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افزایش افسارگسیخته 
اجاره بها در سقز

آنومـی  یـک  مثـل  روزهـا  ایـن  کـه  مسـائلی  از  یکـی 

بـرای  جـدی  هـای  دغدغـه  اجتامعـی،  اقتصـادی- 

ایجـاد  ماننـد سـقز  هایـی  در شهرسـتان  هـا  خانـواده 

منونـده، افزایـش افسارگسـیخته اجـاره مسـکن اسـت.

بـا  گفتگـو  گرفتـه،  صـورت  هـای  بررسـی  براسـاس 

افزایـش  شـهروندان و رصـد شـبکه هـای اجتامعـی، 

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، 

بـه  پاسـخگویی  بـرای  بـازار رسـمی مسـکن  ناتوانـی 

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 ۲ هفتـه اسـت کـه در بلـوار انقـاب و شـهرک 

مـورد  تاکنـون  امـا  گـردم  مـی  خانـه  دنبـال  دانشـگاه 

خاصـی را پیـدا نکـرده ام و بـه هـر جایـی کـه رس مـی 

زنیـد پیـدا کـردن خانـه دغدغه اصلی مسـتاجرین شـده 

. ست ا

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 ۵۰ درصدی اجاره ها

شـهروند دیگـری هم به اجاره نشـینی خـود در آپارمتان 

هـای قـوخ اشـاره و گفـت: سـال گذشـته ۶ میلیـون 

ودیعـه و ماهیانـه ۵۰۰ هـزار تومـان اجـاره مـی دادم که 

امسـال میـزان ودیعـه ۸ میلیـون و اجـاره ماهیانـه را بـه 

۸۰۰ هـزار تومـان تعییـن کـرده انـد کـه افزایشـی بـاالی 

۵۰ درصـد 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 ۱۱۰ مرتی 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 ۵۰۰ هـزار  تومان اسـت، 

مدیـر آن کانـال تلگرامـی گفته اسـت اگر میـزان واقعی 

را بنویسـیم چـون قیمـت باالسـت فرماندار و دادسـتان 

گیـر مـی دهنـد، لذا کمـرت می نویسـم مشـرتی پیدا می 

شود.

امیـر گفـت: ایـن رویـه اخاقـی نیسـت و از صاحـب 

خانـه هـا درخواسـت داریم کـه واقعیـت را ببیننـد و از 

ایجـاد مشـکل و اعـامل فشـار بـر مسـتاجر خـودداری 

کنند. 

روند افزایش قیمت ها

 ۹۷ سـال  دوم  نیمـه  از  دهـد  مـی  نشـان  هـا  بررسـی 

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 ۹۸ ادامه 

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 اماک شـایان در شـهرک 

افزایـش  اصلـی  ریشـه ی  اسـت:  معتقـد  دانشـگاه 

تـورم  ماننـد  عواملـی  در  می تـوان  را  مسـکن  قیمـت 

کلـی بـازار، افزایـش قیمـت مصالح سـاختامنی، رشـد 

مسـکن  دنبالـه روی  و  مـوازی  بازارهـای  در  قیمـت 

مسـکن  بـازار  سـاختار  قیمت هـا،  عمومـی  سـطح  از 

)به طـور مثـال: عـدم تقـارن اطاعـات، زمان بـر بـودن 

ساخت وسـاز(، کاهـش عرضـه ی واحدهـای کوچـک  

مـرتاژ، افزایـش هزینه هـای تولیـد، نقش عوامـل روانی 

بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام)ره( کـه توامننـدی و ایجـاد فرصت هـای شـغلی در مناطـق محـروم و کـم برخـوردار کشـور را در دسـتور کار خود قـرار داده اسـت، امسـال ورودی جدی داشـته به حـوزه اشـتغال زایی کولربان سـه اسـتان مرزی 

کردسـتان، کرمانشـاه و آذربایجـان غربـی و قـرار اسـت تـا پایـان امسـال ۱۱ هـزار شـغل را بـرای ایـن کولربان بـه بهره برداری برسـاند. هر چنـد آمار دقیـق، قطعی و متقنـی از تعداد کولـربان در ایـران موجود نیسـت اما آمارهـای غیررسـمی از فعالیت ۸۰ 

تـا ۱۷۰ هـزار کولـرب در مرزهـای غربـی کشـور حکایـت دارد. همچنیـن اگـر کولـربی در سـال های نـه چنـدان دور تنهـا مختص مـردان بود اما شـواهد نشـان می دهد که امـروزه زنـان زیادی بـه ناچـار رزق و روزی خـود را از ...

ویژه کردستان

فردین مصطفایی

بـا گـذری کوتـاه در برخـی محلـه هـای نواحـی منفصـل شـهری، صحنه هـای 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 گوشـه ای از مشـکات را از زبان 

بومیـان آن انعـکاس دهـد. بـه اینجـا کـه وارد می شـوید، منی دانیـد آیـا پا به یک نقطه شـهری گذاشـته ایـد و یا در یـک نقطه روسـتایی وارد شـده اید! 
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»نایسر« سنندج در گرداب بی توجهی مسئولین استانی و شهری

ادامه در صفحه 2

ــهرک  ــت ش ــل رشک مدیرعام

ــا  ــتان ب ــی کردس ــای صنعت ه

ــرح  ــه ۴۵۰ ط ــه اینک ــاره ب اش

صنعتــی  شــهرک های  در 

اســتان درحــال اجــرا اســت، 

ــده ۵۰  ــا ۲ ســال آین گفــت: ت

بــه  طرح هــا  ایــن  درصــد 

می رســد. بهره بــرداری 

ــد  ــوان، احم ــزارش ج ــه گ ب

خرسوی در دیــدار صنعتگران 

ــای  ــهرک ه ــان ش و کارآفرین

صنعتــی کردســتان بــا مناینــده ولــی فقیــه در این 

اســتان اظهار داشــت: کردســتان از مواهــب 

طبیعــی فراوانــی برخــوردار بــوده و بعــد از 

ــادی از زیرســاخت های  انقــاب هــم بخــش زی

ــت. ــده اس ــاد ش ــد در آن ایج ــوزه تولی ح

وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه صنایــع کوچــک 

ــتعدادهای  ــا و اس ــدی از توامنندی ه ــا بهره من ب

موجــود در اســتان محقــق می شــود، اضافــه 

ــی  ــهرک های صنعت ــاد ش ــه ایج ــرد: ۳۰ مصوب ک

در کردســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 

ــتان  ــهرک در ۱۰ شهرس ــی ۲۰ ش ــون اراض تاکن

ــت. ــذاری اس ــاده واگ ــذار و آم ــتان واگ اس

مدیرعامــل رشکــت شــهرک هــای صنعتــی 

کردســتان افــزود: از ســال ۷۱ تاکنــون یــک 

در  بــا رسمایه گــذاران  قــرارداد   ۲۵۰ و  هــزار 

ــه  ــده ک ــد ش ــتان منعق ــی اس ــهرک های صنعت ش

ــر  ــال اخی ــه س ــه س ــوط ب ــرارداد آن مرب ۴۴۰ ق

ــت. اس

ــرح  ــون۴۵۰ ط ــم اکن ــد: ه ــادآور ش ــرسوی ی خ

ــی اســتان در حــال اجــرا  در شــهرک های صنعت

ــا  ــد آنه ــده ۵۰ درص ــال آین ــا ۲ س ــه ت ــت ک اس

ــش  ــق و جه ــاهد رون ــد ش ــرداری برس ــه بهره ب ب

ــود. ــم ب ــد خواهی ــوزه تولی ــی در ح مطلوب

 وی بــا اعــام اینکــه ۸۰۵ واحــد در شــهرک های 

صنعتــی اســتان تاکنــون بــه بهره بــرداری رســیده 

ــا  ــن واحده ــتغال ای ــزان اش ــت: می ــت، گف اس

بیــش از ۱۲ هــزار نفــر اســت.

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

آغاز اجرای طرح استقبال از بهار در سنندج/ممنوعیت برپایی چادر در پارک ها

شهرک های صنعتی کردستان ۴۵۰ طرح در حال اجرا دارد

ــوزش و  ــی آم ــی و پرورش ــاون فرهنگ مع

پــرورش کردســتان بــا اشــاره بــه آغــاز 

اردوی مجــازی راهیــان نــور از ۱۵ بهمــن 

در اســتان گفــت: درحــال حــارض ۱۳ 

هــزار و ۳۰۰ دانش آمــوز دخــرت و پــرس 

اســتان در ایــن اردوی مجــازی حضــور 

اظهــار  نریامنــی  حجت اللــه  دارنــد. 

نــور  راهیــان  مجــازی  اردوی  داشــت: 

آغــاز شــده و  اســتان  در  بهمــن  از ۱۵ 

ــه  ــوز ب ــزار و ۳۰۰ دانش آم ــون ۱۳ ه تاکن

ــر روز  ــده و ه ــال درآم ــن کان ــت ای عضوی

طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده از طریــق 

ــق  ــازی از مناطظ ــارت مج ــال زی ــن کان ای

عملیاتــی دارنــد.

مجــازی  اردوی  ایــن  در  افــزود:  وی 

ترویــج  زمینــه  در  عمومــی  بحث هــای 

معرفــی  شــهادت،  و  ایثــار  فرهنــگ 

کشــور،  و  اســتان  شــاخص  شــهدای 

از  و  فــداکاری  عملیاتــی،  مناطــق 

دفــاع  دوران  شــهدای  خودگذشــتگی 

قــرار  دانش آمــوزان  اختیــار  در  مقــدس 

می گیــرد. معــاون پرورشــی و فرهنگــی 

اضافــه  کردســتان  پــرورش  و  آمــوزش 

ــق  ــی از طری ــای الکرتونیک ــرد: محتواه ک

ــه  ــال همــراه روایتگــری اســت، ب ــن کان ای

گونــه ای کــه راویــان دفــاع مقــدس در 

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.

در  بهـار  از  اسـتقبال  طـرح  اجـرای  آغـاز   ●
سـنندج/ممنوعیت برپایی چـادر در  پارک های

خربنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حیـدری  لقـامن 

فـارس در سـنندج، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 

نزدیـک شـدن بـه روزهای پایانی سـال امسـال 

نیـز بـه مثابه هرسـال عـاوه بـر ارائـه خدمات 

عمومـی در سـطح شـهر اقداماتی در راسـتای 

خدمـات رسـانی بهینه بـه شـهروندان و ارتقاء 

سـطح رضایت منـدی آنـان در دسـتورکار قرار 

دارد.  حیـدری گفـت: علیرغم شـیوع ویروس 

کرونا سـتاد اسـتقبال از بهار شـهرداری سنندج 

و   شـهروندان  بـه  خدمت رسـانی  منظـور  بـه 

ارتقـاء سـیام و منظـر شـهری زیبـا و نشـاط و 

شـادابی میـان شـهروندان در آسـتانه سـال نـو  

متهیـدات ویـژه ای اندیشـیده اسـت.

● ممنوعیت ها در تعطیالت نوروزی در سنندج 
واسـطه شـیوع  بـه  امسـال  کـرد:  عنـوان  وی 

ویـروس کرونـا اقداماتـی بـرای جلوگیـری از 

عدم شـیوع ایـن ویـروس از جملـه ممنوعیت 

برپایـی چـادر در سـطح پارک هـا و بوسـتان ها 

و خـودداری از اسـکان مسـافر در مکان هـای 

معـاون  گرفـت.  خواهـد  صـورت  اقامتـی 

بیـان  سـنندج   شـهرداری  شـهری  خدمـات 

کـرد: شـهرداری مناطـق و نواحـی در همیـن 

راسـتا باید نسـبت بـه انجام عملیـات گلکاری 

و  میادیـن  بوسـتان ها،  پارک هـا،  سـطح  در 

دریچه هـای  منـودن  سـطح  هـم  رفیوژهـا، 

سـطح شـهر جهـت جلوگیـری از آبگرفتگـی 

و  شستشـو  تعمیـر،  احتاملـی،  خطـرات  و 

آسـفالت  و  لکه گیـری  آبنامهـا،  راه انـدازی 

معابـر و پاکسـازی و سـاماندهی ورودی هـای 

سـطح شـهر اقـدام مناینـد.  حیـدری افـزود: 

رفـع نواقـص متـام مبلـامن پارکـی و وسـایل 

بهداشـتی،  رسویس هـای  و  کـودکان  بـازی 

پاکسـازی پایه پل هـا و عائم ترافیکـی و دیوار 

معابـر اصلـی و عـدم صـدور مجـوز حفـاری 

نصـب  ممنوعیـت  موثـر جهـت  اقدامـات  و 

چـادر در پارک هـای 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 

السـتیک  جمـع آوری  پاسـتیکی،  فرسـوده 

و  سـاخت  از  جلوگیـری  اشـتعال زا،  مـواد  و 

جمـع آوری  بـر  نظـارت  غیرمجـاز،  سـازهای 

زبالـه به ویـژه در نواحـی منفصـل، رنگ آمیزی 

سـاختامنی  نخاله هـای  برداشـت  جـداول، 

اسـت.  معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 

سـنندج خاطرنشـان کـرد: انجام عملیات سـم 

هفـت سـین  برپایـی سـفره  زمسـتانه،  پاشـی 

میایـدن  نورپـردازی  نـوروزی و  و املان هـای 

بنـدی  آذیـن  شـهر،  ورودی هـای  و  اصلـی 

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 

پـارک  محوطـه  نظافـت  کرونایـی،  رشایـط 

سـوار و رسویس هـای بهداشـتی، رنـگ آمیزی 

از  پـارک سـوار  و  ترمینـال  جـداول محوطـه 

دیگـر اقدامـات انجـام شـده اسـت.

● راه اندازی کارخانه آسفالت 
وی اضافـه کـرد: سـازمان عمـران و بازآفرینـی 

شـهری نیز نسـبت بـه آمادگـی و برقـراری متام 

جایگاه هـای cng در ایـام تعطیـل، خـط کشـی 

معابـر ورودی سـطح شـهر، برداشـت لکه های 

معابر سطح شـهر و راه اندازی کارخانه آسفالت 

اقـدام خواهـد  نیـاز  و توزیـع آسـفالت مـورد 

کـرد.  حیـدری بیـان کـرد: اصـاح شـربنگ و 

نوشـته های تابلوهـا، اصـاح تابلوهـا و نصب 

تابلـو بـر پایه های فاقـد تابلو، نصـب تابلوهای 

عائـم  پایه هـای  آمیـزی  رنـگ  جهت یـاب، 

ترافیکـی، احیاء و ترمیم رسعت گیرهای 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 

حـوزه  در  محوطـه  جـداول  رنگ آمیـزی  و 

جهـت  الزم  نظـارت  و  کنـرتل  و  آرامسـتان ها 

جلوگیـری از خـاک و نخالـه اشـاره منـود.

شـب  در  سـنندج  شـهرداری  متهیـدات   ●
سـوری  چهارشـنبه 

آتش نشـانان  اسـتقرار  و  آمادگـی  افـزود:  وی 

در شـب های چهارشـنبه سـوری و شـب عیـد 

و آمـاده بـاش پرسـنل و آمادگـی ایسـتگاه ها و 

ماشـین آالت جهـت امدادرسـانی در ایـام عید 

از دیگـر اقدامـات ایـن شـهرداری در راسـتای 

اجـرای طـرح اسـتقبال از بهـار اسـت. 

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری سـنندج 

و  کارکنـان  تـاش  بـا  کـرد:  امیـدواری  ابـراز 

شـهرداری  زحمتکـش  و  خـدوم  کارگـران 

بتوانیـم سـطح شـهر را برای فرا رسـیدن سـال 

نـو آراسـته و زیباتـر مناییـم. 

ــرده و معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کردستان: ــت ک ــی صحب ــاط یادمان ــورد نق م

ــر  ــده و ب ــرداری ش ــا تصویرب ــام این ه مت

ــال بارگــذاری شــده اســت. وی  روی کان

یــادآور شــد: اردوی مجــازی راهیــان نــور 

ــه ای طراحــی شــده  ــه گون ــوزی ب دانش آم

کــه رشکت کننــدگان احســاس می کننــد 

هامنــد ســال های گذشــته در آن مــکان 

دفــاع  دوران  آثــار  بــا  و  دارد  حضــور 

ــنا  ــی آش ــق یادمان ــاط و مناط ــدس، نق مق

می شــوند. وی افــزود: امســال شــیوع 

ویــروس کرونــا مانــع ســفرحقیقی بــه 

مناطــق عملیاتــی هشــت ســال دفــاع 

مقــدس و حضــور فیزیکــی دانش آمــوزان 

ــکاری  ــا ابت ــا ب ــده ام ــق ش ــن مناط در ای

ــب  ــوزان درقال ــزام دانش آم ــرت اع ــو بس ن

راهیــان نــور بــا مشــارکت ســپاه وآمــوزش 

ــی  ــرورش فراهــم شــده اســت. نریامن و پ

راهیــان  کانــال  راســتا  درایــن  گفــت: 

نــور دانش آمــوزان اســتان کردســتان در 

https://shad.ir/ــه آدرس ــاد ب ــبکه ش ش

rahyannoorkurd ایجــاد شــده و دانــش 

ــا  ــطه اول و دوم  ب ــع متوس ــوزان مقط آم

ــال، ســفر مجــازی  ــن کان ــت در ای عضوی

ــد. ــی دارن ــق عملیات ــه مناط ب

اردوی مجــازی راهیــان نــور دانش آمــوزی 

از ۱۵ بهمــن امســال آغــاز شــده و تــا ۳۱ 

فروردیــن ســال ۱۴۰۰ ادامــه دارد.
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روایت یک شاهد عینی از جنایات کومله در کردستان
زنان کولبر صاحب 

شغل می شوند 

امــام)ره(  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  برکــت  بنیــاد 

شــغلی  فرصت هــای  ایجــاد  و  توامننــدی  کــه 

در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار کشــور را 

در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، امســال 

اشــتغال زایی  بــه حــوزه  داشــته  ورودی جــدی 

ــاه  ــتان، کرمانش ــرزی کردس ــتان م ــه اس ــربان س کول

پایــان  تــا  آذربایجــان غربــی و قــرار اســت  و 

امســال ۱۱ هــزار شــغل را بــرای ایــن کولــربان بــه 

برســاند. بهره بــرداری 

ــی از تعــداد  ــق، قطعــی و متقن ــار دقی ــد آم هــر چن

ــای  ــا آماره ــت ام ــود نیس ــران موج ــربان در ای کول

غیررســمی از فعالیــت ۸۰ تــا ۱۷۰ هــزار کولــرب در 

ــن  ــت دارد. همچنی ــور حکای ــی کش ــای غرب مرزه

ــا  ــدان دور تنه ــه چن ــال های ن ــربی در س ــر کول اگ

ــد  ــان می ده ــواهد نش ــا ش ــود ام ــردان ب ــص م مخت

ــه ناچــار رزق و روزی  ــادی ب ــان زی کــه امــروزه زن

خــود را از ایــن راه تحصیــل می کننــد و پــا بــه 

پــای مــردان، ســاعت ها پیــاده روی طاقت فرســا 

همــراه بــا مخاطــرات فــراوان را در ارتفاعــات 

صعب العبــور بــه جــان می خرنــد. زنانــی کــه 

چهره هــای  بــا  و  ناشــناس  شــکل  بــه  اغلــب 

ــتند.  ــربی هس ــل کول ــار معض ــیده، گرفت پوش

رفــع  از  اخیــر  در ســال های  کــه  بــا وجــودی 

معضــل کولــربی و ســاماندهی کولــربان زیــاد 

و  وعیــد  و  وعــده  و  آمــده  میــان  بــه  ســخن 

ــل،  ــا در عم ــده، ام ــه ش ــف ارائ ــای مختل طرح ه

اصولــی  راه کاری  و  نیفتــاده  خاصــی  اتفــاق 

اســت.  نشــده  عملیاتــی  و  اندیشــیده 

ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــاد برکت س ــن میان، بنی در ای

امــام کــه توامننــدی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی 

در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار کشــور را 

در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، امســال 

اشــتغال زایی  بــه حــوزه  داشــته  ورودی جــدی 

ــاه  ــتان، کرمانش ــرزی کردس ــتان م ــه اس ــربان س کول

و آذربایجــان غربــی و قــرار اســت تــا پایــان ســال 

ــه  ــربان ب ــن کول ــرای ای ــغل را ب ــزار ش ۹۹، ۱۱ ه

بهره بــرداری برســاند. 

بنیــاد  ایــن  برکــت،  مدیرعامل بنیــاد  گفتــه  بــه 

کولــرب  زنــان  شناســایی  درصــدد  همچنیــن 

تعــدادی طــرح  امــروز  بــه  تــا  و  برآمــده  نیــز 

ــان  ــن زن ــرای ای ــی را ب ــرد و خانگ ــتغال زایی خ اش

ــت.   ــرده اس ــدازی ک راه ان

ــد:  ــح می ده ــاره توضی ــی در این ب ــین مدن امیرحس

در  کولــرب  زن   ۱۱۰ گذشــته  ماه هــای  طــی 

و  بانــه  رسوآبــاد،  شهرســتان   ۷ روســتاهای 

کامیــاران در اســتان کردســتان و پــاوه، ثــاث 

باباجانی، جوانــرود و روانــرس اســتان کرمانشــاه 

شناســایی شــده اند و تحــت پوشــش فعالیت هــای 

گرفته انــد. برکت قــرار  اشــتغال زایی بنیاد 

ــتغال زایی  ــرح اش ــد: ۱۱۰ ط ــان می کن وی خاطرنش

 ۳۳۰ ایجــاد  زنــان  ایــن  بــرای  اجتامع محــور 

فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم را بــه دنبــال 

خواهــد داشــت. 

بــه  اشــاره  برکت بــا  مدیرعامل بنیــاد 

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــارد ریال ــذاری ۹۹ میلی رسمایه گ

ــروز ۴۹  ــه ام ــا ب ــد: ت ــغل می گوی ــداد ش ــن تع ای

 ۵۴ و  شــده اند  راه انــدازی  اشــتغال زایی  طــرح 

 ۷ و  هســتند  راه انــدازی  رشف  در  دیگــر  طــرح 

ــام و  ــد ثبت ن ــل فرآین ــه تکمی ــز در مرحل ــرح نی ط

معرفــی بــه بانــک عامــل بــرای دریافــت تســهیات 

هســتند.

طــرح   ۱۱۰ متــام  این کــه  بــر  باتاکیــد  مدنــی 

بهره بــرداری  بــه  ســال  پایــان  تــا  اشــتغال زایی 

 ۱۲ می کنــد:  ترصیــح  رســید  خواهنــد  کامــل 

نفــر از زنانــی را کــه تــا بــه امــروز طرح هــای 

اشتغالزایی شــان راه انــدازی شــده اســت، زنــان 

می دهنــد. تشــکیل  خانــوار  رسپرســت 

ــرب در  ــان کول ــاغل زن ــرتین مش ــه وی، بیش ــه گفت ب

ــنگین،  ــبک و س ــرورش دام س ــغلی پ ــته های ش رس

ــی  ــاغل خدمات ــتی و مش ــع دس ــگری، صنای گردش

ــتند. هس

می شــود:  برکت یــادآور  مدیرعامل بنیــاد 

بســیاری از ایــن زنــان متایــل بــه اشــتغال زایی 

همرسان شــان  طریــق  از  و  ندارنــد  مســتقل 

داشــته اند.  را  تســهیات  دریافــت  تقاضــای 

همچنیــن برخــی از آنــان در کارگاه هایــی کــه دیگــر 

کارآفرینــان برکــت راه انــدازی کرده انــد مشــغول 

بــه فعالیــت هســتند.

هــزار طــرح   ۵ ایجــاد  از هدف گــذاری  مدنــی 

ســال  در  کولــربان  بــرای  جدیــد  اشــتغال زایی 

اولویــت  می افزایــد:  و  می دهــد  خــرب  آینــده 

ــتان،  ــرزی کردس ــتان م ــه اس ــا در س ــن طرح ه ای

کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی بــا زنــان کولــرب 

ــود. ــد ب خواه

و  مجــری   ۳۳ فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 

اشــتغال زایی  هــدف  برکت بــا  تســهیل گر بنیاد 

ایــن  می کنــد:  خاطرنشــان  کولــربان  بــرای 

ــتاها  ــربان را در روس ــهیل گران، کول ــان و تس مجری

کردســتان،  اســتان های  ورودی  مبــادی  و 

ــس  ــایی و پ ــی شناس ــان غرب ــاه و آذربایج کرمانش

ــت  ــد ثب ــل فرآین از اهلیت ســنجی، آمــوزش و تکمی

ــل  ــک عام ــه بان ــهیات ب ــت تس ــرای دریاف ــام، ب ن

می کننــد. معرفــی 

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 

نـرخ اجـاره  افزایـش  ایـن مسـاله در  تقاضـا شـده،لذا 

مسـکن نقـش موثـر دارد.

نبود قاعده مشخص برای تعیین اجاره اماک

سـلطانی میـزان تقریبـی افزایش اجاره مسـکن در سـال 

جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته را حـدود ۵۰ درصـد 

سـاخت:  خاطرنشـان  و  منـود  اعـام  بیشـرت  حتـی  و 

بیشـرت  و  نـدارد  قانـون مشـخصی  و  قاعـده  متاسـفانه 

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: اکـر مسـتاجران از اقشـار کـم درآمـد 

جامعـه و طبقـات متوسـط بـه پایین هسـتند که بـا تورم 

امـا  بـوده  بـاالی ۱۰۰ درصـد مواجـه  و گرانـی گاهـاً 

افزایـش درآمـد آنان کمـرت از ۳۰ درصد واقعی اسـت که 

اکـر ایـن درآمدهـا رصف نیازهـای رضوری )خـوراک، 

مـی  درمـان و…  و  دارو  و  بـرق، گاز(  پوشـاک، آب، 

. شود

اجـاره مسـکن تابـع عرضـه و تقاضـا و فرهنـگ جامعه 

ست ا

از جملـه  هـا  قیمـت  تعییـن  در کل  یـادآور شـد:  وی 

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 

و  اجتامعـی  الزامـات  بایـد  دلیـل  همیـن  بـه  بنویسـد 

فرهنگـی را جهـت جلوگیـری از نـرخ هـای نامتعـارف 

تهییـج منود. 

افزایش نامتعارف اجاره ها

سـیدصباح روشـنفکر مدیـر بنـگاه امـاک در شـهرک 

دانشـگاه نیـز بـا ترشیـح رونـد افزایشـی قیمـت اجـاره 

مـی گویـد: افزایـش ها گاهـاً در منـازل تازه سـاخت و 

مجهـز بـه ۱۰۰ درصد هم رسـیده مثاً واحدی که سـال 

گذشـته بـا ۲۰ میلیون ودیعـه و ۶۰۰ هزار تومـان ماهیانه 

امسـال صاحبـان خانـه درخواسـت  اجـاره داده شـده 

ودیعـه ۴۰ میلیـون و اجـاره بـاالی یـک میلیـون تومـان 

را دارنـد.

وی علـت ایـن امـر را تـورم افسـار گسـیخته و کمبـود 

مسـکن اعـام منـود.

صاحـب خانـه هـا تعامـل کننـد/ دولـت چاره اساسـی 

یشد بیند

روشـنفکر اعـامل نظـارت و تعیین رنـج قیمت هـا را تا 

حـدودی مناسـب اعـام 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، 

کنـرتل تـورم و ارائه تسـهیات 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 

آپارمتانـی  واحدهـای  و  مختلـف  مناطـق  در  قیمـت 

شـدند. رسـانه هـای جمعـی شهرسـتان نیز گزارشـات 

متعـددی در مـورد زوایـای افزایـش قیمت اجـاره و بیان 

مطالبـات و مشـکات شـهروندان منعکـس منـوده اند 

کـه واکنـش هایـی از سـوی مسـئوالن بدنبال داشـت.

اجـاره  واکنـش مسـئوالن/ فرمانـدار وعـده سـاماندهی 

داد را  امـالک 

فرمانـدار ویـژه سـقز در دیـدار و نشسـت بـا جمعـی از 

متولیـان بنـگاه هـای زمیـن و ملـک بـا اشـاره بـه رونـد 

مردمـی،  هـای  گایـه  و  مرسـوم  غیـر  و  تصاعـدی 

اندیشـی شـده اسـت. خواسـتار همفکـری و چـاره 

هـا  قیمـت  افزایشـی  رونـد  اینکـه،  بیـان  بـا  کریمیـان 

منطقی نیسـت، عنـوان کـرده: افزایش ۲۰ تـا ۲۵ درصد 

اجـاره خانـه و مغـازه، امـری منطقـی اسـت.

منـازل  و  مغـازه  صاحبـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

مسـکونی بایسـتی جوانـب انصـاف را رعایـت کننـد، 

عنـوان کـرده:  بـه زودی بـا همفکـری اتحادیـه مربوطه 

و پشـتوانه قضایـی و صنعـت، معدن و تجـارت، تدابیر 

کرایـه  آور  رسسـام  افزایـش  از  جلوگیـری  بـرای  الزم 

مغـازه و منـزل اتخـاذ و بـا بنـگاه دارانـی کـه غیـر از 

دسـتورالعمل اقـدام کننـد، برخـورد مـی شـود.

بـا کمـک  بهـا در سـقز،  اجـاره  نـرخ  داده  وی وعـده 

دادسـتان و همکاری اصناف، سـاماندهی خواهد شـد.

در  شـود   تهیـه  اجـاره  قیمـت  رنـج  دادسـتانی/  ورود 

همیـن حال رضاپور دادسـتان شهرسـتان سـقز طی نامه 

ای خطـاب بـه اتحادیـه اماک ضمن اشـاره بـه افزایش 

خواسـتار  سـقز،  در  امـاک  بهـای  اجـاره  نامتعـارف 

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 بهـرت 

اسـت مالکیـن و صاحبان خانه هـا و بنگاه هـای اماک، 

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 امـاک 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 

کننـد. جلوگیـری  هـا  اجـاره  حـد  از  بیـش  افزایـش  از 

افزایش افسارگسیخته 
اجاره بها در سقز

ادامه از صفحه اول

دوالب  روسـتای  مقاومـت  پایـگاه  فرمانـده 

در سـال ۵۹ می گویـد: اسـفندماه سـال ۵۹ 

روسـتای  وارد  کوملـه  گروهـک  اعضـای 

بـه زور ۲۸۷  آن زمـان  دوالب شـدند و در 

هـزار تومـان را از مـردم روسـتا جمـع آوری 

کردنـد و بـا مصادره کامل تکیـه، قرآن ها را از 

بـاالی پشـت بام بـه داخـل گل و خاک پرت 

کردنـد. بـه گـزارش جوان، اسـتان کردسـتان 

همزمـان بـا پیروزی انقـاب اسـامی درگیر 

غائله قومی شـد کـه افـرادی جدایی خواه در 

قالـب گروه هـای ضدانقـاب علیـه انقـاب 

اسـامی مسـلح شده و در خط دشـمنان این 

انقـاب قـرار گرفتند.

آنهـا ابتـدا بـا عنـوان و شـعار دفـاع از مـردم 

از  عـده ای  شـدند  موفـق  کردسـتان  و  کـرد 

جوانـان ایـن منطقه را فریب دهنـد اما بعد از 

اینکـه مـردم با هدف اصلی آنها آشـنا شـدند 

خـط خـود را از ایـن گروه هـا جـدا کردنـد و 

بـه مبـارزه بـا آنهـا پرداختند.

توابع بخـش  از  دوالب  روسـتای 

سیروان شهرسـتان سـنندج در ۴۰ کیلومرتی 

جنـوب شـهر سـنندج یکـی از روسـتاهایی 

مقـر  اسـامی،  انقـاب  اوایـل  در  کـه  بـود 

مـورد  چندیـن  در  و  بـود  کوملـه  گروهـک 

عـده ای از مـردم بی گناه این روسـتا، توسـط 

ایـن گروهـک بـه اسـارت گرفتـه  مـزدوران 

می شـدند و بـه روسـتاهای همجـوار منتقـل 

. ند می شـد

روسـتای دوالب منطقـه ای مابیـن سـنندج و 

کامیـاران بـا کوه هـای مرتفـع و بلنـد، دره ها 

فـراوان.  و شـیاره های عمیـق و گردنه هـای 

لـذا وجـود ایـن ویژگی هـا بهرتیـن موقعیت 

را بـرای جنگ هـای نامنظم در این روسـتا به 

وجـود آوره بـود، بـه همین دلیـل ضدانقاب 

از بـدو رشوع غائلـه تا زمان پاکسـازی نهایی 

بـا ایجاد مقرهـای پدافندی بـه آن رفت و آمد 

داشت.

در اسـفندماه سـال ۱۳۶۰ گروهـک کوملـه 

بـا مراجعـه مکـرر بـه روسـتای دوالب و بـا 

جمع کـردن اهالـی روسـتا، بـا بیـان جنایات 

خـود در سـایر روسـتاهای کردسـتان، مـردم 

آنهـا  بـا  دوالب را تهدیـد می کنـد کـه اگـر 

همـکاری نکننـد روسـتا را بـا خاک یکسـان 

می کننـد.

اسـفندماه   ۲۵ روز  بامـداد  چهـار  سـاعت 

سـال ۱۳۶۰، گروهک کومله متشـکل از ۳۰۰ 

نفـر، روسـتای دوالب را محـارصه کـرده و 

سـنگرهای حاشـیه روسـتا را ترصف می کنند 

و از آنجـا دوالب را گلولـه بـاران می کنند اما 

مقاومـت مـردم روسـتا مانـع ورود گروهـک 

کوملـه بـه داخل روسـتا می شـود.

سـازمان  و  پاسـداران  سـپاه  نیروهـای 

پیشـمرگان مسـلامن کـرد بـا مسـلح کـردن 

تعـدادی از جوانـان روسـتای دوالب در آن 

شـب توانسـتد بـا خلـق حامسـه ای ماندگار 

پـس  ضدانقـاب  از  را  دوالب  روسـتای 

بگیرنـد، حامسـه ای کـه ۱۸ نفـر از مدافعان 

رفیـع  درجـه  بـه  شـب  هـامن  در  روسـتا 

شـهادت نائـل آمدند و بـا خلق این حامسـه 

مانـدگار، بـرگ زرینـی بـر تاریـخ حامسـه 

مـردم کردسـتان در دفـاع از آرمـان انقـاب 

افزودنـد. اسـامی 

بـا  دوالب  شـهیدپرور  روسـتای  واقـع  در 

تقدیـم ۳۰ شـهید، ۶۰ ایثارگـر و ۱۵ جانبـاز 

رسافـراز، نقـش پررنگـی در برقـراری امنیت 

پایـدار در منطقـه داشـته اسـت.

وقـت  فرمانـده  حمه ویسـی  محمدرحیـم 

پایـگاه مقاومـت روسـتای دوالب کـه یکـی 

دوالب  حامسـه  در  تاثیرگـذار  نیروهـای  از 

روایـت  را چنیـن  کـه حامسـه دوالب  بـود 

می کنـد...

در اوایـل پیـروزی انقـاب و حتـی قبـل از 

آن، گروهک هـای ضـد انقـاب چـه کوملـه 

و چـه دموکـرات بـه روسـتای دوالب رفت و 

آمـد داشـتند، ایـن گروهک هـا اکـرا اقـدام 

روسـتا  مـردم  از  آذوقـه  و  پـول  گرفـن  بـه 

در  خـود  کـه  روسـتایی  مـردم  می کردنـد، 

فقـر و نـداری زندگـی می کردنـد امـا مجبور 

بودنـد بـرای اینکـه مـورد آزار و اذیـت ایـن 

گروهک هـا قـرار نگیرنـد هـر چـه در دسـت 

و بـال داشـتند بـه آنهـا می دادنـد.

حتـی در مـواردی بـه خانـه مخالفـان خـود 

اسـارت  بـه  را  آنهـا  و  می کردنـد  حملـه 

می گرفتنـد خـود بنده حدود ۷ مـاه و ۲۰ روز 

انـواع  ایـن گروهک هـا بـودم و  در اسـارت 

شـکنجه های روحـی و روانـی را می دادنـد 

امـا پـدرم بـا پرداخـت مبلـغ زیـادی پـول به 

البتـه از مـا  آنهـا توانسـت مـن را آزاد کنـد 

قـول گرفتنـد کـه اگـر یکبـار دیگر علیـه آنها 

حرفـی بزنیـم و یا اقدامـی انجـام دهیم متام 

امـوال پـدرم را مصـادر می کننـد، البتـه بعـد 

از آزادشـدن هـم چندیـن مـاه تحـت تعقیب 

خانـه  از  حتـی  و  بـودم  گروهک هـا  ایـن 

بیاییـم. بیـرون  منی توانسـتم 

کوملـه  اعضـای   ۵۹ سـال  اسـفندماه  در 

بـه زور   آن زمـان  در  و  وارد روسـتا شـدند 

۲۸۷ هـزار تومـان را بـه عنـوان یارمتـی یـا 

کمکـی از مـردم روسـتا جمـع آوری کردنـد 

و در نهایـت اقـدام بـه مصـادره کامـل تکیـه 

دوالب کردنـد و قرآن هـای موجـود در آنجـا 

را از بـاالی پشـت بـام به داخـل گل و خاک 

پـرت کردنـد، تکیـه ای کـه در اعتقاد نـه تنها 

مـردم روسـتا بلکه اکر 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 

ایـن  دینـی  و مشـی ضـد  مقابـل ظـامل  در 

گروهک هـا بـا هم هم پیامن شـویم و مسـلح 

. یم شو

صبـح بـه همـراه تعـدادی از ایـن افـراد پیش 

فرماندهـان  از  حمه  گانـی  میکائیـل  حـاج 

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 بهـرت از این اسـت 

بهانـه ای وارد روسـتا  بـه  آنهـا هـر رزو  کـه 

شـهادت  بـه  بسـیجی  نفـر   ۲ و  دوالب 

رسـیدند حتـی مردم روسـتا فرصت نداشـتند 

جمـع  کوچه هـا  داخـل  از  را  جنازه هـا  کـه 

برمنی آمـد،  دسـتامن  از  کاری  دیگـر  کننـد 

ضدانقـاب بخشـی از روسـتا را گرفته بود و 

اگـر اقدامـی منی کردیـم مطمئنـا کل روسـتا 

را می گرفـت بـه همیـن خاطـر وقتی کـه هوا 

تاریـک شـد بـه همـراه یکـی دیگـر از اهالی 

روسـتا بایـد خـود را بـه نشـور می رسـاندیم 

و و درخواسـت کمـک کنیـم لذا از مسـیری 

آخریـن  و  اولیـن  کـه  برف گیـر  و  سـخت 

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 شـده اند خیالشـان راحـت شـده بـود 

کـه نیرویـی منانده کـه مقابلـه کند بـه همین 

خاطـر بـا رزمنـده ای کـه همراهم بـود رشوع 

کردیـم بـه رگبار بسـن 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 

و  رسـاندیم  میکائیـل  حاجـی  بـه  را  خـود 

درخواسـت نیـرو و مهامت کردیـم گفت من 

تعـدادی نیـرو فرسـتادم حتـام در راه هسـتند 

و به روسـتا نرسـیدند.به همراه تعـداد زیادی 

نیـرو، مهـامت و حتی خود حاجـی میکائیل 

عـازم دوالب شـدیم، همـه آن تسـلیحات را 

روی دوش خـود گذاشـتیم و بـا پـای پیـاده 

مسـیر ۳ الـی ۴ سـاعته 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 هم رزمامنـان و 

از طـرف دیگـر تـرس محـارصه روسـتا و از 

طـرف دیگـر خسـتگی راه.

رسـیدیم،  روسـتا  بـه  صبـح  اذان  از  قبـل 

هـوا  شـدن  روشـن  از  قبـل  را  تسـلیحات 

نصـب و آامـاده کردیـم، ضـد انقـاب وقتی 

نیروهـای کمکـی و تسـلیحات را دید رشوع 

بـه عقـب نشـینی کـرد و روسـتا را کـم  کـم 

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، حامسـه ای بی نظیـر و جاودان را 

در تاریـخ انقـاب اسـامی 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 نگذاشـته اند و 

از آن زمـان تـا امـروز دیگـر هیچ وقـت ضـد 

انقـاب جـرات نزدیـک شـدن بـه روسـتای 

دوالب را پیـدا نکـرد و نخواهـد کـرد.

جنایـات گروهک هـای کوملـه و دموکـرات 

در حـق مـردم دوالب هیـچ وقـت از خاطـره 

غـارت،  چپـاول،  منی شـود،  پـاک  مـا 

زورگیـری، کشـت و کشـتار، اسـیر گرفن و 

حتـی زنده چـال کردن آنهـا برای همیشـه در 

یـاد مـا می مانـد.

شهادت ۱۸ نفر از اهالی روستای دوالب در یک شب
شـوند و به زورگیـری و مصادره امـوال مردم 

روسـتا بپردازنـد.

را  الزم  مـدارک  آمدیـم،  سـنندج  سـپاه  بـه 

تحویـل دادیـم و برگشـتیم کـه در بیـن راه به 

مـا اطـاع دادنـد کـه ضـد انقـاب از اینکـه 

مـردم دوالب قـرار اسـت علیـه آنهـا مسـلح 

شـب  مطمئنـا  و  شـده اند  خـربدار  شـوند 

روسـتا  بـه  لـذا  می کننـد  حملـه  روسـتا  بـه 

برنگشـتیم و پیـش حاجی میکائیـل رفتیم وی 

۱۲ قبضـه اسـلحه بـه مـا داد و بـا پـای پیاده 

مسـیر روسـتای نشـور تـا دوالب را در بـرف 

سـنگینی کـه تـا کمـر می آمـد طـی کردیـم.

شـب مردم روسـتا را در مسـجد جمع کردیم 

و گفتیـم مـا ۲۵ نفـر هم پیـامن شـدیم که در 

مسـلح  انقـاب  مقابـل گروهک هـای ضـد 

شـویم اگـر بـا مـا همـکاری می کنیـد اعـام 

کنیـد اگـر هـم همـکاری منی کنیـد بـاز هـم 

اعـام کنیـد کـه مـا تکلیـف خـود را بدانیـم 

خوشـبختانه کل مردم روسـتا که دل خوشـی 

نداشـتند  آنهـا  جنایـات  و  انقـاب  ضـد  از 

اعـام همـکاری کردنـد و حـدود ۵۰ نفـر از 

جوانـان روسـتا داوطلبانـه با ما همراه شـدند 

صبـح قبـل از اذان بـرای گرفـن تسـلیحات 

بـه سـنندج رفتیـم آنجـا ابتـدا بـه مـا اطمینان 

نداشـتند و شـایعه سـاخته بودنـد کـه مـردم 

ضـد  بـرای  را  اسـلحه  دوالب  روسـتای 

انقـاب نه برای دفـاع از روسـتا  می خواهد. 

لـذا تسـلیحات و مهـامت کمـی به مـا دادند 

و گفتنـد از ایـن ۵۰ نفر حتام بایـد ۲۵ نفرتان 

بـه دوره آموزشـی برویـد هرچنـد گفتیـم کـه 

مطمئنـا در یکی از این شـب ها ضـد انقاب 

عقـب  را  دوره  پـس  می کنـد  حملـه  مـا  بـه 

بیندازیـد و کل ایـن ۵۰ نفـر را مسـلح کنیـد 

امـا قبـول نکردند لـذا ۲۵ نفـر ار نیروهای ما 

کـه اکـرا 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 

۳ الـی ۴ سـاعتی را طـی کنیـم.

وقتـی کوملـه خـربدار شـده بـود کـه تعـداد 

آموزشـی  دروه  بـه  مـا  نیروهـای  از  زیـادی 

فرصـت  از  اسـت  کـم  مـا  نفـرات  و  رفتنـد 

بـه  صبـح   ۴ سـاعت  و  کردنـد  اسـتفاده 

روسـتای دوالب حملـه کردنـد متـام مـردان 

روسـتا که در روسـتا حضور داشـتند اسـلحه 

به دسـت گرفتنـد و اطراف روسـتا را گرفتند، 

تیـر  صـدای  شـد  رشوع  شـدیدی  درگیـری 

و تفنـگ، رگبـار و ... از هـر طـرف روسـتا 

بـه گـوش می رسـید، رعـب و وحشـتی کل 

روسـتا را فـرا گرفتـه بود از تـرس ضدانقاب 

آغـول  در  زنـان  و  بچه هـا  سـالخوردگان، 

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 می شـدند 

پس کوچه هـای  کوچـه  در  خـون  جـوی  و 

روسـتای دوالب جـاری شـده بـود، در ایـن 

درگیـری کـه از سـاعت ۴ صبـح تـا ۷ شـب 

روسـتای  اهالـی  از  نفـر   ۱۸ داشـت  ادامـه 

فرمانده سپاه بیت املقدس اعالم کرد:

بر اسـاس اعـام فرمانـده سـپاه بیت املقدس 

کردسـتان، تاکنـون در اجـرای طـرح شـهید 

سـلیامنی۲ هـزار و ۳۳۳ بسـته معیشـتی بـه 

خانواده هـای بی بضاعـت اهـدا شـده اسـت.

سـیدصادق  رسدار  جـوان،  گـزارش  بـه 

حسـینی در جلسـه ترشیـح رونـد اقدامـات 

طـرح شـهید سـلیامنی که بـا رئیـس و معاون 

دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان در سـنندج 

بسـته   ۲۳۳۳ اختصـاص  از  شـد،  برگـزار 

در  بی بضاعـت  خانواده هـای  بـه  معیشـتی 

فرمانـده  داد.  خـرب  سـلیامنی  شـهید  طـرح 

سـپاه بیت املقـدس کردسـتان گفـت: در این 

طـرح تاکنون ۲۲۹ هزار ماسـک و ۳۰۰ بسـته 

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 

مبتـا شـود و فـوت کنـد برخـاف کارکنـان 

دانشـگاه علوم پزشکی شـهید محسوب منی 

شـود و ایـن موضوع باید حل و فصل شـود. 

وی افـزود: قطعـا اگـر کنـرتل صـورت نگیرد 

در اسـفندماه به واسـطه مراسـامت پایان سال 

فشـار بیشـرت متوجـه کادر درمان خواهد شـد 

و الزم اسـت از همیـن االن برای این موضوع 

شـود. برنامه ریزی 

رسدار حسـینی افـزود: بایـد هامهنگی هـای 

الزم صـورت گیـرد تا پس از دریافت سـهمیه 

واکسـن کرونای اسـتان بتـوان در یـک مقطع 

زمانـی کوتاه مـردم را واکسیناسـیون کرد. 

بیـن  جلسـات  انجـام  رضوت  بـر  وی 

اسـتانداری کردسـتان و اسـتانداری سلیامنیه 

عـراق در خصـوص کنـرتل ورود و خـروج 

باشـامق  و  سـیرانبند  مرزهـای  در  مسـافران 

کـرد. تأکیـد 

همـکاری  بـر  همچنیـن  حسـینی  رسدار 

فرمانداری هـا بـا سـپاه ها و مراکـز بهداشـت 

شهرسـتان ها تاکیـد کـرد تـا بتواننـد مامـوری 

بـدون  را  سـلیامنی  شـهید  طـرح  در  خـود 

دغدغـه و بـا نتیجـه گیـری بهرت انجـام دهند.

بهداشـتی  امـور  معـاون  قـادری  ابراهیـم 

اظهـار  کردسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

کـرد: تاکنـون بیـش از ۷ هـزار نفـر در اسـتان 

کردسـتان مبتا به کرونا شـده اند کـه در طرح 

شـهید سـلیامنی تاکنـون دو هـزار و ۸۶۸ نفر 

کرونامثبت شناسـایی شـده اند کـه ۱۸۳۸ نفر 

آنهـا در متـاس نزدیک بـا افراد مبتا بـه کرونا 

بوده اند. 

وی افـزود: در طرح شـهید سـلیامنی برای دو 

هـزار و ۶۶۰ نفـر مراقبت در منزل انجام شـده 

کـه از یـک هـزار و ۵۷۰ نفـر این افراد تسـت 

کرونـا انجـام شـده و از ایـن تعـداد ۱۵۰ نفـر 

آنهـا مبتا به ایـن ویـروس بوده اند. 

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 

کردسـتان همچنیـن از شناسـایی ۶۳ هزار نفر 

در معـرض ابتـا بـه کرونـا در طـرح شـهید 

آموزش هـای  گفـت:  و  داد  خـرب  سـلیامنی 

الزم بـرای خودمراقبتـی ایـن افـراد از خـود و 

خانواده هایشـان صـورت گرفتـه و حـدود ۵ 

هـزار و ۹۷۲ نفر انهـا نیز در منازلشـان ایزوله 

شدند. 

تـا  کننـد  ورود  موضـوع  ایـن  بـه  رهگیـری 

نظـارت و کنـرتل ویـروس کرونـا در اسـتان 

افزایـش یابد. 

وی از اسـتقرار تیـم ۴ نفـره به صورت شـبانه 

روزی در مـرز باشـامق مریـوان بـرای کنـرتل 

و  ورود  هنـگام  بـه  مسـافران  کرونـا  تسـت 

خـروج از ایـن مـرز خـرب داد. 

رضاعـی با اشـاره به مراسـامت پایان سـال و 

آغـاز سـال جدیـد و موضـوع مسـافرت های 

نـوروزی، عنوان کرد: در حال حارض شـهری 

وضعیـت  مریـوان  ماننـد  توریسـت پذیری 

مسـافرتهای  اگـر  قطعـا  امـا  دارد  خوبـی 

نـوروزی بـه ایـن شهرسـتان و دیگـر شـهرها 

همچـون، کامیـاران و بانـه کنـرتل نشـود بـا 

مشـکات جدیـد مواجـه خواهیـم شـد. 

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی از اختصاص 

بـه  پیرشفتـه  سی تی اسـکن  دسـتگاه  یـک 

بیامرسـتان بیجار در روزهـای آینده خرب داد و 

گفـت: با راه انـدازی این دسـتگاه درصد قابل 

بـه موضـوع  از مشـکات مربـوط  توجهـی 

حـل  شهرسـتان  ایـن  در  کرونـا  تشـخیص 

می شـود. 

مدیـران شـبکه های  از  تعـدادی  افـزود:  وی 

بهداشـت در شهرسـتان ها نسـبت بـه فعالیت 

نگـران  پذیرایـی  تاالرهـای  اجتامعـات  و 

دسـتورالعمل  موضـوع  ایـن  امـا  هسـتند، 

کشـوری است و سـعی می کنیم دستورالعمل 

متناسـب بـا اسـتان را در این خصـوص پیاده 

کنیـم، امـا در هر صـورت تاکید می شـود اگر 

تـاالری پروتکل هـای فعلـی را رعایـت نکـرد 

رسیعـا بایـد پلمپ شـود.

توزیع 2333 بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند در طرح شهید سلیمانی
وی تأکیـد کـرد: از ایـن ۶۳ هزار نفـر ۲۷ هزار 

نفـر آنها افـراد بای ۶۵ سـال بوده اند. 

قـادری در طرح شـهید سـلیامنی از نظارت بر 

۵۷ هـزار مـکان خدماتـی، تولیـدی و... خرب 

داد و گفـت ۱۸۰ مـورد از آنهـا بـه دلیـل عدم 

رعایت پروتکل های بهداشـتی پلمپ شـدند. 

میلیـون   ۱۲۹ جمـع آوری  از  همچنیـن  وی 

خانواده هـای  بـه  کمـک  بـرای  تومـان 

بی بضاعـت در طـرح شـهید سـلیامنی خـرب 

داد و گفـت: بـه ۵۰۴ خانوار نیـز در این مدت 

اسـت. غیرمالـی شـده  کمـک 

و  سـال  پایـان  مراسـامت  کنـرتل   لـزوم 

نـوروزی  مسـافرت های 

فرزین رضاعی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 

کردسـتان نیـز عنـوان کـرد: در حـال حـارض 

اسـتان کردسـتان در وضعیـت  ۸ شهرسـتان 

زرد هسـتند و بایـد انجـام تسـت های کرونـا 

از جملـه PCR در طـرح شـهید سـلیامنی بـا 

حجـم فعلـی و چه بسـا بیشـرت انجام شـود تا 

تسـت منفـی کاذب حاصل نشـود. 

وی بـا اشـاره بـه منایـان شـده نشـانه هایی از 

وجـود کرونـای انگلیسـی در داخـل کشـور، 

تاکیـد کـرد: الزم اسـت افـراد بیـامر رسیعـا 

شناسـایی و قرنطینـه شـوند تـا از پیـک جدید 

شـیوع ویـروس کرونـا جلوگیری شـود. 

رضاعـی مراجعـه برخـی مبتایان بـه کرونا به 

بـرای  خصوصـی  درمانگاه هـای  و  مطب هـا 

مامنعـت از بسـرتی شـدن در بیامرسـتان ها 

ویـروس  کنـرتل  مخفـی  الیه هـای  جـزو  را 

کرونـا در اسـتان خوانـد و گفت: الزم اسـت 

در قالـب طـرح شـهید سـلیامنی چندیـن تیم 

فردین مصطفایی
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جوان گزارش می دهد؛ کردستان: معاون غذا و داروی علوم پزشکی 

روی  آوری به داروهای سنتی 
برای مقابله با کرونا خطرآفرین 

است

ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت 
روستایی کردستان به 98 درصد 

می رسد

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه  ــردم ب ــی از م ــت: روی آوردن برخ ــتان گف کردس

ــان  ــرای درم ــا ب ــنتی از عطاری ه ــای س ــه داروه تهی

ــت. ــن اس ــد ۱۹ خطرآفری ــامری کووی بی

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 ســمت و ســوی راه هــای 

مختلــف بــرای درمــان انداختــه و یکــی از ایــن 

راه هــا نســخه پیچی در عطاری هــا اســت.

ــان  ــام درم ــا ن ــا ب ــیاری ازعطاری ه ــزود: بس وی اف

قطعــی کوویــد ۱۹ داروهایــی را بــا هزینه هــای 

گــزاف در اختیــار افــراد قــرار می دهنــد 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 

ــای در  ــای عطاری ه ــه ادع ــان اینک ــا بی ــتان ب کردس

زمینــه درمــان کرونــا بــا طــب ســنتی دخالــت در امر 

پزشــکی اســت، گفــت: در ســطح کشــور مــواردی 

مشــاهده شــده کــه براثــر داروهــای طــب ســنتی بــا 

ــز  ــتان نی ــی در اس ــده اند و حت ــه ش ــکل مواج مش

ــک  ــه پزش ــع ب ــه موق ــر ب ــه اگ ــود ک ــورد ب ــد م چن

ــرد  ــرگ ف ــه م ــود ب ــن ب ــد ممک ــه منی کردن مراجع

ــود. ــر ش منج

اینگونــه  فعالیــت  از  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 

عطاری هــا 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

ــت  ــه رعای ــی ب ــی توجه ــه ب ــان اینک ــا بی ــدری ب حی

دســتورالعمل های بهداشــتی از ســوی برخــی از 

افــراد احتــامل ورود مــوج چهــارم کرونــا در اســتان 

ــاس دارو و  ــن اس ــر ای ــت: ب ــد، گف ــم می زن را رق

تجهیــزات الزم درمانــی در انبارهــا بــه انــدازه ای 

ــد  ــوج جدی ــوی م ــد جوابگ ــه بتوان ــود دارد ک وج

ــد. باش

ــه  ــار شــده ب ــه کــرد: وجــود داروهــای انب وی اضاف

ــا  ــی از داروخانه ه ــی برخ ــه حت ــت ک ــدازه ای اس ان

تــرس ایــن را دارنــد کــه  تاریــخ مــرصف تعــدادی از 

ــای ســامت مــردم در  داروهــا بگــذرد امــا چــون پ

ــز مشــکلی  ــرود نی ــه هــدر ب ــان اســت اگــر هزین می

ــم. نداری

وی یــادآور شــد: در زمینــه ماســک نیــز مــردم 

آســوده خاطــر باشــند کــه تولیــد ماســک اســتاندارد 

بــه انــدازی کافــی وجــود دارد و نیــازی بــه فعالیــت 

کارگاه هــای غیرمجــاز نیســت و در صورت مشــاهده 

ــود. ــی می ش ــورد قانون ــی برخ ــن کارگاه های چنی

مدیرعامــل رشکــت گاز کردســتان گفــت: در حــال 

ــتان از  ــتایی اس ــت روس ــد جمعی ــارض ۹۵ درص ح

ــه زودی  ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــت گاز طبیع نعم

ــید. ــد رس ــد خواه ــه ۹۸ درص ــم ب ــن رق ای

خربنــگار  بــا  گفت وگــو  در  فعله گــری  احمــد 

جــوان در ســنندج، تعــداد روســتاهای دارای قابلیت 

گازرســانی در کردســتان را یک هــزار و ۵۶۰ روســتا 

ــات  ــارض عملی ــال ح ــرد: در ح ــار ک ــوان و اظه عن

گازرســانی در ۳۰ روســتای اســتان در حــال انجــام 

اســت و براســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه، 

بــاالی ۲۰ خانــوار جمعیــت  متــام روســتاهای 

طبیعــی  گاز  از   ۱۴۰۰ ســال  پایــان  تــا  اســتان 

بهره منــد خواهــد شــد.

ــد از  ــتاهای بهره من ــداد روس ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب

گاز طبیعــی در اســتان در حــال حــارض یــک  هــزار 

و ۳۹۵ مــورد اســت، افــزود: روســتاهای بــاالی ۲۰ 

گاز  از  دهــگان  شهرســتان های قروه و  خانــوار 

طبیعــی بهره منــد و گازرســانی بــه ایــن مناطــق 

ــان یافــت. پای

مدیرعامل رشکــت گاز کردســتان ادامــه داد: اکنــون 

ــاظ  ــز از لح ــاد نی ــاران و رسوآب ــتان های کامی شهرس

شــاخص گازرســانی روســتایی بیــش از ۹۵ درصــد 

ــتند و  ــد هس ــی بهره من ــا از گاز طبیع ــت آنه جمعی

ــود. ــوب می ش ــبز محس ــق س ــزو مناط ج

در  گازرســانی  کار  شــد:  یــادآور  فعله گــری 

و  کوهســتانی  دلیــل  بــه  اســتان  روســتاهای 

ــت  ــردار اس ــه ب ــوار و هزین ــودن، دش ــخت گذر ب س

ــبکه  ــه ش ــتایی ب ــوار روس ــر خان ــال ه ــرای اتص و ب

رسارسی گاز، بیــش از ۲۰۰ میلیــون ریــال هزینــه 

. می شــود

ــاون اول  ــور مع ــا حض ــن ب ــرد: همچنی ــان ک وی بی

ــه  ــانی ب ــی گازرس ــات اجرای ــور عملی ــس جمه رئی

ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتان ب ــر اس ــتای دیگ ۱۰۰ روس

یــک هــزار و ۲۰۰ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 

ــد. ــاز ش ــی گاز آغ ــت مل ــی رشک داخل

در  گفــت:  کردســتان  گاز  رشکــت  مدیرعامــل 

کردســتان  روســتای   ۵۶۱ و  یک هــزار  مجمــوع 

ــزار  ــون یک ه ــه تاکن ــد ک ــانی دارن ــت گازرس قابلی

و ۳۹۵ روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــده و 

ــه ۹۵  ــتایی ب ــت روس ــوذ گاز در جمعی ــب نف رضی

ــن  ــه ای ــانی ب ــا گازرس ــه ب ــت ک ــیده اس ــد رس درص

بــه ۹۸ درصــد  نفــوذ گاز  ۱۰۰ روســتا رضیــب 

. می رســد

ــاه در برخــی محلــه هــای  ــا گــذری کوت ب

نواحــی منفصــل شــهری، صحنه هــای 

دلخراشــی را خواهیــد دیــد کــه شــاید 

ــتان  ــتان کردس ــد اس ــران ارش ــون مدی تاکن

ــی  ــی و روزمرگ ــت زدگ ــر سیاس ــه درگی ک

هســتند ندیــده باشــند... خربنــگار مــا بــا 

ــعی  ــی س ــن نواح ــی از ای ــور در یک حض

کــرده اســت گوشــه ای از مشــکات را 

ــه  ــد. ب ــکاس ده ــان آن انع ــان بومی از زب

ــا  ــد آی ــه وارد می شــوید، منی دانی اینجــا ک

پــا بــه یــک نقطــه شــهری گذاشــته ایــد و 

یــا در یــک نقطــه روســتایی وارد شــده اید! 

یــک شــبه روســتا و یــا یــک شــبه شــهر را 

ــد  ــور کنی ــد تص می توانی

در  شــهری  منفصــل  ناحیــه  »نایــرس« 

ــی از  ــته یک ــه در گذش ــت، ک ــنندج اس س

روســتاهای اطــراف ســنندج بود و از ســال 

ــتانی  ــفر اس ــه س ــال مصوب ــه دنب ۸۵ و ب

دولــت وقــت بــه ناحیــه منفصــل شــهری 

ــت. ــال یاف انتق

ــود  ــور بهب ــه منظ ــتایی ب ــران روس  مهاج

ســطح کمــی و کیفــی زندگــی خــود 

وارد شــهر می شــوند و بــه دلیــل عــدم 

مناســبی  شــغل  شــغلی،  مهارت هــای 

پیــدا نکــرده و بــه مشــاغل کاذب روی مــی 

آورنــد و در نتیجــه درآمــد پاییــن مجبــور به 

ســکنی گزیــدن در حاشــیه شــهر  بــه ویــژه 

در نایــرس مــی شــود. 

بــر اســاس آمــار اعــام شــده امــروز نایرس 

۷۵ تــا ۸۰ هــزار نفــر جمعیــت را در خــود 

ــی  ــه بحران ــر دامن ــر روز ب ــای داده و ه ج

افــزوده  منطقــه  ایــن  در  حاشیه نشــینی 

می شــود؛ ایــن آمارهــا نشــان می دهــد 

جمعیــت تنهــا یکــی از پهنه هــای منفصــل 

درصــد   ۲۰ حــدود  ســنندج  شــهری 

ــت.  ــهر اس ــن ش ــت کل ای جمعی

ــرس  ــت نای ــع جمعی ــد رسی ــل رش از دالی

ــهر و  ــه ش ــه ب ــن منطق ــودن ای ــک ب نزدی

ــن  وجــود اراضــی وســیع و مســطح در ای

ناحیــه اســت کــه رشایــط را بــرای جــذب 

ــم  ــهر فراه ــک ش ــه نزدی ــینان ب روستانش

کــرد و منجــر بــه رشــد رسیــع جمعیــت در 

ایــن ناحیــه شــد تــا مدیریــت آن بــا اضافــه 

شــدن بــه شــهر ســنندج دشــوارتر شــود. 

ــرتین  ــده، بیش ــام ش ــار اع ــاس آم ــر اس ب

ــا ۱۷۰.۱۹  ــی ب ــای زراع ــب زمین ه تخری

هکتــار از ســال ۵۵ تــا ۸۷ مربــوط بــه 

ــرس اســت.  ــه منفصــل شــهری نای ناحی

ــرس  ــای نای ــاه در محله ه ــذری کوت ــا گ ب

ــد  ــد دی ــی را خواهی ــای دلخراش صحنه ه

ــران ارشــد اســتان  ــون مدی کــه شــاید تاکن

کردســتان کــه درگیــر سیاســت زدگی و 

ــده باشــند.  روزمرگــی هســتند، ندی

کــه  عجیبــی  و  نابســامان  محله هــای 

ــه  ــک محل ــر ی ــت و ظاه ــا بهداش ــه تنه ن

مســکونی را ندارنــد بلکــه آســیب های 

اجتامعــی در باالتریــن ســطح بــه راحتــی 

ــل ملــس اســت.  قاب

در نواحــی منفصــل شــهری به دلیــل ارزان 

ــارت  ــدم نظ ــن ع ــن و همچنی ــودن زمی ب

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 

ــی کنند.  م

مناطــق  ایــن  در  ســازها  و  ســاخت 

اســتانداردهای  و  اصــول  اســاس  بــر 

ساختامن ســازی نبــوده و هــر فــرد بــا 

ــدون  ــود و ب ــی خ ــع مال ــه وس ــه ب توج

ــده  ــی ش ــر کارشناس ــر نظ ــتفاده از ه اس

اقــدام بــه ســاخن خانــه مــی کنــد و ایــن 

ــه  ــت ک ــه اس ــش رفت ــی پی ــا جای ــه ت روی

ــن نواحــی  ــه ای ظاهــر بســیار آشــفته ای ب

داده اســت بطوریکــه نــه شــبیه شــهر 

ــتا.  ــبیه روس ــه ش ــتند ن هس

نایــرس  مشــکات  از  نایــرس  اهالــی 

کــه  حرف هایــی  دارنــد؛  حرف هــا 

شــنیدن آن هــا از زبــان بومیــان ایــن منطقــه 

ــد  ــئولی می توان ــر مس ــش از ه ــاید بی ش

باشــد...   فاجعــه  عمــق  بیان کننــده 

ــالت  ــه مح ــات ب ــه خدم ــئولین در ارائ مس

قائــل می شــوند تبعیــض  یــک شــهر 

صبــاح یکــی از ســاکنان نایرس اســت و بــا 

ابــراز نارضایتــی از تبعیضــی کــه مســئولین 

ــتند  ــل هس ــات قائ ــه خدم ــهری در ارائ ش

می گویــد: فاصلــه بهــاران تــا مرکــز و 

ــدان  ــهر، چن ــز ش ــا مرک ــرس ت ــه نای فاصل

ــم  ــا حج ــد ام ــی کن ــم من ــا ه ــی ب تفاوت

رســیدگی شــهرداری و ســایر دســتگاه 

هــای اجرایــی اســتانی و شــهری در طــول 

ــل  ــاران قاب ــه به ــه منطق ــا ب ــال ه ــن س ای

ــه  ــت. وی در ادام ــرس نیس ــا نای ــه ب مقایس

مــی گویــد: هــر چنــد کــه نظــارت هــا و 

ــرداری  ــه ب ــرا و نقش ــر اج ــه ب ــرتل اولی کن

»نایسر« سنندج
در گرداب بی توجهی مسئولین استانی و شهری

ــامن  ــاران از ه ــازها در به ــاخت و س و س

ابتــدای شــکل گیــری آن براســاس اصــول 

و قانــون بــوده اســت و ایــن خــود عاملــی 

ــوده  ــه آن ب ــر ترسیــع خدمــات رســانی ب ب

ــبی  ــه مناس ــا توجی ــن اص ــا ای ــت ام اس

ــات  ــیعی از خدم ــم وس ــه حج ــت ک نیس

صفــر تــا صــد را بــه منطقــه بهــاران 

همچــون  ای  ناحیــه  و  کننــد  محــدود 

نایــرس بــا جمعیــت چنــد هــزار نفــر ســال 

هــا تاکنــون در مضیقــه و محرومیــت رهــا 

شود. 

نایــرس  در  محرومیت هــا  رفــع  وعــده 

تبلیغــات  بــرای  دســتاویزی  همــواره 

مناینــدگان در ادوار مختلــف بوده اســت..

زندکریمــی یکــی دیگــر از ســاکنان نایــرس 

ــت  ــبی اس ــوژه مناس ــرس س ــد: نای می گوی

تــا مســئولین هــر چنــد مــدت یــک بــار که 

ســمت و ارتقایــی مــی گیرنــد بــرای اینکــه 

خــودی نشــان دهنــد بــه نایــرس مــی آیند و 

وعــده هایی بــرای رس و ســامان بخشــیدن 

ــد:  ــه می ده ــد. وی ادام ــی دهن ــه آن م ب

کنــار  در  آن  محرومیت هــای  و  نایــرس 

جمعیــت ۷۰ هــزار نفــری اش، بهرتیــن 

مناینــدگان  تبلیغــات  بــرای  موقعیــت 

ــت  ــوده اس ــف ب ــس در ادوار مختل مجل

کــه بــا قــول رفــع محرومیــت هــا بــه تبلیــغ 

ــد.  می پردازن

ــق  ــفانه مناط ــه داد: متاس ــی ادام زندکریم

در  جــز  نایــرس  همچــون  محرومــی 

مواقعــی کــه مســئولین بــه آنهــا نیــاز پیــدا 

می کننــد، بــه قــدوم مبــارک ایشــان تــربک 

ــش  ــه پای ــگری ک ــر گزارش ــود. ه منی ش

بیفتــد  نایــرس  کوچه هــای  داخــل  بــه 

ــاکنان آن  ــخنان س ــنیدن س ــه ش ــازی ب نی

نــدارد، تابســتان کــه باشــد گــرد و خــاک و 

ریزگردهــای ناشــی از خاکــی بــودن کوچه 

ــدازد  ــه مــی ان ــه رسف هــای آن گلوهــا را ب

و در زمســتان نیــز  پاهــا تــا نیمــه در گل و 

ــرو مــی رود.  الی ف

ــد:  یکــی از مغــازه داران در نایــرس می گوی

مــن محــل زندگــی ام اینجــا نیســت و فقط 

ــازه و محــل کســب و کارم اینجاســت  مغ

ــا  ــال کل روز را در اینج ــن ح ــا ای ــی ب ول

ــم. کوچــه هــای اینجــا آســفالت  میگذران

ــا وزش  ــد و در فصــل تابســتان ب نشــده ان

ــی  ــاک خیل ــرد و خ ــم، گ ــاد مای ــک ب ی

زیــادی بــه پــا مــی شــود کــه نفس کشــیدن 

ــت  ــا گذش ــن ب ــد و م ــی کن ــخت م را س

ــی  ــکل تنفس ــا مش ــال در اینج ــن س چندی

ــرده ام. ــدا ک پی

ــا  ــه دامئ ــا ک ــاکنان اینج ــد: س وی می گوی

ــرای  ــژه ب ــه وی ــتند ب ــد هس ــت و آم در رف

کــودکان و ســالخوردگان خیلــی غیــر قابل 

ــود.  ــل می ش تحم

عبدالکریــم یکــی دیگــر از ســاکنان نایــرس 

هــای  ادامــه صحبــت  در  کــه  اســت 

ســیروان مــی گویــد: فقــط گــرد و خــاک 

ــا را  ــای م ــره ه ــه حنج ــت ک ــز نیس پایی

زخمــی مــی کنــد بلکــه در زمســتان و بــه 

ــادی  ــاران، گل و الی زی ــرف و ب ــع ب موق

ــه  ــود بطوریک ــی ش ــع م ــا جم در کوچه ه

ــا  ــی ب ــاده و حت ــای پی ــا پ ــد ب ــت و آم رف

ماشــین بــه ســختی صــورت مــی گیــرد. 

ســد معــرب توســط دستفروشــان و حجــم 

بــاالی ترافیــک کــه در آغــاز شــب ایجــاد 

مــی شــود از دیگــر معضات نایرس اســت

ســد معــرب یکــی دیگــر از معضــات 

ــه وارد  ــازه واردی ک ــر ت ــت و ه ــرس اس نای

خیابــان اصلــی آن مــی شــود بــا صحنــه ی 

شــلوغ و ناخوشــایندی از تجمــع ماشــین 

ــا  ــتفروش ه ــا و دس ــروش ه ــوه ف ــا، می ه

روبــرو مــی شــود. راننــدگان تاکســی 

ــد از  ــرس کار می کنن ــیر نای ــه در مس ــز ک نی

ــی  ــاده اصل ــک در ج ــاالی ترافی ــم ب حج

ــد... ــی کنن ــی م ــراز نارضایت اب

صمــدی کــه راننــده تاکســی اســت و 

ــی  ــرس کار م ــیر نای ــت در مس ــال اس ۳ س

ــن  ــی در ای ــد: مسافرکش ــی گوی ــد، م کن

ــادی  ــه زی ــرب و حوصل ــه ص ــاز ب ــیر نی مس

ــه  ــک ب ــای نزدی ــان ه ــژه در زم ــه وی دارد ب

غــروب ترافیــک ســنگینی در رس چهــار راه 

ــه  ــود ک ــاد می ش ــه( ایج ــی فیض الل )حاج

هــم بــرای راننــدگان و هــم بــرای مســافران 

طاقت فرســا اســت. نایــرس بیــش از آنکــه 

ــد  ــبیه باش ــکونی ش ــه مس ــک منطق ــه ی ب

یــک شــهرک بــرای انــواع مشــاغل اســت.

ــه  ــد ک ــرس معتقدن ــاکنان نای ــی از س برخ

نایــرس 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 نایــرس 

ــه  ــان در نقط ــل زندگیش ــی مح ــد ول دارن

دیگــر از شــهر اســت. 

کــه  اســت  افــرادی  از  یکــی  مســعود 

و  دارد  کابیت ســازی  کارگاه  نایــرس  در 

نایــرس  در  آمــد  و  رفــت  از مشــکات 

ــاغل در  ــادی از مش ــم زی ــد: حج می گوی

ــی  ــث م ــن باع ــه ای ــود دارد ک ــرس وج نای

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 نایــرس 

وجــود دارد کــه بــه هیــچ وجــه جوابگــوی 

ــردد  ــه ت ــن هم ــت و ای ــه جمعی ــن هم ای

ماشــین نیســت لذا وجــود چندیــن ورودی 

ــت  ــرای جمعی ــی ب ــل خروج ــا حداق و ی

۷۵ هــزاری نایــرس وحجــم وســیعی از 

ــب و کار  ــرای کس ــا ب ــه رصف ــبانی ک کاس

خــود بــه آن رفــت و آمــد مــی کننــد، 

رضورت دارد. 

ــگ  ــر پررن ــی در نای ــیب های اجتامع آس

اســت

فقــر، وجــود قاچاقچیــان و مــواردی از 

ایــن قبیــل از آســیب های اجتامعــی و 

ــت و  ــرس اس ــگی در نای ــات همیش معض

ــت آن  ــری جمعی ــن براب ــش چندی ــا افزای ب

نســبت بــه ســال های گذشــته بــر وســعت 

ــده  ــزوده ش ــز اف ــیب ها نی ــن آس ــواع ای ان

اســت. آســیب هایی نظیــر اعتیــاد، خریــد 

ــع  ــت، تجم ــدر و رسق ــروش موادمخ و ف

جوانانــی کــه از رس بیــکاری رس هر کوچــه 

بــرای خــود پاتوقــی درســت کرده انــد و در 

مــواردی هــم بــرای رفــت و آمــد دخــرتان 

ــه  ــد ن ــی کنن ــاد م ــت ایج ــان مزاحم و زن

ــه ایــن محــل  تنهــا چهــره ناخوشــایندی ب

داده اســت بلکــه امنیــت و آرامــش را بــرای 

ــد. ــل می کن ــز مخت ــاکنان آن نی س

ــه ۱۲  ــرس ک ــاکنان نای ــی از س ــول یک رس

ــذرد  ــی گ ــا م ــکونتش در اینج ــال از س س

مــی گویــد: متاســفانه مــا در نایرس شــاهد 

بعضــا  و  کاذب  مشــاغل  بــه  اشــتغال 

ــتیم.  ــت هس ــی عف ــاف و مناف خ

وی در ادامــه می گویــد: همــه ایــن مــوارد 

ــت  ــی نیس ــکات مال ــر مش ــا بخاط رصف

چــه بســا کمبــود آموزش هــای فرهنگــی و 

اجتامعــی باعــث از بیــن رفــن اخــاق و 

عفــت عمومــی شــده اســت و لــذا نیازمند 

اجتامعــی  نهادهــای  فعــال  حضــور 

متولــی فرهنــگ و خانــواده در ایــن مناطــق 

پهنــه  ناهنجار تریــن  نایــرس  هســتیم. 

حاشــیه ای و منفصــل شــهری ســنندج 

اجتامعــی،  ناهنجاری هــای  نظــر  از 

ــن  ــی در بی ــای خیابان ــکاری و نزاع ه بزه

ســایر مناطق حاشــیه ای این شــهر اســت. 

مشــاهده ایــن حجــم از ناهنجاری هــا، 

وجــود نهادهــای انتظامــی و امنیتــی را 

ــن  ــا ای ــد ام ــدی می کن ــش ج ــش از پی بی

ســوال مطــرح اســت کــه چــرا یــک 

ــا ایــن حجــم از  منطقــه ۸۰ هــزار نفــری ب

ــک  ــط دارای ی ــی فق ــای اجتامع چالش ه

پاســگاه آن هــم بــا ســاختامن اســتیجاری 

اســت؟ امیــد اســت کــه مســئولین شــهری 

ــرتی  ــئولیت بیش ــاس مس ــتانی احس و اس

را در قبــال بیــش از ۷۰ هــزار جمعیــت در 

ــند. ــته باش ــرس داش نای

خبرخبر

خبرخبر

ــوم  ــگاه عل ــواده دانش ــت، خان ــامت جمعی ــر س مدی

پزشــکی اســتان کردســتان گفــت: بیامری هــای قلبــی 

ــت در  ــی و عــروق مغــز، فشــار خــون و دیاب و عروق

مــردان بیــش از زنــان اســت.

ــا  ــگار جــوان ب ــا خربن مهــدی ذکایــی در گفت وگــو ب

اشــاره بــه در پیــش بــودن هفتــه ملــی ســامت مــردان 

ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــام(، اظه ــران )س ای

ــامت  ــه س ــال هفت ــعار امس ــان ش ــد ۱۹ در جه کووی

بــه  بیشــرت  توجــه  گیری کرونــا و  » همــه  مــردان 

ــت. ــردان« اس ــامت م س

ــوم  ــگاه عل ــواده دانش ــت، خان ــامت جمعی ــر س مدی

ــر  ــه اخی ــزود: در ۲ ده ــتان اف ــتان کردس ــکی اس پزش

ــوش  ــران خام ــوان بح ــه عن ــردان ب ــامت م ــه س مقول

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــه ج ــورد توج ــامت م س

وی یادآورشــد: براســاس آمــار و ارزیابیهــای صــورت 

گرفتــه، بیامری هــای مزمــن ماننــد فشــار خــون بــاال، 

دیابــت، بیامری هــای قلبــی و عروقــی و عروقــی 

ــان اســت. مغــز در مــردان بیــش از زن

ناســامل،  تغذیــه  ناســامل،  رفتارهــای  افــزود:  وی 

مــرصف دخانیــات و بی تحرکــی در میــان مــردان 

اســت. شــایع تر 

ــوم  ــگاه عل ــواده دانش ــت، خان ــامت جمعی ــر س مدی

پزشــکی اســتان کردســتان اضافــه کــرد: گرچــه همــه 

افــراد جامعــه در معــرض خطــر کرونــا ویــروس قــرار 

ــم  ــور مه ــوان ۲ فاکت ــه عن ــس ب ــن و جن ــا س دارد، ام

ــذار  ــامری تاثیرگ ــن بی ــم ای ــدت عای ــا ش ــا ی در ابت

اســت.

وی بــا اشــاره بــه افزایــش مــرگ و میــر ناشــی از کرونا 

ــان دوران  ــه در پای ــرادی ک ــا اف ــاملند و ی ــراد س در اف

ــی و  ــورد آلودگ ــرد: م ــد تاکیدک ــرار دارن ــالی ق میانس

شــدت ابتــا و مــرگ و میــر ناشــی از ویــروس کرونــا 

ــد  ــراد نیازمن ــن اف ــوده و ای ــان ب ــش از زن ــردان بی در م

ــتند. ــرت هس ــه بیش ــت و توج مراقب

بــه گفتــه مدیــر ســامت جمعیــت، خانــواده دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان کردســتان، بطــور کلــی مــردان 

ــر و  ــر باالت ــرگ و می ــنی م ــای س ــروه ه ــه گ در هم

طــول عمــر کوتــاه تــری نســبت بــه زنــان دارنــد.

ــردان،  ــونت بیشــرت م ــای پرخطــر و خش وی رفتاره

خطــرات شــغلی ســوانح و حــوادث ترافیکــی و 

ــنده  ــن کش ــای مزم ــیوع بیامری ه ــنده، ش ــغلی کش ش

ــم  ــردان را از مه ــزی در م ــی و مغ ــکته قلب ــد س مانن

ــر و کوتاهــی عمــر  تریــن دالیــل افزایــش مــرگ و می

ــاز  ــل خطرس ــن عوام ــت: ای ــت و گف ــردان دانس در م

بــه عنــوان یــک بحــران مهــم ســامت مــردان را 

می کنــد. تهدیــد 

وی نقــش عوامــل بیولوژیکــی، فاکتورهــای ژنتیکــی، 

ــل  ــی عوام ــا و برخ ــی آنزیم ه ــر برخ ــی و تاثی هورمون

اجتامعــی و مســئولیت های شــغلی و اقتصــادی را در 

ــده دانســت و اظهارکــرد:  ــن کنن ســامت مــردان تعیی

ــوارض  ــرت ع ــدت بیش ــا و ش ــا در ابت ــن فاکتوره ای

ــد. ــد ۱۹ در مــردان نقــش تاثیرگــذاری دارن کووی

ــی  ــی مبن ــط فرهنگ ــای غل ــی باوره ــزود: برخ وی اف

ــان  ــه زن ــبت ب ــردان نس ــودن م ــر ب ــوی ت ــر و ق ــر برت ب

ــود  ــامت خ ــه س ــرت ب ــردان کم ــه م ــده ک ــب ش موج

ــول  ــرت اص ــان کم ــا زن ــه ب ــد و در مقایس ــه کنن توج

ــه  ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــت و ب ــتی را رعای بهداش

ــد . کنن

وی خواســتار اطاع رســانی و آگاهــی بخشــی بــه 

و  ســامل مردان  ســبک زندگی  زمینــه  در  جامعــه 

مراقبت هــای مبوقــع در زمــان بــروز بیامری هــا شــد.

معاون امور بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کردستان 

گفت: سـه بیامر مشـکوک مبتا به ویروس جهش یافته 

کرونـا )انگلیسـی(  در سـقز شناسـایی و منونـه پ های 

اخذ شـده برای تایید به تهران ارسـال شـده اسـت. دکرت 

ابراهیـم قـادری اظهـار داشـت: با توجـه به اینکـه هنوز 

نتایـج آزمایـش ایـن افـراد اعـام نشـده اسـت منی توان 

بـا قطعیت نـوع آن را کرونای انگلیسـی اعـام کرد. وی 

افـزود: در حـال حـارض مشـغول فراهـم کـردن امـکان 

انجـام تسـت های 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 بیـامران 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 پروتکل ها 

و دسـتورالعمل هـای بهداشـتی باید بیـش از پیش مورد 

نظـر شـهروندان باشـد اضافـه کـرد: در حـال حـارض 

نگرانـی اصلـی مـا تجمع هـای خانوادگـی، مهامنی هـا 

و عروسی هاسـت کـه بـه عنـوان مهم تریـن کانون هـای 

شـیوع ویـروس به شـامر 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 ۷۰ بیامر در سـنندج، ۱۴ بیامر در سـقز، 

۶ بیـامر در مریـوان، چهار بیامر در قـروه، یک بیامر در 

بیجـار، ۱۲بیـامر در کامیاران، چهار بیـامر در دیواندره، 

هشـت بیـامر در بانـه و یـک بیـامر در دهگان بسـرتی 

هسـتند. شـامر جانباختگان کرونـا در کردسـتان از ابتدا 

ی شـیوع ) اسـفند سـال گذشـته( تـا کنون  هـزار و ۷۱ 

نفر اسـت کـه از ایـن تعـداد ۴۲۷ نفر در سـنندج، ۱۸۳ 

نفـر در سـقز، ۷۲ نفـر در قروه، ۶۹ نفـر در کامیاران،۸۷ 

نفـر در بانه، ۶۲ نفر در دیوانـدره، ۴۸ نفر در بیجار،۱۰۳ 

نفـر در مریوان،۱۷نفر در دهگان، سـه نفـر در رسوآباد 

بوده اسـت.

مردان بیش از بانوان گرفتار 
بیماری های قلبی و عروقی 

می شوند

سه بیمار مشکوک به کرونای 
انگلیسی در سقز شناسایی شد
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بۆ ماوەی دوو حەوتە:

لــە وتووێژ لە گەڵ وەزیری دەرەوەی عێراق:

لــە کێبڕکێیەکی ئۆنالین؛

هاتوچووی نێوان ئێران وهەرێمی کوردستان لە سنووری 
باشماخەوە ڕاگیرا

شەمخانی: ئێران ئیزنی زیندووبوونەوەی تیرۆریست لە 
ناوچەکە نادات

درەوشانەوەی مێرمنداڵێکی کوردستانی لە یاری شەترەنج لە ئاستی 
ئێران

بی کیفیتی نان از پایین بودن کیفیت آرد است
مسوولین: برند گندم کردستان را بی اعتبار نکنیم

نــان، قــوت اصلــی مــردم محســوب می شــود 

در  همــواره  کــه  دغدغــه ای  و  انتقــاد  امــا 

زمینــه پاییــن بــودن کیفیــت نــان در کردســتان 

ــرای  ــون چــاره ای اساســی ب وجــود دارد، تاکن

بهبــود کیفیــت نــان برغــم افزایــش قیمــت آن 

ــی  ــش مهم ــان نق ــت. ن ــده اس ــیده نش اندیش

ــش  ــان نق ــان دارد و همزم ــا ایرانی ــه م در تغذی

تبدیــل شــده  بــه فرهنگــی  آن روی ســفر 

ــعرهای  ــی در ش ــای آن را حت ــه ردپ ــت ک اس

مختلــف شــاعران و رضب املثل هــای متعــدد 

ــه  ــبت ب ــد نس ــل جدی ــا نس ــد. ام ــوان دی می ت

گذشــتگان بــه نــان ایــن قــوت مهــم بی توجــه 

ــتفاده و  ــوه اس ــت آن و نح ــیوه پخ ــده، ش ش

ــرد  ــورت می گی ــه ص ــادی ک ــای زی ارساف ه

ــن موضــوع اســت. شــاید  همــه حاکــی از ای

یکــی از دالیــل ایــن بی توجهــی افزایــش 

کیفیــت زندگــی، راحتــی مــردم و افزایــش 

ــد  ــته باش ــا گذش ــه ب ــی در مقایس ــوع غذای تن

دیگــر ایــن روزهــا شــعر ســعدی کــه "گرســنه 

ــای کمــرتی  ــه اســت" معن ــان تهــی، کوفت را ن

ــش  ــا افزای ــداد نانوایی ه ــا تع ــن روزه دارد. ای

ــاد در صــف انتظــار  ــه اســت و کســی زی یافت

ــور  ــته ها حض ــون گذش ــان همچ ــداری ن خری

نــدارد امــا بــرای اینکــه نانــی بــا کیفیــت بــاال 

ــان را  ــه و خیاب ــد کوچ ــد چن ــم بای ــه کنی تهی

بگردیــم و اگــر شــانس یــار باشــد در نزدیکــی 

ــود. ــدا می ش ــر پی ــی مدنظ ــن نانوای ــزل ای من

کیفیــت نــان همیشــه محــل بحــث و اختــاف 

نظــر بــوده و دالیــل مختلفــی بــرای آن مطــرح 

ــان در کردســتان  می شــود حال ایــن کیفیــت ن

ــه  ــا ب ــر نانوایی ه ــن ب ــده و ناظری ــه ش دغدغ

نانوایــان ُخــرده می گیرنــد و افزودنی هایــی 

همچــون مقــدار منــک بــاال یکــی از مــواردی 

ــا  ــه نانوایی ه ــی ب ــرادات اصل ــه ای ــت ک اس

ــود. ــوب می ش محس

بــرای بحــث بیشــرت حــول محــور نــان در ابتدا 

ــتان  ــازان شهرس ــه خب ــس اتحادی رسی به ریی

ســنندج زدم.

 نانوا حق انتخاب در خرید آرد ندارد
ــنندج  ــتان س ــازان شهرس ــه خب ــس اتحادی ریی

هامنطــور کــه از او انتظــار می رفــت در مقــام 

دفــاع از نانوایــان ظاهــر  شــد تــوپ را بــه زمیــن 

و  کشــاورزی  جهــاد  ادارات  و  کشــاورزان 

صنعــت، معــدن و تجــارت  انداخــت و گفت: 

تــا زمانــی کــه خریــد تضمینــی گنــدم وجــود 

داشــته باشــد کیفیــت تغییــری منی کنــد. 

ــد  ــه یاب ــر ادام ــم اگ ــی آرد ه ــروش تضمین ف

ــت  ــش کیفی ــوی افزای ــمت و س ــه س ــی ب کس

منــی رود چــون از فــروش تولیــدات خــود 

ــد. ــان دارن اطمین

نــارص اســدی کیفیــت گنــدم تولیــدی اســتان 

را پاییــن می دانــد موضوعــی کــه مــورد انتقــاد 

شــدید مدیــر کل رشکــت غلــه و خدمــات 

امــا  می گیــرد،  قــرار  کردســتان  بازرگانــی 

ــت  ــربان کیفی ــرای ج ــت ب ــد اس ــدی معتق اس

ــل  ــه دلی ــتان ب ــدی اس ــدم و آرد تولی ــن گن پایی

کمبــود گلوتــن و پروتــن آن، از اســتان های 

وارد  گنــدم  کشــور  از  خــارج  یــا  دیگــر 

اســتان  تولیــد  گندم هــای  بــا  و  می شــود 

می شــود. ترکیــب 

وی گفــت: در کشــورهایی کــه شــیوه کاشــت، 

کردنــد،  تصحیــح  را  برداشــت  و  داشــت 

تجهیــزات، حمــل و نقــل و نحــوه تهیــه آرد و 

امکانــات کارخانجــات را هــم تغییــر دادنــد و 

ــم. ــه ایــن ســمت بروی ــد ب مــا هــم بای

ــه  ــم هزین ــا حارضی ــه م ــان اینک ــا بی ــدی ب اس

ــل  ــتان را متقب ــه اس ــی ب ــدم واردات ــل گن حم

شــویم امــا از ایــن گنــدم در کارخانجــات 

ــن  ــزار تُ ــدود ۲ ه ــزود: ح ــود اف ــتفاده ش اس

ــتان  ــد آرد اس ــه تولی ــرای ۱۱ کارخان ــدم ب گن

ــا  ــن کارخانه ه ــی از ای ــا برخ ــت ام ــاز اس نی

از تهیــه  بــه دلیــل هزینــه حمــل و نقــل 

گندم وارداتــی امتنــاع می کننــد و همچنــان 

شــاهد آرد تولیــدی بــا کیفیــت پاییــن هســتیم.

وی یــادآور شــد: عــدم همــکاری کارخانه های 

ــد،  ــخت می کن ــان را س ــد آرد، کار نانوای تولی

ــب  ــتاندارد ترکی ــه اس ــا اینک ــر ب ــوی دیگ از س

منــک در همــه اســتان ها اســتفاده از ۴۰۰ گــرم 

ــت  ــی آرد اس ــه ۴۰ کیلوی ــک کیس ــک در ی من

امــا ایــن اســتاندارد در کردســتان بــه ۲۲۰ گــرم 

کاهــش یافتــه اســت.

ــنندج  ــتان س ــازان شهرس ــه خب ــس اتحادی ریی

ــر کار  ــدید ب ــارت ش ــی نظ ــرد:  وقت ــد ک تاکی

ــه  نانــوا وجــود دارد بایــد ایــن اجــازه را هــم ب

نانــوا بدهنــد کــه خــود آرد مــورد نیــاز را تهیــه 

ــد. ــته باش ــود نداش ــار وج ــن انحص ــد و ای کن

اســدی بــا بیــان اینکــه نظــارت شــدید بــر کار 

ــه  ــان ب ــی از نانوای ــود دارد و برخ ــان وج نانوای

ــه کــرد: تقاضــای  دادگاه احضــار شــدند اضاف

مــا ایــن اســت کــه گنــدم اســتان توســط 

معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــر  ــتانی دیگ ــه اس ــک ب ــش ارولوژی ــرای آزمای ب

ــود. ــال ش ارس

 برند گندم کردستان را بی اعتبار نکنیم
ــی  ــه و خدمــات بازرگان ــر کل رشکــت غل مدی

ــت  ــه کیفی ــدت از اینک ــه ش ــا ب ــتان ام کردس

گنــدم تولیــدی اســتان پاییــن تلقــی شــود انتقاد 

دارد و می پرســد: چــرا یــک مزیــت اســتان 

ــن  ــه ای ــت را ب ــدم اس ــد گن ــه تولی ــتان ک کردس

شــیوه زیــر ســوال بربیــم؟ جــامل صالحــی بــا 

اشــاره بــه اینکــه کیفیــت پاییــن نــان می توانــد 

متاثــر از مــواد اولیــه گنــدم، مــواد اولیــه آرد در 

کارخانجــات و رشایــط محیطــی در خبازی هــا 

باشــد تاکیــد کــرد: بــرای اینکه مشــخص شــود 

ــت  ــان چیس ــن ن ــت پایی ــی کیفی ــکل اصل مش

ــه ای  ــف کمیت ــای مختل ــان بخش ه ــد متولی بای

ــرد. ــد و بازرســی صــورت گی تشــکیل دهن

شــامل  بایــد  کمیتــه  ایــن  افــزود:  وی 

جهادکشــاورزی، اداره اســتاندارد، معاونت غذا 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش و دارو و معاون

پزشــکی و صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان 

باشــد. صالحــی یــادآور شــد: دو ســوم گنــدم 

اســتان کردســتان بــه اســتان های دیگــر صــادر 

ــه  ــرای تهی ــی ب ــل باالی ــا متای ــود و آنه می ش

ــت  ــوان گف ــن منی ت ــد بنابرای ــدم دارن ــن گن ای

ــد  ــت و نبای ــن اس ــتان پایی ــدم اس ــت گن کیفی

ــا دســت خــود  ــدم اســتان را ب ــد گن ــد تولی برن

ــم. ــراب کنی خ

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.

حــوزه  در  داشــت:  اظهــار  صالحــی 

دوران  بایــد  هــم  ســازی  آرد  کارخانجــات 

قرنطینــه گنــدم خریــداری شــده رعایــت شــده 

ســپس تبدیــل بــه آرد شــود. او افــزود: در بخش 

نانوایی هــا هــم رعایــت اســتانداردی همچــون 

الــک کــردن آرد، وجــود اتــاق تخمیــر، حضــور 

ــاز و  ــی مج ــواد افزودن ــتفاده از م ــا، اس کارفرم

ــری از  ــره گی ــت، به ــوع پخ ــا ن ــب ب آرد متناس

نیــروی انســانی ماهــر و دارای گواهــی مهــارت 

ــا  ــی ب ــه نان ــه امــور مهــم در رســیدن ب از جمل

ــر دارد. ــت تاثی کیفی

 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 

ارتقــای کیفیــت گنــدم  بــرای  برنامه هایــی 

ــادآور  تولیــدی اجــرا شــد.  صالــح احمــدی ی

شــد: پیشــرت از رقــم رسداری اســتفاده می شــد 

کــه میــزان گلوتــن و پروتئیــن پاینــرتی داشــت 

امــا در برنامه هــای اصاحــی از ارقــام، بــاران، 

ــتفاده  ــام اس ــدرا و ه ــدی، ص ــرتود، اوح هش

گلوتــن  و  پروتئیــن  درصــد  کــه  می شــود 

باالیــی دارد.

وی بــا بیــان اینکــه ۷۰ درصــد گنــدم دیــم 

جدیــد  ارقــام  از  امســال  اســتان  تولیــدی 

ــار  ــا در اختی ــا کام ــن رقم ه ــت و ای ــوده اس ب

کشــاورزان قــرار داشــته اســت افــزود: اســتفاده 

از کــود اوره کــه در افزایــش کیفیــت گنــدم موثر 

ــتان  ــل در اس ــال قب ــه س ــه س ــبت ب ــت نس اس

ــه اســت.  احمــدی اضافــه کــرد:  افزایــش یافت

ســال گذشــته ۶۸ هــزار تــن و امســال هــم ۷۲ 

هــزار تـُـن کــود اوره در میــان کشــاورزان توزیــع 

ــار  ــزار هکت ــال ۱۱۰ ه ــار امس ــه در به ــد ک ش

ــول پاشــی کودهــای  ــر کشــت محل ســطح زی

ــت. ــه اس ــورت گرفت اوره ص

ــر  ــه یکــی دیگــر از مــوارد موث ــا اشــاره ب وی ب

در کیفیــت آرد و در نتیجــه کیفیــت نــان، اظهــار 

ــاه  ــد ۶ م ــده بای ــداری ش ــدم خری ــت: گن داش

ــد آرد  ــرای تولی ــپس ب ــد و س ــیلوها مبان در س

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد امــا بعضــا مشــاهده 

می شــود قبــل از ایــن وقفــه گنــدم تبدیــل 

ــت از  ــش کیفی ــرای افزای ــود و ب ــه آرد می ش ب

گندم هــای وارداتــی و ترکیــب آن بــا گنــدم 

ــخن  ــن س ــود. جامعرتی ــتفاده می ش ــتان اس اس

ــه و  ــت غل ــر کل رشک ــزارش مدی ــن گ را در ای

ــه  ــرد ک ــان ک ــتان بی ــی کردس ــات بازرگان خدم

خواســتار تشــکیل کمیتــه ای شــد کــه ســهم هر 

بخــش در میــزان کیفیــت نــان تولیــدی اســتان 

ــد. ــن کن را تعیی

اینطــور کــه پیــدا اســت هــر بخشــی بــا تربئــه 

کامــل خــود بخــش دیگــر را مســوول کیفیــت 

ــم  ــش ک ــر بخ ــا ه ــا مطمئن ــد ام ــان می دان ن

ــان دارد.  ــر روی کیفیــت ن ــا بیــش تاثیراتــی ب ی

حــال کــه دولــت بــه تولیــد گنــدم و نــان 

بخش هــای  یــاری  بــه  و  می دهــد  یارانــه 

ــت  ــه دس ــیدن ب ــا رس ــد ت ــن فرآین ــف ای مختل

مرصف کننــده مــی پــردازد بنابرایــن انتظــار 

ــرای  ــه ای ب ــور گــرم اســت کمیت ــا تن مــی رود ت

نظــارت بــر کل فرآینــد و بــه صــورت یکپارچــه، 

ــرای  ــان ب ــت ن ــا مشــکل کیفی تشــکیل دهــد ت

همیشــه از یــک مرجــع حــل شــده و نان کســی 

ــر نشــود. ــم آج ه

ــدم اســت و گــر  ــان اگــر از گن  دو قــرص ن
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

ــر  ــان اگ ــد ن ــا تولی ــط ب ــای مرتب ــه بخش ه هم

وظایــف خــود را بــه درســتی رعایــت می کردند 

ــه تشــکیل چنیــن کمیتــه ای نبــود کــه  نیــازی ب

ــز و آنجــا رو.  ــن جــا خی ــد از ای ــه آنهــا بگوی ب

شــاید هــم عــده ای در ایــن فرآینــد تولیــد، کنــج 

عبــادت بــرای نــان گرفته انــد بــه جــای نــان از 

بــرای کنــج عبــادت، کــه نــان مــا کــم کیفیــت 

شــده اســت.

بەڕێوەبــەری گومروکــی باشــامخی مەریــوان 

ــە  ــوان ل ــامخی مەری ــنووری باش ــد: س ڕایگەیان

و  دادەخرێــت  ۲۰ ڕەشــەمە  تــا  ۶ی ڕەشــەمە 

هاتووچــۆ قەدەغەیــە

ــا  ــەق پەن ــد ح ــه وان، فەری ــی ج ــی هەواڵ ــە پێ ب

ــوان  ــامخی مەری ــنووری باش ــی س ــە داخران ل

ــەنەی  ــەی تەش ــە بۆن ــە ب ــاوەی دوو حەوت ــۆ م ب

لــە حەوتــەی  وتــی:  و  دا  هەواڵــی  کۆرۆنــا 

لــەم  تەندروســتی  تیمێکــی  ڕابردووشــەوە 

ــکاری و  ــاش تاقی ــوون و پ ــر ب ــنوورە جێگی س

ــی  ــکاری، ئیزن ــی تاقی ــی بوون ــە مەرجــی نەرێن ب

ــەدرا. ــێ ئ ــان پ هاتنی

ئــەو هەروەهــا ڕوونــی کــردەوە: هــاوردە و 

ــە  ــی  خاڵ ــاو گرتن ــە لەبەرچ ــەل ب ــردەی کەلوپ ب

درێــژەی  ســنوورەوە  لــەم  تەندروســتییەکان 

ــاو  ــۆ ن ــەکان ب ــی ئوتومبیل ــەاڵم هاتن ــت ب دەبێ

واڵت قەدەغەیــە و تەنیــا کەلوپەلەکەیــان لــێ 

وەردەگیردرێــت.

ســکرتێری گشــتی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی 

نەتەوەیــی ئێــران وتــی: ئێــران و واڵتانیــرتی دژی 

تیروریســم ئیــزن نــادەن جارێکیــرت تیرۆریســم لــە 

ناوچەکــە زینــدوو بێتــەوە.

ــواد  ــەڵ ف ــە گ ــژ ل ــە وتووێ ــەمخانی ل ــی ش عەل

وێــڕای  عێــراق،  دەرەوەی  وەزیــری  حســێن، 

دواییانــەی  ئــەم  بــە جوواڵنەوەکانــی  ئامــاژە 

ــای  ــی یاس ــراق، بەڕێوەنەچوون ــە عێ ــکا ل ئەمری

بــە  ســەبارەت  واڵتــە  ئــەم  پەســندکراوی 

دەرکردنــی هێــزە ئەمریکییــەکان لــە عێراقــی 

هــۆکاری ســاز بوونــی قەیــران و کێشــە لــە 

زانــی. ناوچەکــە 

ــەر  ــردە س ــی ک ــدارەدا داکۆک ــەم دی ــەمخانی ل ش

ــەوەی  ــۆ کــەم کردن ــی ناوچــە ب هــاوکاری واڵتان

و  ئاســایش  وتیشــی:  و  قەیرانــەکان  و  کێشــە 

هێمنایەتــی ئەمــڕۆی عێــراق ئاکامــی تێکۆشــانی 

بەرپرســانی  ئــاوەزی  و  چەکــدارەکان  هێــزە 

ــی  ــری گرووپەکان ــا خۆڕاگ ــەت و هەروەه دەوڵ

ــت. ــێ بپارێزرێ ــە و دەب خەڵک

ســکرتێری گشــتی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی 

ــی  ــە هەوڵەکان ــاژە ب ــڕای ئام ــران وێ ــی ئێ نەتەوەی

ــە  ــش ل ــی داع ــە چاالک ــەرەدان ب ــۆ پ ــکا ب ئەمری

ناوچەکــە، ڕوونــی کــردەوە: ئێــران و واڵتنیــرتی 

دیســانەوە  نــادەن  ئیــزن  تیروریســم  دژی 

ــەوە. ــدوو بێت ــە زین ــە ناوچەک ــم ل تیروریس

و  کــرد  یەمەنــی  خەڵکــی  باســی  ناوبــراو 

ئامادەیــی واڵتــی ئێرانــی بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە 

شــەڕی چــوار ســاڵە لــەم واڵتــە ڕاگەانــد.

ــایش  ــی: ئاس ــێنیش وت ــواد حس ــدارەدا ف ــەم دی ل

و هێمنایەتــی ژێرخانــی گەشــەی ئابــووری و 

ــراق  ــۆ واڵتێکــی وەکــوو عێ ــە و ب خــۆش بژێویی

کــە ســااڵنێکە بــەرەوڕووی تیرۆریســم و ئاڵــۆزی 

ــی  ــایش یەکەمایەت ــی ئاس ــن کردن ــەوە، دابی بۆت

ــار. ــە ئەژم دێت

یاریزانێکــی مێرمنداڵــی کوردســتانی بە 

ــی  ــی توان ــی ڕکابەرەکان ــت دان شکس

پلــەی دووهەمــی پاڵەوانێتــی کێبڕکێــی 

ئێــران لــە ئاســتی تەمەنــی ژێــر هەشــت 

ســااڵن وەدەســت بهێنێــت.

ئایهــان ڕەهبــەر، یاریزانــی شــەترەنجی 

داهاتــووداری کوردســتانی لــە کێبڕکێیە 

ــەی دووهەمــی  ــران پل ــی ئێ ئۆنالینەکان

ئاســتی تەمەنــی ژێــر هەشــت ســااڵنی 

وەدەســت هێنــا.

بــە  کوردســتانەییە  یاریزانــە  ئــەو 

ــەن  ــە لەالی ــەو پلەی ــتنی ئ ــت خس دەس

هەڵبــژاردەی  ئــوردووی  بــۆ  فیدراســیۆنەوە 

کــرا. بانگهێشــت  نەتەوەیــی 

شــیاوی باســە، ئــەو کێبڕکێیانــە بــە ئامــادە بوونــی 

ــە شــێوازی  ــران ب ــە سەرتاســەری ئێ 171 کــەس ل

ــە  ــی ب ــی کۆتای ــوو و قۆناغ ــوە چ ــی بەڕێ سویس
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ــوو. ــوە چ بەڕێ

کشتی فرنگی سنندج میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان 
دبیـر هیـات کشـتی اسـتان کردسـتان گفـت: 

مسـابقات انتخابـی تیـم ملی نوجوان کشـتی 

فرنگـی کشـور هفدهـم اردیبهشـت ماه سـال 

برگـزار  سـنندج  شـهر  میزبانـی  بـه   ۱۴۰۰

اظهـار  سـجادی پناه  هـادی  شـد.  خواهـد 

کـرد: قبل از شـیوع ویروس کرونا اسـتقبال و 

گرایـش بسـیار زیادی به کشـتی در کردسـتان 

وجـود داشـت تا جایی که سـالن های کشـتی 

و عاقه منـدان  از ورزشـکاران  مملـو  کامـا 

بـه کشـتی بـود امـا بـا شـیوع ویـروس کرونـا 

دچـار  ورزش هـا  سـایر  ماننـد  نیـز  کشـتی 

اوایـل  در  افـزود:  وی  شـد.  زیـادی  رکـود 

کسـی  هیـچ  واقعـا  کرونـا  ویـروس  شـیوع 

منی توانسـت فعالیـت کنـد و خانواده هـا نیـز 

بـه خاطـر ترسـی کـه از این بیـامری داشـتند 

ادامـه  بـرای  را  فرزندانشـان  نبودنـد  حـارض 

متریـن بفرسـتند در نتیجـه وقفـه ای چند ماهه  

در ایـن ورزش اتفـاق افتـاد تـا اینکـه مقداری 

عادی انـگاری در ایـن بیـامری اتفـاق افتـاد و 

سـالن ها به صورت نصـف و کمـرت فعالیـت 

می کردنـد و بیشـرت مترین هـا را نیـز در فضای 

بـاز انجـام می دادنـد.

سـجادی پناه بیـان کـرد: قبـل از دوران شـیوع 

تربیـت  معاونـت  کمـک  بـه  کرونـا  ویـروس 

قالـب  پـرورش اسـتان در  آمـوزش و  بدنـی  

بـه  شـد.  رشوع  اسـتعدادیابی  تفاهم نامـه ای 

کشـور  قهرمانـی  مسـابقات  در  وی،  گفتـه 

خردسـاالن و نونهـاالن مـا موفـق بـه کسـب 

دو مـدال برنـز توسـط آقایـان مازیـار رشیفی 

سـجادی پناه  شـدیم.  حسـین پناهی  امیـر  و 

موجـود  دغدغه هـای  و  مشـکات  زمینـه  در 

و  اسـپانرس  نبـود  گفـت:  اسـتان  کشـتی  در 

حامیـت مالـی بزرگرتیـن دغدغـه هیات های 

ورزشـی اسـتان و نیـز هیات کشـتی اسـت و 

هامنطـور کـه پیداسـت ورزش بـا رسنوشـت 

لـذا  دارد  مسـتقیم  ارتبـاط  جوانـان  آینـده  و 

از  مالـی  حامیـت  و  مالـی  رسمایه گـذاری 

ورزش جـزء رضوریـات یـک جامعـه سـامل 

اسـت کـه امیدواریـم مسـوولین امـر بـه ایـن 

مسـاله اهتـامم بیشـرتی داشـته باشـند.

داد:  ادامـه  کردسـتان  کشـتی  هیـات  دبیـر 

دغدغه هـای  از  یکـی  هـم  کرونـا  ویـروس 

اساسـی  اسـت کـه مزیـد بـر علـت شـده و 

جامعـه ورزش را تحت تاثیر قرار داده اسـت.

آینـده  برنامه هـای  زمینـه  در  سـجادی پناه 

هیات کشـتی اسـتان اظهـار کـرد: برنامه های 

فراوانـی بـرای آینـده کشـتی اسـتان داریم که 

کشـتی  بنیادیـن  تحـول  طـرح  آن  مهم تریـن 

را تنظیـم  کشـتی آن  فدارسـیون  کـه  اسـت 

کـرده و هیـات کشـتی اسـتان نیـز بـه تبـع آن 

برنامـه هشـت سـاله ای فراهـم کـرده کـه متام 

اسـتعدادیابی  و  فنـی  مدیریتـی،  جنبه هـای 

و  املپیکـی  نـگاه  و  شـده  گنجانـده  آن  در 

آسـیایی در ایـن برنامـه لحـاظ شـده اسـت. 

وی افـزود: از دیگـر برنامه های هیات کشـتی 

اسـتان کـه در سـفر اخیـر رئیـس فدارسـیون 

شـده  مصـوب  کردسـتان  اسـتان  بـه  کشـتی 

اسـت، افزایـش زیربنـای خانه کشـتی اسـتان 

از سـمت ضلـع غربـی اسـت تا ورزشـکاران 

و  فعالیـت  بـه  بزرگـرتی  فضـای  در  بتواننـد 

همچنیـن  داد:  ادامـه  وی  بپردازنـد.  متریـن 

بـر اسـاس تفاهم نامـه بـا آمـوزش و پـرورش 

قـرار اسـت زیـر نظـر هیـات کشـتی اسـتان 

معلم هـای تربیـت بدنـی آمـوزش ببیننـد و در 

مـدارس بر اسـاس متد روز، ورزش کشـتی را 

بـه دانش آموزان آمـوزش داده و اسـتعدادهای 

برتـر را جـذب کشـتی اسـتان کننـد.

سـجادی پناه در ادامـه ترصیـح کرد: سـاخت 

سـالن کشـتی در ناحیه منفصل شـهری نایرس 

فرمـان  اجرایـی  سـتاد  همـکاری  بـا  سـنندج 

کشـتی  هیـات  برنامه هـای  از  امـام  حـرت 

اسـتان اسـت کـه انجـام خواهد شـد.

انتخابـی  مسـابقات  گفـت:  پایـان  در  وی 

کشـور  فرنگـی  کشـتی  نوجـوان  ملـی  تیـم 

بـه   ۱۴۰۰ ماه سـال  هفدهم اردیبهشـت 

 ۲۲ ورزشـگاه  در  و  سـنندج  شـهر  میزبانـی 

کارهـای  کـه  شـد  خواهـد  برگـزار  گـوالن 

نهایـی آن انجام شـده ضمن اینکـه اردوی تیم 

ملـی کشـتی ناشـنوایان کشـور نیـز اوایـل ماه 

شـد. برگـزار  سـنندج  شـهر  در  جـاری 

ڕاپۆرتــی تایبەتی مێهر؛

فەرهەنگی جوانی یارمەتیدانی هەژاران وەک نەریتێکی ئێرانی و 
ئیسالمی

کوردســتان  تایبــەت  بــە  و  ئێــران  خەڵکــی 

فەرهەنگێکــی کــۆن و مێژینەیــان هەیــە و ئــەوەش 

یارمەتــی دان بــە یەکــر و هــاوکاری بــووە.

و  رۆژاوایــی  کۆمەڵــگا  بــۆ  ڕوانینێــک 

ڕۆژهەاڵتییــەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات کــە 

کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی هەمــوو کات مەیلیــان 

بــەاڵم  بــووە  و کۆبوونــەوە  بــەرەو کۆخــوازی 

ــە  ــە ب ــوون بۆی ــی تاکخــواز ب ــگای ڕۆژاوای کۆمەڵ

گشــتی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

کۆمەڵــە  لــە  پێکــەوە  و  نەریتــی  شــێوەی  بــە 

دەژیــن. جۆراوجۆرەکانــدا 

نێــو  لــە  ژیــان  درێــژەی  دەزانیــن  هــەروەک 

ــە  ــتی ب ــر پێویس ــای خەڵکانی ــە پەن ــگا و ل کۆمەڵ

ــی  ــە. خەڵک ــی و یەکگرتوویی ــک هاودەنگ جۆرێ

ــە پێــی نەریتــی  ــە تایبــەت کوردســتان ب ئێــران و ب

ــڕەوی  ــە پێ ــژەدان ب ــتی درێ ــە مەبەس ــینیان و ب پێش

ــی موســوملانەکان هەمــوو کات  ــە داب و نەریت ل

یەکریــان وەک  بــە  دان  یارمەتــی  و  هــاوکاری 

ــووە. ــاو گرت ــە بەرچ ــت ل ــتێکی پێویس ش

ئــەوەن  نیشــاندەری  جۆراوجــۆرەکان  ڕووداوە 

خەڵــک هێشــتا نەریتــی یارمەتییــان پاراســتووە

کــە  ئــەوەن  نیشــاندەری  مێژووییــەکان  بەڵگــە 

ڕەوتــی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و بەڕێــوە بردنــی ژیان 

لــە هەمــوو بوارەکانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و 

تەنانــەت سیاسیشــدا بــە یارمەتــی خەڵــک لــە نێــو 

ــە. ــی و قووڵ ــدا شــتێکی بنەمای فەرهەنگــی ئێران

ئــەوەی  ئێــران  لــە  جۆراوجــۆرەکان  ڕووداوە 

ئــەو  هێشــتا  واڵتــە  ئــەم  خەڵکــی  ســەملاند 

ــتاش تاکخــوازی  ــا ئێس ــان پاراســتووە و ت نەریتەی

نەکــردووە. پەســند  ڕۆژاواییەکانیــان 

کوردســتان لــەو شــوێنانەیە کــە گرینگــی زۆریــان 

داوەتــە یارمەتــی دان بــە هــەژاران بــە تایبــەت 

ــی  ــە باش ــتوو ب ــد و دەستڕۆش ــی دەوڵەمەن خەڵک

ــی  ــدەری خەڵک ــدا یارمەتی ــە و بۆنەکان ــە تەنگان ل

ــان  ــەوە دەژی ــێوەیەک پێک ــە ش ــوون و ب ــەژار ب ه

ــت  ــدا هەس ــە نێوانیان ــەک ل ــەس جیاوازیی ــە ک ک

نــەکات و کەســیان بــە هــۆی داهاتــی کــەم و 

ــەوە. ــاک نەمێنێت ــەرا و ت ــەوە ت نەبوونیی

یارمەتییەکان لە نەورۆز زیاتر دەکاتەوە

ئەمســاڵ بــە هــۆی تەشــەنەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا و 

دۆخــی نالەبــاری ئابــووری، خەڵــک بــەو شــێوەی 

ــردووە و  ــر نەک ــە بی ــان ل ــان هەژارانی ــە توانیبێتی ک

یارمەتیدەریــان بــوون.

و  ئێرانییــەکان  جێژنــی  گەورەتریــن  ئێســتاش 

کوردســتانییەکان واتــا جێژنــی ســەری ســاڵی 

نــوێ و نــەورۆز بەڕێوەیــە. ســەرەڕای دۆخــی 

ــووری، خەڵــک دیســانەوە دەســتیان  ــاری ئاب نالەب

ــەم  ــەدەن ئ ــەوڵ ئ ــردووە و ه ــی دان ک ــە یارمەت ب

ــە هەمــوو چیــن  ــە بــۆ هەمــوو بنەماڵــەکان ل جێژن

و توێــژەکان ببێتــە جێژنــی خۆشــی و شــادی. 

ئەمســاڵ کۆرۆنــا و بێــکاری زیاتــری خەڵــک، 

ــە  ــەوە. بۆی ــر دەکات ــەکان زۆرت ــتی یارمەتیی پێویس

ــدا  ــە نزیکــی ســاڵی نوێ ــە و ل ــەم ڕۆژان ــن ئ دەبینی

ــای  ــە هان ــانەوە هاتونەت ــتان دیس ــی کوردس خەڵک

هەژارانــەوە و یارمەتیــدان بــە خەڵــک دەســتی پــێ 

کردۆتــەوە.


