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ویژه کردستان

افزایش افسارگسیخته
اجارهبها در سقز

زنان کولبر صاحب شغل میشوند

فردینمصطفایی

یکـی از مسـائلی کـه ایـن روزهـا مثـل یـک آنومـی
اقتصـادی -اجتامعـی ،دغدغـه هـای جـدی بـرای
خانـواده هـا در شهرسـتان هایـی ماننـد سـقز ایجـاد
منونـده ،افزایـش افسارگسـیخته اجـاره مسـکن اسـت.
براسـاس بررسـی هـای صـورت گرفتـه ،گفتگـو بـا
شـهروندان و رصـد شـبکه هـای اجتامعـی ،افزایـش
غیرمعمـول اجـاره مسـکن و عـدم تـوازن آن بـا درآمـد
اجـاره نشـینان باعـث تنگناهـا و دغدغـه هـای زیـادی
بـرای اقشـار اجـاره نشـین شـده اسـت.
کمبـود مسـکن و عـدم تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـا،
ناتوانـی بـازار رسـمی مسـکن بـرای پاسـخگویی بـه
نیازهـای جامعـه ،عـدم انبـوه سـازی و اجـازه سـاخت
در شـهرک هـای جدیـد ،تـورم و… از جملـه مسـائلی
اسـت کـه در به وجـود آمـدن وضعیت فعلـی و افزایش
غیرمعمـول اجـاره و ودیعـه مسـکن موثـر بوده اسـت.
پیدا کردن خانه دغدغه اصلی شهروندان
یکـی از شـهروندان در گفتگـو بـا خربنـگار مـا گفـت:
حـدود  ۲هفتـه اسـت کـه در بلـوار انقلاب و شـهرک
دانشـگاه دنبـال خانـه مـی گـردم امـا تاکنـون مـورد
خاصـی را پیـدا نکـرده ام و بـه هـر جایـی کـه رس مـی
زنیـد پیـدا کـردن خانـه دغدغه اصلی مسـتاجرین شـده
ا ست .
بختیـار کریمـی افـزود :ضمن اینکـه خانه اجاره بسـیار
کـم اسـت امـا کمرتیـن ودیعـه تعییـن شـده حـدود ۵۰
میلیـون تومـان و اجـاره باالی یـک میلیون تومـان بوده
کـه آنهم پیـدا منی شـود.
افزایش باالی  ۵۰درصدی اجارهها
شـهروند دیگـری هم به اجاره نشـینی خـود در آپارمتان
هـای قـوخ اشـاره و گفـت :سـال گذشـته  ۶میلیـون
ودیعـه و ماهیانـه  ۵۰۰هـزار تومـان اجـاره مـی دادم که
امسـال میـزان ودیعـه  ۸میلیـون و اجـاره ماهیانـه را بـه
 ۸۰۰هـزار تومـان تعییـن کـرده انـد کـه افزایشـی بـاالی
 ۵۰درصـد اسـت و از عهـده بنـده که یک کارگر هسـتم
خـارج می باشـد.
قیمت های صوری برای دور زدن مقررات
فـرد دیگـری بنـام امیر می گویـد :چنـد روز پیش آگهی
اجـاره منـزل را در یـک کانـال تلگرامـی دیـدم کـه برای
یـک واحـد اپارمتانـی  ۱۱۰مرتی در خیابان سـعدی ۵۰
میلیـون ودیعـه و یک میلـون تومان اجـاره ماهیانه تعیین
کـرده بود
وی افـزود :وقتـی بـه صاحـب خانه زنـگ زدم گفت که
اجـاره ماهیانـه یـک میلـون و  ۵۰۰هـزار تومان اسـت،
مدیـر آن کانـال تلگرامـی گفته اسـت اگر میـزان واقعی
را بنویسـیم چـون قیمـت باالسـت فرماندار و دادسـتان
گیـر مـی دهنـد ،لذا کمتر می نویسـم مشتری پیدا می
شود.
امیـر گفـت :ایـن رویـه اخالقـی نیسـت و از صاحـب
خانـه هـا درخواسـت داریم کـه واقعیـت را ببیننـد و از
ایجـاد مشـکل و اعمال فشـار بـر مسـتاجر خـودداری
کنند.
روند افزایش قیمت ها
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد از نیمـه دوم سـال ۹۷
همزمـان با رکود اقتصـادی و افزایش قیمـت ارز و تورم
افسارگسـیخته ،رونـد رو بـه افزایـش قیمـت اجـاره در
شـهرها رشوع شـده و ایـن روند علیرغم شـیوع کرونا و
رکـود اقتصـادی و بازار کسـب و کار در سـال  ۹۸ادامه
یافـت کـه در مـاه هـای اخیـر بـه اوج خـود رسـیده بـه
طوری که بسـیاری از مسـتاجران سـقزی تـوان پرداخت
اجـاره بهـا را ندارند.
ریشه های اصلی کمبود و گرانی اجاره مسکن
محمـد سـلطانی مدیـر بنگاه امالک شـایان در شـهرک
دانشـگاه معتقـد اسـت :ریشـهی اصلـی افزایـش
قیمـت مسـکن را میتـوان در عواملـی ماننـد تـورم
کلـی بـازار ،افزایـش قیمـت مصالح سـاختامنی ،رشـد
قیمـت در بازارهـای مـوازی و دنبالـهروی مسـکن
از سـطح عمومـی قیمتهـا ،سـاختار بـازار مسـکن
(بهطـور مثـال :عـدم تقـارن اطالعـات ،زمانبـر بـودن
ساختوسـاز) ،کاهـش عرضـهی واحدهـای کوچـک
متراژ ،افزایـش هزینههـای تولیـد ،نقش عوامـل روانی
ادامه در صفحه 2

بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) کـه توامننـدی و ایجـاد فرصتهـای شـغلی در مناطـق محـروم و کـم برخـوردار کشـور را در دسـتور کار خود قـرار داده اسـت ،امسـال ورودی جدی داشـته به حـوزه اشـتغالزایی کولربان سـه اسـتان مرزی
کردسـتان ،کرمانشـاه و آذربایجـان غربـی و قـرار اسـت تـا پایـان امسـال  11هـزار شـغل را بـرای ایـن کولربان بـه بهرهبرداری برسـاند .هر چنـد آمار دقیـق ،قطعی و متقنـی از تعداد کولبران در ایـران موجود نیسـت اما آمارهـای غیررسـمی از فعالیت 80
تـا  170هـزار کولبر در مرزهـای غربـی کشـور حکایـت دارد .همچنیـن اگـر کولبری در سـالهای نـه چنـدان دور تنهـا مختص مـردان بود اما شـواهد نشـان میدهد که امـروزه زنـان زیادی بـه ناچـار رزق و روزی خـود را از ...
صفحه 2

جوان گزارش میدهد؛

«نایسر» سنندج در گرداب بیتوجهی مسئولین استانی و شهری

بـا گـذری کوتـاه در برخـی محلـه هـای نواحـی منفصـل شـهری ،صحنههـای دلخراشـی را خواهید دیـد که شـاید تاکنون مدیران ارشـد اسـتان کردسـتان که
درگیـر سیاسـت زدگـی و روزمرگـی هسـتند ندیده باشـند ...خربنگار ما بـا حضور در یکی از این نواحی سـعی کرده اسـت گوشـهای از مشـکالت را از زبان
بومیـان آن انعـکاس دهـد .بـه اینجـا کـه وارد میشـوید ،منیدانیـد آیـا پا به یک نقطه شـهری گذاشـته ایـد و یا در یـک نقطه روسـتایی وارد شـدهاید!
صفحه 3

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کردستان:

بیش از  ۱۳هزار دانشآموز کردستانی در
اردوی مجازی راهیان نور حضور دارند

معــاون فرهنگــی و پرورشــی آمــوزش و
پــرورش کردســتان بــا اشــاره بــه آغــاز
اردوی مجــازی راهیــان نــور از  ۱۵بهمــن
در اســتان گفــت :درحــال حــارض ۱۳
هــزار و  ۳۰۰دانشآمــوز دخــر و پــر

اســتان در ایــن اردوی مجــازی حضــور
دارنــد .حجتاللــه نریامنــی اظهــار
داشــت :اردوی مجــازی راهیــان نــور
از  ۱۵بهمــن در اســتان آغــاز شــده و
تاکنــون  ۱۳هــزار و  ۳۰۰دانشآمــوز بــه
عضویــت ایــن کانــال درآمــده و هــر روز
طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده از طریــق
ایــن کانــال زیــارت مجــازی از مناطظــق
عملیاتــی دارنــد.
وی افــزود :در ایــن اردوی مجــازی
بحثهــای عمومــی در زمینــه ترویــج
فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،معرفــی
شــهدای شــاخص اســتان و کشــور،
مناطــق عملیاتــی ،فــداکاری و از
خودگذشــتگی شــهدای دوران دفــاع
مقــدس در اختیــار دانشآمــوزان قــرار
میگیــرد .معــاون پرورشــی و فرهنگــی
آمــوزش و پــرورش کردســتان اضافــه
کــرد :محتواهــای الکرتونیکــی از طریــق
ایــن کانــال همــراه روایتگــری اســت ،بــه
گونــهای کــه راویــان دفــاع مقــدس در

مــورد نقــاط یادمانــی صحبــت کــرده و
متــام اینهــا تصویربــرداری شــده و بــر
روی کانــال بارگــذاری شــده اســت .وی
یــادآور شــد :اردوی مجــازی راهیــان نــور
دانشآمــوزی بــه گون ـهای طراحــی شــده
کــه رشکتکننــدگان احســاس میکننــد
هامنــد ســالهای گذشــته در آن مــکان
حضــور دارد و بــا آثــار دوران دفــاع
مقــدس ،نقــاط و مناطــق یادمانــی آشــنا
میشــوند .وی افــزود :امســال شــیوع
ویــروس کرونــا مانــع ســفرحقیقی بــه
مناطــق عملیاتــی هشــت ســال دفــاع
مقــدس و حضــور فیزیکــی دانشآمــوزان
در ایــن مناطــق شــده امــا بــا ابتــکاری
نــو بســر اعــزام دانشآمــوزان درقالــب
راهیــان نــور بــا مشــارکت ســپاه وآمــوزش
و پــرورش فراهــم شــده اســت .نریامنــی
گفــت :درایــن راســتا کانــال راهیــان
نــور دانشآمــوزان اســتان کردســتان در
شــبکه شــاد بــه آدرسhttps://shad.ir/
 rahyannoorkurdایجــاد شــده و دانــش
آمــوزان مقطــع متوســطه اول و دوم بــا
عضویــت در ایــن کانــال ،ســفر مجــازی
بــه مناطــق عملیاتــی دارنــد.
اردوی مجــازی راهیــان نــور دانشآمــوزی
از  ۱۵بهمــن امســال آغــاز شــده و تــا ۳۱
فروردیــن ســال  ۱۴۰۰ادامــه دارد.

شهرکهایصنعتی کردستان۴۵۰طرحدرحالاجرادارد
مدیرعامــل رشکــت شــهرک
هــای صنعتــی کردســتان بــا
اشــاره بــه اینکــه  ۴۵۰طــرح
در شــهرکهای صنعتــی
اســتان درحــال اجــرا اســت،
گفــت :تــا  ۲ســال آینــده ۵۰
درصــد ایــن طرحهــا بــه
بهرهبــرداری میرســد.
بــه گــزارش جــوان ،احمــد
خرسوی در دیــدار صنعتگران
و کارآفرینــان شــهرک هــای
صنعتــی کردســتان بــا مناینــده ولــی فقیــه در این
اســتان اظهار داشــت :کردســتان از مواهــب
طبیعــی فراوانــی برخــوردار بــوده و بعــد از
انقــاب هــم بخــش زیــادی از زیرســاختهای
حــوزه تولیــد در آن ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه صنایــع کوچــک
بــا بهرهمنــدی از توامنندیهــا و اســتعدادهای
موجــود در اســتان محقــق میشــود ،اضافــه
کــرد ۳۰ :مصوبــه ایجــاد شــهرکهای صنعتــی
در کردســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد
تاکنــون اراضــی  ۲۰شــهرک در  ۱۰شهرســتان
اســتان واگــذار و آمــاده واگــذاری اســت.
مدیرعامــل رشکــت شــهرک هــای صنعتــی

کردســتان افــزود :از ســال  ۷۱تاکنــون یــک
هــزار و  ۲۵۰قــرارداد بــا رسمایهگــذاران در
شــهرکهای صنعتــی اســتان منعقــد شــده کــه
 ۴۴۰قــرارداد آن مربــوط بــه ســه ســال اخیــر
اســت.
خــروی یــادآور شــد :هــم اکنــون ۴۵۰طــرح
در شــهرکهای صنعتــی اســتان در حــال اجــرا
اســت کــه تــا  ۲ســال آینــده  ۵۰درصــد آنهــا
بــه بهرهبــرداری برســد شــاهد رونــق و جهــش
مطلوبــی در حــوزه تولیــد خواهیــم بــود.
وی بــا اعــام اینکــه  ۸۰۵واحــد در شــهرکهای
صنعتــی اســتان تاکنــون بــه بهرهبــرداری رســیده
اســت ،گفــت :میــزان اشــتغال ایــن واحدهــا
بیــش از  ۱۲هــزار نفــر اســت.

آغاز اجرای طرح استقبال از بهار در سنندج/ممنوعیت برپایی چادر در پارکها
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری سـنندج
گفت :به منظور خدمت رسـانی به شـهروندان
و ارتقـاء سـیام و منظر شـهری زیبا و نشـاط و
شـادابی میـان شـهروندان در آسـتانه سـال نـو
شـهرداری سـنندج در قالـب طرح اسـتقبال از
بهـار متهیـدات ویژه ای اندیشـیده اسـت.
● آغـاز اجـرای طـرح اسـتقبال از بهـار در
سـنندج/ممنوعیت برپایی چـادر در پارکهای
لقمان حیـدری در گفتوگـو بـا خربنـگار
فـارس در سـنندج ،اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه
نزدیـک شـدن بـه روزهای پایانی سـال امسـال
نیـز بـه مثابه هرسـال علاوه بـر ارائـه خدمات
عمومـی در سـطح شـهر اقداماتی در راسـتای
خدمـات رسـانی بهینه بـه شـهروندان و ارتقاء
سـطح رضایتمنـدی آنـان در دسـتورکار قرار
دارد .حیـدری گفـت :علیرغم شـیوع ویروس
کرونا سـتاد اسـتقبال از بهار شـهرداری سنندج
بـه منظـور خدمترسـانی بـه شـهروندان و
ارتقـاء سـیام و منظـر شـهری زیبـا و نشـاط و
شـادابی میـان شـهروندان در آسـتانه سـال نـو

متهیـدات ویـژهای اندیشـیده اسـت.
● ممنوعیتها در تعطیالت نوروزی در سنندج
وی عنـوان کـرد :امسـال بـه واسـطه شـیوع
ویـروس کرونـا اقداماتـی بـرای جلوگیـری از
عدم شـیوع ایـن ویـروس از جملـه ممنوعیت
برپایـی چـادر در سـطح پارکهـا و بوسـتانها
و خـودداری از اسـکان مسـافر در مکانهـای
اقامتـی صـورت خواهـد گرفـت .معـاون
خدمـات شـهری شـهرداری سـنندج بیـان
کـرد :شـهرداری مناطـق و نواحـی در همیـن
راسـتا باید نسـبت بـه انجام عملیـات گلکاری
در سـطح پارکهـا ،بوسـتانها ،میادیـن و
رفیوژهـا ،هـم سـطح منـودن دریچههـای
سـطح شـهر جهـت جلوگیـری از آبگرفتگـی
و خطـرات احتاملـی ،تعمیـر ،شستشـو و
راهانـدازی آبنامهـا ،لکهگیـری و آسـفالت
معابـر و پاکسـازی و سـاماندهی ورودیهـای
سـطح شـهر اقـدام مناینـد .حیـدری افـزود:
رفـع نواقـص متـام مبلمان پارکـی و وسـایل
بـازی کـودکان و رسویسهـای بهداشـتی،

پاکسـازی پایه پلهـا و عالئم ترافیکـی و دیوار
معابـر اصلـی و عـدم صـدور مجـوز حفـاری
و اقدامـات موثـر جهـت ممنوعیـت نصـب
چـادر در پارکهـای سـطح شـهر نیـز در ایـن
خصـوص انجـام شـود.
● جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
وی گفـت :از دیگـر متهیـدات صـورت گرفته
شسشـو ،تعویـض و تعمیـر مخـازن زبالـه و
فرسـوده پالسـتیکی ،جمـعآوری السـتیک
و مـواد اشـتعالزا ،جلوگیـری از سـاخت و
سـازهای غیرمجـاز ،نظـارت بـر جمـعآوری
زبالـه به ویـژه در نواحـی منفصـل ،رنگآمیزی
جـداول ،برداشـت نخالههـای سـاختامنی
اسـت .معـاون خدمـات شـهری شـهرداری
سـنندج خاطرنشـان کـرد :انجام عملیات سـم
پاشـی زمسـتانه ،برپایـی سـفره هفـت سـین
و املانهـای نـوروزی و نورپـردازی میایـدن
اصلـی و ورودیهـای شـهر ،آذیـن بنـدی
میادیـن اصلی شـهر ،نصب تابلوهـای هدایت
مسـیر ،نظـارت بـر گلـکاری و احیـاء فضـای

سـبز از اهـم اقدامـات سـازمان سـیام ،منظـر
و فضـای سـبز شـهری این شـهرداری اسـت.
وی ترصیـح کـرد :آمـاده بـاش کامـل نـاوگان
تاکسـیرانی و توجیـه تاکسـیرانان بـا توجـه بـه
رشایـط کرونایـی ،نظافـت محوطـه پـارک
سـوار و رسویسهـای بهداشـتی ،رنـگ آمیزی
جـداول محوطـه ترمینـال و پـارک سـوار از
دیگـر اقدامـات انجـام شـده اسـت.
● راهاندازی کارخانه آسفالت
وی اضافـه کـرد :سـازمان عمـران و بازآفرینـی
شـهری نیز نسـبت بـه آمادگـی و برقـراری متام
جایگاههـای  cngدر ایـام تعطیـل ،خـط کشـی
معابـر ورودی سـطح شـهر ،برداشـت لکههای
معابر سطح شـهر و راهاندازی کارخانه آسفالت
و توزیـع آسـفالت مـورد نیـاز اقـدام خواهـد
کـرد .حیـدری بیـان کـرد :اصلاح شبرنگ و
نوشـتههای تابلوهـا ،اصلاح تابلوهـا و نصب
تابلـو بـر پایههای فاقـد تابلو ،نصـب تابلوهای
جهتیـاب ،رنـگ آمیـزی پایههـای عالئـم
ترافیکـی ،احیاء و ترمیم رسعتگیرهای سـطح

شـهر از جملـه اقدامات حـوزه ترافیک اسـت.
وی همچنین بـه رفت و روب و نظافت محوطه
آرامسـتان بهشـت محمـدی ،غبار روبـی گلزار
شـهدا ،گلـکاری و احیـاء فضای سـبز محوطه
و رنگآمیـزی جـداول محوطـه در حـوزه
آرامسـتانها و کنترل و نظـارت الزم جهـت
جلوگیـری از خـاک و نخالـه اشـاره منـود.
● متهیـدات شـهرداری سـنندج در شـب
چهارشـنبه سـوری
وی افـزود :آمادگـی و اسـتقرار آتشنشـانان
در شـبهای چهارشـنبه سـوری و شـب عیـد
و آمـاده بـاش پرسـنل و آمادگـی ایسـتگاهها و
ماشـینآالت جهـت امدادرسـانی در ایـام عید
از دیگـر اقدامـات ایـن شـهرداری در راسـتای
اجـرای طـرح اسـتقبال از بهـار اسـت.
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری سـنندج
ابـراز امیـدواری کـرد :بـا تلاش کارکنـان و
کارگـران خـدوم و زحمتکـش شـهرداری
بتوانیـم سـطح شـهر را برای فرا رسـیدن سـال
نـو آراسـته و زیباتـر مناییـم.

ادامه از صفحه اول

افزایش افسارگسیخته
اجارهبها در سقز
فردینمصطفایی

و …جسـتجو منـود.
بـه اعتقـاد وی ،کاهش سـاخت مسـکن بصـورت انبوه
در سـال هـای اخیـر و برنامـه ضعیـف دولـت و بانـک
هـا در ایـن حـوزه و فرشدگـی جمعیـت باعـث افزایش
تقاضـا شـده،لذا ایـن مسـاله در افزایـش نـرخ اجـاره
مسـکن نقـش موثـر دارد.
نبود قاعده مشخص برای تعیین اجاره امالک
سـلطانی میـزان تقریبـی افزایش اجاره مسـکن در سـال
جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته را حـدود  ۵۰درصـد
و حتـی بیشتر اعلام منـود و خاطرنشـان سـاخت:
متاسـفانه قاعـده و قانـون مشـخصی نـدارد و بیشتر
براسـاس توافـق مسـتاجر و موجـر نـرخ هـا تعییـن می
شود.
نبود توازن بین افزایش قیمت ها و درآمد شهروندان
در آنسـوی دیگـر یک کارشـناس اقتصـاد در ایـن رابطه
مـی گویـد :بـا توجه به مقـررات حاکـم بر بـازار ،چون
رشـد عمومـی قیمـت هـا وجـود داشـته ،لـذا افزایـش
اجـاره بها هم گریزناپذیر اسـت ،اما مشـکل اینجاسـت
کـه دسـتمزدها و درآمـد مـردم بـه ایـن انـدازه افزایـش
نداشـته و سـبد خریـد شـهروندان فقیرتر شـده اسـت.
سـهرابی افـزود :اکثر مسـتاجران از اقشـار کـم درآمـد
جامعـه و طبقـات متوسـط بـه پایین هسـتند که بـا تورم
و گرانـی گاهـاً بـاالی  ۱۰۰درصـد مواجـه بـوده امـا
افزایـش درآمـد آنان کمتر از  ۳۰درصد واقعی اسـت که
اکثر ایـن درآمدهـا رصف نیازهـای رضوری (خـوراک،
پوشـاک ،آب ،بـرق ،گاز) و دارو و درمـان و… مـی
شود .
اجـاره مسـکن تابـع عرضـه و تقاضـا و فرهنـگ جامعه
ا ست
وی یـادآور شـد :در کل تعییـن قیمـت هـا از جملـه
اجـاره مسـکن تابـع عرضـه و تقاضا و تا حـدودی نیز با
فرهنـگ جامعـه مرتبـط اسـت ،لذا بایـد صاحبـان خانه
هـا واقعیـات را درنظـر گرفته و مسـتاجر را تحت فشـار
نگذارند
این کارشـناس معتقد اسـت :با دسـتورات و محدودیت
هـا کاری منـی شـود ،کرد زیـرا صاحب خانه مـی تواند
از اجـاره خانـه خـودداری یـا قراردادهـای صـوری را
بنویسـد بـه همیـن دلیـل بایـد الزامـات اجتامعـی و
فرهنگـی را جهـت جلوگیـری از نـرخ هـای نامتعـارف
تهییـج منود.
افزایش نامتعارف اجاره ها
سـیدصباح روشـنفکر مدیـر بنـگاه املاک در شـهرک
دانشـگاه نیـز بـا ترشیـح رونـد افزایشـی قیمـت اجـاره
مـی گویـد :افزایـش ها گاهـاً در منـازل تازه سـاخت و
مجهـز بـه  ۱۰۰درصد هم رسـیده مثالً واحدی که سـال
گذشـته بـا  ۲۰میلیون ودیعـه و  ۶۰۰هزار تومـان ماهیانه
اجـاره داده شـده امسـال صاحبـان خانـه درخواسـت
ودیعـه  ۴۰میلیـون و اجـاره بـاالی یـک میلیـون تومـان
را دارنـد.
وی علـت ایـن امـر را تـورم افسـار گسـیخته و کمبـود
مسـکن اعلام منـود.
صاحـب خانـه هـا تعامـل کننـد /دولـت چاره اساسـی
بیند یشد
روشـنفکر اعمال نظـارت و تعیین رنـج قیمت هـا را تا
حـدودی مناسـب اعلام کـرد و گفـت :در ایـن رابطـه
تعامـل و همراهـی صاحبان خانه ها بسـیار مهم اسـت.
امـا حـل مشـکل بـه صـورت اساسـی بـه برنامـه هـای
دولـت جهـت تامین مسـکن نیازمنـدان و انبوه سـازی،
کنترل تـورم و ارائه تسـهیالت مناسـب بسـتگی دارد.
کارزار شهروندان و رسانه ها برای کنرتل اجاره بها
جمعـی از شـهروندان سـقزی بـا تشـکیل کمپیـن هـا و
تهیـه طومارهایی خطاب به مسـئوالن مربوطه خواسـتار
ورود بـه مسـاله گرانی اجاره مسـکن و تعییـن رنج های
قیمـت در مناطـق مختلـف و واحدهـای آپارمتانـی
شـدند .رسـانه هـای جمعـی شهرسـتان نیز گزارشـات
متعـددی در مـورد زوایـای افزایـش قیمت اجـاره و بیان
مطالبـات و مشـکالت شـهروندان منعکـس منـوده اند
کـه واکنـش هایـی از سـوی مسـئوالن بدنبال داشـت.
واکنـش مسـئوالن /فرمانـدار وعـده سـاماندهی اجـاره
املاک را داد
فرمانـدار ویـژه سـقز در دیـدار و نشسـت بـا جمعـی از
متولیـان بنـگاه هـای زمیـن و ملـک بـا اشـاره بـه رونـد
تصاعـدی و غیـر مرسـوم و گالیـه هـای مردمـی،
خواسـتار همفکـری و چـاره اندیشـی شـده اسـت.
کریمیـان بـا بیـان اینکـه ،رونـد افزایشـی قیمـت هـا
منطقی نیسـت ،عنـوان کـرده :افزایش  ۲۰تـا  ۲۵درصد
اجـاره خانـه و مغـازه ،امـری منطقـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صاحبـان مغـازه و منـازل
مسـکونی بایسـتی جوانـب انصـاف را رعایـت کننـد،
عنـوان کـرده :بـه زودی بـا همفکـری اتحادیـه مربوطه
و پشـتوانه قضایـی و صنعـت ،معدن و تجـارت ،تدابیر
الزم بـرای جلوگیـری از افزایـش رسسـام آور کرایـه
مغـازه و منـزل اتخـاذ و بـا بنـگاه دارانـی کـه غیـر از
دسـتورالعمل اقـدام کننـد ،برخـورد مـی شـود.
وی وعـده داده نـرخ اجـاره بهـا در سـقز ،بـا کمـک
دادسـتان و همکاری اصناف ،سـاماندهی خواهد شـد.
ورود دادسـتانی /رنـج قیمـت اجـاره تهیـه شـود در
همیـن حال رضاپور دادسـتان شهرسـتان سـقز طی نامه
ای خطـاب بـه اتحادیـه امالک ضمن اشـاره بـه افزایش
نامتعـارف اجـاره بهـای املاک در سـقز ،خواسـتار
تعییـن نـرخ و رنـج مشـخص در مناطـق مختلف سـقز
شـده است.
سخن پایانی
بهرحـال اگرچه کسـی منکـر افزایش هزینه های سـاخت
و نگهـداری مسـکن و تـورم موجـود نیسـت ،امـا بهتر
اسـت مالکیـن و صاحبان خانه هـا و بنگاه هـای امالک،
وضعیـت اقتصـادی جامعـه و زندگی سـخت و رنج های
اقشـار مسـتاجر خصوصاً اقشار فقیر و متوسـط جامعه را
هـم درنظـر بگیرنـد و افزایش اجاره ها مناسـب بـا افزایش
دستمزدها هامهنگ منایند .همچنین از اتحادیه و اعضای
بنـگاه هـای بنـگاه هـای املاک و انجمـن هـای مردمی،
روحانیون ،رسـانه ها و… انتظار می رود که دسـتورالعمل
هـا و نظرات کارشناسـی متناسـب بـا رشایـط منطقه تهیه
مناینـد و بـا اقدامـات فرهنگـی و رایزنـی هـای اجتامعی
از افزایـش بیـش از حـد اجـاره هـا جلوگیـری کننـد.
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روایت یک شاهد عینی از جنایات کومله در کردستان

شهادت  ۱۸نفر از اهالی روستای دوالب در یک شب

فرمانـده پایـگاه مقاومـت روسـتای دوالب
در سـال  ۵۹میگویـد :اسـفندماه سـال 59
اعضـای گروهـک کوملـه وارد روسـتای
دوالب شـدند و در آن زمـان بـه زور 287
هـزار تومـان را از مـردم روسـتا جمـعآوری
کردنـد و بـا مصادره کامل تکیـه ،قرآنها را از
بـاالی پشـت بام بـه داخـل گل و خاک پرت
کردنـد .بـه گـزارش جوان ،اسـتان کردسـتان
همزمـان بـا پیروزی انقلاب اسلامی درگیر
غائله قومی شـد کـه افـرادی جداییخواه در
قالـب گروههـای ضدانقلاب علیـه انقلاب
اسلامی مسـلح شده و در خط دشـمنان این
انقلاب قـرار گرفتند.
آنهـا ابتـدا بـا عنـوان و شـعار دفـاع از مـردم
کـرد و کردسـتان موفـق شـدند عـدهای از
جوانـان ایـن منطقه را فریب دهنـد اما بعد از
اینکـه مـردم با هدف اصلی آنها آشـنا شـدند
خـط خـود را از ایـن گروههـا جـدا کردنـد و
بـه مبـارزه بـا آنهـا پرداختند.
روسـتای دوالب از توابع بخـش
سیروان شهرسـتان سـنندج در  ۴۰کیلومرتی
جنـوب شـهر سـنندج یکـی از روسـتاهایی
بـود کـه در اوایـل انقلاب اسلامی ،مقـر
گروهـک کوملـه بـود و در چندیـن مـورد
عـدهای از مـردم بیگناه این روسـتا ،توسـط
مـزدوران ایـن گروهـک بـه اسـارت گرفتـه
میشـدند و بـه روسـتاهای همجـوار منتقـل
میشـد ند .
روسـتای دوالب منطقـهای مابیـن سـنندج و
کامیـاران بـا کوههـای مرتفـع و بلنـد ،درهها
و شـیارههای عمیـق و گردنههـای فـراوان.
لـذا وجـود ایـن ویژگیهـا بهرتیـن موقعیت
را بـرای جنگهـای نامنظم در این روسـتا به
وجـود آوره بـود ،بـه همین دلیـل ضدانقالب
از بـدو رشوع غائلـه تا زمان پاکسـازی نهایی
بـا ایجاد مقرهـای پدافندی بـه آن رفت و آمد
داشت.
در اسـفندماه سـال  1360گروهـک کوملـه
بـا مراجعـه مکـرر بـه روسـتای دوالب و بـا
جمعکـردن اهالـی روسـتا ،بـا بیـان جنایات
خـود در سـایر روسـتاهای کردسـتان ،مـردم
دوالب را تهدیـد میکنـد کـه اگـر بـا آنهـا
همـکاری نکننـد روسـتا را بـا خاک یکسـان
میکننـد.
سـاعت چهـار بامـداد روز  25اسـفندماه
سـال  ،1360گروهک کومله متشـکل از 300
نفـر ،روسـتای دوالب را محـارصه کـرده و
سـنگرهای حاشـیه روسـتا را ترصف میکنند
و از آنجـا دوالب را گلولـه بـاران میکنند اما
مقاومـت مـردم روسـتا مانـع ورود گروهـک
کوملـه بـه داخل روسـتا میشـود.
نیروهـای سـپاه پاسـداران و سـازمان
پیشـمرگان مسـلامن کـرد بـا مسـلح کـردن
تعـدادی از جوانـان روسـتای دوالب در آن
شـب توانسـتد بـا خلـق حامسـهای ماندگار
روسـتای دوالب را از ضدانقلاب پـس
بگیرنـد ،حامسـهای کـه  18نفـر از مدافعان
روسـتا در همان شـب بـه درجـه رفیـع
شـهادت نائـل آمدند و بـا خلق این حامسـه
مانـدگار ،بـرگ زرینـی بـر تاریـخ حامسـه
مـردم کردسـتان در دفـاع از آرمـان انقلاب
اسلامی افزودنـد.

در واقـع روسـتای شـهیدپرور دوالب بـا
تقدیـم  30شـهید 60 ،ایثارگـر و  15جانبـاز
رسافـراز ،نقـش پررنگـی در برقـراری امنیت
پایـدار در منطقـه داشـته اسـت.
محمدرحیـم حمهویسـی فرمانـده وقـت
پایـگاه مقاومـت روسـتای دوالب کـه یکـی
از نیروهـای تاثیرگـذار در حامسـه دوالب
بـود کـه حامسـه دوالب را چنیـن روایـت
میکنـد...
در اوایـل پیـروزی انقلاب و حتـی قبـل از
آن ،گروهکهـای ضـد انقلاب چـه کوملـه
و چـه دموکـرات بـه روسـتای دوالب رفتو
آمـد داشـتند ،ایـن گروهکهـا اکثرا اقـدام
بـه گرفتن پـول و آذوقـه از مـردم روسـتا
میکردنـد ،مـردم روسـتایی کـه خـود در
فقـر و نـداری زندگـی میکردنـد امـا مجبور
بودنـد بـرای اینکـه مـورد آزار و اذیـت ایـن
گروهکهـا قـرار نگیرنـد هـر چـه در دسـت
و بـال داشـتند بـه آنهـا میدادنـد.
حتـی در مـواردی بـه خانـه مخالفـان خـود
حملـه میکردنـد و آنهـا را بـه اسـارت
میگرفتنـد خـود بنده حدود  7مـاه و  20روز
در اسـارت ایـن گروهکهـا بـودم و انـواع
شـکنجههای روحـی و روانـی را میدادنـد
امـا پـدرم بـا پرداخـت مبلـغ زیـادی پـول به
آنهـا توانسـت مـن را آزاد کنـد البتـه از مـا
قـول گرفتنـد کـه اگـر یکبـار دیگر علیـه آنها
حرفـی بزنیـم و یا اقدامـی انجـام دهیم متام
امـوال پـدرم را مصـادر میکننـد ،البتـه بعـد
از آزادشـدن هـم چندیـن مـاه تحـت تعقیب
ایـن گروهکهـا بـودم و حتـی از خانـه
منیتوانسـتم بیـرون بیاییـم.
در اسـفندماه سـال  59اعضـای کوملـه
وارد روسـتا شـدند و در آن زمـان بـه زور
 287هـزار تومـان را بـه عنـوان یارمتـی یـا
کمکـی از مـردم روسـتا جمـعآوری کردنـد
و در نهایـت اقـدام بـه مصـادره کامـل تکیـه
دوالب کردنـد و قرآنهـای موجـود در آنجـا
را از بـاالی پشـت بـام به داخـل گل و خاک
پـرت کردنـد ،تکیـهای کـه در اعتقاد نـه تنها
مـردم روسـتا بلکه اکرث مـردم منطقـه جایگاه
واالیـی داشـت.
مـردم روسـتای دوالب از ایـن حرکت کومله
بسـیار ناراحـت و عصبانـی شـدند و دیگـر
تحمـل ایـن همه جـور ،ظلـم و سـتم آنها را
نداشـتند لـذا تعـدادی از جوانـان روسـتا در
مسـجد روسـتا دور هـم جمع شـدیم ،وضو
گرفتیم و دسـت روی قرآن گذاشـتیم و قسـم
خوردیـم کـه در دفاع از روسـتا و ایسـتادگی
در مقابـل ظـامل و مشـی ضـد دینـی ایـن
گروهکهـا بـا هم همپیامن شـویم و مسـلح
شو یم .
صبـح بـه همـراه تعـدادی از ایـن افـراد پیش
حـاج میکائیـل حمهگالنـی از فرماندهـان
پیشـمرگ مسـلامن کُـرد در روسـتای نشـور
رفتیـم و گفتیـم قصـد داریـم مسـلح شـویم
اسـلحه و تسـلیحات در اختیار ما قرار دهید
وی گفـت :جنگ کردن با آنها سـخت اسـت
امـکان دارد تعـداد زیـادی از مـردم روسـتا
کشـته و زخمـی شـوند آیـا ایـن را در نظـر
گرفتیـد گفتیـم بلـه مـرگ بهتر از این اسـت
کـه آنهـا هـر رزو بـه بهانـهای وارد روسـتا

شـوند و به زورگیـری و مصادره امـوال مردم
روسـتا بپردازنـد.
بـه سـپاه سـنندج آمدیـم ،مـدارک الزم را
تحویـل دادیـم و برگشـتیم کـه در بیـن راه به
مـا اطلاع دادنـد کـه ضـد انقلاب از اینکـه
مـردم دوالب قـرار اسـت علیـه آنهـا مسـلح
شـوند خبردار شـدهاند و مطمئنـا شـب
بـه روسـتا حملـه میکننـد لـذا بـه روسـتا
برنگشـتیم و پیـش حاجی میکائیـل رفتیم وی
 12قبضـه اسـلحه بـه مـا داد و بـا پـای پیاده
مسـیر روسـتای نشـور تـا دوالب را در بـرف
سـنگینی کـه تـا کمـر میآمـد طـی کردیـم.
شـب مردم روسـتا را در مسـجد جمع کردیم
و گفتیـم مـا  25نفـر همپیمان شـدیم که در
مقابـل گروهکهـای ضـد انقلاب مسـلح
شـویم اگـر بـا مـا همـکاری میکنیـد اعلام
کنیـد اگـر هـم همـکاری منیکنیـد بـاز هـم
اعلام کنیـد کـه مـا تکلیـف خـود را بدانیـم
خوشـبختانه کل مردم روسـتا که دل خوشـی
از ضـد انقلاب و جنایـات آنهـا نداشـتند
اعلام همـکاری کردنـد و حـدود  50نفـر از
جوانـان روسـتا داوطلبانـه با ما همراه شـدند
صبـح قبـل از اذان بـرای گرفتن تسـلیحات
بـه سـنندج رفتیـم آنجـا ابتـدا بـه مـا اطمینان
نداشـتند و شـایعه سـاخته بودنـد کـه مـردم
روسـتای دوالب اسـلحه را بـرای ضـد
انقلاب نه برای دفـاع از روسـتا  میخواهد.
لـذا تسـلیحات و مهمات کمـی به مـا دادند
و گفتنـد از ایـن  50نفر حتام بایـد  25نفرتان
بـه دوره آموزشـی برویـد هرچنـد گفتیـم کـه
مطمئنـا در یکی از این شـبها ضـد انقالب
بـه مـا حملـه میکنـد پـس دوره را عقـب
بیندازیـد و کل ایـن  50نفـر را مسـلح کنیـد
امـا قبـول نکردند لـذا  25نفـر ار نیروهای ما
کـه اکثرا هم جـوان بودند بـه دوره آموزشـی
رفتنـد و بقیـه هـم بـا اسـلحه و مهامتـی کـه
بـه مـا داده بودنـد عـازم دوالب شـدیم چون
بـرف سـنگینی باریـده بـود و جـاده دوالب
بسـته شـده بود مجبور بودیم مهامت را روی
دوش خـود بگذاریـم و بـا پای پیاده مسـیری
 3الـی  4سـاعتی را طـی کنیـم.
وقتـی کوملـه خبردار شـده بـود کـه تعـداد
زیـادی از نیروهـای مـا بـه دروه آموزشـی
رفتنـد و نفـرات مـا کـم اسـت از فرصـت
اسـتفاده کردنـد و سـاعت  4صبـح بـه
روسـتای دوالب حملـه کردنـد متـام مـردان
روسـتا که در روسـتا حضور داشـتند اسـلحه
به دسـت گرفتنـد و اطراف روسـتا را گرفتند،
درگیـری شـدیدی رشوع شـد صـدای تیـر
و تفنـگ ،رگبـار و  ...از هـر طـرف روسـتا
بـه گـوش میرسـید ،رعـب و وحشـتی کل
روسـتا را فـرا گرفتـه بود از تـرس ضدانقالب
سـالخوردگان ،بچههـا و زنـان در آغـول
حیوانـات خـود را پنهان کـرده بودنـد آنهایی
هـم کـه توانایـی جنگیـدن داشـتند اسـلحه
دسـت گرفتـه بودنـد و در نقـاط مهم روسـتا
مسـتقر شـدند ،تعـداد نیروهـای کوملـه زیاد
بـود یکی یکـی نیروهای ما شـهید میشـدند
و جـوی خـون در کوچـه پسکوچههـای
روسـتای دوالب جـاری شـده بـود ،در ایـن
درگیـری کـه از سـاعت  4صبـح تـا  7شـب
ادامـه داشـت  18نفـر از اهالـی روسـتای

دوالب و  2نفـر بسـیجی بـه شـهادت
رسـیدند حتـی مردم روسـتا فرصت نداشـتند
کـه جنازههـا را از داخـل کوچههـا جمـع
کننـد دیگـر کاری از دسـتامن برمنیآمـد،
ضدانقلاب بخشـی از روسـتا را گرفته بود و
اگـر اقدامـی منیکردیـم مطمئنـا کل روسـتا
را میگرفـت بـه همیـن خاطـر وقتی کـه هوا
تاریـک شـد بـه همـراه یکـی دیگـر از اهالی
روسـتا بایـد خـود را بـه نشـور میرسـاندیم
و و درخواسـت کمـک کنیـم لذا از مسـیری
سـخت و برفگیـر کـه اولیـن و آخریـن
بـاری بـود کـه از آن مسـیر عبـور کـردم خود
را بـه روبـروی روسـتا رسـاندیم نـگاه کردیم
کوملـه دو خانـه را بـه آتـش کشـیده اسـت
جگـر مـا هـم آتیـش گرفـت وقتـی دوربیـن
انداختـم مشـاهده کـردم کـه اعضـای کومله
بـاالی روسـتا آتـش روشـن کردنـد و دور آن
جمـع شـدهاند خیالشـان راحـت شـده بـود
کـه نیرویـی منانده کـه مقابلـه کند بـه همین
خاطـر بـا رزمنـدهای کـه همراهم بـود رشوع
کردیـم بـه رگبار بستن آنها و بـا ایجاد رس و
صـدا نشـان دادیم کـه تعداد ما زیاد اسـت و
نیـروی کمکی رسـیده اسـت بعـد از این کار
بـه راه خـود بـه سـمت نشـور ادامـه دادیم با
مشـقت و سـختی فراوان در آن برف سـنگین
خـود را بـه حاجـی میکائیـل رسـاندیم و
درخواسـت نیـرو و مهامت کردیـم گفت من
تعـدادی نیـرو فرسـتادم حتما در راه هسـتند
و به روسـتا نرسـیدند.به همراه تعـداد زیادی
نیـرو ،مهمات و حتی خود حاجـی میکائیل
عـازم دوالب شـدیم ،همـه آن تسـلیحات را
روی دوش خـود گذاشـتیم و بـا پـای پیـاده
مسـیر  3الـی  4سـاعته بـه روسـتای دوالب
را بـاز طـی کردیمـم خیلـی سـخت بـود از
یک طرف غم از دسـت دادن و شـهید شـدن
جمـع زیـادی از دوسـتان و همرزمامنـان و
از طـرف دیگـر تـرس محـارصه روسـتا و از
طـرف دیگـر خسـتگی راه.
قبـل از اذان صبـح بـه روسـتا رسـیدیم،
تسـلیحات را قبـل از روشـن شـدن هـوا
نصـب و آامـاده کردیـم ،ضـد انقلاب وقتی
نیروهـای کمکـی و تسـلیحات را دید رشوع
بـه عقـب نشـینی کـرد و روسـتا را کـمکـم
تـرک کـرد البتـه چنـد نفـری از نیروهـای مـا
را هـم اسـیر کـرده بود امـا بعد از مدتـی آنها
را آزاد کـرد.
مـردم روسـتای دوالب تـا آخریـن نفـس بـر
عهـد و پیامن خـود پایدار ماندنـد و با تقدیم
جـان خود ،حامسـهای بینظیـر و جاودان را
در تاریـخ انقلاب اسلامی ایران رقـم زدند،
بعـد از ایـن درگیـری خونیـن جمـع زیـادی
از مـردم روسـتا بـه سـپاه پیوسـتند و در دفاع
از خـاک و وطـن خـود کـم نگذاشـتهاند و
از آن زمـان تـا امـروز دیگـر هیچوقـت ضـد
انقلاب جـرات نزدیـک شـدن بـه روسـتای
دوالب را پیـدا نکـرد و نخواهـد کـرد.
جنایـات گروهکهـای کوملـه و دموکـرات
در حـق مـردم دوالب هیـچ وقـت از خاطـره
مـا پـاک منیشـود ،چپـاول ،غـارت،
زورگیـری ،کشـت و کشـتار ،اسـیر گرفنت و
حتـی زنده چـال کردن آنهـا برای همیشـه در
یـاد مـا میمانـد.

فرمانده سپاه بیتاملقدس اعالم کرد:

توزیع  2333بسته معیشتی بین خانوادههای نیازمند در طرح شهید سلیمانی
بر اسـاس اعلام فرمانـده سـپاه بیتاملقدس
کردسـتان ،تاکنـون در اجـرای طـرح شـهید
سـلیامنی 2هـزار و  333بسـته معیشـتی بـه
خانوادههـای بیبضاعـت اهـدا شـده اسـت.
بـه گـزارش جـوان ،رسدار سـیدصادق
حسـینی در جلسـه ترشیـح رونـد اقدامـات
طـرح شـهید سـلیامنی که بـا رئیـس و معاون
دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان در سـنندج
برگـزار شـد ،از اختصـاص  2333بسـته
معیشـتی بـه خانوادههـای بیبضاعـت در
طـرح شـهید سـلیامنی خبر داد .فرمانـده
سـپاه بیتاملقـدس کردسـتان گفـت :در این
طـرح تاکنون  229هزار ماسـک و  300بسـته
بهداشـتی متناسـب بـا طـرح نیز توزیع شـده
اسـت .وی بـر لزوم صـدور حکـم ماموریت
بـرای بسـیجیانی کـه درگیـر بـا طـرح شـهید
سـلیامنی هسـتند تاکید کرد و گفـت :اگر این
احـکام صـادر نشـود و یک بسـیجی در حین
فعالیـت در طـرح شـهید سـلیامنی بـه کرونـا
مبتلا شـود و فـوت کنـد برخلاف کارکنـان
دانشـگاه علوم پزشکی شـهید محسوب منی
شـود و ایـن موضوع باید حل و فصل شـود.
وی افـزود :قطعـا اگـر کنترل صـورت نگیرد
در اسـفندماه به واسـطه مراسمات پایان سال
فشـار بیشتر متوجـه کادر درمان خواهد شـد
و الزم اسـت از همیـن االن برای این موضوع
برنامهریزی شـود.
رسدار حسـینی افـزود :بایـد هامهنگیهـای
الزم صـورت گیـرد تا پس از دریافت سـهمیه
واکسـن کرونای اسـتان بتـوان در یـک مقطع
زمانـی کوتاه مـردم را واکسیناسـیون کرد.

وی بـر رضوت انجـام جلسـات بیـن
اسـتانداری کردسـتان و اسـتانداری سلیامنیه
عـراق در خصـوص کنترل ورود و خـروج
مسـافران در مرزهـای سـیرانبند و باشماق
تأکیـد کـرد.
رسدار حسـینی همچنیـن بـر همـکاری
فرمانداریهـا بـا سـپاهها و مراکـز بهداشـت
شهرسـتانها تاکیـد کـرد تـا بتواننـد مامـوری
خـود در طـرح شـهید سـلیامنی را بـدون
دغدغـه و بـا نتیجـه گیـری بهرت انجـام دهند.
ابراهیـم قـادری معـاون امـور بهداشـتی
دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان اظهـار
کـرد :تاکنـون بیـش از  7هـزار نفـر در اسـتان
کردسـتان مبتال به کرونا شـدهاند کـه در طرح
شـهید سـلیامنی تاکنـون دو هـزار و  868نفر
کرونامثبت شناسـایی شـدهاند کـه  1838نفر
آنهـا در متـاس نزدیک بـا افراد مبتال بـه کرونا
بودهاند.
وی افـزود :در طرح شـهید سـلیامنی برای دو
هـزار و  660نفـر مراقبت در منزل انجام شـده
کـه از یـک هـزار و  570نفـر این افراد تسـت
کرونـا انجـام شـده و از ایـن تعـداد  150نفـر
آنهـا مبتال به ایـن ویـروس بودهاند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی
کردسـتان همچنیـن از شناسـایی  63هزار نفر
در معـرض ابتلا بـه کرونـا در طـرح شـهید
سـلیامنی خبر داد و گفـت :آموزشهـای
الزم بـرای خودمراقبتـی ایـن افـراد از خـود و
خانوادههایشـان صـورت گرفتـه و حـدود 5
هـزار و  972نفر انهـا نیز در منازلشـان ایزوله
شدند.

وی تأکیـد کـرد :از ایـن  63هزار نفـر  27هزار
نفـر آنها افـراد بالی  65سـال بودهاند.
قـادری در طرح شـهید سـلیامنی از نظارت بر
 57هـزار مـکان خدماتـی ،تولیـدی و ...خرب
داد و گفـت  180مـورد از آنهـا بـه دلیـل عدم
رعایت پروتکلهای بهداشـتی پلمپ شـدند.
وی همچنیـن از جمـعآوری  129میلیـون
تومـان بـرای کمـک بـه خانوادههـای
بیبضاعـت در طـرح شـهید سـلیامنی خبر
داد و گفـت :بـه  504خانوار نیـز در این مدت
کمـک غیرمالـی شـده اسـت.
لـزوم کنترل مراسمات پایـان سـال و
نـوروزی
مسـافرتهای
فرزین رضاعی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی
کردسـتان نیـز عنـوان کـرد :در حـال حـارض
 8شهرسـتان اسـتان کردسـتان در وضعیـت
زرد هسـتند و بایـد انجـام تسـتهای کرونـا
از جملـه  PCRدر طـرح شـهید سـلیامنی بـا
حجـم فعلـی و چه بسـا بیشتر انجام شـود تا
تسـت منفـی کاذب حاصل نشـود.
وی بـا اشـاره بـه منایـان شـده نشـانههایی از
وجـود کرونـای انگلیسـی در داخـل کشـور،
تاکیـد کـرد :الزم اسـت افـراد بیمار رسیعـا
شناسـایی و قرنطینـه شـوند تـا از پیـک جدید
شـیوع ویـروس کرونـا جلوگیری شـود.
رضاعـی مراجعـه برخـی مبتالیان بـه کرونا به
مطبهـا و درمانگاههـای خصوصـی بـرای
مامنعـت از بستری شـدن در بیامرسـتانها
را جـزو الیههـای مخفـی کنترل ویـروس
کرونـا در اسـتان خوانـد و گفت :الزم اسـت
در قالـب طـرح شـهید سـلیامنی چندیـن تیم

رهگیـری بـه ایـن موضـوع ورود کننـد تـا
نظـارت و کنترل ویـروس کرونـا در اسـتان
افزایـش یابد.
وی از اسـتقرار تیـم  4نفـره به صورت شـبانه
روزی در مـرز باشماق مریـوان بـرای کنترل
تسـت کرونـا مسـافران بـه هنـگام ورود و
خـروج از ایـن مـرز خبر داد.
رضاعـی با اشـاره به مراسمات پایان سـال و
آغـاز سـال جدیـد و موضـوع مسـافرتهای
نـوروزی ،عنوان کرد :در حال حارض شـهری
توریسـتپذیری ماننـد مریـوان وضعیـت
خوبـی دارد امـا قطعـا اگـر مسـافرتهای
نـوروزی بـه ایـن شهرسـتان و دیگـر شـهرها
همچـون ،کامیـاران و بانـه کنترل نشـود بـا
مشـکالت جدیـد مواجـه خواهیـم شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی از اختصاص
یـک دسـتگاه سیتیاسـکن پیرشفتـه بـه
بیامرسـتان بیجار در روزهـای آینده خرب داد و
گفـت :با راهانـدازی این دسـتگاه درصد قابل
توجهـی از مشـکالت مربـوط بـه موضـوع
تشـخیص کرونـا در ایـن شهرسـتان حـل
میشـود.
وی افـزود :تعـدادی از مدیـران شـبکههای
بهداشـت در شهرسـتانها نسـبت بـه فعالیت
و اجتامعـات تاالرهـای پذیرایـی نگـران
هسـتند ،امـا ایـن موضـوع دسـتورالعمل
کشـوری است و سـعی میکنیم دستورالعمل
متناسـب بـا اسـتان را در این خصـوص پیاده
کنیـم ،امـا در هر صـورت تاکید میشـود اگر
تـاالری پروتکلهـای فعلـی را رعایـت نکـرد
رسیعـا بایـد پلمپ شـود.

زنان کولبر صاحب
شغل میشوند

بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)
کــه توامننــدی و ایجــاد فرصتهــای شــغلی
در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار کشــور را
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت ،امســال
ورودی جــدی داشــته بــه حــوزه اشــتغالزایی
کولــران ســه اســتان مــرزی کردســتان ،کرمانشــاه
و آذربایجــان غربــی و قــرار اســت تــا پایــان
امســال  11هــزار شــغل را بــرای ایــن کولــران بــه
بهرهبــرداری برســاند.
هــر چنــد آمــار دقیــق ،قطعــی و متقنــی از تعــداد
کولــران در ایــران موجــود نیســت امــا آمارهــای
غیررســمی از فعالیــت  80تــا  170هــزار کولــر در
مرزهــای غربــی کشــور حکایــت دارد .همچنیــن
اگــر کولــری در ســالهای نــه چنــدان دور تنهــا
مختــص مــردان بــود امــا شــواهد نشــان میدهــد
کــه امــروزه زنــان زیــادی بــه ناچــار رزق و روزی
خــود را از ایــن راه تحصیــل میکننــد و پــا بــه
پــای مــردان ،ســاعتها پیــادهروی طاقتفرســا
همــراه بــا مخاطــرات فــراوان را در ارتفاعــات
صعبالعبــور بــه جــان میخرنــد .زنانــی کــه
اغلــب بــه شــکل ناشــناس و بــا چهرههــای
پوشــیده ،گرفتــار معضــل کولــری هســتند.
بــا وجــودی کــه در ســالهای اخیــر از رفــع
معضــل کولــری و ســاماندهی کولــران زیــاد
ســخن بــه میــان آمــده و وعــده و وعیــد و
طرحهــای مختلــف ارائــه شــده ،امــا در عمــل،
اتفــاق خاصــی نیفتــاده و راهکاری اصولــی
اندیشــیده و عملیاتــی نشــده اســت.
در ایــن میان ،بنیــاد برکت ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام کــه توامننــدی و ایجــاد فرصتهــای شــغلی
در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار کشــور را
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت ،امســال
ورودی جــدی داشــته بــه حــوزه اشــتغالزایی
کولــران ســه اســتان مــرزی کردســتان ،کرمانشــاه
و آذربایجــان غربــی و قــرار اســت تــا پایــان ســال
 11 ،99هــزار شــغل را بــرای ایــن کولــران بــه
بهرهبــرداری برســاند.
بــه گفتــه مدیرعامل بنیــاد برکــت ،ایــن بنیــاد
همچنیــن درصــدد شناســایی زنــان کولــر
نیــز برآمــده و تــا بــه امــروز تعــدادی طــرح
اشــتغالزایی خــرد و خانگــی را بــرای ایــن زنــان
راهانــدازی کــرده اســت  .
امیرحســین مدنــی در اینبــاره توضیــح میدهــد:
طــی ماههــای گذشــته  110زن کولــر در
روســتاهای  7شهرســتان رسوآبــاد ،بانــه و
کامیــاران در اســتان کردســتان و پــاوه ،ثــاث
باباجانی ،جوانــرود و روانــر اســتان کرمانشــاه
شناســایی شــدهاند و تحــت پوشــش فعالیتهــای
اشــتغالزایی بنیاد برکت قــرار گرفتهانــد.
وی خاطرنشــان میکنــد 110 :طــرح اشــتغالزایی
اجتامعمحــور بــرای ایــن زنــان ایجــاد 330
فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم را بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
مدیرعامل بنیــاد برکت بــا اشــاره بــه
رسمایهگــذاری  99میلیــارد ریالــی بــرای ایجــاد
ایــن تعــداد شــغل میگویــد :تــا بــه امــروز 49
طــرح اشــتغالزایی راهانــدازی شــدهاند و 54
طــرح دیگــر در رشف راهانــدازی هســتند و 7
طــرح نیــز در مرحلــه تکمیــل فرآینــد ثبتنــام و
معرفــی بــه بانــک عامــل بــرای دریافــت تســهیالت
هســتند.
مدنــی باتاکیــد بــر اینکــه متــام  110طــرح
اشــتغالزایی تــا پایــان ســال بــه بهرهبــرداری
کامــل خواهنــد رســید ترصیــح میکنــد12 :
نفــر از زنانــی را کــه تــا بــه امــروز طرحهــای
اشتغالزاییشــان راهانــدازی شــده اســت ،زنــان
رسپرســت خانــوار تشــکیل میدهنــد.
بــه گفتــه وی ،بیشــرین مشــاغل زنــان کولــر در
رســتههای شــغلی پــرورش دام ســبک و ســنگین،
گردشــگری ،صنایــع دســتی و مشــاغل خدماتــی
هســتند.
میشــود:
برکت یــادآور
مدیرعامل بنیــاد
بســیاری از ایــن زنــان متایــل بــه اشــتغالزایی
مســتقل ندارنــد و از طریــق همرسانشــان
تقاضــای دریافــت تســهیالت را داشــتهاند.
همچنیــن برخــی از آنــان در کارگاههایــی کــه دیگــر
کارآفرینــان برکــت راهانــدازی کردهانــد مشــغول
بــه فعالیــت هســتند.
مدنــی از هدفگــذاری ایجــاد  5هــزار طــرح
اشــتغالزایی جدیــد بــرای کولــران در ســال
آینــده خــر میدهــد و میافزایــد :اولویــت
ایــن طرحهــا در ســه اســتان مــرزی کردســتان،
کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی بــا زنــان کولــر
خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت  33مجــری و
تســهیلگر بنیاد برکت بــا هــدف اشــتغالزایی
بــرای کولــران خاطرنشــان میکنــد :ایــن
مجریــان و تســهیلگران ،کولــران را در روســتاها
و مبــادی ورودی اســتانهای کردســتان،
کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی شناســایی و پــس
از اهلیتســنجی ،آمــوزش و تکمیــل فرآینــد ثبــت
نــام ،بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانــک عامــل
معرفــی میکننــد.
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معاون غذا و داروی علوم پزشکی کردستان:

یآوری به داروهای سنتی
رو 
برای مقابله با کرونا خطرآفرین
است

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان گفــت :رویآوردن برخــی از مــردم بــه
تهیــه داروهــای ســنتی از عطاریهــا بــرای درمــان
بیــاری کوویــد  ۱۹خطرآفریــن اســت.
عطاءاللــه حیــدری در کارگــروه پیشــگیری و مقابلــه
بــا قاچــاق محصــوالت ســامت محور اظهــار
داشــت :تشــدید قــدرت ویــروس کرونــا بســیاری از
اقشــار مختلــف مــردم را بــه ســمتو ســوی راههــای
مختلــف بــرای درمــان انداختــه و یکــی از ایــن
راههــا نســخهپیچی در عطاریهــا اســت.
وی افــزود :بســیاری ازعطاریهــا بــا نــام درمــان
قطعــی کوویــد  ۱۹داروهایــی را بــا هزینههــای
گــزاف در اختیــار افــراد قــرار میدهنــد در حالیکــه
ایــن مســاله نــه تنهــا از ســوی هیچ نهــاد و ســازمانی
تاییــد نشــده بلکــه بــازی بــا جــان مــردم اســت.
معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان بــا بیــان اینکــه ادعــای عطاریهــای در
زمینــه درمــان کرونــا بــا طــب ســنتی دخالــت در امر
پزشــکی اســت ،گفــت :در ســطح کشــور مــواردی
مشــاهده شــده کــه براثــر داروهــای طــب ســنتی بــا
مشــکل مواجــه شــدهاند و حتــی در اســتان نیــز
چنــد مــورد بــود کــه اگــر بــه موقــع بــه پزشــک
مراجعــه منیکردنــد ممکــن بــود بــه مــرگ فــرد
منجــر شــود.
وی تاکیــد کــرد :بایــد از فعالیــت اینگونــه
عطاریهــا در ســطح اســتان جلوگیــری شــود و در
ایــن زمینــه ادارات ذیربــط هامننــد ســازمان صنعت،
معــدن و تجــارت بایــد وارد عمــل شــده و اقدامــات
الزم در زمینــه پلمــپ اینگونــه اماکــن انجــام شــود.
آمادگی الزم برای مقابله با موج چهارم کرونا
حیــدری بــا بیــان اینکــه بــی توجهــی بــه رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی از ســوی برخــی از
افــراد احتــال ورود مــوج چهــارم کرونــا در اســتان
را رقــم میزنــد ،گفــت :بــر ایــن اســاس دارو و
تجهیــزات الزم درمانــی در انبارهــا بــه انــدازهای
وجــود دارد کــه بتوانــد جوابگــوی مــوج جدیــد
باشــد.
وی اضافــه کــرد :وجــود داروهــای انبــار شــده بــه
انــدازهای اســت کــه حتــی برخــی از داروخانههــا
تــرس ایــن را دارنــد کــه تاریــخ مــرف تعــدادی از
داروهــا بگــذرد امــا چــون پــای ســامت مــردم در
میــان اســت اگــر هزینــه هــدر بــرود نیــز مشــکلی
نداریــم.
وی یــادآور شــد :در زمینــه ماســک نیــز مــردم
آســوده خاطــر باشــند کــه تولیــد ماســک اســتاندارد
بــه انــدازی کافــی وجــود دارد و نیــازی بــه فعالیــت
کارگاههــای غیرمجــاز نیســت و در صورت مشــاهده
چنیــن کارگاههایــی برخــورد قانونــی میشــود.

ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت
روستایی کردستان به  98درصد
میرسد

مدیرعامــل رشکــت گاز کردســتان گفــت :در حــال
حــارض  95درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از
نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار بــوده و بــه زودی
ایــن رقــم بــه  98درصــد خواهــد رســید.
احمــد فعلهگــری در گفتوگــو بــا خربنــگار
جــوان در ســنندج ،تعــداد روســتاهای دارای قابلیت
گازرســانی در کردســتان را یکهــزار و  560روســتا
عنــوان و اظهــار کــرد :در حــال حــارض عملیــات
گازرســانی در  30روســتای اســتان در حــال انجــام
اســت و براســاس برنامهریــزی صــورت گرفتــه،
متــام روســتاهای بــاالی  20خانــوار جمعیــت
اســتان تــا پایــان ســال  1400از گاز طبیعــی
بهرهمنــد خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد روســتاهای بهرهمنــد از
گاز طبیعــی در اســتان در حــال حــارض ی ـک هــزار
و  395مــورد اســت ،افــزود :روســتاهای بــاالی 20
خانــوار شهرســتانهای قروه و دهــگالن از گاز
طبیعــی بهرهمنــد و گازرســانی بــه ایــن مناطــق
پایــان یافــت.
مدیرعامل رشکــت گاز کردســتان ادامــه داد :اکنــون
شهرســتانهای کامیــاران و رسوآبــاد نیــز از لحــاظ
شــاخص گازرســانی روســتایی بیــش از  95درصــد
جمعیــت آنهــا از گاز طبیعــی بهرهمنــد هســتند و
جــزو مناطــق ســبز محســوب میشــود.
فعلهگــری یــادآور شــد :کار گازرســانی در
روســتاهای اســتان بــه دلیــل کوهســتانی و
ســختگذر بــودن ،دشــوار و هزینــه بــردار اســت
و بــرای اتصــال هــر خانــوار روســتایی بــه شــبکه
رسارسی گاز ،بیــش از  200میلیــون ریــال هزینــه
میشــود .
وی بیــان کــرد :همچنیــن بــا حضــور معــاون اول
رئیــس جمهــور عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه
 100روســتای دیگــر اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر
یــک هــزار و  200میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات
داخلــی رشکــت ملــی گاز آغــاز شــد.
مدیرعامــل رشکــت گاز کردســتان گفــت :در
مجمــوع یکهــزار و  561روســتای کردســتان
قابلیــت گازرســانی دارنــد کــه تاکنــون یکهــزار
و  395روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــده و
رضیــب نفــوذ گاز در جمعیــت روســتایی بــه 95
درصــد رســیده اســت کــه بــا گازرســانی بــه ایــن
 100روســتا رضیــب نفــوذ گاز بــه  98درصــد
میرســد .
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«نایسر»سنندج
در گرداب بیتوجهی مسئولین استانی و شهری

بــا گــذری کوتــاه در برخــی محلــه هــای
نواحــی منفصــل شــهری ،صحنههــای
دلخراشــی را خواهیــد دیــد کــه شــاید
تاکنــون مدیــران ارشــد اســتان کردســتان
کــه درگیــر سیاســت زدگــی و روزمرگــی
هســتند ندیــده باشــند ...خربنــگار مــا بــا
حضــور در یکــی از ایــن نواحــی ســعی
کــرده اســت گوشــهای از مشــکالت را
از زبــان بومیــان آن انعــکاس دهــد .بــه
اینجــا کــه وارد میشــوید ،منیدانیــد آیــا
پــا بــه یــک نقطــه شــهری گذاشــته ایــد و
یــا در یــک نقطــه روســتایی وارد شــدهاید!
یــک شــبه روســتا و یــا یــک شــبه شــهر را
میتوانیــد تصــور کنیــد
«نایــر» ناحیــه منفصــل شــهری در
ســنندج اســت ،کــه در گذشــته یکــی از
روســتاهای اطــراف ســنندج بود و از ســال
 85و بــه دنبــال مصوبــه ســفر اســتانی
دولــت وقــت بــه ناحیــه منفصــل شــهری
انتقــال یافــت.
مهاجــران روســتایی بــه منظــور بهبــود
ســطح کمــی و کیفــی زندگــی خــود
وارد شــهر میشــوند و بــه دلیــل عــدم
مهارتهــای شــغلی ،شــغل مناســبی
پیــدا نکــرده و بــه مشــاغل کاذب روی مــی
آورنــد و در نتیجــه درآمــد پاییــن مجبــور به
ســکنی گزیــدن در حاشــیه شــهر بــه ویــژه
در نایــر مــی شــود.
بــر اســاس آمــار اعــام شــده امــروز نایرس
 75تــا  80هــزار نفــر جمعیــت را در خــود
جــای داده و هــر روز بــر دامنــه بحرانــی
حاشیهنشــینی در ایــن منطقــه افــزوده
میشــود؛ ایــن آمارهــا نشــان میدهــد
جمعیــت تنهــا یکــی از پهنههــای منفصــل
شــهری ســنندج حــدود  ۲۰درصــد
جمعیــت کل ایــن شــهر اســت.
از دالیــل رشــد رسیــع جمعیــت نایــر
نزدیــک بــودن ایــن منطقــه بــه شــهر و
وجــود اراضــی وســیع و مســطح در ایــن
ناحیــه اســت کــه رشایــط را بــرای جــذب
روستانشــینان بــه نزدیــک شــهر فراهــم
کــرد و منجــر بــه رشــد رسیــع جمعیــت در
ایــن ناحیــه شــد تــا مدیریــت آن بــا اضافــه
شــدن بــه شــهر ســنندج دشــوارتر شــود.
بــر اســاس آمــار اعــام شــده ،بیشــرین
تخریــب زمینهــای زراعــی بــا 170.19
هکتــار از ســال  55تــا  87مربــوط بــه

ناحیــه منفصــل شــهری نایــر اســت.
بــا گــذری کوتــاه در محلههــای نایــر
صحنههــای دلخراشــی را خواهیــد دیــد
کــه شــاید تاکنــون مدیــران ارشــد اســتان
کردســتان کــه درگیــر سیاســتزدگی و
روزمرگــی هســتند ،ندیــده باشــند.
محلههــای نابســامان و عجیبــی کــه
نــه تنهــا بهداشــت و ظاهــر یــک محلــه
مســکونی را ندارنــد بلکــه آســیبهای
اجتامعــی در باالتریــن ســطح بــه راحتــی
قابــل ملــس اســت.
در نواحــی منفصــل شــهری به دلیــل ارزان
بــودن زمیــن و همچنیــن عــدم نظــارت
کافــی بــر آن ،مــردم اقــدام بــه خریــد
زمیــن بــوده و حتــی در مواقعــی بــا تغییــر
کاربــری اراضــی کشــاورزی بــه مســکونی
اقــدام بــه ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز
مــی کنند.
ســاخت و ســازها در ایــن مناطــق
بــر اســاس اصــول و اســتانداردهای
ساختامنســازی نبــوده و هــر فــرد بــا
توجــه بــه وســع مالــی خــود و بــدون
اســتفاده از هــر نظــر کارشناســی شــده
اقــدام بــه ســاخنت خانــه مــی کنــد و ایــن
رویــه تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه
ظاهــر بســیار آشــفته ای بــه ایــن نواحــی
داده اســت بطوریکــه نــه شــبیه شــهر
هســتند نــه شــبیه روســتا.
اهالــی نایــر از مشــکالت نایــر
حرفهــا دارنــد؛ حرفهایــی کــه
شــنیدن آنهــا از زبــان بومیــان ایــن منطقــه
شــاید بیــش از هــر مســئولی میتوانــد
بیانکننــده عمــق فاجعــه باشــد...
مســئولین در ارائــه خدمــات بــه محــات
یــک شــهر تبعیــض قائــل میشــوند
صبــاح یکــی از ســاکنان نایرس اســت و بــا
ابــراز نارضایتــی از تبعیضــی کــه مســئولین
شــهری در ارائــه خدمــات قائــل هســتند
میگویــد :فاصلــه بهــاران تــا مرکــز و
فاصلــه نایــر تــا مرکــز شــهر ،چنــدان
تفاوتــی بــا هــم منــی کنــد امــا حجــم
رســیدگی شــهرداری و ســایر دســتگاه
هــای اجرایــی اســتانی و شــهری در طــول
ایــن ســال هــا بــه منطقــه بهــاران قابــل
مقایســه بــا نایــر نیســت .وی در ادامــه
مــی گویــد :هــر چنــد کــه نظــارت هــا و
کنــرل اولیــه بــر اجــرا و نقشــه بــرداری

و ســاخت و ســازها در بهــاران از هــان
ابتــدای شــکل گیــری آن براســاس اصــول
و قانــون بــوده اســت و ایــن خــود عاملــی
بــر ترسیــع خدمــات رســانی بــه آن بــوده
اســت امــا ایــن اصــا توجیــه مناســبی
نیســت کــه حجــم وســیعی از خدمــات
صفــر تــا صــد را بــه منطقــه بهــاران
محــدود کننــد و ناحیــه ای همچــون
نایــر بــا جمعیــت چنــد هــزار نفــر ســال
هــا تاکنــون در مضیقــه و محرومیــت رهــا
شود.
وعــده رفــع محرومیتهــا در نایــر
همــواره دســتاویزی بــرای تبلیغــات
مناینــدگان در ادوار مختلــف بوده اســت..
زندکریمــی یکــی دیگــر از ســاکنان نایــر
میگویــد :نایــر ســوژه مناســبی اســت
تــا مســئولین هــر چنــد مــدت یــک بــار که
ســمت و ارتقایــی مــی گیرنــد بــرای اینکــه
خــودی نشــان دهنــد بــه نایــر مــی آیند و
وعــده هایی بــرای رس و ســامان بخشــیدن
بــه آن مــی دهنــد .وی ادامــه میدهــد:
نایــر و محرومیتهــای آن در کنــار
جمعیــت  70هــزار نفــریاش ،بهرتیــن
موقعیــت بــرای تبلیغــات مناینــدگان
مجلــس در ادوار مختلــف بــوده اســت
کــه بــا قــول رفــع محرومیــت هــا بــه تبلیــغ
میپردازنــد.
زندکریمــی ادامــه داد :متاســفانه مناطــق
محرومــی همچــون نایــر جــز در
مواقعــی کــه مســئولین بــه آنهــا نیــاز پیــدا
میکننــد ،بــه قــدوم مبــارک ایشــان تــرک
منیشــود .هــر گزارشــگری کــه پایــش
بــه داخــل کوچههــای نایــر بیفتــد
نیــازی بــه شــنیدن ســخنان ســاکنان آن
نــدارد ،تابســتان کــه باشــد گــرد و خــاک و
ریزگردهــای ناشــی از خاکــی بــودن کوچه
هــای آن گلوهــا را بــه رسفــه مــی انــدازد
و در زمســتان نیــز پاهــا تــا نیمــه در گل و
الی فــرو م ـیرود.
یکــی از مغــازهداران در نایــر میگویــد:
مــن محــل زندگـیام اینجــا نیســت و فقط
مغــازه و محــل کســب و کارم اینجاســت
ولــی بــا ایــن حــال کل روز را در اینجــا
میگذرانــم .کوچــه هــای اینجــا آســفالت
نشــده انــد و در فصــل تابســتان بــا وزش
یــک بــاد مالیــم ،گــرد و خــاک خیلــی
زیــادی بــه پــا مــی شــود کــه نفس کشــیدن
را ســخت مــی کنــد و مــن بــا گذشــت
چندیــن ســال در اینجــا مشــکل تنفســی
پیــدا کــردهام.
وی میگویــد :ســاکنان اینجــا کــه دامئــا
در رفــت و آمــد هســتند بــه ویــژه بــرای
کــودکان و ســالخوردگان خیلــی غیــر قابل
تحمــل میشــود.
عبدالکریــم یکــی دیگــر از ســاکنان نایــر
اســت کــه در ادامــه صحبــت هــای
ســیروان مــی گویــد :فقــط گــرد و خــاک
پاییــز نیســت کــه حنجــره هــای مــا را
زخمــی مــی کنــد بلکــه در زمســتان و بــه
موقــع بــرف و بــاران ،گل و الی زیــادی
در کوچههــا جمــع مــی شــود بطوریکــه
رفــت و آمــد بــا پــای پیــاده و حتــی بــا
ماشــین بــه ســختی صــورت مــی گیــرد.
ســد معــر توســط دستفروشــان و حجــم
بــاالی ترافیــک کــه در آغــاز شــب ایجــاد
مــی شــود از دیگــر معضالت نایرس اســت
ســد معــر یکــی دیگــر از معضــات
نایــر اســت و هــر تــازه واردی کــه وارد
خیابــان اصلــی آن مــی شــود بــا صحنــه ی
شــلوغ و ناخوشــایندی از تجمــع ماشــین
هــا ،میــوه فــروش هــا و دســتفروش هــا
روبــرو مــی شــود .راننــدگان تاکســی
نیــز کــه در مســیر نایــر کار میکننــد از
حجــم بــاالی ترافیــک در جــاده اصلــی
ابــراز نارضایتــی مــی کننــد...
صمــدی کــه راننــده تاکســی اســت و
 3ســال اســت در مســیر نایــر کار مــی
کنــد ،مــی گویــد :مسافرکشــی در ایــن

مســیر نیــاز بــه صــر و حوصلــه زیــادی
دارد بــه ویــژه در زمــان هــای نزدیــک بــه
غــروب ترافیــک ســنگینی در رس چهــار راه
(حاجــی فیضاللــه) ایجــاد میشــود کــه
هــم بــرای راننــدگان و هــم بــرای مســافران
طاقتفرســا اســت .نایــر بیــش از آنکــه
بــه یــک منطقــه مســکونی شــبیه باشــد
یــک شــهرک بــرای انــواع مشــاغل اســت.
برخــی از ســاکنان نایــر معتقدنــد کــه
نایــر بیــش از آنکــه بــه یــک منطقــه
مســکونی شــبیه باشــد یــک شــهرک بــرای
انــواع مشــاغل اســت؛ افــرادی هســتند کــه
رصفــا کســب و کار خــود را در نایــر
دارنــد ولــی محــل زندگیشــان در نقطــه
دیگــر از شــهر اســت.
مســعود یکــی از افــرادی اســت کــه
در نایــر کارگاه کابیتســازی دارد و
از مشــکالت رفــت و آمــد در نایــر
میگویــد :حجــم زیــادی از مشــاغل در
نایــر وجــود دارد کــه ایــن باعــث مــی
شــود در ســاعاتی از روز بــه ویــژه در پایــان
روز حجــم رفــت و آمــد را دو چنــدان
مناید.
وی در ادامــه مــی گویــد :هــم اکنــون فقط
یــک ورودی و یــک خروجــی بــرای نایــر
وجــود دارد کــه بــه هیــچ وجــه جوابگــوی
ایــن همــه جمعیــت و ایــن همــه تــردد
ماشــین نیســت لذا وجــود چندیــن ورودی
و یــا حداقــل خروجــی بــرای جمعیــت
 75هــزاری نایــر وحجــم وســیعی از
کاســبانی کــه رصفــا بــرای کســب و کار
خــود بــه آن رفــت و آمــد مــی کننــد،
رضورت دارد.
آســیبهای اجتامعــی در نایــر پررنــگ
اســت
فقــر ،وجــود قاچاقچیــان و مــواردی از
ایــن قبیــل از آســیبهای اجتامعــی و
معضــات همیشــگی در نایــر اســت و
بــا افزایــش چندیــن برابــری جمعیــت آن
نســبت بــه ســالهای گذشــته بــر وســعت
انــواع ایــن آســیبها نیــز افــزوده شــده
اســت .آســیبهایی نظیــر اعتیــاد ،خریــد
و فــروش موادمخــدر و رسقــت ،تجمــع
جوانانــی کــه از رس بیــکاری رس هرکوچــه
بــرای خــود پاتوقــی درســت کردهانــد و در
مــواردی هــم بــرای رفــت و آمــد دخــران
و زنــان مزاحمــت ایجــاد مــی کننــد نــه
تنهــا چهــره ناخوشــایندی بــه ایــن محــل
داده اســت بلکــه امنیــت و آرامــش را بــرای
ســاکنان آن نیــز مختــل میکنــد.
رســول یکــی از ســاکنان نایــر کــه 12
ســال از ســکونتش در اینجــا مــی گــذرد
مــی گویــد :متاســفانه مــا در نایرس شــاهد
اشــتغال بــه مشــاغل کاذب و بعضــا
خــاف و منافــی عفــت هســتیم.
وی در ادامــه میگویــد :همــه ایــن مــوارد
رصفــا بخاطــر مشــکالت مالــی نیســت
چــه بســا کمبــود آموزشهــای فرهنگــی و
اجتامعــی باعــث از بیــن رفــن اخــاق و
عفــت عمومــی شــده اســت و لــذا نیازمند
حضــور فعــال نهادهــای اجتامعــی
متولــی فرهنــگ و خانــواده در ایــن مناطــق
هســتیم .نایــر ناهنجارتریــن پهنــه
حاشــیهای و منفصــل شــهری ســنندج
از نظــر ناهنجاریهــای اجتامعــی،
بزهــکاری و نزاعهــای خیابانــی در بیــن
ســایر مناطق حاشــیهای این شــهر اســت.
مشــاهده ایــن حجــم از ناهنجاریهــا،
وجــود نهادهــای انتظامــی و امنیتــی را
بیــش از پیــش جــدی میکنــد امــا ایــن
ســوال مطــرح اســت کــه چــرا یــک
منطقــه  ۸۰هــزار نفــری بــا ایــن حجــم از
چالشهــای اجتامعــی فقــط دارای یــک
پاســگاه آن هــم بــا ســاختامن اســتیجاری
اســت؟ امیــد اســت کــه مســئولین شــهری
و اســتانی احســاس مســئولیت بیشــری
را در قبــال بیــش از  70هــزار جمعیــت در
نایــر داشــته باشــند.

خبر

مردان بیش از بانوان گرفتار
بیماریهای قلبی و عروقی
میشوند
مدیــر ســامت جمعیــت ،خانــواده دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان کردســتان گفــت :بیامریهــای قلبــی
و عروقــی و عــروق مغــز ،فشــار خــون و دیابــت در
مــردان بیــش از زنــان اســت.
مهــدی ذکایــی در گفتوگــو بــا خربنــگار جــوان بــا
اشــاره بــه در پیــش بــودن هفتــه ملــی ســامت مــردان
ایــران (ســا) ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه شــیوع
کوویــد  ۱۹در جهــان شــعار امســال هفتــه ســامت
مــردان « همــه گیری کرونــا و توجــه بیشــر بــه
ســامت مــردان» اســت.
مدیــر ســامت جمعیــت ،خانــواده دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان کردســتان افــزود :در  ۲دهــه اخیــر
مقولــه ســامت مــردان بــه عنــوان بحــران خامــوش
ســامت مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت.
وی یادآورشــد :براســاس آمــار و ارزیابیهــای صــورت
گرفتــه ،بیامریهــای مزمــن ماننــد فشــار خــون بــاال،
دیابــت ،بیامریهــای قلبــی و عروقــی و عروقــی
مغــز در مــردان بیــش از زنــان اســت.
وی افــزود :رفتارهــای ناســامل ،تغذیــه ناســامل،
مــرف دخانیــات و بیتحرکــی در میــان مــردان
شــایعتر اســت.
مدیــر ســامت جمعیــت ،خانــواده دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان کردســتان اضافــه کــرد :گرچــه همــه
افــراد جامعــه در معــرض خطــر کرونــا ویــروس قــرار
دارد ،امــا ســن و جنــس بــه عنــوان  ۲فاکتــور مهــم
در ابتــا یــا شــدت عالیــم ایــن بیــاری تاثیرگــذار
اســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش مــرگ و میــر ناشــی از کرونا
در افــراد ســاملند و یــا افــرادی کــه در پایــان دوران
میانســالی قــرار دارنــد تاکیدکــرد :مــورد آلودگــی و
شــدت ابتــا و مــرگ و میــر ناشــی از ویــروس کرونــا
در مــردان بیــش از زنــان بــوده و ایــن افــراد نیازمنــد
مراقبــت وتوجــه بیشــر هســتند.
بــه گفتــه مدیــر ســامت جمعیــت ،خانــواده دانشــگاه
علــوم پزشــکی اســتان کردســتان ،بطــور کلــی مــردان
در همــه گــروه هــای ســنی مــرگ و میــر باالتــر و
طــول عمــر کوتــاه تــری نســبت بــه زنــان دارنــد.
وی رفتارهــای پرخطــر و خشــونت بیشــر مــردان،
خطــرات شــغلی ســوانح و حــوادث ترافیکــی و
شــغلی کشــنده ،شــیوع بیامریهــای مزمــن کشــنده
ماننــد ســکته قلبــی و مغــزی در مــردان را از مهــم
تریــن دالیــل افزایــش مــرگ و میــر و کوتاهــی عمــر
در مــردان دانســت و گفــت :ایــن عوامــل خطرســاز
بــه عنــوان یــک بحــران مهــم ســامت مــردان را
تهدیــد میکنــد.
وی نقــش عوامــل بیولوژیکــی ،فاکتورهــای ژنتیکــی،
هورمونــی و تاثیــر برخــی آنزیمهــا و برخــی عوامــل
اجتامعــی و مســئولیت های شــغلی و اقتصــادی را در
ســامت مــردان تعییــن کننــده دانســت و اظهارکــرد:
ایــن فاکتورهــا در ابتــا و شــدت بیشــر عــوارض
کوویــد  ۱۹در مــردان نقــش تاثیرگــذاری دارنــد.
وی افــزود :برخــی باورهــای غلــط فرهنگــی مبنــی
بــر برتــر و قــوی تــر بــودن مــردان نســبت بــه زنــان
موجــب شــده کــه مــردان کمــر بــه ســامت خــود
توجــه کننــد و در مقایســه بــا زنــان کمــر اصــول
بهداشــتی را رعایــت و بــه مراکــز درمانــی مراجعــه
کننــد.
وی خواســتار اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی بــه
جامعــه در زمینــه ســبک زندگی ســامل مردان و
مراقبتهــای مبوقــع در زمــان بــروز بیامریهــا شــد.

خبر

سه بیمار مشکوک به کرونای
انگلیسی در سقز شناسایی شد

معاون امور بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کردستان
گفت :سـه بیامر مشـکوک مبتال به ویروس جهش یافته
کرونـا (انگلیسـی) در سـقز شناسـایی و منونـه پهای
اخذ شـده برای تایید به تهران ارسـال شـده اسـت .دکرت
ابراهیـم قـادری اظهـار داشـت :با توجـه به اینکـه هنوز
نتایـج آزمایـش ایـن افـراد اعلام نشـده اسـت منیتوان
بـا قطعیت نـوع آن را کرونای انگلیسـی اعلام کرد .وی
افـزود :در حـال حـارض مشـغول فراهـم کـردن امـکان
انجـام تسـتهای ویـژه ویـروس جهـش یافتـه کرونای
انگلیسـی در اسـتان هسـتیم و امکانـات آن فراهم شـده
اسـت .معـاون امور بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی
کردسـتان درباره سـه بیامر شناسـایی شـده مشـکوک به
ایـن نکع ویروس در سـقز افزود :افـراد در متاس نزدیک
بـا ایـن بیماران شناسـایی و در حال انجام تسـت کرونا
از آنهـا هسـتیم .وی افزود :بدون شـک اسـتان به زودی
درگیـر ایـن ویـروس مـی شـود و بعیـد نیسـت در حال
حـارض هـم این ویـروس در حـال گردش باشـد چرا که
مناطـق مختلفـی از کشـور با آن دسـت و پنجـه نرم می
کننـد .دکرت قـادری با تاکید بـر اینکه رعایـت پروتکلها
و دسـتورالعمل هـای بهداشـتی باید بیـش از پیش مورد
نظـر شـهروندان باشـد اضافـه کـرد :در حـال حـارض
نگرانـی اصلـی مـا تجمعهـای خانوادگـی ،مهامنیهـا
و عروسیهاسـت کـه بـه عنـوان مهمتریـن کانونهـای
شـیوع ویـروس به شمار می رونـد چرا که افـراد حارض
در ایـن دورهمـی هـا بـدون ماسـک و بـدون کمرتیـن
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی در آن حضـور دارنـد.
در حال حارض  ۷۰بیامر در سـنندج ۱۴ ،بیامر در سـقز،
 ۶بیمار در مریـوان ،چهار بیامر در قـروه ،یک بیامر در
بیجـار۱۲ ،بیمار در کامیاران ،چهار بیمار در دیواندره،
هشـت بیمار در بانـه و یـک بیمار در دهگالن بستری
هسـتند .شمار جانباختگان کرونـا در کردسـتان از ابتدا
ی شـیوع ( اسـفند سـال گذشـته) تـا کنون هـزار و ۷۱
نفر اسـت کـه از ایـن تعـداد  ۴۲۷نفر در سـنندج۱۸۳ ،
نفـر در سـقز ۷۲ ،نفـر در قروه ۶۹ ،نفـر در کامیاران۸۷،
نفـر در بانه ۶۲ ،نفر در دیوانـدره ۴۸ ،نفر در بیجار۱۰۳،
نفـر در مریوان۱۷،نفر در دهگالن ،سـه نفـر در رسوآباد
بوده اسـت.



شناسنامه

روزنامه جوان شماره  6157یکشنبه  10اسفندماه  16 1399رجب 1442

بۆ ماوەی دوو حەوتە:

هاتوچووی نێوان ئێران وهەرێمی کوردستان لە سنووری
باشماخەوەڕاگیرا

روزنامه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

سرپرستکردستان:توفیقمفاخری
خبرنگار :شیرین مرادی
طراح و صفحهآرا :ئـآری عبدی
تماس087 33624275 :

صاحب امتیاز :پیامآوران نشر روز
مدیر عامل و مدیر مسئول :دکتر عبداهلل گنجی
آدرس :تهران ،خیابان شهید مطهری،
تقاطع میرزای شیرازی ،پالک 384
سازمان آگهیها - 88542075 :پنج خط
روابط عمومی ،88498449 :نمابر88498469 :
چاپ :چاپخانه روزنامه جوان
سامانهی انتقادات و پیشنهادات :شماره پیامک 660000048

بەڕێوەبــەری گومروکــی باشــاخی مەریــوان
ڕایگەیانــد :ســنووری باشــاخی مەریــوان لــە
6ی ڕەشــەمە تــا  20ڕەشــەمە دادەخرێــت و
هاتووچــۆ قەدەغەیــە
بــە پێــی هەواڵــی جــهوان ،فەریــد حــەق پەنــا
لــە داخرانــی ســنووری باشــاخی مەریــوان
بــۆ مــاوەی دوو حەوتــە بــە بۆنــەی تەشــەنەی
کۆرۆنــا هەواڵــی دا و وتــی :لــە حەوتــەی
ڕابردووشــەوە تیمێکــی تەندروســتی لــەم

ســنوورە جێگیــر بــوون و پــاش تاقیــکاری و
بــە مەرجــی نەرێنــی بوونــی تاقیــکاری ،ئیزنــی
هاتنیــان پــێ ئــەدرا.
ئــەو هەروەهــا ڕوونــی کــردەوە :هــاوردە و
بــردەی کەلوپــەل بــە لەبەرچــاو گرتنــی خاڵــە
تەندروســتییەکان لــەم ســنوورەوە درێــژەی
دەبێــت بــەاڵم هاتنــی ئوتومبیلــەکان بــۆ نــاو
واڵت قەدەغەیــە و تەنیــا کەلوپەلەکەیــان لــێ
وەردەگیردرێــت.

لــە وتووێژ لە گەڵ وەزیری دەرەوەی عێراق:

بیکیفیتی نان از پایینبودن کیفیت آرد است

شەمخانی :ئێران ئیزنی زیندووبوونەوەی تیرۆریست لە
ناوچەکە نادات

مسوولین :برند گندم کردستان را بیاعتبار نکنیم
نانوایــان وجــود دارد و برخــی از نانوایــان بــه
دادگاه احضــار شــدند اضافــه کــرد :تقاضــای
مــا ایــن اســت کــه گنــدم اســتان توســط
معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی
بــرای آزمایــش ارولوژیــک بــه اســتانی دیگــر
ارســال شــود.

نــان ،قــوت اصلــی مــردم محســوب میشــود
امــا انتقــاد و دغدغــهای کــه همــواره در
زمینــه پاییــن بــودن کیفیــت نــان در کردســتان
وجــود دارد ،تاکنــون چــارهای اساســی بــرای
بهبــود کیفیــت نــان برغــم افزایــش قیمــت آن
اندیشــیده نشــده اســت .نــان نقــش مهمــی
در تغذیــه مــا ایرانیــان دارد و همزمــان نقــش
آن روی ســفر بــه فرهنگــی تبدیــل شــده
اســت کــه ردپــای آن را حتــی در شــعرهای
مختلــف شــاعران و رضباملثلهــای متعــدد
میتــوان دیــد .امــا نســل جدیــد نســبت بــه
گذشــتگان بــه نــان ایــن قــوت مهــم بیتوجــه
شــده ،شــیوه پخــت آن و نحــوه اســتفاده و
ارسافهــای زیــادی کــه صــورت میگیــرد
همــه حاکــی از ایــن موضــوع اســت .شــاید
یکــی از دالیــل ایــن بیتوجهــی افزایــش
کیفیــت زندگــی ،راحتــی مــردم و افزایــش
تنــوع غذایــی در مقایســه بــا گذشــته باشــد
دیگــر ایــن روزهــا شــعر ســعدی کــه "گرســنه
را نــان تهــی ،کوفتــه اســت" معنــای کمــری
دارد .ایــن روزهــا تعــداد نانواییهــا افزایــش
یافتــه اســت و کســی زیــاد در صــف انتظــار
خریــداری نــان همچــون گذشــتهها حضــور
نــدارد امــا بــرای اینکــه نانــی بــا کیفیــت بــاال
تهیــه کنیــم بایــد چنــد کوچــه و خیابــان را
بگردیــم و اگــر شــانس یــار باشــد در نزدیکــی
منــزل ایــن نانوایــی مدنظــر پیــدا میشــود.
کیفیــت نــان همیشــه محــل بحــث و اختــاف
نظــر بــوده و دالیــل مختلفــی بــرای آن مطــرح
میشــود حال ایــن کیفیــت نــان در کردســتان
دغدغــه شــده و ناظریــن بــر نانواییهــا بــه
نانوایــان خُــرده میگیرنــد و افزودنیهایــی
همچــون مقــدار منــک بــاال یکــی از مــواردی
اســت کــه ایــرادات اصلــی بــه نانواییهــا
محســوب میشــود.
بــرای بحــث بیشــر حــول محــور نــان در ابتدا
رسی به رییــس اتحادیــه خبــازان شهرســتان
ســنندج زدم.
 نانوا حق انتخاب در خرید آرد ندارد
رییــس اتحادیــه خبــازان شهرســتان ســنندج
هامنطــور کــه از او انتظــار میرفــت در مقــام
دفــاع از نانوایــان ظاهــرشــد تــوپ را بــه زمیــن
کشــاورزان و ادارات جهــاد کشــاورزی و

صنعــت ،معــدن و تجــارتانداخــت و گفت:
تــا زمانــی کــه خریــد تضمینــی گنــدم وجــود
داشــته باشــد کیفیــت تغییــری منیکنــد.
فــروش تضمینــی آرد هــم اگــر ادامــه یابــد
کســی بــه ســمت و ســوی افزایــش کیفیــت
منــیرود چــون از فــروش تولیــدات خــود
اطمینــان دارنــد.
نــارص اســدی کیفیــت گنــدم تولیــدی اســتان
را پاییــن میدانــد موضوعــی کــه مــورد انتقــاد
شــدید مدیــر کل رشکــت غلــه و خدمــات
بازرگانــی کردســتان قــرار میگیــرد ،امــا
اســدی معتقــد اســت بــرای جــران کیفیــت
پاییــن گنــدم و آرد تولیــدی اســتان بــه دلیــل
کمبــود گلوتــن و پروتــن آن ،از اســتانهای
دیگــر یــا خــارج از کشــور گنــدم وارد
میشــود و بــا گندمهــای تولیــد اســتان
ترکیــب میشــود.
وی گفــت :در کشــورهایی کــه شــیوه کاشــت،
داشــت و برداشــت را تصحیــح کردنــد،
تجهیــزات ،حمــل و نقــل و نحــوه تهیــه آرد و
امکانــات کارخانجــات را هــم تغییــر دادنــد و
مــا هــم بایــد بــه ایــن ســمت برویــم.
اســدی بــا بیــان اینکــه مــا حارضیــم هزینــه
حمــل گنــدم وارداتــی بــه اســتان را متقبــل
شــویم امــا از ایــن گنــدم در کارخانجــات
اســتفاده شــود افــزود :حــدود  ۲هــزار ت ُــن
گنــدم بــرای  ۱۱کارخانــه تولیــد آرد اســتان
نیــاز اســت امــا برخــی از ایــن کارخانههــا
بــه دلیــل هزینــه حمــل و نقــل از تهیــه
گندم وارداتــی امتنــاع میکننــد و همچنــان
شــاهد آرد تولیــدی بــا کیفیــت پاییــن هســتیم.
وی یــادآور شــد :عــدم همــکاری کارخانههای
تولیــد آرد ،کار نانوایــان را ســخت میکنــد،
از ســوی دیگــر بــا اینکــه اســتاندارد ترکیــب
منــک در همــه اســتانها اســتفاده از  ۴۰۰گــرم
منــک در یــک کیســه  ۴۰کیلویــی آرد اســت
امــا ایــن اســتاندارد در کردســتان بــه  ۲۲۰گــرم
کاهــش یافتــه اســت.
رییــس اتحادیــه خبــازان شهرســتان ســنندج
تاکیــد کــرد  :وقتــی نظــارت شــدید بــر کار
نانــوا وجــود دارد بایــد ایــن اجــازه را هــم بــه
نانــوا بدهنــد کــه خــود آرد مــورد نیــاز را تهیــه
کنــد و ایــن انحصــار وجــود نداشــته باشــد.
اســدی بــا بیــان اینکــه نظــارت شــدید بــر کار

 برند گندم کردستان را بیاعتبار نکنیم
مدیــر کل رشکــت غلــه و خدمــات بازرگانــی
کردســتان امــا بــه شــدت از اینکــه کیفیــت
گنــدم تولیــدی اســتان پاییــن تلقــی شــود انتقاد
دارد و میپرســد :چــرا یــک مزیــت اســتان
کردســتان کــه تولیــد گنــدم اســت را بــه ایــن
شــیوه زیــر ســوال بربیــم؟ جــال صالحــی بــا
اشــاره بــه اینکــه کیفیــت پاییــن نــان میتوانــد
متاثــر از مــواد اولیــه گنــدم ،مــواد اولیــه آرد در
کارخانجــات و رشایــط محیطــی در خبازیهــا
باشــد تاکیــد کــرد :بــرای اینکه مشــخص شــود
مشــکل اصلــی کیفیــت پاییــن نــان چیســت
بایــد متولیــان بخشهــای مختلــف کمیتــهای
تشــکیل دهنــد و بازرســی صــورت گیــرد.
وی افــزود :ایــن کمیتــه بایــد شــامل
جهادکشــاورزی ،اداره اســتاندارد ،معاونت غذا
و دارو و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی و صنعــت  ،معــدن و تجــارت اســتان
باشــد .صالحــی یــادآور شــد :دو ســوم گنــدم
اســتان کردســتان بــه اســتانهای دیگــر صــادر
میشــود و آنهــا متایــل باالیــی بــرای تهیــه
ایــن گنــدم دارنــد بنابرایــن منیتــوان گفــت
کیفیــت گنــدم اســتان پاییــن اســت و نبایــد
برنــد تولیــد گنــدم اســتان را بــا دســت خــود
خــراب کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یــک زنجیــره مرتبــط بــا
هــم در تولیــد نــان بــا کیفیــت بایــد متصــل و
هامهنــگ باشــند اضافــه کــرد :اســتفاده از بــذر
گواهــی شــده ،محلــول پاشــی کــود ،مبــارزه با
علــف هــرز و ســن و مکانیزاســیون در حــوزه
تولیــد تاثیــر مهمــی بــر افزایــش کیفیــت گنــدم
دارد.
صالحــی اظهــار داشــت :در حــوزه
کارخانجــات آرد ســازی هــم بایــد دوران
قرنطینــه گنــدم خریــداری شــده رعایــت شــده
ســپس تبدیــل بــه آرد شــود .او افــزود :در بخش
نانواییهــا هــم رعایــت اســتانداردی همچــون
الــک کــردن آرد ،وجــود اتــاق تخمیــر ،حضــور
کارفرمــا ،اســتفاده از مــواد افزودنــی مجــاز و
آرد متناســب بــا نــوع پخــت ،بهــره گیــری از
نیــروی انســانی ماهــر و دارای گواهــی مهــارت
از جملــه امــور مهــم در رســیدن بــه نانــی بــا
کیفیــت تاثیــر دارد.
 گندم کردستان مشکل کیفیت ندارد
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان کردســتان هــم گنــدم
تولیــدی در اســتان را بویــژه در ســه ســال
اخیــر بــا کیفیــت بــاال دانســت و گفــت:
گنــدم اســتان مشــکلی از نظــر کیفیــت نــدارد
بــا توجــه بــه اینکــه در چنــد ســال اخیــر هــم
برنامههایــی بــرای ارتقــای کیفیــت گنــدم
تولیــدی اجــرا شــد .صالــح احمــدی یــادآور

شــد :پیشــر از رقــم رسداری اســتفاده میشــد
کــه میــزان گلوتــن و پروتئیــن پاینــری داشــت
امــا در برنامههــای اصالحــی از ارقــام ،بــاران،
هشــرود ،اوحــدی ،صــدرا و هــا اســتفاده
میشــود کــه درصــد پروتئیــن و گلوتــن
باالیــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۷۰درصــد گنــدم دیــم
تولیــدی اســتان امســال از ارقــام جدیــد
بــوده اســت و ایــن رقمهــا کامــا در اختیــار
کشــاورزان قــرار داشــته اســت افــزود :اســتفاده
از کــود اوره کــه در افزایــش کیفیــت گنــدم موثر
اســت نســبت بــه ســه ســال قبــل در اســتان
افزایــش یافتــه اســت .احمــدی اضافــه کــرد:
ســال گذشــته  ۶۸هــزار تــن و امســال هــم ۷۲
هــزار تُــن کــود اوره در میــان کشــاورزان توزیــع
شــد کــه در بهــار امســال  ۱۱۰هــزار هکتــار
ســطح زیــر کشــت محلــول پاشــی کودهــای
اوره صــورت گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از مــوارد موثــر
در کیفیــت آرد و در نتیجــه کیفیــت نــان ،اظهــار
داشــت :گنــدم خریــداری شــده بایــد  ۶مــاه
در ســیلوها مبانــد و ســپس بــرای تولیــد آرد
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد امــا بعضــا مشــاهده
میشــود قبــل از ایــن وقفــه گنــدم تبدیــل
بــه آرد میشــود و بــرای افزایــش کیفیــت از
گندمهــای وارداتــی و ترکیــب آن بــا گنــدم
اســتان اســتفاده میشــود .جامعرتیــن ســخن
را در ایــن گــزارش مدیــر کل رشکــت غلــه و
خدمــات بازرگانــی کردســتان بیــان کــرد کــه
خواســتار تشــکیل کمیتـهای شــد کــه ســهم هر
بخــش در میــزان کیفیــت نــان تولیــدی اســتان
را تعییــن کنــد.
اینطــور کــه پیــدا اســت هــر بخشــی بــا تربئــه
کامــل خــود بخــش دیگــر را مســوول کیفیــت
نــان میدانــد امــا مطمئنــا هــر بخــش کــم
یــا بیــش تاثیراتــی بــر روی کیفیــت نــان دارد.
حــال کــه دولــت بــه تولیــد گنــدم و نــان
یارانــه میدهــد و بــه یــاری بخشهــای
مختلــف ایــن فرآینــد تــا رســیدن بــه دســت
مرصفکننــده مــی پــردازد بنابرایــن انتظــار
م ـیرود تــا تنــور گــرم اســت کمیت ـهای بــرای
نظــارت بــر کل فرآینــد و بــه صــورت یکپارچــه،
تشــکیل دهــد تــا مشــکل کیفیــت نــان بــرای
همیشــه از یــک مرجــع حــل شــده و نان کســی
هــم آجــر نشــود.
 دو قــرص نــان اگــر از گنــدم اســت و گــر
از جــو
دو تای جامه گر از کهنه است و گر از نو
چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع
که کس نگوید از این جای خیز و آنجا رو
همــه بخشهــای مرتبــط بــا تولیــد نــان اگــر
وظایــف خــود را بــه درســتی رعایــت میکردند
نیــازی بــه تشــکیل چنیــن کمیت ـهای نبــود کــه
بــه آنهــا بگویــد از ایــن جــا خیــز و آنجــا رو.
شــاید هــم عــدهای در ایــن فرآینــد تولیــد ،کنــج
عبــادت بــرای نــان گرفتهانــد بــه جــای نــان از
بــرای کنــج عبــادت ،کــه نــان مــا کــم کیفیــت
شــده اســت.

سنندج میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی
دبیـر هیـات کشـتی اسـتان کردسـتان گفـت:
مسـابقات انتخابـی تیـم ملی نوجوان کشـتی
فرنگـی کشـور هفدهـم اردیبهشـت ماه سـال
 ۱۴۰۰بـه میزبانـی شـهر سـنندج برگـزار
خواهـد شـد .هـادی سـجادیپناه اظهـار
کـرد :قبل از شـیوع ویروس کرونا اسـتقبال و
گرایـش بسـیار زیادی به کشـتی در کردسـتان
وجـود داشـت تا جایی که سـالنهای کشـتی
کاملا مملـو از ورزشـکاران و عالقهمنـدان
بـه کشـتی بـود امـا بـا شـیوع ویـروس کرونـا
کشـتی نیـز ماننـد سـایر ورزشهـا دچـار
رکـود زیـادی شـد .وی افـزود :در اوایـل
شـیوع ویـروس کرونـا واقعـا هیـچ کسـی
منیتوانسـت فعالیـت کنـد و خانوادههـا نیـز
بـه خاطـر ترسـی کـه از این بیماری داشـتند
حـارض نبودنـد فرزندانشـان را بـرای ادامـه
متریـن بفرسـتند در نتیجـه وقفـهای چند ماهه
در ایـن ورزش اتفـاق افتـاد تـا اینکـه مقداری
عادیانـگاری در ایـن بیماری اتفـاق افتـاد و
سـالنها به صورت نصـف و کمتر فعالیـت

میکردنـد و بیشتر مترینهـا را نیـز در فضای
بـاز انجـام میدادنـد.
سـجادیپناه بیـان کـرد :قبـل از دوران شـیوع
ویـروس کرونـا بـه کمـک معاونـت تربیـت
بدنـی آمـوزش و پـرورش اسـتان در قالـب
تفاهمنامـهای اسـتعدادیابی رشوع شـد .بـه
گفتـه وی ،در مسـابقات قهرمانـی کشـور
خردسـاالن و نونهـاالن مـا موفـق بـه کسـب
دو مـدال برنـز توسـط آقایـان مازیـار رشیفی
و امیـر حسـینپناهی شـدیم .سـجادیپناه
در زمینـه مشـکالت و دغدغههـای موجـود
در کشـتی اسـتان گفـت :نبـود اسـپانرس و
حامیـت مالـی بزرگرتیـن دغدغـه هیاتهای
ورزشـی اسـتان و نیـز هیات کشـتی اسـت و
هامنطـور کـه پیداسـت ورزش بـا رسنوشـت
و آینـده جوانـان ارتبـاط مسـتقیم دارد لـذا
رسمایهگـذاری مالـی و حامیـت مالـی از
ورزش جـزء رضوریـات یـک جامعـه سـامل
اسـت کـه امیدواریـم مسـوولین امـر بـه ایـن
مسـاله اهتمام بیشتری داشـته باشـند.

دبیـر هیـات کشـتی کردسـتان ادامـه داد:
ویـروس کرونـا هـم یکـی از دغدغههـای
اساسـی اسـت کـه مزیـد بـر علـت شـده و
جامعـه ورزش را تحت تاثیر قرار داده اسـت.
سـجادیپناه در زمینـه برنامههـای آینـده
هیات کشـتی اسـتان اظهـار کـرد :برنامههای
فراوانـی بـرای آینـده کشـتی اسـتان داریم که
مهمتریـن آن طـرح تحـول بنیادیـن کشـتی
اسـت کـه فدارسـیون کشـتی آن را تنظیـم
کـرده و هیـات کشـتی اسـتان نیـز بـه تبـع آن
برنامـه هشـت سـالهای فراهـم کـرده کـه متام
جنبههـای مدیریتـی ،فنـی و اسـتعدادیابی
در آن گنجانـده شـده و نـگاه املپیکـی و
آسـیایی در ایـن برنامـه لحـاظ شـده اسـت.
وی افـزود :از دیگـر برنامههای هیات کشـتی
اسـتان کـه در سـفر اخیـر رئیـس فدارسـیون
کشـتی بـه اسـتان کردسـتان مصـوب شـده
اسـت ،افزایـش زیربنـای خانه کشـتی اسـتان
از سـمت ضلـع غربـی اسـت تا ورزشـکاران
بتواننـد در فضـای بزرگتری بـه فعالیـت و

متریـن بپردازنـد .وی ادامـه داد :همچنیـن
بـر اسـاس تفاهمنامـه بـا آمـوزش و پـرورش
قـرار اسـت زیـر نظـر هیـات کشـتی اسـتان
معلمهـای تربیـت بدنـی آمـوزش ببیننـد و در
مـدارس بر اسـاس متد روز ،ورزش کشـتی را
بـه دانشآموزان آمـوزش داده و اسـتعدادهای
برتـر را جـذب کشـتی اسـتان کننـد.
سـجادیپناه در ادامـه ترصیـح کرد :سـاخت
سـالن کشـتی در ناحیه منفصل شـهری نایرس
سـنندج بـا همـکاری سـتاد اجرایـی فرمـان
حضرت امـام از برنامههـای هیـات کشـتی
اسـتان اسـت کـه انجـام خواهد شـد.
وی در پایـان گفـت :مسـابقات انتخابـی
تیـم ملـی نوجـوان کشـتی فرنگـی کشـور
هفدهم اردیبهشـت ماه سـال  ۱۴۰۰بـه
میزبانـی شـهر سـنندج و در ورزشـگاه ۲۲
گـوالن برگـزار خواهـد شـد کـه کارهـای
نهایـی آن انجام شـده ضمن اینکـه اردوی تیم
ملـی کشـتی ناشـنوایان کشـور نیـز اوایـل ماه
جـاری در شـهر سـنندج برگـزار شـد.

ســکرتێری گشــتی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی
نەتەوەیــی ئێــران وتــی :ئێــران و واڵتانیــری دژی
تیروریســم ئیــزن نــادەن جارێکیــر تیرۆریســم لــە
ناوچەکــە زینــدوو بێتــەوە.
عەلــی شــەمخانی لــە وتووێــژ لــە گــەڵ فــواد
حســێن ،وەزیــری دەرەوەی عێــراق ،وێــڕای
ئامــاژە بــە جوواڵنەوەکانــی ئــەم دواییانــەی
ئەمریــکا لــە عێــراق ،بەڕێوەنەچوونــی یاســای
پەســندکراوی ئــەم واڵتــە ســەبارەت بــە
دەرکردنــی هێــزە ئەمریکییــەکان لــە عێراقــی
هــۆکاری ســاز بوونــی قەیــران و کێشــە لــە
ناوچەکــە زانــی.
شــەمخانی لــەم دیــدارەدا داکۆکــی کــردە ســەر
هــاوکاری واڵتانــی ناوچــە بــۆ کــەم کردنــەوەی
کێشــە و قەیرانــەکان و وتیشــی :ئاســایش و
هێمنایەتــی ئەمــڕۆی عێــراق ئاکامــی تێکۆشــانی
هێــزە چەکــدارەکان و ئــاوەزی بەرپرســانی

دەوڵــەت و هەروەهــا خۆڕاگــری گرووپەکانــی
خەڵکــە و دەبــێ بپارێزرێــت.
ســکرتێری گشــتی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی
نەتەوەیــی ئێــران وێــڕای ئامــاژە بــە هەوڵەکانــی
ئەمریــکا بــۆ پــەرەدان بــە چاالکــی داعــش لــە
ناوچەکــە ،ڕوونــی کــردەوە :ئێــران و واڵتنیــری
دژی تیروریســم ئیــزن نــادەن دیســانەوە
تیروریســم لــە ناوچەکــە زینــدوو بێتــەوە.
ناوبــراو باســی خەڵکــی یەمەنــی کــرد و
ئامادەیــی واڵتــی ئێرانــی بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە
شــەڕی چــوار ســاڵە لــەم واڵتــە ڕاگەانــد.
لــەم دیــدارەدا فــواد حســێنیش وتــی :ئاســایش
و هێمنایەتــی ژێرخانــی گەشــەی ئابــووری و
خــۆش بژێوییــە و بــۆ واڵتێکــی وەکــوو عێــراق
کــە ســااڵنێکە بــەرەوڕووی تیرۆریســم و ئاڵــۆزی
بۆتــەوە ،دابیــن کردنــی ئاســایش یەکەمایەتــی
دێتــە ئەژمــار.

لــە کێبڕکێیەکی ئۆنالین؛

درەوشانەوەی مێرمنداڵێکی کوردستانی لە یاری شەترەنج لە ئاستی
ئێران

یاریزانێکــی مێرمنداڵــی کوردســتانی بە
شکســت دانــی ڕکابەرەکانــی توانــی
پلــەی دووهەمــی پاڵەوانێتــی کێبڕکێــی
ئێــران لــە ئاســتی تەمەنــی ژێــر هەشــت
ســااڵن وەدەســت بهێنێــت.
ئایهــان ڕەهبــەر ،یاریزانــی شــەترەنجی
داهاتــووداری کوردســتانی لــە کێبڕکێیە
ئۆنالینەکانــی ئێــران پلــەی دووهەمــی
ئاســتی تەمەنــی ژێــر هەشــت ســااڵنی
وەدەســت هێنــا.
ئــەو یاریزانــە کوردســتانەییە بــە
دەســت خســتنی ئــەو پلەیــە لەالیــەن
فیدراســیۆنەوە بــۆ ئــوردووی هەڵبــژاردەی
نەتەوەیــی بانگهێشــت کــرا.
شــیاوی باســە ،ئــەو کێبڕکێیانــە بــە ئامــادە بوونــی

 171کــەس لــە سەرتاســەری ئێــران بــە شــێوازی
سویســی بەڕێــوە چــوو و قۆناغــی کۆتایــی بــە
بەشــداری  16یاریــزان بــە شــێوەی دەورەیــی
بەڕێــوە چــوو.

ڕاپۆرتــی تایبەتی مێهر؛

فەرهەنگی جوانی یارمەتیدانی هەژاران وەک نەریتێکی ئێرانی و
ئیسالمی
خەڵکــی ئێــران و بــە تایبــەت کوردســتان
فەرهەنگێکــی کــۆن و مێژینەیــان هەیــە و ئــەوەش
یارمەتــی دان بــە یەکــر و هــاوکاری بــووە.
ڕوانینێــک بــۆ کۆمەڵــگا رۆژاوایــی و
ڕۆژهەاڵتییــەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات کــە
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی هەمــوو کات مەیلیــان
بــەرەو کۆخــوازی و کۆبوونــەوە بــووە بــەاڵم
کۆمەڵــگای ڕۆژاوایــی تاکخــواز بــوون بۆیــە بــە
گشــتی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
بــە شــێوەی نەریتــی و پێکــەوە لــە کۆمەڵــە
جۆراوجۆرەکانــدا دەژیــن.
هــەروەک دەزانیــن درێــژەی ژیــان لــە نێــو
کۆمەڵــگا و لــە پەنــای خەڵکانیــر پێویســتی بــە
جۆرێــک هاودەنگــی و یەکگرتووییــە .خەڵکــی
ئێــران و بــە تایبــەت کوردســتان بــە پێــی نەریتــی
پێشــینیان و بــە مەبەســتی درێــژەدان بــە پێــڕەوی
لــە داب و نەریتــی موســوملانەکان هەمــوو کات
هــاوکاری و یارمەتــی دان بــە یەکرتیــان وەک
شــتێکی پێویســت لــە بەرچــاو گرتــووە.
ڕووداوە جۆراوجــۆرەکان نیشــاندەری ئــەوەن
خەڵــک هێشــتا نەریتــی یارمەتییــان پاراســتووە
بەڵگــە مێژووییــەکان نیشــاندەری ئــەوەن کــە
ڕەوتــی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و بەڕێــوە بردنــی ژیان
لــە هەمــوو بوارەکانــی ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و
تەنانــەت سیاسیشــدا بــە یارمەتــی خەڵــک لــە نێــو
فەرهەنگــی ئێرانــدا شــتێکی بنەمایــی و قووڵــە.
ڕووداوە جۆراوجــۆرەکان لــە ئێــران ئــەوەی
ســەملاند خەڵکــی ئــەم واڵتــە هێشــتا ئــەو

نەریتەیــان پاراســتووە و تــا ئێســتاش تاکخــوازی
ڕۆژاواییەکانیــان پەســند نەکــردووە.
کوردســتان لــەو شــوێنانەیە کــە گرینگــی زۆریــان
داوەتــە یارمەتــی دان بــە هــەژاران بــە تایبــەت
خەڵکــی دەوڵەمەنــد و دەستڕۆشــتوو بــە باشــی
لــە تەنگانــە و بۆنەکانــدا یارمەتیــدەری خەڵکــی
هــەژار بــوون و بــە شــێوەیەک پێکــەوە دەژیــان
کــە کــەس جیاوازییــەک لــە نێوانیانــدا هەســت
نــەکات و کەســیان بــە هــۆی داهاتــی کــەم و
نەبوونییــەوە تــەرا و تــاک نەمێنێتــەوە.
یارمەتییەکان لە نەورۆز زیاتر دەکاتەوە
ئەمســاڵ بــە هــۆی تەشــەنەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا و
دۆخــی نالەبــاری ئابــووری ،خەڵــک بــەو شــێوەی
کــە توانیبێتیــان هەژارانیــان لــە بیــر نەکــردووە و
یارمەتیدەریــان بــوون.
ئێســتاش گەورەتریــن جێژنــی ئێرانییــەکان و
کوردســتانییەکان واتــا جێژنــی ســەری ســاڵی
نــوێ و نــەورۆز بەڕێوەیــە .ســەرەڕای دۆخــی
نالەبــاری ئابــووری ،خەڵــک دیســانەوە دەســتیان
بــە یارمەتــی دان کــردووە و هــەوڵ ئــەدەن ئــەم
جێژنــە بــۆ هەمــوو بنەماڵــەکان لــە هەمــوو چیــن
و توێــژەکان ببێتــە جێژنــی خۆشــی و شــادی.
ئەمســاڵ کۆرۆنــا و بێــکاری زیاتــری خەڵــک،
پێویســتی یارمەتییــەکان زۆرتــر دەکاتــەوە .بۆیــە
دەبینیــن ئــەم ڕۆژانــە و لــە نزیکــی ســاڵی نوێــدا
خەڵکــی کوردســتان دیســانەوە هاتونەتــە هانــای
هەژارانــەوە و یارمەتیــدان بــە خەڵــک دەســتی پــێ
کردۆتــەوە.

