 
دلیــل نامــی کــه بــر آن گذاشــته شــده خبــر نــدارد، 
ــزرگان و پیــران روســتا  امــا آنچــه کــه از ســخن ب
ــی  ــتا قدمت ــن روس ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای برمی آی
بــه  آن  نام گــذاری  علــت  و  دارد  ســاله  هــزار 
تنگی ســر وجــود کوه هــای ســر بــه فلــک کشــیده 
اطــراف روســتا دارد و شــکل گیری آن بــه ســکونت 

برمی گــردد.  کوه هــا  دل  در  انســان ها 
ــیروان  ــش س ــع بخ ــر از تواب ــی س ــتای تنگ روس
ــت،  ــتان اس ــتان کردس ــنندج در اس ــتان س شهرس
و از لحــاظ جغرافیایــی در قلــب کوه هــای ســر 
ــتان  ــان شهرس ــاهو و در می ــیده ش ــک کش ــه فل ب
ــنا ــت. / ایس ــده اس ــع ش ــنندج واق ــاران و س کامی

نمایندهمردمسنندجدرمجلس:

»تنگی سر« روستایی زیبا در محاصره کوه های سر به فلک کشیدهغار کرفتو در مسیر ثبت جهانی قرار گرفت
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GIS,RSبررسی تحوالت کالبدی  شهر قروه برای تعیین جهات گسترش آتی ان بااستفاده از
هفتهنامهسوران؛باقراحمدی)بخشچهارم(//

وضعیت اکولوژیکی و زیست محیطی قروه
توســعه ســریع شــهرها و افزایــش جمعیــت شــهری و فزونــی حجــم 
ســرمایه گــذاری در جوامــع شــهری نســبت بــه روســتایی ، حاکــی 
از آن اســت کــه میــان توزیــع جمعیــت شهرســتان و ایجــاد منابــع 
ــه  ــا ک ــر ج ــود دارد ه ــتقیمی وج ــه مس ــت رابط ــر ثاب ــتی غی معیش
فعالیتــی ایجــاد مــی شــود جمعیــت بــه ســوی ایــن مراکــز فعالیــت 
حرکــت مــی کننــد وابســتگی جوامــع شــهری بــه منابــع اقتصــادی 
بــرای تامیــن معیشــت بیشــتر از وابســتگی آنهــا بــه منابــع طبیعــی 
اســت . یعنــی برعکــس روســتا . بخــش عمــده معیشــت شــهری 
ــر  ــود ب ــی ش ــن م ــی تامی ــا صنعت ــی ی ــای خدمات ــق فعالیته از طری
ــهر در  ــردم ش ــد م ــدود 60 در ص ــال 1385ح ــاس در س ــن اس همی
بخــش خدمــات و30 درصــد در بخــش صنعــت مشــغول بــوده انــد 
و تنهــا 5 درصــد در بخــش کشــاورزی مشــغول فعالیــت بــوده انــد . 
کــه وابســتگی مســتقیم کمتــری بــه منابــع طبیعــی دارنــد بخشــی 
از ایــن وابســتگی ضعیــف ریشــه در کیفیــت و نــوع منابــع طبیعــی 

دارد .
فعالیتهــای اقتصــادی در زمینــه هــای صنعتــی و خدماتــی بــا انــدازه 
کانــون هــای زیســتی شــهری رابطــه مســتقیمی دارنــد هــر چــه کــه 
منابــع اقتصــادی بیشــتر و متنــوع تــر باشــد انــدازه کانــون زیســتی 
نیــز بزرگتــر اســت شــناخت نقــش و اثــر منابــع محیطــی موجــود 
در گســترش فعالیتهــا و کانــون هــای زیســتی الگوهــای معیشــتی 
ــه  ــخصی از رابط ــوع مش ــه ن ــًا در نتیج ــتان عمدت ــود در شهرس موج
ــای کشــاورزی و  ــد . فعالیته ــده ان ــه وجــود آم ــط ب ــا محی انســان ب
ــواع دام  ــرورش ان ــط ، پ ــا محی ــواع محصــوالت ســازگار ب کشــت ان
بــزرگ و کوچــک در نواحــی کوهســتانی اســتفاده از معــادن ســنگ 
ــع طبیعــی و  ــا مناب ــاط ب ــدی و ارتب ــروه نوعــی هــم پیون در شــهر ق
ــی و  ــرایط محیط ــه ش ــا ک ــر ج ــد و ه ــی ده ــان م ــی را نش محیط
ــع طبیعــی امــکان انجــام نوعــی فعالیــت اقتصــادی را فراهــم  مناب
کــرده کانــون زیســتی شــکل گرفتــه و بعــد هــا تحــت تاثیــر عوامــل 

سیاســی یــا ارتباطــی توســعه پیــدا کردنــد . 
مــازاد  مبادلــه  و  تجــاری  هــای  کانــون  شهرســتان  شــهرهای 
ــال  ــتان از س ــت شهرس ــتند جمعی ــود هس ــراف خ ــاورزی اط کش
1345 تــا زمــان حــال تقریبــًا 15 برابــر شــده اســت در حالیکــه منابــع 
ــش  ــت . گرای ــده اس ــت مان ــا ثاب ــش و ی ــی کاه ــی و طبیع محیط
ــت  ــرد نخس ــی گی ــام م ــل انج ــدو دلی ــًا ب ــینی عمدت ــهر نش ــه ش ب
ــات در بخــش  ــه حی ــرای ادام ــد ب ــات معیشــتی جدی ــن امکان یافت
غیــر کشــاورزی و دیگــر برخــورداری از امکانــات رفاهــی موجــود در 
ــه شــهرها شــده اســت  ــزه باعــث مهاجــرت ب شــهرها ایــن دو انگی
ــی  ــع آب و اراض ــار مناب ــهری در کن ــای ش ــون ه ــه کان ــا ییک از آنج
ــه اســت. توســعه شــهری باعــث مــی شــود  ــرار گرفت کشــاورزی ق
ــهرها  ــراف ش ــود در اط ــاورزی موج ــتعد کش ــی مس ــه اوال اراض ک
ــورم  ــا ت ــهرها ب ــه ش ــر اینک ــه و دیگ ــاز رفت ــاخت و س ــر س ــه زی ب
جمعیتــی و افزایــش ســریع جمعیــت آنها،طرحهــای توســعه شــهری 
بــا ناهنجاریهــای زیســت محیطــی روبــرو گردنــد، شــهر قــروه روی 
بهتریــن زمینهــای کشــاورزی اطــراف خــود توســعه یافتــه در همیــن 
ــع آب  ــه مناب ــا ب ــی آنه ــی و خانگ ــهری ، صنعت ــاب ش ــال فاض ح
تخلیــه مــی شــود کــه در پاییــن دشــتها مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیرنــد . حاکمیــت دیــدگاه اقتصــادی محــوری بــر فــر آینــد توســعه ، 
توجــه بــه پیامدهــای فضایــی مکانــی را بســیار کمرنــگ کــرده اســت 
ــادر  ــته ص ــه در گذش ــی ک ــای صنعت ــوز ه ــیاری از مج ــرو بس از این
شــده بــا ماحظــات زیســت محیطــی ســازگار نبــوده اســت )اثــرات 
توســعه بــر محیــط زیســت اســتان کردســتان ، رهنمایــی ، 1376 ، 

ص 176 (

عوامل مهم آلودگی ناشی از فعالیت شهری عبارتند از :

1-آلودگــیناشــیازســکونت: افزایــش جمعیــت شــهر و باالرفتــن 
ــای  ــاک ، فض ــی و پوش ــارف غذای ــی و مص ــای اجتماع ــم نیازه حج
ــی  دارد .  ــت محیط ــات زیس ــی تبع ــتی ، تفریح ــی بهداش آموزش
ــش  ــث افزای ــت باع ــش جمعی ــا افزای ــتارگاه ب ــتان و کش بیمارس
فاضــاب شــهری و محدودیتهــای تصفیــه  و عــدم تــوان مهــار 
آلودگــی هــا در دراز مــدت پیامــد زیســت محیطــی را جبــران ناپذیــر 

ــد . مــی کن
2-صنایــعوکارگاههــایشــهری: اســتقرار خطــی صنایــع و 
ــروه – ســنندج  ــروه و ق ــدی در جــاده همــدان – ق ــای تولی کارگاهه
و عــدم رعایــت همگونــی صنایــع مختلــف حتــی در شــهرکهای 
ــف در  ــع مختل ــده صنای ــی الخصــوص اســتقرار پراکن ــی و عل صنعت
ــه خدمــات جــاده ســازی،  ــاز ب اراضــی کشــاورزی و مرتعــی کــه نی
تســطیح محوطــه ، تامیــن آب و بــرق و ســایر خدمــات مــورد نیــاز 
ــد قطعــا موجــب  ــه صــورت انفــرادی دارن کــه واحدهــای تولیــدی ب
تخریــب ، فرســایش و نهایتــا بــر هــم زدن تعــادل طبیعــی محیــط 
ــن  ــی مهمتری ــن آهک ــن لج ــا دف ــنگبری ب ــع س ــردد و صنای ــی گ م
ــه محیــط محســوب مــی شــود کــه  ــوده کننــده نســبت ب بخــش آل

ــد. ــی کن ــد م ــب لجــن تولی ــر مکع ســاالنه 10395 مت

ــی همــدان – ســنندج از شــهر  ــور جــاده اصل ــل: عب 3-حمــلونق
ــایل  ــود وس ــن وج ــه و همچنی ــایل نقلی ــنگین وس ــردد س ــروه و ت ق
نقلیــه بــا مــدل پاییــن مهمتریــن آالینــده هــای هــوای شــهر 
ــرد  ــل س ــی بدلی ــا  زای خانگ ــایل گرم ــود وس ــی ش ــوب م محس
ســیر بــودن منطقــه و روشــن بــودن ایــن وســایل بــه مــدت زیــادی 
ــتان و  ــهر و شهرس ــود در ش ــای موج ــع و کارگاهه ــال و صنای از س
انتشــار آالینــده هــا بهعــث آلودگــی هــوای شــهر مــی شــود کــه در 
ایــن میــان 4 آالینــده اکســیدهای نیتــروژن ، اکســید گوگــرد ، مونــو 
اکســید کربــن و زرات معلــق در هــوا مــی باشــند کــه ایــن آلودگــی 
ــه  ــت ک ــوده اس ــال 85 ب ــن در س ــر 70000 ت ــغ ب ــتان بال ــا در اس ه
بخــش حمــل و نقــل بــا حــدود 70 درصــد مهمتریــن منبــع انتشــار 

ــردد. ــده هــا محســوب مــی گ ــن آالین ای
4-کشــاورزی: اجــرای طرحهــای کشــاورزی و یــا افزایــش ظرفیــت 
طرحهــای موجــود  باعــث تغییــر کاربــری ، تخریــب و آلودگــی 
محیطــی شــده و کودهــای شــیمیایی و ســمومی کــه بیــش از انــدازه 

ــرای افزایــش راندمــان تولیــد اســتفاده مــی شــود. ب

-تحوالت کالبدی شهر:
جغرافیایتاریخیشهرقروه

درک تاریــخ و دریافــت فراینــد تحــول تاریخــی شــهر و ادراک عوامــل 
تأثیــر گــذار در آن ســبب مــی شــود تــا شــهر کــه تــا کنــون در هــر 
ــا اســتفاده از  ــوده و ب ــر زمــان خویــش ب ــق ب مقطــع تاریخــی منطب
نحــوه تفکــر و دســتاوردهای فنــی عصــر بــه خــود تحــول بخشــیده ، 
بــا حفــظ تــداوم تاریخــی خــود را بــر زمــان منطبــق ســازد. شــناخت 
ــود  ــع موج ــناخت وض ــای ش ــر بن ــنگ زی ــده ای س ــر پدی ــخ ه تاری
آن اســت و درک درســت از شــرایط موجــود تخمیــن دگرگونیهــای 
ــده را ممکــن مــی ســازد )حبیبــی ، 1375، ص 2( هــر  بعــدی پدی
شــهر در بســتر تاریخــی خــود ، در شــرایط معینــی متولــد مــی شــود 
و در شــرایط خاصــی بــه زندگــی خــود ادامــه مــی دهــد رشــد مــی 
کنــد و تغییــرات معینــی را مــی پذیــرد ، مــورد حملــه و غــارت قــرار 
ــرد . در  ــی گی ــود م ــه خ ــی ب ــکل دفاع ــه ش ــرد و در نتیج ــی گی م
ــرایط  ــد و در ش ــی یاب ــعه م ــادی توس ــد اقتص ــوال رش ــاع و اح اوض
ــا  ــن فراینده ــد . در ای ــی کن ــه م ــرگ را تجرب ــی و م ــورد ، خراب رک
بســیاری از شــهرها خــراب مــی شــوند و دوبــاره ســاخته مــی شــوند 
ــب  ــد تخری ــان قدرتمن ــت مهاجم ــه دس ــای آن ب ــیاری از بناه و بس
مــی شــوند و گاهــی بــه دســت همــان مهاجمــان نوســازی مــی شــود 
گاهــی شــهرها در شــرایطی قــرار مــی گیرنــد کــه ســاکنانش آنهــا را 

تــرک مــی کننــد .) مجتهــد زاده ص 12، 1377(
پیدایــش شــهر در مــکان کنونــی و توســعه در بســتر مکانــی و شــیوه 
ــی دارد . شــناخت ایــن دالیــل  گســترش هــر شــهر دالیــل گوناگون
ــهر در  ــدی ش ــاختار کالب ــری و س ــکل گی ــوی ش ــایی الگ در شناس
گــذر زمــان و بســتر مــکان حائــز اهمیــت اســت کاربــرد مهــم ایــن 
ــه تشــخیص درســت نحــوۀ توســعه شــهر کمــک مــی  شناســایی ب

کنــد .
قــروه بــه معنــی گل چســبنده و وجــه تســمیه آن بــه محــل آبشــخور 
گوســفندان مــی باشــد . کــه از دیــر بــاز بــه نامهــای قــروذ ، قــرول 
ــاب  ــی نویســنده کت ــری همدان ــده شــده اســت صاب و قصــان خوان
تاریــخ مفصــل همــدان مــی گویــد : حــدس قــوی دارم کــه آنچــه در 
اشــعار ابوالوفــاء ، شــاعر نــازی ســرای همــدان کــه از ناحیــه ای در 
همــدان بــه نــام قــروز توصیــف کــرده همیــن قــروه اســت و  ایــن 
ــای 340  ــی متوف ــه همدان ــن فقی ــدان اب ــاب اخبارالبل ــعار در کت اش
هـــ ق ، نســخه خطــی مخصــوص آســتان قــدس رضــوی درج شــده 

اســت .
و شعب قروذ فیه کل مونفه         

    و فیه للّه اشجار و النهار
ظاهــرًا مقصــود از شــعب قــروذ ، ناحیــه قــروه اســت و شــاید ذال 
در نســخه عــوض هــاء نوشــته شــده اســت و احتمــال هــم دارد کــه 
ــف و  ــا تصحی ــه بعده ــوده ک ــروذ ب ــروه در روال گذشــته ، ق اصــاً ق
تلخیــص بــه عمــل آمــده اســت )صابــری همدانــی ، احمــد ، بــی تــا 

ص 298 – 299 (

شهرقروهقبلازاسالم
شــهر قــروه کــه از حــدود صدهــا ســال قبــل از میــاد بعلــت قــرار 
ــتیابی  ــور و دس ــای عب ــی از راهه ــه یک ــر راه هگمتان ــر س ــری ب گی
ــوده  ــه مراکــز تمــدن اطــراف خــود ب مهاجمــان و کشــور گشــایان ب
ــتقر در  ــی مس ــزرگ یک ــدن ب ــن دو تم ــا بی ــت و در دوره ماده اس
ــزی  ــات مرک ــع در ف ــری واق ــو دیگ ــن و دیگری ــن النهری ــه بی جلگ
ایــران قــرار د اشــتند . و بــر اســاس کتیبــه هــای آشــوری از مناطــق 
مذکــور بعنــوان یــا جگــزار مســتفاد مــی گــردد . در ســال 737 قبــل 
ــور  ــپاهی از آش ــور ( س ــاه آش ــارگن دوم پادش ــان س ــاد )زم از می
جهــت ســرکوبی عشــایر ســاکن بــه منطقــه وارد مــی گــردد عشــایر 
ایــن منطقــه پــس از مقاومــت و نهایــت شکســت بــه کــوه پنجعلــی 
)درنزدیــک شــهر قــروه ( پنــاه مــی برنــد . ) در زمــان حاضــر آثــاری 
ــروه در آن  ــد ( ق ــی باش ــود م ــی موج ــوه پنجعل ــوریان در ک از آش
تاریــخ بخشــی از ســرزمین مــاد محســوب مــی گشــته اســت کــوه 
نشــینان کردســتان در زمــان مادهــا و هخامنشــی و نیــز اشــکانیان 
و ساســانیان همــواره بعنــوان بخشــی از ســپاه ایــران بــه شــمار مــی 
آمدنــد ) طــرح جامعــه شــهر قــروه ، مهندســین مشــاور پژوهــش و 

ــد اول ، 1365 ، ص 104( ــران جل عم

قروهپسازاسالمتا1340
در زمــان فتــح ایــران توســط اعــراب منطقــه قــروه جــزو میادیــن 
نبردهــای متعــدد بــوده اســت و قبــول اســام توســط اهالــی 
کردســتان موجبــات پایانــی مخالفــت بــا دســتگاه خافــت را فراهــم 
ــل  ــه مح ــی در منطق ــای ایران ــکیل حکومته ــس از تش ــاخته و پ س
بــروز شورشــهای متعــددی بــر ضــد حکومتهــای بیگانــه بــوده اســت 
ــلط  ــت تس ــه و صعوب ــودن منطق ــور ب ــب العب ــخ صع در دوران تاری
ــه  ــوده ک ــث آن ب ــواره باع ــی هم ــن نواح ــزی در ای ــت مرک حکوم

حــکام محلــی کردســتان از طــرف حکومــت مرکــزی بــه حکمرانــی 
منصــوب گردنــد . بعلــت درگیــری اقــوام مختلــف در مقاطــع زمانــی 
ــورت  ــه ص ــرًا ب ــتایی اکث ــای روس ــون ه ــات و کان ــون تجمع گوناگ
مطبــق و بــا تکیــه بــر کوهپایــه هــا تشــکیل یافتــه انــد . ایــن پدیــده 

ــوده اســت . ــر ب ــز موث در شــکل گیــری قــروه نی

 پیدایــی تجمعــات اولیــه روســتایی کوچــک قــروه بــا تکیــه بــر لبــه 
هــای پــر شــیب ارتفاعــات جنــوب غربــی شــهر موجــود و در نزدیکی 
چشــمه ای بــه نــام ســراب در جنــوب دشــت قــروه اســت .بنابرایــن 
بخــش جنــوب غربــی شــهر قدیمیتریــن مرکــز زندگــی شــهر 
میباشــد در ایــت آبــادی اســت کــه از کوچــه هــای پــر پیــچ و خــم و 
صخــره ای و مناظــر جالــب روســتایی را جلوگــر مــی ســازد بلــوک 
ــروه  ــری ق ــان در 6 کیلومت ــه قص ــز آن قصب ــه مرک ــاد ک ــفند آب اس
فعلــی قــرار داشــت )طــرح جامــع قــروه ، 1365، ص 105 ( در دوران 
صفــوی ایــن آبــادی »ده دژی«بــوده و دارای بــرج و بــارو و حمــام ، 
کاروانســرا ، عمــارت مســجد و بــاغ بیشــه ای بــوده کــه توســط امــان 
هللا خــان بــزرگ والــی کردســتان احــداث گردیــده اســت . )نجفــی 
، یــدهللا 1368 ، ص 543( همزمــان بــا توســعه ســنندج قصــان بــه 
دلیــل موقعیــت چهــار راهــی خــود محــل تاقــی کرمانشــاه ســقز – 
قصــان ، بیجــار و محــور ســنندج همــدان رشــد مــی کنــد و در دوره 
رضــاه شــاه آبــادی قــروه در کنــارراه شوســه ای قــرار مــی گیــرد کــه 
از همــدان بــه ســنندج کشــیده مــی شــود بــر اســاس نوشــته کتــاب 
ــی  ــروه جزئ ــش ق ــال 1330 بخ ــران در س ــای ای ــگ جغرافی فرهن
از شهرســتان ســنندج محســوب مــی شــده و 4 هــزار نفــر ســکنه 
داشــت زبــان مادریشــان ترکــی – کــردی و بــه فارســی هــم آشــنا 
هســتند آب آن از چنــد رشــته قنــات وزه آب رودخانــه هــا و چشــمه 
ــات ، و میوجــات اســت ،  هــا و محجصــول عمــده آن غــات و حبوب
شــغل ســاکنین زراعــت و گلــه داری ، صنایــع دســتی زنــان قالیچــه 
جاجیــم کربــاس ، در حــدود صــد بــاب دکان و ادارات دولتــی قصبــه 
ــگاه –  ــت – پاس ــی – پس ــار – دارائ ــداری – آم ــت از بخش عبارتس

ژاندارمــری – دبســتان – چنــد قهــوه خانــه کنــار راه .

پسازسال1340تا1360
ــه شــهر ، احــداث  ــد از اصاحــات ارضــی ، هجــوم روســتائیان ب بع
خیابانهــای جدیــد و ادارات و مراکــز دولتــی و نظامــی اجــرای طــرح 
ــدی شــهر  ــی و طــرح جامــع ســیر تحــول فضــای کالب حــای عمران
شــد بطوریکــه توســعه واحدهــای مســکونی بــا نســبه کوچــک و بــا 
مصالــح گلیــن بــر تپــه کــم و بیــش مرتفــع و صخــره ای تکیــه زده 
ــنگی  ــه س ــده و از تپ ــترده ش ــت گس ــن دش ــت در دام ــه جه از س
ــه عنــوان هســته نخســتین ، گویــی جمعیــت  در قســمت جنوبــی ب
بصــورت دو شــعبه دیگــر بــه بخــش شــمالی منتهــی گشــته مابیــن 
آن دو شــهر جدیــد بصــورت ســفره پهــن در دوطــرف تنهــا خیابــان 
اصلــی و آســفالته شــهر گســترده شــده اســت در حالیکــه سرچشــمه 
ــظ  ــان حف ــم چن ــود را ه ــه خ ــردگی اولی ــه فش ــاالی تپ ــادی در ب آب
کــرده اســت خانــه هــای جدیــد  و بناهــای تــازه ســاز در دو ســمت 
ــان اصلــی و آســفالته شــهر گســترده شــده اســت در حالیکــه  خیاب
سرچشــمه آبــادی در بــاالی تپــه فشــردگی اولیــه خــود را همچنــان 
ــازه ســاز در دو  ــد و بناهــای ت ــه هــای جدی حفــظ کــرده اســت خان
ســمت خیابــان سراســرس پهلــوی کــه ضمنــًا جــاده همــدان را بــه 
شوســه ســنندج متصــل مــی نمایــد بــا نمائــی آجــری و مغــازه هــا 
ظاهــر یــک شــهر جدیــد االحــداث را بــه قــروه مــی بخشــد . عــاوه 
بــر آن توســعه مســیر همــدان – ســنندج از لحــاظ عملکــرد تجارتــی 
ــه شــمار مــی  ــات ب ــه عتب ــی ب ــای زیارت و حمــل کاال مســیر کاروانه
ــب از  ــول مناس ــان در فص ــان و زنج ــش از زوار آذربایج ــه و بخ رفت
آنجــا مــی گذشــتند بــا تحــوالت بعــدی قــروه مرکز شهرســتان شــده 
ــد بطوریکــه در ســال  ــا حــداث ادارات توســعه فیزیکــی مــی یاب و ب
45 وســعت شــهر بــه 50 هکتــار مــی رســد . کــه بیشــترین مســاحت 
شــهر را کاربــری مســکونی بــا 54/6 درصــد و جمعــًا بــا 859+ واحــد 
مســکونی و کمتریــن کاربــری شــهری را کاربــری تجــاری بــا 0/065 
درصــد ، آمــوزش بــا 1/66 درصــد ، بهداشــت 3/56درصــد ، دولتــی 1 
درصــد تأسیســات عمومــی 4/35 درصــد و راههــای ارتباطــی 6/76 
ــًا 10 درصــد را شــامل مــی  درصــد و فضــای ســبز و تفریحــی جمع
ــد  ــی داده ان ــکیل م ــهر را تش ــد ش ــر 15 درص ــای بای ــود و زمینه ش
ــک  ــتان و ی ــاب دبیرس ــک ب ــام ، ی ــک حم ــال دارای ی ــن س . در ای
بــاب دبســتان و ســه قهــوه خانــه و چنــد اداره دولتــی و بیمارســتان 
ــن شــهر  ــت ای ــوده اســت و جمعی ــز مســیحی و زایشــگاه را ب مجه
نســبت بــه ســال 1335 کــه 3000 نفــر بــود بــه 5256 نفــر افزایــش 
ــرخ  ــا ن ــروه ب ــا 1355 جمعیــت ق ــی ت ــد طــی 10 ســال یعن مــی بای

منعارفــی افزایــش یافتــه و بــه 11515 نفــر رســید .

قروهبعدازانقالباسالمی
بعــد از ســال 1355 نخســتین جهــش جمعیتــی شــهر در ســر 
ــن  ــد در ای ــی ده ــان م ــود را نش ــال 1365 خ ــی س ــماری عموم ش
ــور  ــد بط ــی یاب ــش م ــر افزای ــه 37456 نف ــهر ب ــت ش ــال جمعی س
ــط  ــهری متوس ــه ش ــک ب ــهر کوچ ــک ش ــروه از ی ــابقه ا ی ق ــی س ب
ــت  ــام گرف ــماری انج ــه سرش ــال 1370 ک ــا س ــود ت ــی ش ــل م تبدی
رشــد شــتابان قــروه ادامــه یافــت و در ایــن ســال جمعیــت شــهر 
ــت شــهر  ــر رســید و ســرانجام در ســال 1375 جمعی ــه 51170 نف ب
ــومین  ــه س ــقز ب ــنندج و س ــد از س ــه بع ــید ک ــر رس ــه 61659 نف ب
ــران 1335-75( ــزرگ اســتان تبدیــل شــد )مرکــز آمــار ای شــهر ب
بــا احــداث جــاده همــدان ســنندج و رونــق فعالیتهــای کشــاورزی در 
دشــت قــروه و افزایــش جمعیــت روســتاهای منطقــه ، شــهر قــروه 
بــه یــک مرکــز مبــادالت مــازاد تولیــدات کشــاورزی منطقــه تبدیــل 
و ســپس  بــا توســعه فعالیتهــای معدنــی و تفکیــک و فــروش 
اراضــی بــه کشــاورزان فاقــد نســق و مهاجــرت روســتائیان بســرعت 
پــر جمعیــت و وســعت آن افــزوده گردیــد . وقــوع جنــگ تحمیلــی 
ــاروری  ــوق و ب ــد ف ــریع رون ــتان در تس ــرب اس ــه غ ــی منطق و ناامن
ــیده  ــرعت بخش ــهر را س ــعه ش ــه توس ــت در منطق ــده جمعی فزاین
ــل  ــه دلی ــه ب ــید ک ــار رس ــه 813 هکت ــال 65 ب ــهر در س ــعت ش وس
ــدود 430  ــهری ح ــیخنگی ش ــاخت و سازهاگس ــودن س ــده ب پراکن
هکتــار ســطح شــهر را اراضــی بایــر و 144 هکتــار اراضــی مزروعــی 
8 هکتــار ســطح شــهر را فضاهــای بــاز و 25 هکتــار را باغــات 
تشــکیل داده و تنهــا 308 هکتــار ســطح شــهر را کاربریهــای شــهری 
ــرار شــدن آرامــش در  ــد از ســال 65 برق ــد . بع تشــکیل مــی دادن
مناطــق غــرب اســتان و مراجعــه مــردم بــه شــهر خــود و همچنیــن 
توســعه مناطــق روســتایی باعــث کاهــش مهاجــرت و رشــد طبیعــی 
ــهر  ــل ش ــی در داخ ــی خال ــود اراض ــل وج ــه دلی ــد وب ــت ش جمعی
ــهر در  ــعت ش ــی وس ــه اراض ــن گون ــاز در ای ــاخت و س ــاد س و ایج
ــا آمــاده ســازی  ســال 1380 بــه 900 هکتــار افزایــش مــی یابــد و ب
اراضــی در قســمتهای شــمالی و جنوبــی بــه دلیــل وجــود کمربنــدی 
در شــمال و اراضــی کشــاورزی و روســتاهای قلعــه و جنگلهــا و 
ــورت  ــر ص ــی کمت ــق جنوب ــاد مناط ــاع زی ــن ارتف ــات و همچنی باغ
مــی گیردودرســال 1388وســعت اراضــی شــهر به1223هکتــار مــی 

رســد . 

 تعداد و تحوالت جمعیتی شهر
انســان بــه عنــوان رکــن اصلــی و اساســی هــر محیطــی از اهمیــت 
ــروف  ــرف و مظ ــه ظ ــه ب ــا توج ــت و ب ــوردار اس ــی برخ ــل توجه قاب
ــی شــود  ــدان م ــت آن در شــهر دو چن ــودن شــهرو انســان ، اهمی ب
. از ایــن رو در مطالعــات محیطــی از جملــه شــهری توجــه و 
ــی  ــاظ اجتماع ــداد ، از لح ــر تع ــی از نظ ــای جمعیت ــی ویژگیه بررس
ــی ، 1378، ص  ــد )کاردان ــی باش ــم م ــادی مه ــی و اقتص ، فرهنگ
ــتهای  ــتر سیاس ــه بیش ــت پای ــه جمعی ــوط ب ــات مرب 105 ( مفروض
مهــم برنامــه ریــزی اســت . ســطح جمعیــت پیــش بینــی شــده ، 
داده مهمــی بــرای پیــش بینــی تقاضــای مســکن و در نتیجــه زمیــن 
مــورد نیــاز بــرای مســکن اســت . همچنیــن پیــش بینــی جمعیــت 
در رابطــه بــا ایجــاد تقاضــای محلــی بــرای کاالهــا و خدمــات دارای 
ــادی  ــت اقتص ــر ســطح فعالی ــل ب ــن دلی ــه همی ــت اســت و ب اهمی
محلــی تأثیــر مــی گــذارد بــه گفتــه کلــی تــر مفروضــات جمعیتــی 
، پایــه تصمیــم گیــری مربــوط بــه ســرمایه گــذاری در زمینــه ایجــاد 
مــدارس ، بیمارســتانها ، جــاده هــا ، تســهیات تفریحــی و تأمیــن 

ــی زاده ، 1376 ،ص 27( . ــت ) تق ــرو و آب اس نی
ــال  ــر در س ــدود 199834 نف ــی در ح ــا جمعیت ــروه ب ــتان ق شهرس
1385 کــه 41/99 درصــد در نقــاط شــهری و 58/01  در نقــاط 
ــین شهرســتان  ــت شهرنش ــه جمعی روســتایی ســاکنند و از مجموع
73/2 درصــد در قــروه 18 درصــد در دهــگان 8/2 درصــد در 
ســریش آبــاد مــی باشــد همانگونــه کــه در جــدول مشــخص 
اســت شهرســتان قــروه از ســال 1345 تــا 1375 بــا افزایــش 
ســاالنه در حــدود 1/3،59/1،33/95 درصــد روبــرو بــوده اســت کــه 
ــم  ــت آنه ــه عل ــته ک ــد را داش ــترین رش ــالهای 65-55 بیش ــن س بی
ــث  ــه باع ــی ک ــگ تحمیل ــوع جن ــت وق ــی دول ــتهای حمایت سیاس
مهاجــرت از مناطــق غــرب اســتان بــه ایــن منطقــه شــد و در ســال 
75 ایــن رقــم بــه کمتریــن حــد مــی رســد کــه دالیــل آنهــم کاهــش 
نــرخ رشــد جمعیتــی ، امنیــت مرزهــا و نواحــی حاشــیه ای اســتان ، 
پایــان جنــگ تحمیلــی و بازگشــت مهاجــران و اجــرای برنامــه تنظیم 
خانــواده بــوده اســت و مناطــق شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی 
ــتا  ــرت از روس ــش مهاج ــم ا فزای ــل آنه ــه دلی ــد ک ــته ان ــد داش رش
بــه شــهر اســت کــه باعــث کاهــش جمعیــت روســتایی در منطقــه 

شــده اســت .
ــال 1335 در  ــر را در س ــر 2929 نف ــغ ب ــی بال ــروه جمعیت ــهر ق ش
ــر  ــه 5256 نف ــال 45 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــود ک ــای داده ب ــود ج خ
مــی رســد و در ســومین ســر شــماری ســال 1355 جمعیــت شــهر 
بــه 11515 نفــر مــی رســد . ایــن رقــم در ســال 65 بــه 37456 نفــر 
بالــغ مــی گــردد و در ســال 75 جمعیتــی در حــدود 61519ودرســال 

ــود . ــای داده ب ــود ج ــر را در خ 85حدود65842نف

جایگاه شهر قروه از لحاظ جمعیتی در استان کردستان
ــای  ــا و نیازه ــته ه ــوالت و خواس ــدی از تح ــروز فرآین ــهرهای ام ش
ــبکه ای از  ــل و ش ــاط ثق ــورت نق ــه بص ــتند ک ــانی هس ــع انس جوام
مکانهــای مرکــزی نقــاط اطــراف خــود را بطــور شــدید تحــت نفــوذ 
ــای  ــی و دخالته ــادی – اجتماع ــوالت اقتص ــراه تح ــرار داده و هم ق
ــی و  ــه ای ، مل ــطوح ناحی ــی را در س ــی خاص ــم قضای ــانی نظ انس
ــوالً  ــان ، 1373، ص 19( اص ــد . ) نظری ــی آوردن ــود م ــی بوج جهان
ــر  ــون و دیگ ــی پیرام ــا نواح ــل ب ــاط متقاب ــک ارتب ــهرها دارای ی ش
مراکــز شــهری مــی باشــند کــه از نظــر اهمیــت در بعد کمــی و کیفی 
طبقــه بنــدی شــده  و در نظمــی از یــک پایــه و ارتفــاع در ردیــف و بــا 
مرتبــه ای پشــت ســر هــم قــرار مــی گیرنــد کــه اصطاحــًا بــه نــام 
سلســله مراتــب شــهری نامیــده مــی شــود ) نظریــان ، 1373 ، ص 
33( بــا توجــه بــه اینکــه جابجایــی جمعیتــی در اســتان کردســتان 
ــر از ســایر اســتانها  ــوده و کمت ــه ای و شهرســتانی ب بصــورت منطق
ــرد بررســی تحــوالت جمعیتــی شهرســتان قــروه و  تأثیــر مــی پذی
ــت  ــی جمعی ــوالت آت ــد در تح ــی توان ــا م ــه آنه ــتان و مقایس کل اس
ــی باشــد  ــر م ــز مؤث ــه در توســعه فیزیکــی شــهر نی ــروه ک شــهر ق

مــورد توجــه قــرار گیــرد
ادامه مطلب در شماره های بعد ...
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ــد  ــی ، ارش ــرم زاده، // مرب ــدا ک ــا خ ــوران؛ چی ــهس ــهنام هفت
ــنندج  ــد س ــگاه آزاد واح ــاری ،دانش ــر و معم ــروه هن ــاری، گ معم

محدوده پژوهش:
در ایــن تحقیــق محوطــه بیرونــی و فضاهــای عمومــی محــدوده 
مجتمــع مســکونی مهــر دگایــران در شــهر ســنندج در شــهرک 
بهــاران انتخــاب شــده اســت. ایــن محــدوده در کنــار فضاهــای 
ــده  ــاخته ش ــی س ــالن ورزش ــانی و س ــش نش ــکونی و آت مس
اســت و بــه علــت اینکــه در منطقــه نوســاز ســنندج اســت بیشــتر 
زوجیــن و خانــواده هــای کــم جمعیــت بــرای خریــد یــا اجــاره 
بــه ایــن مناطــق روی آورده انــد کــه ایــن عامــل خــود مــی توانــد 
ــود و  ــی ش ــط م ــن محی ــی در ای ــط اجتماع ــاء رواب ــث ارتق باع
محــدوده تحقیــق دارای چشــم انــدازی بــه کــوه آبیــدر کــه جــزو 
ــی و  ــه هــای شــهر ســنندج اســت و از نظــر آلودگــی صوت جاذب
هــوا و تــردد ماشــین تقریبــا در امــان و در مــکان مناســبی قــرار 
گرفتــه اســت کــه ایــن خــود مــی توانــد باعــث تعامــل اجتماعــی 

در فضــای عمومــی باشــد.

مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری:
حیــاتاجتماعــیورفتارهــایاجتماعــیدرفضاهــایعمومــی

ســاختمانهــا:
گســتره فضــا و عرصــه هــای زندگــی شــامل فضاهــای زندگــی 
خانوادگــی و خصوصــی خانــه هــا و فضاهــای جمعــی بــرای روابط 
ــت.  ــهری اس ــه ای، ش ــایگی، محل ــاس همس ــی در مقی اجتماع
هــر قــدر خانــه هــا کوچکتــر باشــند محــدود تــر و فشــرده تــر 
شــوند، نیــاز بــه عرصــه هــای بــاز و فضاهــای جمعــی و همگانــی 

بیشــتر مــی شــود)کوکبی،1391(
اجتمــاع  را  جمعــی  مشــارکت  مقابــل  نقطــه  آلتمــن 
گریــزی، بــی میلــی بــه معاشــرت و همیــاری اجتماعــی، 
عرصــه  بــه  تفاوتــی  بــی  و  رفتــاری  هــای  هنجــاری  نــا 
هــای جمعــی دانســته و ایــن عــوارض را ناشــی از زندگــی 
جمعــی  هــای  مــکان  و  فضاهــا  فقــدان  و  پرســرعت 
کند.)آلتمــن،1386( مــی  قلمــداد  ســو  دیگــر  از  مناســب 
زندگــی در میــان ســاختمان هــا فرصتــی اســت بــرای اوردن بــا 
دیگــران روشــی راحــت تــر و بــی دردســر و دریافــت تجربیــات 
مثبتــی هســتند کــه مــی تواننــد جایگزیــن هایــی بــرای تنهایــی 
باشــند. ایــن موقعیتــی اســت کــه از آن بــا دیگــر اشــکال 
ــر  ــرای غی ــت ب ــطه ای اس ــد کنند،واس ــد رش ــی توان ــاط م ارتب
قابــل پیــش بینــی ها،خــود جــوش هــا و برنامــه ریــزی نشــده، 
ــه، شــانس  ــا فعالیــت هــای روزان ماقاتهــای مکــرر در رابطــه ب
گســترش ارتبــاط بــا همســایگان را افزایــش مــی دهــد و غیر آن 
فرصــت دیــدن و گــوش کــردن بــه دیگــران در فضاهــای جمعــی 
ــه  ــراف ب ــی اط ــط اجتماع ــورد محی ــمندی در م ــات ارزش اطاع
طورعــام و در مــورد افــرادی کــه بــا آن هــا زندگــی یــا کار مــی 

کنیــم بــه طــور خــاص بــه مــا مــی دهــد.(

فضاهای عمومی،رضایتمندی و انسانی بودن
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه دسترســی بــه فضاهــای عمومی 
ــد  ــه تنهایــی مــی توان بــدون لحــاظ جنبــه هــای اجتماعــی آن ب
بــه عنــوان یکــی از شــاخص تریــن مٌوثــر و بازدارنــده افزایــش 
میــزان مطلوبیــت و تقویــت تعامــات اجتماعــی در یــک فضــای 

)2006,Worpole,K( .عمومــی باشــد
بــرای حفــظ امنیــت بلــوک هــای ســاختمانی، فضاهــای عمومــی 
در لبــه محلــه هــا جانمایــی شــوند، بــه دلیــل وجــود رفتارهــای 
ضــد اجتماعــی اســت کــه معمــوالٌ در ایــن فضاهــا بــروز میابــد. 
ــورد  ــا م ــه تنه ــت ن ــارج اس ــاکنین خ ــد س ــه از دی ــی ک فضاهای
ســوء اســتفاده مــی گــردد بلکــه ســاکنین از ایــن فضاهــا 

.)2006,calman( .ــد ــی کنن ــتفاده نم اس
چنانچــه مارکــوس و گل نیــز بیــان نمــوده انــد، یکــی از اهــداف 
اولیــه طــرح هــای فضــای عمومــی و ســبز ایجــاد فضای مناســب 
بــرای نشســتن و تعامــل افــراد بــوده اســت، بنابرایــن شــمردن 
تعــداد اســتفاده کننــدگان در فضــا مــی توانــد بــه عنــوان روش 
ــورد  ــا م ــتفاده از فضاه ــی اس ــق چگونگ ــرای تحقی ــبی ب مناس
اســتفاده قــرار مــی گیرد)مارکــوس،1389( بنابرایــن یکــی 
ــت  ــورد مطلوبی ــاوت در م ــرای قض ــب  ب ــای مناس ــه ه از گزین
فضــا، نظرســنجی اســتفاده کننــدگان، نقشــه بــرداری رفتــاری و 
برداشــت اطاعــات مربــوط بــه نــوع و میــزان اســتفاده در زمــان 

ــوع گــروه  ــر طیــف  هــای متن ــد ب ــا تاکی ــف  ب ــام مختل هــا و ای
2009,Tveit( .)ــت ــی اس ــی و فرهنگ ــای اجتماع ه

بــا توجــه بــه تحقیقــات فــوق آنچــه باعــث رضایتمنــدی اســتفاده 
کننــدگان از فضــا مــی شــود،هم ویژگــی هــا و خصوصیــات ذاتــی 
ــا نیازهــای انســان  ــد متناســب ب ــه بای ــی مــکان اســت ک و عین
باشــد و هــم تاثیــرات ذهنــی ایــن ویژگــی هاســت کــه روحیــات 
ــدی  ــودی از رضایتمن ــرار داده و نم ــر ق ــت تاثی ــخاص را تح اش

فضــا تلقــی مــی شــود.
مــروری بــر مفاهیــم فضاهــای ســبز-پیاده راه هــا-

ــبز ــیرهای س مس
پیــاده راه، محــل حضــور شــهروندان و مشــارکت آنــان در 
ــروه  ــرای گ ــا پذی ــن فضاه ــت، ای ــان اس ــی ش ــی اجتماع زندگ
هــای مختلــف بــا رده هــای ســنی مختلــف از ســاکنین بــوده کــه 
باعــث گســترش ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی- فرهنگــی و 
ایجــاد مقیــاس انســانی در عرصــه هــای عمومــی  مــی باشــد، در 
پیــاده راه هــا عــاوه برنقــش ارتباطــی و دسترســی، مــکان امــن 
و راحــت بــرای تمــاس اجتماعــی، گــردش و تماشــا فراهــم مــی 

ــد.  )بــل،1997( آورن
ــبز در  ــای س ــاد فض ــرورت ایج ــی ض ــی تاریخ ــد بررس در رون
ــی رود، چنانچــه  ــه شــمار م ــی ب ــی نقطــه عطف فضاهــای عموم
پیــر مــوره مــی نویســد: در قــرن بیســتم بــر خــاف بــاغ هــای 
تفریحــی قــرن 18 و 19 بــاغ هــای کاربــردی یــا فضاهــای ســبز 

ــوره،1383( ــدند.)پیر م ــاد ش ایج
ــه منظــور  ــه هــا ب ــن فضاهــا بیشــتر در ســطح محل ــا ای در اروپ
بــرآورده ســاختن نیــاز ســاکنین آن از جملــه دسترســی کــودکان 
ــی و جهــت تعامــل مــردم  ــه مدرســه، ایجــاد فضاهــای فراغت ب
ــکا  ــد از آن در آمری ــد و بع ــود آم ــه وج ــورت رو در رو ب ــه ص ب
نیــز بــه شــدت تحــت تاثیــر زندگــی ماشــینی بــود نهضــت پیــاده 

گســترش رواج یافــت و فضاهــای جمعــی گســترش یافــت.
تحقیقــات نشــان داده کــه ویژگــی هــای طبیعــی و فضــای ســبز 
ــبز  ــای س ــه فض ــود ک ــی ش ــی م ــس اجتماع ــاء ح ــث ارتق باع
ــکان را در  ــه م ــق ب ــتگی و تعل ــاس دلبس ــث احس ــی باع عموم
ــردم  ــکان و م ــت م ــه هوی ــد و ب ــاد کن ــدگان ایج ــتفاده کنن اس

ــاس   ــش احس ــث کاه ــود باع ــه خ ــه نوب ــد و ب ــک میکن کم
تمــاس  بــا  مســتقیم  رابطــه  ســبز  فضــای  بنابرایــن 
)Prezza,2001( تنهایــی و افســردگی و افزایــش حمایــت و 

شــود. مــی  افــراد  اجتماعــی  رابطــه 
و رابطــه مســتقیمی بیــن اســتفاده کننــدگان و حضــور آن هــا بــا 
ــا هــم مــی شــود.  ــان همســایگان ب ــری درخت موقعیــت قرارگی

)2007,Volker(
ــران در فضــا  ــدن کارب در فضاهــای عمومــی و حتــی میــزان مان
رابطــه ی نزدیکــی بــا تعــداد و نحــوه قرارگیــری و ســایه انــدازی 

)Kuo et al1998( .ــان   دارد درخت

تحلیل یافتە ها:
ــع  ــی در مجتم ــات اجتماع ــراری حی ــوع برق ــق ن ــن تحقی  در ای
ــه  ــرار گرفت ــق ق ــورد تحقی ــنندج م ــران س ــر دگای ــکونی مه مس
اســت، ایــن مطالعــه مــوردی از طریــق پیمایشــی میدانــی 
شــامل: تکمیــل پرسشــنامه، مصاحبــه، نفشــه بــرداری رفتــاری 
کاربــران و یاداشــت هــای میدانــی بــوده و نتایــج شــامل تجزیــه 
ــه  ــد جامع ــکونی از دی ــع مس ــی مجتم ــای عموم ــل فض و تحلی
آمــاری و همچنیــن نقشــه هــای رفتــاری اســتفاده از فضــا اســت.
مــوارد اســتنتاج شــده شــامل: شــناخت واکنــش و عایــق 
اســتفاده کننــدگان از فضــای سبز-شــناخت فعالیــت هــای 

فیزیکــی، اجتماعــی، رفتــاری آن هــا در محــل اســت.
در نتایــج حاصــل از پرسشــنامه ها،مصاحبــه هــا ونقشــه بــرداری 
رفتــاری اســتفاده کننــدگان از ایــن محوطــه و فضــای عمومــی و 
ــوارد  ــی م ــای میدان ــت ه ــل از برداش ــات حاص ــن اطاع همچنی
زیــر بــه عنــوان عوامــل تقویــت کننــده حیــات اجتماعــی و ســر 
ــخص  ــف آن مش ــاط ضع ــن نق ــع و همچنی ــن مجتم ــی ای زندگ

مــی گردیــد.
طبــق اطاعــات حاصــل از پرسشــنامه هــا و مصاحبــه هــا 
وجــود تعامــات اجتماعــی و رفتــاری در فضــای عمومــی باعــث 
ــن فضاهــا  ــه اســتفاده از ای ــر ب ــب ســاکنین مســکونی مه ترغی
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه اســتفاده کننــدگان در ســاعاتی 
خــاص)10 صبــح و 6 عصــر( آن را مثبــت ارزیابــی کــرده انــد کــه 
ــان اســت. در  ــن زم ــراد در ای ــل بیشــتر اف ــده تعام نشــان دهن
ســاعاتی از روز کــه تعــداد و تنــوع و جنســیتی اســتفاده کننــدگان 
کمتــر اســت )ظهــر و آخــر شــب(تعامات کمتــر بــوده و افــراد 

تمایــل بیشــتری بــه حفــظ خلــوت و فضــای شــخصی دارنــد.
ــان  ــع زم ــن مجتم ــداث ای ــان اح ــه از زم ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
زیــادی نمــی گــذرد، اســتفاده کننــدگان نقــش خاطــره و ســایقه 
ذهنــی از محیــط ســبز و فضــای عمومــی را دلیلــی بــر اســتقبال 
ســاکنین از فضاهــای عمومــی ســبز و ایجــاد حیــات جمعــی در 

ــد. آن ندانســته ان
ــت  ــه عل ــدگان ب ــتفاده کنن ــه اس ــد ک ــی ده ــان م ــج نش - نتای
کمبــود فضــای ســبز و عــدم تنــوع فضــای ســبز، حــس 
ــه  ــکان، ب ــور در م ــی از حض ــی ناش ــایش روح ــرزندگی و آس س
همــراه تفریــح و داشــتن امنیــت خــود و کــودکان را ندارنــد.

ــی  ــه بررس ــق ک ــدف تحقی ــتن ه ــر داش ــا در نظ ــوع ب در مجم
ــهر  ــر در ش ــکونی مه ــع مس ــن مجتم ــی در ای ــات اجتماع حی
ســنندج اســت کــه اطاعــات جمــع آوری شــده حاصــل از 
ــه صــورت  ــی ب ــه فــردی و پیمایشــی میدان پرسشــنامه، مصاحب

ــوند. ــی ش ــدی م ــته بن ــر دس ــای زی نموداره
فعالیــت هــای موجــود در فضای ســبز در فضای عمومــی مجتمع 
مســکونی مهــر شــامل: پیــاده روی کــردن، قــدم زدن،ایســتادن، 
ــودکان،  ــازی ک ــردن، ب ــره ک ــتن، مناظ ــردن، نشس ــتراحت ک اس
دوچرخــه سواری،اســکیت بــازی کــودکان اســت.و اســتفاده 
کننــدگان غیــراز اســتفاده بــرای فعالیــت روزمــره ورفــت و آمــد 
ــوان فضــای  ــه عن ــراد ب ــن اف هــا در فضــای عمومــی، بیشــتر ای
ــا  ــا ه ــن فض ــت از ای ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ــی وب تفریح
ــداد107  ــده از تع ــان ش ــق انج ــد. و در تحقی ــی کنن ــتفاده م اس
ــل  ــی )33.6%( در موردتمای ــه عبارت ــر ب ــداد 36 نف ــخگو تع پاس

 توزیــع ســنی: پراکندگــی ســنی اســتفاده کننــدگان از فضــای 
ــداد  ــا نشــان مــی دهــد، تع ــه ه ــاوت اســت. یافت عمومــی متف
ــر  ــل از ظه ــالمندان در قب ــر و س ــاعات عص ــتر در س ــان بیش زن
و کــودکان در عصــر و قبــل از ظهــر و ورزشــکاران جهــت ورزش 
ــراد  ــه روز اف ــاعات اولی ــت.در س ــوده اس ــه روز ب ــاعات اولی س
بازنشســته و در وســط روز زنــان و کــودکان و جوانــان بــا 

ــود. ــی ش ــده م ــایگان دی ــاالن و همس همس
ــدگان در  ــتفاده کنن ــر اس ــه اکث ــد ک ــی ده ــان م ــا نش  داده ه
ــه وجــود فضــای ســبز  ــادی ب ــل زی ــای ســنی تمای ــه رده ه هم
ــد واز  ــان دادن ــی نش ــای عموم ــبز در فضاه ــط س ــوع محی و تن
عــدم و کمبــود فضــای ســبزدر محوطــه مجتمــع بــرای گذرانــدن 
ــا همســایگان و فضــای ســبز نامناســب  اوقــات فراغــت خــود ب
بــازی بــرای کــودکان کــه بــه راحتــی بتــوان نظــاره گــر کــودکان 

ــتند.  ــکایت داش ش

نتیجه گیری و پیش نهادها:
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضر،هــر چــه فضاهــای عمومــی 
در مجتمــع هــای مســکونی از کیفیت بیشــتر و باالتــری برخوردار 
باشــد، زمینــه بــرای تعامــات اجتماعــی در پــی انجــام فعالیــت 
ــازی، ورزش و  ــو، ب ــپ و گفتگ ــل: دیدار،گ ــی از قبی ــای جمع ه
غیــره کــه پیــش اشــاره شــد،فراهم شــده و فضاهــای عمومــی 
بخصــوص فضاهــای ســبز در نتیجــه فعالیــت هــای فــوق ضمــن 
ــی  ــات مدن ــرزندگی و حی ــی س ــد ویژگ ــکان، واج ــه م ــل ب تبدی
ــاختن  ــوع س ــبز و متن ــای س ــردن فض ــیع ک ــا وس ــود. ب ــی ش م
پوشــش گیاهــی و قــرار دادن درختــان بــرای تجمــع زیــر ســایه 
ــای  ــان فض ــن درخت ــر ای ــت در زی ــتن نیمک ــان و گذاش درخت
مناســبی بــرای نشســتن افــراد و بــا قــرار دادن جعبــه هــای گل 
و گیــاه در جلــو درهــای ورودی مجتمــع مســکونی فضــای بــرای 
ــا  ــاخت و ب ــم س ــاه فراه ــوی کوت ــپ و گفتگ ــی و گ ــوال پرس اح
ایجــاد فضــای ســبز عمومــی جهــت تجمــع و بــازی بزرگســاالن 
و فضــای ســبزبرای بــازی کــودکان البتــه فضــای بــازی کــودکان 
بــه صورتــی باشــد کــه والدیــن بــر بــازی کــودکان ناظــر باشــند 
تــا امنیــت و آســایش کامــل در ایــن فضــا هــا، ســرزندگی را بــه 

فضــای عمومــی مجتمــع مســکونی بخشــید.
عــاوه بــر ایــن مــوارد توســعه فضــای ســبز باعــث تلطیــف هــوا 
و ســر زندگــی مــکان مــی شــود، همچنیــن تنــوع فضــای ســبز 
و تنــوع پوشــش گیاهــی اعــم از درختــان،گل هــا و درختچــه هــا 
باعــث جذابیــت بیشــتر فضــا و تقویــت حــس تعلــق مــکان در 

ایــن فضــا مــی گــردد.
ــا و  ــتی ه ــران کاس ــا جب ــوق ب ــج ف ــه نتای ــه ب ــا توج ــا ب در انته
فراهــم ســاختن امکانــات مــی تــوان از ایــن محوطــه بــه عنــوان 
فضاهــای مناســب بــرای برقــراری تعامــات اجتماعــی در 
ــتفاده  ــی اس ــکن اجتماع ــی مس ــه عموم ــی و نیم ــای عموم فض
کــرد و مــی تــوان ایــن عوامــل را بســط و توســعه داد و از تجربــه 
ایجــاد ایــن فضــای عمومــی بــرای ایجــاد فضــای هــای مطلــوب 
مشــابه در دیگــر نقــاط شــهر و ســایر شــهر هــا اســتفاده نمــود.

بررسی فضای سبز عمومی مجتمع های مسکونی  بربهبود زندگی اجتماعی / بخش پایانی
استعداد های خود را شکوفا کنید

هفتــه نامــه ســوران  ، کیــان فاتحــی ۱۷ ســاله هســتم از ســنندج 
مــن از همــان دوران کودکــی عاقــه منحصربــه فــردی بــه هنــر 
ــه زنــگ  ــا نقاشــی هــای ســاده و عاقــه ای کــه ب داشــتم اول ب
هنــر در مدرســه داشــتم کــم کــم فهمیــدم کــه اســتعداد تجســم 
کــردن وپیــاده کــردن ذهنیاتــم روی کاغــذ را دارم .حســی 
مرموزانــه مــن را بــه ســمت نقاشــی و آثــار هنــری مجــذوب مــی 
ــزی کــه بیشــتر از همــه مــن را خوشــحال مــی کــرد  کــرد .چی
ــی  ــی وقت ــر یعن ــودن هن ــواص ب ــی بود،خ ــایل نقاش ــدادو وس م
ــس چــوب جــان بدمــی و  ــی جــان از جن ــداد ب ــک م ــه ی ــه ب ک
ــرای  ــق کنی؛ب ــد را خل ــی جدی ــی دنیای ــداد بتوان ــا کمــک آن م ب
ــا روحیــه مــا بقــی مــردم  همیــن اســت کــه روحیــه هنرمنــدا ب

کامــا متفــاوت اســت.
امــا مــن هنــوز کامــا بــا تمــام اســتعدادم آشــنا نشــده بــودم تــا 
ــه ذهنیــت هایمــان باهــم  ــد واقعــی ک ــا یــک هنرمن یــک روز ب
ســاز گاری داشــت آشــنا شــدم،آن روز بــود کــه اســتادم )امیــد 
تبرکی(کمکــم کــرد کــه همــه هنــرم رو بشناســم و معنــی هنــرو 
ــر  ــه ای هن ــه حرف ــت ک ــال اس ــور دو س ــم و در کل بط درک کن

طراحــی رو یــاد گرفتــم. 
بنظــرم در کشــوری زندگــی مــی کنــم کــه کســی ارزش خاصــی 
بــرای هنــر قاعــل نمــی شــوند،من بــا تمــام عاقــه خیلــی خاصی 
کــه ب هنــر دارم  امــا بخاطــر شــرایت محــدودی کــه در آن قــرار 
ــدم  ــا امی ــم . تنه ــاب کن ــر را انتخ ــته هن ــتم رش ــم نتوانس گرفت
بــرای تمــام هنرمنــدان آینــده اینکــه اونــا بخاطــر شــرایط مالــی 

یــا وزعیــت مکانــی مجبــور نباشــن از هنــر دســت بکشــند .
چــون اگــر هنــر نباشــد هنرمنــدی هــم نیســت و دونیــا یــه بــودن 

هنرمنــد دنیایــی پــوچ و بــی معنــی خواهــد بــود .

سازمان ثبت
تاسیس، تغییرات شرکت

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سروآباد

آگهــی تغییــرات شــرکت اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی روســتایی 
ســرواباد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 715 و شناســه 
ملــی 10862060520 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مــورخ 1399/04/07 بنابــر نامــه اداره محتــرم تعــاون کار و 
ــورخ  ــماره 184/73 م ــنندج بش ــتان س ــی شهرس ــاه اجتماع رف
1399/04/10 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - آقــای محمــد 
ــل  ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 6469921779 ب ــد مل ــا ک ــاده ب بیج
ــا تاریــخ 1401/04/07( انتخــاب شــدند.  بــرای مــدت 2 ســال ) ت

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکردستان
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمریوان)995142(

سازمان ثبت
تاسیس، تغییرات شرکت

مرغ سبز کرفتو کردستان

کرفتــو کردســتان  مــرغ ســبز  تغییــرات شــرکت  آگهــی   
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 419 و شناســه 
ــع عمومــی  ــه اســتناد صورتجلســه مجم ــی 10980296321 ب مل
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/01/20 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : - آقــای بهــزاد نــادری بــه کــد ملــی 
ناصــح  وآقــای  اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه   3850061035
فیضــی بــه کــد ملــی 3859419528 بــه عنــوان بــازرس 
شــدند. انتخــاب  مالــی  ســال  یــک  بــرای  البــدل  علــی 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکردستان
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریدیواندره)995141(

سازمان ثبت
تاسیس، تغییرات شرکت

کانون دانش پژوهان کاردوک

آگهــی تغییرات شــرکت کانــون دانــش پژوهان کاردوک موسســه 
غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 136 و شناســه ملــی 10610012568 
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
العــاده مــورخ 1399/01/05 بنابــر نامــه موافقــت اســتانداری 
اســتان کردســتان بشــماره 65/24/33238 مــورخ 1399/06/17 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار 
ــام  ــد: - عبداالس ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ذی
ــل  ــمت مدیرعام ــی 3732063712 بس ــماره مل ــه ش ــدی ب احم
ــی  ــماره مل ــه ش ــوی ب ــیم مصطف ــره - جس ــات مدی ــو هی و عض
3732068951 بســمت رئیــس هیــات مدیــره - ســیده ســیران 
ــب رئیــس  ــی 3732128229 بســمت نای ــه شــماره مل ــر ب هژی
ــی 0064216519  ــماره مل ــه ش ــیخی ب ــره - ارام ش ــات مدی هی
ــه  ــی ب ــا رحمت ــره - دری ــات مدی ــی هی ــئول مال ــمت مس ــه س ب
ــات  ــی هی ــو اصل ــمت عض ــه س ــی 3720076458ب ــماره مل ش
ــی 3720438430  ــماره مل ــه ش ــوی .ب ــان مصطف ــره - بی مدی
ــیف  ــمیه س ــره - س ــات مدی ــدل هی ــی الب ــو عل ــمت عض ــه س ب
ــمت  ــه س ــی 5589946166 ب ــماره مل ــه ش ــعبانی ب ــی ش پناه
عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره بــا رعایــت مــاده 21 اساســنامه 
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد . - کلیــه اســناد و اوراق 
بهــادار و تعهــد اور بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره 
ــادی و اداری  ــات ع ــند و مکاتب ــی باش ــر م ــون معتب ــر کان و مه
ــد .  ــی باش ــر م ــه معتب ــر موسس ــل و مه ــر عام ــای مدی ــا امض ب
ــه شــماره  ــژاد ب ــا رعایــت مــاده 26 اساســنامه افــروز کــرد ن ـ ب
ملــی 3821118210 بــه ســمت بــازرس اصلــی مریــم اردالن بــه 
ــدل  ــی الب ــازرس عل ــه ســمت ب ــی 3732043878 ب شــماره مل
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند. ـ روزنامــه کثیراالنتشــار 
شــد.  انتخــاب  شــرکت  هــای  آگهــی  نشــر  جهــت  روژان 
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ــاز مهــد تمــدن هــا و ایالــت هــای  ــدره از دیرب ــار دیوان کهــن دی
ــرق  ــتانی را از ش ــای باس ــاده ه ــه ج ــوده ک ــینی ب ــاتراپ نش س
ــی و لشکرکشــی  ــد ومرکــز توجــه حاکمــان محل ــه غــرب پیون ب
هــای پادشــاهان در دوره هــای مختلــف بــوده اســت.بی جهــت 
نیســت دیوانــدره ی فعلــی از چندیــن تپــه ی باســتانی بــا کاربــرد 
متفــاوت شــهری بــه اســم دیوانــدره را تشــکیل و اتــراق گاهــی 
ــادی  ــی،نظامی واقتص ــث سیاس ــر از حی ــتراژییک و منحص اس
بــوده اســت. در هــر حــال ،دیوانــدره ی کهــن یامیرانشــاه قدیــم 
بــه واســطه ی چشــمه هــای متعــدد در گذشــته مرکــز توجــه ی 
تمــدن هــای باســتانی و در عهــد معاصــر کانــون توجــه حاکمــان 
ــی( و  ــی، جاف ــی ، تیلکوی ــن )گلواخ ــی( ، خوانی ــی، بابان )اردالن
طوایــف مختلفــی از جملــه طوایــف کــورد گــوران ،جــاف ،کلهــر 
،گلواخــی و 72 ی هایــی کــه  اکثــرا از قــوم هــا و طوایفــی از ترک 
ــر  و کــرد و  ــاد ، مای ــح آب ــکاب ،صال هــای همــدان ، زنجــان ، ت
لرهــای لرســتان ، کرمانشــاه  و بعدهــا طوایــف و عشــیرە هــای 
زیــر مجموعــه ی آن در روســتاها و حومــه ی دیوانــدرە ازجملــه : 
قالقالــی هــا، ســادات پارســانی ، نقشــبندی و همچنیــن طوایفــی 
ــز  ــده و نی ــد ، برازن ــی، زن ــه ای ــوره ک ــار ،ب ــی ، ورمزی ــون تخت چ
روســی هــا ، قفقــازی هــا ، اورامــی هــا و اقلیــت هــای یهــودی 
و مســیحی چــون : شهکهرەمووســایی و جۆاڵیــی هــا و همچنیــن 
ــل در  ــجم و مفص ــور منس ــه ط ــا ب ــه بعده ــوارد .....، ک ــر م دیگ
ــر از آن  ــم حقی ــه قل ــه ب ــدەرە" ک ــاوەکهم دیوان کتاب"شارەگهش
صحبــت خواهــد شــد. ؛ دیوانــدره را بــا تمامــی مــوارد ذکــر شــده 
را بــه خاطــر وجــود زندگــی و حیــات چشــمه هــای مختلــف آن، 

محــل ســکونت خویــش برگزیــده بودنــد.

ــدره  ــهر دیوان ــطح ش ــای س ــات ه ــا و قن ــمه ه ــه ی چش نمون
ــخن  ــر از آن س ــر مختص ــته حقی ــود داش ــته وج ــه در گذش را ک
رانــده تــا تلنگــر و ســوالی باشــد بــرای بزرگــواران و مســئولینی 
کــه در دوره ی خویــش باعــث و بانــی خشــکاندن و تغییــر 
ــا  ــرا ب ــه چ ــوده ک ــد ب ــوده ان ــمه ب ــن چش ــوده ی ای ــری بیه کارب
ــه  ــن هم ــه ای ــهری ک ــر ش ــی نظی ــای ب ــمه ه ــه چش ــن هم ای
ــی  ــد م ــم پیون ــه ه ــف را ب ــوام مختل ــا و اق ــیره ه ــف، عش طوای
ــارق  ــگرد خ ــا ش ــوده و ب ــری از آن نب ــوربختانه خب ــون ش داد اکن
العــاده ایــی کــه فقــط پســند ومــورد تأییــد خودشــان اســت آن را 
خشــکانده یــا در شــاه لولــه هــا ی آب و فاضــاب شــهری جــای 
ــراژدی کــه مــی توانســت از ظرفیــت چشــمه هــای  ــد. ت داده ان
متعــدد دیوانــدره بــه عنــوان ظرفیــت توریســتی و گردشــگری و 
همچنیــن اســتفاده ی مــردم از آب ایــن چشــمه هــا در روزهــای 
قطعــی باشــد ؛متأســفانه در کمــال بــی تدبیــری و تعجــب ســر از 
ناکجاآبــاد تــک رویــی هــای بعضــی از دوســتان درآورده وکســی 
نیســت جــواب ایــن همــه ســوال هــای بــی جــواب داده و بگویــد 
ــاه  ــه کدامیــن گن ــدره ب حــذف و خشــکاندن چشــمه هــای دیوان
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــود و هدف ــه مقص ــه چ ــتی ب و براس
ــا  ــد ب ــت ش ــه از آن صحب ــی ک ــواالت ونقدهای ــن س ــواب ای ج

ــا ...... ــدار آنه وجــدان بی

تشریح چشمه های دیواندره 

"کانی" یا چشمە ی"دۆڵە مۆمن" ،
ــمه  ــا چش ــی" ی ــدره "کان ــت دیوان ــارک مل ــمالی پ ــت ش  در جه

ــارک  ــان پ ــه آب درخت ــت ک ــرار داش ــن" ق ــه مۆم ی پرآب"دۆڵ
جنگلــی ملــت دیوانــدره را در دهــه ی 40 هجــری شمســی بــا آن 
ســیراب و مــردم محــات واقــع در شــرق شــانزده متــری شــهر 
ــمه  ــن چش ــا آب ای ــش را ب ــات خوی ــی احتیاج ــدره تمام دیوان

ــد. ــرآورده مــی کردن ب

 "کانــی" یــا چشــمه ی "ســێ پلووســک" ، ایــن چشــمه پاییــن 
ــێرەلی"  ــوه "ش ــاده ی ک ــمت ج ــه س ــاحلی ب ــاده ی س ــر از ج ت
ــرای آن  ــه را ب ــه لول ــر آب آن س ــی پ ــل دب ــته و بدلی ــرار داش ق
طراحــی و مــردم درچندیــن محلــه واقــع در پاییــن شــهر؛ زمانــی 
کــه از سیســتم لولــه کشــی آب و فاضابــی بهــره بودنــد از ایــن 
ــی ،  ــتن قال ــرب ، شس ــون آب ش ــی چ ــرای مصارف ــمه ب چش

ــد.  ــه از آن اســتفاده مــی کردن پوشــاک و ظــروف خان
ــر از  ــن ت ــمه پایی ــن چش ــوض ، ای ــمه ی ح ــا چش ــی" ی  "کان
خیابــان مســجد جامــع بــه طــرف جــاده ســاحلی قــرار داشــته 
و هــم اکنــون شــهرداری آب ایــن چشــمه را بــا طراحــی اتاقکــی 
جهــت مصارفــی چــون بهــره بــردن از آب ماشــین آتشنشــانی ، 
بونکرهــا، تانکرهــا جهــت اســتفاده آب درختــان و ســایر مصــارف 
ســاخت و ســاز شــهری بهــره مــی بــرد. جــا داشــت شــهرداری با 
ایجــاد آب انبــاری بــا طراحــی زیبــا ایــن چشــمه و ســایر چشــمه 
هــای دیگــر شــهر رابــرای مــردم احیــا تــا هــم فالــی باشــد بــرای 
مــردم و هــم بهــره ایــی باشــد بــرای امــورات دیگــر شــهرداری .

"کانی" یا چشمە ی "کانی باوان"
ایــن چشــمه در کنــار میــدان فوتبــال بــه طــرف جــاده ســاحلی 
بــود کــه در دهــه ی 60 و 70 آب آن را بــه طــور کلــی بــا ایجــاد آب 
انبــاری از دســترس مــردم خــارج و بــرای آبیــاری چمــن میــدان 
فوتبــال اســتفاده کردنــد. طبــق تحقیقاتــی کــه حقیــر داشــتم آب 
ایــن ایــن چشــمه بــه حــدی بــود کــه شــهری در حــد و انــدازه ی 
دیوانــدره ی 30 قبــل را تأمیــن مــی کــرده اســت. متأســفانه ایــن 
ــا تمــام گســتاخی، تــک روی بعضــی از دوســتان  چشــمه نیــز ب
آن دوره ازدســترس عمــوم خــارج و جهــت مصــارف دیگــر مــورد 

اســتفاده قــرار گرفــت.

"کانی" یا چشمە ی ناوشار 
ــه  ــع در کوچــه ی مجتمــع ســارال چســبیده ب ــن چشــمه واق ای
ــاز  ــالها از دیرب ــته و س ــرار داش ــی ق ــاده اصل ــار ج ــدول کن ج
ــت  ــون از آب آن جه ــه اکن ــا ب ــمه ت ــن چش ــا از آب ای ــداد م اج
ــر  ــه مهمت ــرده و از هم ــتفاده ب ــخصی اس ــی و ش ــارف خانگ مص
مــورد اســتفاده مســافرینی اســت کــه از دیوانــدره عبــور و مــرور 
مــی کننــد. جالــب توجــه اســت تــا دو دهــه ی قبــل ایــن چشــمه 
آدرســی بــرای ایجــاد قــرار مــردم شــهر یــا روســتاهای اطــراف 
دیوانــدره بــود. ایــن اســت تجلــی و ابهــت چشــمه هــای دیواندره 
کــه تــا بــه ایــن حــد مرکــز توجــه مــردم عــام و خــاص و روشــنی 
بــرای زندگــی و حیــات مــردم بــود. متأســفانه سرچشــمه هــای 
ــدره  ــمالی دیوان ــای ش ــوه ه ــه از ک ــرآب ک ــمه ی پ ــن چش ای
سرچشــمه مــی گیــرد بــا ایجــاد چــاه ههایــی توســط مــردم در 
منــازل و خانــه هــای خویــش کــم کــم رو بــه خشــکیدگی رفتــه 

و کســی نیســت پیگیــر ایــن مســئله ی مهــم باشــد. از همیــن 
تریبــون و رســانه از فرمانــدار ، امــام جمعــه محتــرم خواســتاریم 
ــوده و   ــه ب ــن قضی ــر ای ــق ســازمان آب ، شــهرداری پیگی از طری
مســببین ایــن مــورد را تذکراتــی موکــد دهــد تــا بــا پــر کــردن 
ــن چشــمه ی تاریخــی  ــی ای ــای اصل ــه شــاخه ه ــی ک ــاه های چ
شــهر را تأمیــن مــی کنــد بــاز هــم بــه حیــات خویــش همچــون 
ــن  ــرده ای ــدای نک ــا خ ــرده ت ــره ب ــردم از آن به ــه و م ــل ادام قب
چشــمه ی بــی نظیــر ســطح شــهر همچــون دیگــر چشــمه هــای 
دیگــر شــهر در اثــر بــی تدبیــری بخشــی از مســئولین و مــردم 

بــی خیــال ایــن شــهر خشــکیده نشــود.

 "کانی" یا چشمە ی ئاسیاو 
ایــن چشــمه در کنــار مجتمــع جنــاب عطــا فرجــی کنــار جــاده 
اصلــی دیواندره ، ســنندج بــوده و از ســالهای دور طبــق تحقیقاتی 
کــه حقیــر از ریــش ســفیدان و بــزرگان ایــن شــهر پــرس و جــو 

کــرده ام مــورد اســتفاده ی عمــوم بــوده اســت.

ــره و  ــا خاط ــه م ــزی کــه بــرای هم ــان چی  و امــا در پای
نوســتالژیی شــیرین بــه یــادگار گذاشــت ایــن اســت کــه 
ــدره حــس تعلــق  براســتی ایــن چشــمه هــا ســطح شــهر دیوان
، تعــاون ، اتحــاد و صلــه ایــی در میــان مــردم ایجــاد کــرده بــود 
کــه هیــچ انجمــن مردمــی و دولتــی نمــی توانــد ایــن حــس و 
ــه  ــادگار بگــذارد ؛چــون ب ــه ی ــرای آن هــا ب لحظــات خــوش را ب
ــا  ــمه ه ــن چش ــک از ای ــردم هری ــک م ــک ت ــخن ت ــای س گوی
ــرای خــود هــزاران داســتان و قصــه هــای هــزار و یــک شــب  ب
ــر هــم جمــع  ــادآوری کــرده و آن هــا را دوروب ــرای مــردم ی را ب

ــرد. مــی ک
ــه در  ــی ک ــمه های ــل چش ــتاریم حداق ــر خواس ــئولین ام از مس
ســطح شــهر باقیســت آن را بیشــتر توجــه کــرده و چــاه هایــی 
کــه در ســطح باالدســتی ایــن چشــمه هــا کــه واقــع در منــازل 
ــا  ــمه ه ــن چش ــا ای ــل آورده ت ــه عم ــری ب ــت جلوگی ــردم اس م

ــد. ــردم باش ــرات م ــات و خی ــون تجمع ــته کان ــون گذش همچ

کجاست چشمه ها یا )کانی( هایی که بوی زندگی می داد / عبداله مرادی

مفتیــان رامیــن ســوران؛ نامــه هفتــه
پزشــکی علــوم دانشــگاه مــدرس
ورزشــی  فیزیولــوژی تخصصــی دکتــرای دانشــجوی
تنفــس سیســتم و عــروق و قلــب گرایــش

 
22 درس بگیرید: 

اگــر بــه دویــدن عاقــه داریــد، بــه هنــگام خســته شــدن از 
ــد.  ــاص دهی ــری اختص ــن دیگ ــه تمری ــی را ب ــاد، زمان ــدن زی دوی
اگــر از آن تمریــن هــم خســته شــدید بــا راکــت، زمانــی را 
متفــاوت  تمرینــات  و  حــرکات  بــه  پرداختــن  بزنیــد.  تــوپ 
ــت.  ــد داش ــگاه خواه ــت ن ــت مثب ــما را در حال ــی ش  روش تمرین

23 آیا پس از غذا خوردن می دوید؟
اگــر پاســخ مثبــت اســت، پــس در هفتــه دوم ایــن رژیــم 50 
ــود  ــی موج ــر حرارت ــد. تأثی ــر دهی ــده را تغیی ــن قاع ــه ای، ای هفت
ــدن  ــم ب ــن متابولیس ــی گرفت ــتن و فزون ــث دور برداش ــذا باع در غ
مــی شــود. در حالــی کــه اگــر ایــن نظــم را معکــوس کنیــد، 
ــورد  ــم م ــد، متابولیس ــذا بخوری ــدن و ورزش غ ــس از دوی ــی پ یعن
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــما ق ــدن ش ــدرت کاری ب ــت ق ــر در خدم  نظ

24 پاروزنی، عامل مهم تناسب اندام: 
ــا اســتفاده از ماشــین هــای پاروزنــی در باشــگاه هــای  پاروزنــی، ی
ورزشــی، بــه کوچــک شــدن شــکم، از بیــن رفتــن چربی دور شــکم و 
 باالخــره قــوی تــر شــدن عضــان دســت و بــازو کمــک خواهــد کــرد.

  

25 آهستە غذا بخورید:
زیــرا کســانی کــه ســریع غــذا مــی خورنــد فرصــت جــذب کالــری را 
بــه انــدازه کافــی بــه معــده خــود نمــی دهنــد و غذائی بــا حجــم زیاد 
و کالــری بیــش از حــد مصــرف مــی کننــد. در حالــی کــه اگر آهســته 
غــذا بخوریــد ممکــن اســت در یــک ســوم زمــان صــرف شــده کالری 
 مــورد نیــاز دریافــت کــرده و از خــوردن بیش از حــد غــذا بپرهیزید. 

26 همواره سعی کنید با معده پر بە خرید بروید: 
زیــرا افــراد گرســنه در انتخــاب غذاهــای مــورد نیــاز اغلــب 
بــدون  انتخــاب مــی کننــد،  را  چربــی هــا و شــیرینی جــات 
اینکــه بــه نیــاز بــدن خــود بــه ویتامیــن هــا و کالــری توجــه 
ــتری  ــه بیش ــد توج ــی توانن ــر م ــکم پ ــا ش ــردن ب ــد ک ــد. خری کنن
کنــد.  جلــب  هــا  کالــری  و  هــا  ویتامیــن  بــه  نســبت   را 

27 سعی نکنید خیلی زود الغر شوید: 
بــا  شــوند  مــی  الغــر  ســریع  خیلــی  کــه  کســانی  زیــرا 
پیــدا مــی کنند. الغــر  ســرعت بیشــتری دوبــاره اضافــه وزن 
نگهداشــتن  متعــادل  امــکان  منظــم  و  شــدن تدریجی 
کنــد.  مــی  پذیــر  امــکان  را  غذائــی  رژیــم  از  پــس   وزن 

28 بــا نوشــیدن مایعــات خنــک مــی تــوان برای الغــر 
برداشــت: مهــم  شــدن گامی 

نوشــیدنی  و  ســرد  آب  نوشــیدن  کــه  ترتیــب  بدیــن 
در  شــود.  مــی  انــرژی  مصــرف  باعــث  خنــک  هــای 
شــود. مــی  الغــر  تدریجــی  صــورت  بــه  بــدن   نتیجــه 

 29 غذای بسیار گرم نخورید:
ــد کــه از مصــرف غذاهــای بســیار گــرم  ــه مــی کنن پزشــکان توصی
ــه آســانی صــورت نمــی  ــرا هضــم غــذای ســرد ب ــد، زی ــز کنی پرهی
ــرف  ــتلزم مص ــن کار مس ــد و ای ــرم کن ــدن آن را گ ــد ب ــرد و بای گی
کالــری قابــل توجهــی اســت. بــه ایــن ترتیــب رونــد هضــم و جــذب 
 کنــد انجــام مــی گیــرد و از گرســنگی زودرس جلوگیــری می شــود. 

30 هرگز وعده غذائی را حذف نکنید:
در واقــع ایــن عمــل روش ســاخت چربــی های ذخیــره را بــه کار می 
 انــدازد. بهتر اســت بــه مقدار کمتر امــا در چندین نوبت غــذا بخورید. 

وزن ایده آل: 
دوران  در  دارد.  ارزش  چاقــی  از  بیــش  تندرســتی  و  ســامتی 
گذشــته از زمانــی کــه وســایل راحتــی بشــر بیشــتر شــد و زندگــی 

ــی  ــت یافــت و حت ــه وجــود آمــد چاقــی عمومی ــی، ب اداری و صنعت
ــامتی  ــر س ــال حاض ــی در ح ــد. ول ــی آم ــمار م ــه ش ــک ارزش ب ی
ــه همیــن جهــت رژیــم هــای غذائــی  بیــش از چاقــی ارزش دارد ب
و ورزش اهمیتــی خــاص پیــدا کردنــد. البتــه وزن هــر کــس طبــق 
ــر اســت. ــدی او متغی  قــد، ســن، وضعیــت عمومــی و اســتخوان بن

هفت روش برای کاهش وزن بدون گرسنگی
اســت: پذیــر  امــکان  زیــر  روش   2 بــا  وزن  کــردن   کــم 
ورزشــی تمریــن بــا کالــری هــا ســوزاندن -1

2-باانتخابهوشمندانهیغذاوکنترلواحدهایغذایی.
ــالن  ــا در س ــاعت  ه ــدن س ــا گذران ــد ب ــی  توانی ــما م ــوری، ش در تئ
ــن کار  ــا ای ــد ام ــن ببری ــری را از بی ــداری از کال ــی مق ــای ورزش  ه
ــه  ــی چ ــت، از طرف ــایند نیس ــا خوش ــی و ی ــی واقع ــل، اتفاق در عم
ــد؟ ــی کن ــرگ  های کاهو زندگ ــا ب ــط ب ــه فق ــد ک ــی  خواه ــی م  کس
در عــوض ایــن 7 روش اگــر هــر روزه بــه کار گرفتــه شــوند 
کننــد. مــی   کمــک  وزن  کاهــش  بــه  زیــادی  تــاش   بــدون 

1-حرکتدائمی
جیمزلویــن پزشــک کلینیــک مایــو در روچســتر یــک دهــه را صــرف 
مطالعــه نقــش حرکت روزانــه یــا NEAT )فعالیت  های غیرورزشــی 
ــدن کــرده اســت. کشــف او  ــدن( در ســوخت و ســاز ب گرمــا زا در ب
ایــن اســت کــه افــرادی کــه پاهــای شــان را مرتــب تــکان مــی دهند 
و یــا ایســتادن را بــه نشســتن ترجیــح مــی  دهنــد و بــه طــور کلــی 
خیلــی بــه اطــراف حرکــت مــی  کننــد روزانــه تــا 350 کالــری بیشــتر 
از کســانی کــه مــدام در حالــت نشســته هســتند، مــی  ســوزانند کــه 
ــود. ــی ش ــال م ــرم در س ــدود 17 کیلوگ ــزی در ح ــدار چی ــن مق  ای

2-اغلبوعده هایغذاییرازیر400کالرینگهدارید.
مطالعــات بســیاری پیشــنهاد مــی  دهنــد کــه بیــن وعده هــای غذایــی 
خــود فاصلــه  هــای مشــخصی قــرار دهیــد و حتی المقــدور همگــی 
ــی  ــل زمان ــوردن در فواص ــذا خ ــد. غ ــم کنی ــدازه تنظی ــک ان را در ی
 مشــخص با:ســوزاندن میــزان کالــری بیشــتری بعــد از غذا خــوردن،
ســطح  رفتــن  بــاال  کمتــر  و  انســولین  بــه  بهتــر  واکنــش 
هــای  وعــده   شــما  وقتــی  اســت.  همــراه  خــون  کلســترول 
احتمــال  کمتــر  مــی  خوریــد  روز  طــول  در  منظمــی  غذایــی 
شــوید. ُپرخــوری  یــا  و  مفــرط  گرســنگی  دچــار  کــه   دارد 

   
3-روزانه8لیوانآببخورید.

آب تنهــا یــک برطــرف کننــده عطــش نیســت، بلکــه ممکــن اســت 
ــی  ــان آلمان ــد. محقق ــاد کن ــم زی ــدن را ه ــیم ب ــرعت متابولس س

ــوخت و  ــزان س ــرد می ــوان آب س ــیدن 2 لی ــه نوش ــد ک ــه  ان دریافت
ــه  ــا 90 دقیق ــر آن ت ــش داده و اث ــد افزای ــا 30 درص ــدن را ت ــاز ب س
باقــی مــی مانــد؛ یــک ســوم ایــن افزایــش ســوخت و ســاز ناشــی 
از تــاش بــدن بــرای گــرم کــردن آب مــی باشــد و بقیــه آن ناشــی 
ــچ  ــوردن هی ــع آب خ ــت. موق ــذب آب اس ــرای ج ــدن ب ــاش ب از ت
ــری  هــا ســوزانده مــی  شــوند  ــری دریافــت نمــی  شــود امــا کال کال
ُدرســت برخــاف زمانــی کــه دیگــر نوشــیدنی هــای شــیرین را مــی  
ــردد. ــی  گ ــره م ــی ذخی ــت و حت ــی دریاف ــری اضاف ــیم و کال نوش
ــی  ــک م ــما کم ــه ش ــوان ب ــا 8 لی ــه آب ت ــرف روزان ــش مص افزای
ــا در طــول ســال حــدود 3/5 کیلوگــرم کــم کنیــد. بنابرایــن   کنــد ت
ــل از  ــا و قب ــان وعده ه ــی، می ــای غذای ــل از وعده ه ــد قب ــعی کنی س
 نوشــیدن آب میوه هــا و مایعــات شــیرین، یــک لیــوان آب بنوشــید.

4-باالوپایینرفتنازپله ها
بــاال رفتــن از پلــه  هــا، یــک عمــل بــرای تقویــت کــردن پاهــا اســت. 
چــرا کــه شــما داریــد وزن بــدن تــان را ضــد جاذبــه زمیــن بــه بــاال 
ــن  ــرای ای ــی ب ــر فرصت ــب از ه ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی  دهی ــت م حرک
ــردرد و  ــی مانند کم ــکل خاص ــر مش ــه اگ ــد؛ البت ــتفاده نمایی کار اس
 زانــودرد و ... داریــد، قبــل از آن بــا پزشــک تــان مشــورت نماییــد.

5-سرعتحرکاتتانراکنترلکنید.
قــدرت و شــدت کارهــای روزانــه  تان را افزایــش دهید. از جــارو زدن 
گرفتــه تــا بــه گــردش بــردن کــودک تــان. بــه عبارتــی بهتــر اســت 
ــا جنــب و جــوش بیشــتری انجــام دهیــد. ــان را ب  همــه کارهــای ت

6-ازکیسهخریدخود،بهجایدمبلاستفادهکنید.
ایــن کــه از کــس دیگــری بخواهیــد کــه کیســه خریــد و یــا 
ــوی  ــری و ق ــوزاندن کال ــت س ــد، فرص ــل کن ــما را حم ــدان ش چم
ــود را  ــد خ ــای خری ــه  ه ــد. کیس ــی گیری ــان را م ــدن ت ــدن ب ــر ش  ت
ــد.  ــل کنی ــت حم ــر دس ــته در ه ــک بس ــوازن و ی ــورت مت ــه ص ب
ــد؛ 2 کیســه  ی  ــار طــی مســیر کنی ــن ب ــد چندی ــر مجبوری ــی اگ حت
ــد؛ در  ــل کنی ــزرگ حم ــه  ی ب ــک کیس ــای ی ــه ج ــر را ب ــک ت کوچ
ــد. ــا کنی ــه ج ــا ب ــان را ج ــد بارت ــی  توانی ــان م ــورت خودت ــن ص  ای

7-درهروعدهغذایی4گرمفیبربخورید.
یــک رژیــم غذایــی بــا فیبــر بــاال مــی  توانــد دریافــت کالــری شــما 
ــک  ــد کاهــش دهــد. در ی ــود کنی ــه احســاس کمب ــن ک ــدون ای را ب
مطالعــه مشــخص شــده زنانــی کــه روزانــه 13 گــرم یــا کمتــر فیبــر 
دریافــت مــی  کننــد ممکــن اســت 5 برابــر بیشــتر از زنانــی کــه فیبــر 

بیشــتری مــی خورنــد، دچار افزایــش وزن شــوند.. 

راه های گام به گام خالص شدن از وزن اضافی / بخش پایانی
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ــران  ــا فضــای کردســتان و خــاک ای ــه تنه ســوران؛ وی ن
ــک  ــه ممال ــرده، بلک ــور ک ــود مّن ــش خ ــم و دان ــه عل را ب
عربــی چــون حجــاز، شــام و مصــر و عــراق را نیــز تابنــاک 
ســاخته بــود همچنیــن  تقــوی، دیانــت، فضــل و امانــت 
ــزرگ در  ــه ب ــن عام ــود. ای ــام ب ــاص و ع ــزد خ وی زبان
ــه  ــم ب ــری چش ــاوجباغ مک ــال 1275هـــ.ش در س س
ــدر  ــت پ ــوم در خدم ــذ عل ــس از تلم ــود و پ ــان گش جه
ــوم  ــس عل ــه تدری ــتادان ب ــایر اس ــز س ــوارش و نی بزرگ
عقلــی و نقلــی پرداخــت و شــاگردان ممتاز و شایســته ای 
ــام  ــان اس ــن و جه ــم و ادب در ایران زمی ــم عل ــه عال ب

ــرد. ــه ک هدی
ــر  ــاز و مص ــفر حج ــد س ــه قص ــال 1309هـــ .ش ب در س
ــت  ــرد و از آن کشــور جه ــراق مســافرت ک ــه کشــور ع ب
تدریــس در دانشــگاه االزهــر مصــر، عــازم کشــور مصــر 
شــد. از آن جــا کــه دولــت ایــران بــا اقامــت وی در مصــر 
ــه  ــی ب ــت ول ــراق بازگش ــور ع ــه کش ــذا ب ــود ل ــق نب مواف
ــد و  ــدگار ش ــراق مان ــران، در ع ــاص ای ــاع خ ــت اوض عل
ــریعت« و  ــگاه ش ــون( و »دانش ــه خات ــگاه )نائل در دانش
»دانشــگاه بغــداد« و در مســجد بشــرالحافی در محلــه ی 
اعظمیــه ی بغــداد بــه تدریــس پرداخــت و تــا پایــان عمــر 
ــال 1338ش  ــه در س ــا این ک ــد ت ــدگار ش ــا مان در آن ج
دار فانــی را وداع گفــت. مرگــش ضایعــه ی بزرگــی بــود 
بــرای اهــل علــم و معرفــت در عالــم اســام. آرامگاهــش 

ــگاه اهــل دل اســت.  ــی زیارت در غزال
ــظ  ــه مصــر، حاف ــگام عزیمــت ب آن اســتاد دانشــمند هن
قــرآن مجیــد بــود و در مهابــاد قبــل از هجرتــش در 
ــل  ــد، اه ــید بایزی ــجد س ــی مس ــوم دین ــه ی عل مدرس
ــتند و  ــودش می گش ــمع وج ــرد ش ــه وار گ ــل پروان فض
از محضــرش کســب فیــض می نمودنــد.از شــاگردان 
احمــد  عامــه  شــادروان  از  می تــوان  ممتــازش 

ــن  ــز، عاءالدی ــگاه تبری ــد دانش ــتاد فقی ــی زاده اس ترجان
ــا  ــه م ــرد، عام ــب و نویســنده ی شــهیر ک ســجادی ادی
ــی مترجــم شــهیر  ــکر مصطف ــادی افخــم زاده، ُش عبداله
ــری  ــد خض ــا محم ــه م ــرد، عام ــبک ُک ــب س و صاح
ــوه ای اشــنوی)قاضی اشــنویه(، عامــه مــا عبــدهللا  نرزی

ــرد. ــام ب ــان و...ن احمدی
ــاگردان  ــی از ش ــم زاده یک ــادی افخ ــا عبداله ــه م عام
ــلیت  ــبت تس ــه مناس ــه ب ــهای ک ــی در نام ــه قزلج عام
احمــد  عامــه  برادرشــان  بــه  ایشــان  درگذشــت 

می گوینــد: چنیــن  می نویســند  ترجانــی زاده 
ــارش را در  ــات و آث ــال و خدم ــرح ح ــتدعا دارم ش »اس
دســترس عاقه منــدان بگذارنــد تــا حداقــل »فعــاً« 
مهابادیــان و جامعــه ی مکــری بــه خســران جبران ناپذیــر 
ــر  ــی خب ــز ب ــه چی ــاِن از هم ــارەای از ُعلماُنمای ــداوت پ ع
ــی  ــرآن پ ــروی از ق ــن پی ــق و مبلغی ــدران حقای ــا طرف ب
ببرنــد و از تــرک دار و دیــار و هجــرت بــه خــاک غربــِت 
ــود  ــه خ ــد و ب ــرت بگیرن ــر عب ــن کم نظی ــخصیتی چنی ش
آینــد تــا در تشــخیص اشــخاص مفیــد بــه حــال دیــن و 

ــد نظــر کننــد« اجتمــاع تجدی

عامــه قزلجــی هم چنیــن از بزرگ تریــن اســاتید فلســفه 
و حکمــت بــه شــمار می رفــت. وی در مجله هــای معتبــر 
ــت. در  ــدەای مینوش ــاالت ارزن ــر مق ــراق و مص ــی ع علم
ضمــن کتاب هــای زیــادی تألیــف و منتشــر کــرده اســت 
ــر  ــرحی ب ــلیمانیه، ش ــاجد الس ــف بمس ــه: التعری از جمل
ــر  ــی ب ــک دوره حواش ــأت(، ی ــم هی ــب)در عل ــع مجی رب

لبــاب االشــارات امــام فخرالدیــن رازی.

ــی زاده در خصــوص مراتــب علمــی،  عامــه احمــد ترجان
ــن  ــی چنی ــه قزلج ــتادش عام ــی اس ــی و اخاق معرفت
ــع  ــارز و طب ــوغ ب ــال و آن نب ــل و کم ــد: »آن فض می گوی
وقــاد و ذهــن نقــاد در زمــان غربــت و مهاجــرت در 
ــب  ــث و تنقی ــت و بح ــت و ممارس ــن و ریاض ــر تمری اث
و مدارســت و اصطــکاک و معاشــرت و مجالســت بــا 
ــَرق در عــراق و شــام و حجــاز و مصــر  فحــول علمــای ِف
بلکــه هــزار چنــدان گشــته بــود و احاطــهی او بــر علــوم 
مختلــف و فنــون گوناگــون بالخصــوص بر معــارف دوره ی 
ــدون  ــت و ب ــه صراح ــه ب ــود ک ــان ب ــامی چن ــدن اس تم
ــوع او را در  ــاالت متن ــم کم ــرض کن ــم ع ــراق می توان اغ
هیچ یــک از علمــای جامع االزهــر کــه اظهــر و اشــهِر 

ــم  ــن بگذری ــم، از ای ــت نیافت ــام اس ــی اس ــد علم معاه
ــود  ــه ب ــاء یافت ــدی ارتق ــه ح ــاق او ب ــوی و اخ ــام تق مق
ــه  ــان و ب ــورت انس ــه ص ــود ب ــته ب ــی گش ــًا ملک ــه حق ک
کلــی از دنیــای مــاده و از دنایــا و سفاســف امــور بالمــّره 
ــات  ــا و مخاصم ــازع بق ــای تن ــته و از غوغ ــراض جس اع
ــات  ــر اوق ــود. سراس ــده ب ــردان ش ــاحنات روی گ و مش
ــق  ــه حــق و ارشــاد خل و انفــاس خــود را وقــف توجــه ب
ســاخته بــود و جــز بــا خــدا و کتــاب و تهذیــب صفــات و 

ــت...« ــروکاری نداش ــس س ــت نف تزکی
ــر در  ــی دیگ ــی زاده در جای ــد ترجان ــه احم ــتاد عام اس

خصــوص بــرادر و اســتادش می گویــد:
»چــون بــرادر یــا اســتادم مــردی روشــن بــود، از طریــق 
مجــات و جرایــد فارســی و تــازی از حــوادث و جریــان 
ــوم  ــر عل ــاوه ب ــود. ع ــر ب ــوم باخب ــدن و عل روزگار و تم
ــدار  ــتانی، مق ــوم باس ــأت و نج ــول و هی ــول و منق معق
ــم.  ــش روز را از او آموخت ــد و دان ــکار جدی ــادی از اف زی
و زیــر نظــر اســتاد مشــفق و مهربــان و دانــش دوســت 
ــوم و معــارف دورەی اســامی در قبضــه ی  ــه تمــام عل ک
ــود، خوشــه چین خرمــن دانــش و  تصــرف و قــدرت او ب
فضیلــت آن دانشــمند فرزانــه شــدم کــه در شــرح نــکات 
و دقایــق و لطایــف فنــون مختلــف تبّحــر و اهتمــام تمــام 

داشــت.«
عامــه مــا محمــد قزلجــی هم چنیــن بنیان گــذار دو 
پدیــده و امــر فوق العــاده مهــم و ارزشــمند در کردســتان 

ایــران بــوده اســت:

1. بنیان گــذار روزنامهنــگاری ُکــردی بــا مدیــر مســؤلی و 
ســردبیری روزنامــه ی »کــورد« کــه اولیــن شــمارەی آن 
در ســال 1300 شمســی در ارومیــه منتشــر شــده اســت و 

فقــط 4 شــماره آن در دســترس اســت.

نواندیشــی  و  دینــی  روشــنفکری  بنیان گــذار  وی   .2
دینــی در کردســتان ایــران و در دورەی معاصــر بوده انــد 
ــاح  ــی را اص ــوم دین ــدارس عل ــی م ــه ی تحصیل و برنام
کردنــد و بــه تدریــس فلســفه و حکمــت و تفســیر و تاریخ 
اســام اقــدام کردنــد کــه تــا پیــش از آن رایــج نبــود؛ بــه 
شــدت بــا خرافــات و باورهــای خرافــی مبــارزه کردنــد و 
در واقــع ایشــان اصاحگــر و احیاگــر دینــی بزرگــی بودند 
ــه بعدهــا  ــد ک ــرد و آفری ــه نهضــت بزرگــی را ایجــاد ک ک
ایــن نهضــت توســط شــاگردان ممتــازش کــه هــر کــدام 

از دانشــمندان بــزرگ کردســتان بــه شــمار می آینــد 
ادامــه و اســتمرار و تعالــی پیــدا کــرد شــاگردانی چــون: 
ــدهللا  ــا عب ــه م ــم زاده، عام ــادی افخ ــا عبداله ــه م عام
ــا  ــه م ــی زاده، عام ــد ترجان ــا احم ــه م ــان، عام احمدی

محمــد خضــری اشــنوی و... 

عامــه مــا محمــد قزلجــی بــه غیــر از پــدر دانشــمندش 
نــزد ایــن اســاتید نیــز شــاگردی کــرده و علــم آموختــه: 
ابن القزلجی)عمویــش(،  مــا محمــد حســن  عامــه 
عامــه مــا عبدالرحمــن ســاوجباغی) فاضلــی( و عامــه 

ــی. مــا عبــدهللا برهان
بــه جــز شــاگردانی کــه قبــاً از آن یــاد شــد ایــن 
بــه  از شــاگردان عامــه قزلجــی  نیــز  شــخصیت ها 
حســاب می آینــد و نــزد وی کســب فیــض و علــم و 

کرده انــد: معرفــت  و  ادب 
بلنــدآوازه ی  و  شــهیر  شــاعر  برزنجــی  خاله میــن 
ــی)1285-  ــد جریح ــا محم ــان)1284- 1371(، م مکری

)1226 محمــد)1279-  قاضــی  زندەیــاد   ،)1323
عامــه مــا محمــد قزلجــی شــخصیتی بــه تمــام معنــی 
و  علقه هــا  دارای  و  بــود  ملی-مذهبــی  و  روشــنفکر 
دغدغه هــا و آرمان هــای هویت اندیشــانه، ملی گرایانــه 
ــود. و ایــن را در تعــداد کمــی از اشــعار کــه  و مردمــی ب
از وی بــه جــا مانــده اظهــار داشــته چنان چــه در یکــی از 

شــعرهایش می گویــد:

هه ی تازه جه وان هه سته له غه فڵه ت ببه بیدار
ده ستی بده ره ده سته یی شمشیری شه ره ردار

ئـه و مـه وته نی واالیـه کـه چـاکتـر له به هه شتـه
قـوربانــی بـکه رۆح و حه یـات و زه ڕ و دینـار

ــوده در 99  ــی ب ــه قزلج ــان عام ــه و آرم ــن اندیش و ای
ســال قبـــــــل.

عامــه مــا محمــد قزلجــی مدت هــا مفتــی اعظــم بغــداد 
نیــز بــوده اســت و ایــن مطلــب را نویســنده و پژوهشــگر 
شــهیر کــرد اســتاد محمــد علــی قره داغــی در شــبکه ی 
جهانــی پیــام ســاعت 1 بامــداد 7 فروردیــن 1392در 
برنامــهای کــه بــه مناســبت بزرگداشــت عامــه مــا 
عبدالکریــم مــدرس تدویــن و اجــرا و پخــش شــد، اعــام 
ــه  ــی عام ــره ی بین الملل ــاً در کنگ ــن قب ــرد. هم چنی ک
مــا ابوبکــر مصنــف چــوری در مریــوان، اردیبهشــت 

ــن حقیقــت را از  ــودم ای ــه در خدمتشــان ب ــز ک 1391، نی
ــودم. وی شــنیده ب

از لحــاظ فکــری و اندیشــگی عامــه مــا محمــد قزلجــی 
از شــاگردان مکتــب اصاح طلبــی و احیاگــری ســید 
ــر و  ــح و متفک ــژه مصل ــدآبادی و به وی ــن اس جمال الدی
ــام شــیخ  ــان اســام ، ام ــگارد جه ــر پیشــرو و آوان مفّس
ــه  ــان ب ــوند و در سفرش ــوب می ش ــدە محس ــد عب محم
مصــر و جامع االزهــر مصــر بــا همــهی شــاگردان بــزرگ 
ایــن نابغــه ی بــزرگ جهــان اســام بحــث و گفت وگــو و 
دوســتی و مــراوده و هم اندیشــی و رفت وآمــد و تعامــل 
ــت  ــوان گف ــه میت ــوری ک ــت، ط ــام داش ــکاری تم و هم
هیــچ شــخصیتی در کردســتان ایــران و عــراق و ترکیــه 
و ســوریه یافــت نمیشــود کــه بــه انــدازەی عامــه محمــد 
ــه های  ــِن اندیش ــا و بط ــق و ژرف ــه و عم ــه ُکن ــی ب قزلج
و  پیشــروانه  دیدگاه هــای  و  واال  تفکــرات  و  نــاب 
اصاح طلبانــه و دغدغه هــای احیاگرانــه شــیخ محمــد 
عبــدە دســت یافتهباشــد ، تــا جایــی کــه هریــک از 
شــاگردان ایشــان نیــز بــه نوبــه ی خــود مــرّوج اندیشــه ها 
و تفکــرات و دغدغه هــای احیاگرانــه و اصاح طلبانــه ی 
ــیخ  ــوص ش ــدآبادی و علی الخص ــن اس ــید جمال الدی س
محمــد عبــده بودنــد، چــه شــاگردان ُکــرد ایرانــی ایشــان 
ــرد عراقــی ایشــان و چــه شــاگردان  و چــه شــاگردان ک

عــرِب ایشــان.
ــان و  ــان و مدرس ــی از مروج ــد قزلج ــا محم ــه م عام
شــارحان پیشــرو و بی بدیــِل فلســفه و حکمــت اســامی 
بودنــد و تســلط و اشــراف و تبحــر شــگفتی در فلســفه ی 
ــی و حکمــت  مشــاء و فلســفهی اشــراق و حکمــت عمل
نظــری داشــتند و الحــق مــدرس و شــارح بینظیــر متــون 
ــن  ــه چنی ــخصیتی ک ــتان ش ــد و در کردس ــفی بودن فلس
در فلســفه و حکمــت اســامی صاحب نظــر و متخصــص 
ــاق و  ــر و خ ــایق و مبتک ــج آن ش ــس و تروی و در تدری
پیشــرو باشــد هرگــز دیــده نشــده اســت و در واقــع بــه 
مقــام فیلســوفی رســیده بودنــد و اگــر در دوران متقــدم و 
در قــرون اّولیــه ُکردهــا فیلســوفی ماننــد شــیخ اشــراق را 
داشــتهاند و بــه وی می بالنــد در دوران متأخــر و معاصــر 
نیــز عامــه ی بی همــال موالنــا مــا محمــد قزلجــی دارای 
همیــن جایــگاه و پایــگاه علمــی و معرفتــی و اندیشــگی 

اســت./ کردپــرس
 دکتر احمد احمدیان

زبانشناس و پژوهشگر

ــی ــدرتعباس ــیمق ــم:نس ــهقل ــوران؛ب ــهس ــهنام هفت
کارشــناسحقــوقوکارشناســیارشــدحقــوقخصوصــیو
دانــشآموختــهســطحدووطلبــهســطحســهفقــهواصــول.

4-مصادیــق تکلیــف زیاندیــده بــە کاهــش خســارت از 
منظــر فقهــی

در فقــه امامیــه دو مــورد وجــود دارد کــه ظاهــر آنهــا اجــرای 
ــان اســت. در هــر دو مــورد،  ــه کاهــش زی نوعــی تکلیــف ب
لــزوم قــرارداد هــدف قــرار مــی گیــرد و بــه زیاندیــده حــق 
ــه در صــورت  ــه طــوری ک ــرارداد داده مــی شــود ب فســخ ق
ــا  ــه آنه ــا هم ــارات ی ــده خس ــق، عم ــن ح ــال ای ــدم اعم ع

متوجــه خــود او خواهــد شــد. 

4-1-خیار ما یفسد من یومە
در مــورد اســتناد بــه قاعــده الضــرر کــه از ضروریــات خیــار 
مــا یفســد مــن یومــه مــی باشــد، آمــده اســت کــه فروشــنده 
از طرفــی نمــی توانــد در مبیــع تصــرف کنــد زیــرا مبیــع بــه 
محــض انعقــاد قــرارداد بیــع از آن خریــدار اســت و از طــرف 
دیگــر قبــل از قبــض، ضامــن تلــف مبیــع اســت و در عیــن 
حــال فــرض بــر ایــن اســت کــه مبیــع از امــوری اســت کــه 
مــرور زمــان بــه ســرعت آن را در معــرض تلــف قــرار مــی 
دهــد. بنابرایــن بایــد خیــار فســخ معاملــه بــرای او در نظــر 

گرفتــه شــود تــا ایــن ضــرر رفــع گــردد. 
ــه قاعــده مذکــور مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.  اســتناد ب
ایــن نقــد نشــان مــی دهــد کــه مبنــای خیــار مذکــور را بایــد 
بــه گونــه ای دیگــر تفســیر کــرد. در نقــد مذکــور گفتــه شــده 
اســت کــه ضــرر ناشــی از چنیــن معاملــه ای یــا ضــرر فســاد 
ــا ضــرر ناشــی از تاخیــر در تســلیم ثمــن.  مبیــع اســت و ی
امــا تاخیــر در تســلیم ثمــن یــا در نــزد عــرف ضــرر نیســت 
و یــا قانونگــذار بــا توجــه بــه شــرایط خیــار تاخیــر ثمــن آن را 
تــا ســه روز بــه منزلــه عــدم ضــرر قــرار داده اســت. بنابرایــن 
ضــرر ناشــی از تاخیــر ثمــن نمــی توانــد مبنــای چنیــن حــق 
ــنده  ــان فروش ــر، ضم ــرف دیگ ــرد.  از ط ــرار گی ــخی ق فس
ــد  ــا مــی توان ــه تلــف مبیــع قبــل از قبــض دو معن نســبت ب

داشــته باشــد: 

1-تلــفمبیــعبــرعهــدهفروشــندهاســت،اگرچــهتلــفآن
درملــکمشــتریصــورتگرفتــهاســت.در ایــن صــورت 
ــن مســاله،  ــه شــرایط موجــود در ای ــا توجــه ب ــن حکــم ب ای
یعنــی فســادپذیری مبیــع و اینکــه مشــتری بــدون پرداخــت 

ثمــن غایــب شــده اســت، یــک حکــم ضــرری علیــه 
ــد؛  ــی مــی کن ــده الضــرر آن را نف ــه قاع فروشــنده اســت ک
زیــرا بنابــر تفســیر مشــهور مفــاد قاعــده الضــرر، نفــی حکــم 
ــه  ــی ک ــارع حکم ــی ش ــت یعن ــارع اس ــب ش ــرری از جان ض
ــد.  ــف باشــد وضــع نمــی کن ــه مکل ــراد ضــرر ب الزمــه آن ای
ــض«،  ــل از قب ــع قب ــف مبی ــده »تل ــیر از قاع ــن تفس بنابرای
ضــرر مذکــور تنهــا مســتلزم نفــی حکــم تلــف مبیــع قبــل از 
قبــض در ایــن مــوارد خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر قاعــده 
الضــرر موجــب تخصیــص آن قاعــده مــی شــود ولــی نمــی 
ــرا آنچــه موجــب  ــرارداد شــود. زی ــزوم ق ــد متعــرض ل توان
ضــرر بایــع اســت لــزوم قــرارداد نیســت بلکــه ایــن اســت 
ــده او  ــر عه ــض ب ــل از قب ــف قب ــی از تل ــارت ناش ــه خس ک

باشــد.

ــای ــهمعن ــضب ــلازقب ــعقب ــفمبی ــدهتل ــرقاع 2-اگ
انفســاخعقــدبیــعوتلــفمبیــعدرملــکفروشــندهباشــد،
آنــگاهصــرفحکــمشــارعبــهانفســاخعقــد،خــودضــرری
علیــهفروشــندهنیســتتــاقاعــدهالضــررآنرانفــیکنــد
ــعدر ــفمبی ــموتل ــنحک ــانای ــزمی ــتنی ــهعلی ورابط
خــارجوجــودنــدارد. در ایــن صــورت قاعــده الضــرر نمــی 
توانــد تاثیــری در ایجــاد حــق فســخ بــرای فروشــنده داشــته 
باشــد. البتــه ممکــن اســت گفتــه شــود حکــم بــه انفســاخ 
عقــد از آنجــا کــه در واقــع بعــد از تلــف صــورت مــی گیــرد 
ــرا  ــف اج ــل از تل ــه قب ــبت ب ــاخ نس ــه انفس ــم ب ــه حک اگرچ
ــع در  ــف مبی ــود تل ــی ش ــب م ــه موج ــت ک ــود، اس ــی ش م
ملــک فروشــنده صــورت گیــرد. پــس همیــن حکــم اســت 
کــه ضــرر را بــر فروشــنده وارد مــی ســازد. در جــواب مــی 
تــوان گفــت کــه تلــف مبیــع همچنــان نتیجــه حکــم شــارع 
ــارع  ــی ش ــت؛ یعن ــورد آن اس ــه م ــت بلک ــاخ نیس ــه انفس ب
فقــط حکــم بــه انفســاخ مــی کنــد و البتــه بعــد از انفســاخ 
ــت  ــه ملکی ــد ب ــاخ عق ــطه انفس ــه واس ــه ب ــه ک ــورد معامل م

فروشــنده بازگشــته اســت، تلــف مــی شــود. 

4-2-ترک زراعت در عقد مزارعە 
ــن  ــا زمی ــد ت ــی کن ــد م ــرف تعه ــک ط ــه، ی ــد مزارع در عق
مناســب بــرای کشــت را در اختیــار طــرف دیگــر قــرار 
ــن  ــا در آن زمی ــود ت ــی ش ــد م ــر متعه ــرف دیگ ــد و ط ده
کشــت نمایــد و توافــق مــی نماینــد کــه بــه نســبت معیــن در 
محصــول زمیــن شــریک باشــند. اگــر بعــد از عقــد و تســلیم 
ــی کــه  ــا زمان ــد ت ــه زراعــت نکن ــه زارع، او اقــدام ب زمیــن ب

ــا  ــت ی ــزی هس ــن چی ــردد، ضام ــی گ ــت منقض ــل کش فص
ــط  ــرارداد توس ــض ق ــت نق ــوان گف ــی ت ــخ م ــر. در پاس خی
ــده  ــرای دهن ــرارداد را ب ــخ ق ــق فس ــول، ح ــن ق زارع در ای
زمیــن بــه همــراه دارد. بــه نظــر مــی رســد بــرای اثبــات حق 
فســخ در هنــگام تــرک زراعــت توســط زارع در مــدت تعیین 
ــده الضــرر و الضــرار تمســک  ــه قاع ــد ب ــد، بای شــده در عق
ــه  ــه متوج ــرری ک ــه ض ــه ب ــا توج ــده ب ــن قاع ــه ای ــرد ک ک

ــرد.  ــی خواهــد ک ــد را نف ــزوم عق ــن اســت، ل ــک زمی مال
ــیر  ــاس تفس ــر اس ــا ب ــرر در اینج ــده الض ــه قاع ــتناد ب اس
آن بــه نفــی حکــم ضــرری اســت زیــرا آنچــه موجــب 
ــزوم  ــه ل ــارع ب ــم ش ــود حک ــی ش ــن م ــک زمی ــرر مال ض
عقــد مزارعــه اســت و شــارع تشــریع چنیــن حکمــی را بــه 

ــت.  ــوده اس ــی نم ــرر نف ــده الض ــای قاع مقتض

5-تاثیــر شــرط ضمنــی زیاندیــده بــر کاهــش میــزان 
خســارت

اصــل در یــک قــرارداد ایــن اســت کــه اراده طرفیــن تعییــن 
ــام  ــذار در مق ــکام قانونگ ــد. اح ــار آن باش ــاد و آث ــده مف کنن
ــزاع اســت. از طــرف دیگــر  تکمیــل و فیصلــه خصومــت و ن
قبــل از انعقــاد قــرارداد معمــوالً طرفیــن ســعی مــی کننــد 
تمــام جوانــب و ضــرر و زیــان هــای احتمالــی را پیــش بینــی 
ــدی  ــع بن ــن جم ــه ای ــه ب ــی ک ــد و در صورت ــی کنن و ارزیاب
برســند کــه قــرارداد بــرای آنهــا نفــع یــا ســود دارد اقــدام بــه 

انعقــاد قــرارداد مــی نماینــد. 
ــه  ــک معامل ــه ی ــرارداد و ورود ب ــاد ق ــرای انعق ــه ب کســی ک
ــود را  ــط خ ــرارداد توس ــض ق ــال نق ــد، احتم ــی کن ــدام م اق
نیــز ارزیابــی مــی کنــد و در نظــر مــی گیــرد کــه نتایــج نقض 
قــرارداد توســط او چــه خواهــد بــود تــا در آن ارزیابــی کلــی 
معییــن گــردد کــه خســارات ناشــی از نقــض قرارداد توســط 
او آیــا بــرای او قابــل تحمــل اســت یــا خیــر. در ایــن ارزیابــی 
ــی  ــر م ــول در نظ ــارف و معق ــور متع ــه ط ــارات را ب او خس
گیــرد و بــا قبــول قــرارداد همیــن میــزان از خســارات را مــی 
پذیــرد. الزمــه چنیــن تحلیلــی ایــن اســت کــه طــرف مقابــل 
نیــز متعهــد باشــد، تنهــا او را بــه انــدازه همــان میــزان قابــل 
ــرارداد  ــض ق ــئول نق ــول مس ــارف و معق ــی متع ــش بین پی
بشناســد. در نتیجــه ملــزم اســت در صــورت نقــض قــرارداد 
از افزایــش میــزان خســاراتی کــه بیــش از مقــدار متعــارف 
ــی  ــش بین ــل پی ــرارداد قاب ــاد ق ــگام انعق ــول در هن و معق
ــی  ــورت نم ــن ص ــر ای ــد. در غی ــری کن ــت، جلوگی ــوده اس ب
توانــد ناقــض قــرارداد را بــه بیــش از میــزان توافــق شــده، 

میــزان قابــل پیــش بینــی در هنــگام انعقــاد مســئول بدانــد. 
چنیــن ذهنیتــی از بررســی اوضــاع و احــوال عقــد، مذاکــرات 
مقدماتــی و گفتگوهــای انجــام شــده میــان طرفیــن قــرارداد 
قابــل احــراز اســت و بــه همیــن دلیــل بــه نظــر مــی رســد 

کــه بایــد آن را از جملــه شــروط بنایــی دانســت.  
ــرف  ــوص در ع ــه خص ــن، ب ــی از اراده طرفی ــن تحلیل چنی
ــزام در  ــوارد وجــه الت ــه در بســیاری از م ــی ک ــروز معامل ام
قــرارداد پیــش بینــی مــی شــود، دور از ذهــن نیســت ولــی 
ــام  ــا و تم ــرات و گفتگوه ــی مذاک ــد بررس ــراز آن نیازمن اح
اوضــاع و احــوال حاکــم بــر انعقــاد قــرارداد اســت و بــه نظــر 
مــی رســد اثبــات آن بــر عهــده مدعــی آن اســت. اصــل بــر 
عــدم وجــود چنیــن توافقــی اســت بــه همیــن دلیــل نمــی 
ــده را  ــه نحــو قاعــده تکلیــف زیاندی ــه ب ــن نظری ــا ای ــوان ب ت

اثبــات نمــود.
 

نتیجە گیری 
کوتاهــی زیاندیــده در کاهــش خســارت همــواره بــه صــورت 
ــه  ــبوق ب ــه مس ــی ک ــرک فعل ــد و ت ــی باش ــل م ــرک فع ت
ــری را  ــببیت موث ــه س ــوان رابط ــد و نت ــی نباش ــود تکلیف وج
ــئولیت  ــاد مس ــود ایج ــرار نم ــه برق ــه حاصل ــن آن و نتیج بی
ــد رابطــه ســببت  نمــی نمایــد. کوتاهــی زیاندیــده نمــی توان
ــرا  ــد چ ــع نمای ــان را قط ــده و زی ــل خوان ــان فع ــی بی عرف
ــاز  ــه س ــا زمین ــل وی تنه ــرک فع ــده و ت ــش زیاندی ــه نق ک
ــد و  ــی باش ــرط م ــه ش ــه منزل ــوده و ب ــتر ب ــارات بیش خس
قابلیــت برقــراری رابطــه ســببیت میــان زیــان قابــل اجتنــاب 

ــدارد. ــود ن ــل وج ــرک فع و ت

ــراردادی دارای  ــای غیرق ــارت ه ــش خس ــده در کاه زیاندی
نقــش و تاثیــر بســزایی اســت. بــا توجــه بــه قاعــده الضــرر 
ــا در  ــری ی ــه دیگ ــرر ب ــراد ض ــی از ای ــه نه ــیر آن ب و تفس
ــده اســت  ــون اساســی آم ــم قان ــه در اصــل چهل ــی ک معنای
در فقــه امامیــه مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. مطابــق 
ایــن نظریــه نهــی از اضــرار بــه غیــر زمانــی معقــول اســت 
کــه ضمانــت اجــرای آن نیــز تشــریع شــده باشــد. ضمانــت 
ــه  ــورد بحــث، در وهل ــر در م ــه غی ــی از اضــرار ب اجــرای نه
ــرای  ــه انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ب ــزام زیاندیــده ب اول ال
ــن  ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــرر اس ــش ض ــری از افزای جلوگی
الــزام امــکان پذیــر نشــود، مــی تــوان ضمانــت اجــرای نهــی 
ــرر  ــه ض ــروعیت مطالب ــی مش ــب نف ــر را در غال ــوق الذک ف
افــزوده ای کــه ناشــی از تــرک جلوگیــری از افزایــش ضــرر 

اســت در نظــر گرفــت. بــه نظــر مــی رســد کــه الاقــل در دو 
مســاله در فقــه نیــز نتیجــه ایــن تکلیــف، یعنــی محرومیــت 
زیاندیــده از حــق مطالبــه خســارت در صــورت عــدم اقــدام 

ــرای کاهــش میــزان خســارت، پذیرفتــه شــده اســت.  ب
ــزوم و  ــای ل ــه معن ــی ب ــم تکلیف ــت حک ــد گف ــت بای در نهای
وجــوب مقابلــه بــا خســارت توســط متضــرر قابــل تحصیــل 
ــد  ــی توان ــم نم ــع حک ــه وض ــرر از جنب ــده الض ــت. قاع نیس
ــان از  ــم ضم ــات حک ــد و اثب ــی باش ــن تکلیف ــای چنی مبن
الضــرر نســبت بــه زیاندیــده صحیــح نمــی باشــد. همچنیــن 
ــه  ــا وظیف ــی ب ــچ ارتباط ــی هی ــای نف ــرر در معن ــده الض قاع
ــای  ــد مبن ــد و نمــی توان ــدا نمــی کن ــا خســارت پی ــه ب مقابل
آن قــرار گیــرد. زیــرا حکمــی از طــرف شــارع وجــود نــدارد 
تــا قاعــده الضــرر آن را نفــی کنــد و اگــر کلمــه ال در معنــای 
ــوان یــک  ــه عن ــا خســارت ب ــه ب نهــی باشــد و وظیفــه مقابل
حکــم تکلیفــی مطــرح گــردد تاثیــری در جلوگیــری از ورود 
خســارت نخواهــد داشــت و زیاندیــده در صــورت عــدم 
ــرده  ــل نک ــود عم ــی خ ــم تکلیف ــه حک ــه ب ــام آن وظیف انج
و ارتــکاب عمــل حــرام توســط زیاندیــده موجــب رفــع 

ــردد. ــی گ ــان نم ــده زی ــئولیت وارد کنن مس
ــص در  ــه و تفح ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــف و  ــده تکلی ــه زیاندی ــبت ب ــی، نس ــی و فقه ــوارد قانون م
تاثیــر بســیاری در کاهــش خســارت در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و مــی تــوان ایــن تکلیــف را در نظــام حقوقــی ایــران 
ــت.  ــی در نظــر گرف ــده حقوق ــک اصــل و قاع ــوان ی ــه عن ب
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