
هادی زیائەدینی پەیکەری

نووسەرێکی ناسراوی ئێرانی چێ کرد
٤

حه
صف

٥١٨ گوندی کوردستان 
ئینترنێتی خێرایان هەیە

٤

حه
صف

ماندگار شاعری  محوی؛ 
در دل مردم

٣

حه
صف

هفته نامه فرهنگی اجتماعی گۆڕان  سال دوم / شماره بیست و دوم / 4 صفحه / 2000 تومان   یکشنبه 23 آذر ماه  1399  13 دسامبر  2020 میالدی  23ی سهرماوەزی   2720 کوردی

���ه �� ���ن�ی  ا��ما�ی
�وردی - �ر�ی

ارمغان  اجتماعی  گسست 
ونا کر عصر  شوم 

3

گذاران  سرمایه  حضور  ورت  ضر
گردشگری ح  طر در  خارجی 

بانه  لند  3آربابا 

3

فرنگی؛ توت  تور 
توریور روستای  به  سفر 

اقتصاد رسانه و راھکارھای 
درآمدزایی مطبوعات

٢

حه
صف



2 یکشنبه
23 آذر ماه 1399  جامعه سال دوم  شماره 22

امسال ٩ شهروند کردستانی به دلیل استفاده ناایمن از وسایل گازسوز و نیز گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند.
بهتـاش خانی آبـاد مدیـرکل پزشـکی قانونـی کردسـتان در گفت وگـو بـا فـارس اظهـار کـرد: در ٨ ماهه امسـال ٩ نفر بر اثـر گاز گرفتگی در اسـتان کردسـتان 

جـان باختند.
وی بـا بیـان اینکـه آمـار جان باختـگان براثـر منواکسـید کربـن نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل بـدون تغییر بوده اسـت، عنـوان کـرد: ٦ نفر از فوت شـدگان 

مـرد و ٣ نفـر هـم زن بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان خاطرنشان کرد: گاز منواکسیدکربن در ٩ ماهه سال گذشته جان ١٤ نفر، ۱۲ مرد و دو نفر زن را گرفت.

قاتل خاموش
٩ کردستانی را به کام 
مرگ کشید

 ــر
خب

حجت االسالم کاروئد از بازرسی عملکرد سال گذشته 
ادارات و معاونت های اوقاف و امور خیریه کردستان 

خبر داد.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاروند  محمد  االسالم  کردستان،حجت  خیریه 
انجام  از  کردستان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
اوقاف شهرستانها  ادارات  بازرسی عملکرد سال ۹۸ 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  ستادی  واحدهای  و 
 ۹۸ سال  عملکرد  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی 
واحدهای ستادی و ادارات اوقاف شهرستانها بازرسی 

تخصصی و عمومی از کلیه واحدهای اداری اوقاف و 
امور خیریه کردستان برگزار شد.

وی ادامه داد: کارجهادی و تکریم اربار رجوع دو اولویت 
اصلی اوقاف و امور خیریه استان است که با اجرای 
این بازرسی ها در تالش هستیم زمینه را برای تقویت 
مجموعه و خدمت رسانی هرچه بیشتر در زمینه های 
موقوفات،اجرای  ،حفظ  وقف  فرهنگ  سازی  نهادینه 
قطب  به  متبرکه  بقاع  واقفین،تبدیل  نیت  امینانه 

فرهنگی و برنامه های قرآنی داشته باشیم.

بازرسی از عملکرد سال ۹۸ ادارات و معاونت های 
اوقاف کردستان برگزار شد

مدیرکل منابع طبیعی و  آبخیزداری کردستان گفت: با 
اجرای طرح های آبخیزداری در سال جاری جمعیتی  
بیش از ۶۷ هزار و ۳۸۹ نفر در ۲۸۲ روستا از مزایای 

اجرای طرح های آبخیزداری  بهره مند می شوند.
در  فقیه  ولی  نماینده  بازدید  در  نقشبندی  سعدی 
روستای  داری  آبخوان  و  آبخیزداری  طرح  از  استان 
چمقلوی قروه، اظهار داشت:  برای انجام پروژه های 

آبخیزداری و آبخوانداری در سال جاری ۲۳۳ میلیارد 
و  بیومکانیکی  بیولوژیکی  های  عملیات  برای  ریال 
آبخیز  حوزه  زیر   ۲۵ قالب  در  آبخیزداری  مکانیکی 

مصوب شده است.
وی افزود: سال گذشته، میزان تخصیص اعتبار برای 
اجرای طرح های منابع طبیعی، نسبت به سال قبل از 

آن  ۸۵ درصد افزایش داشت.
تحریم  شرایط  وجود  با  پارسال  گفت:  نقشبندی 
دستور  به  ملی،  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از 
اجرای  برای  توجهی  قابل  مبلغ  انقالب،  معظم  رهبر 
کشور  کل  در  آبخوانداری  و  آبخیزداری  پروژه های 
برای  اعتبار  این  از  کردستان   سهم  که  شد  هزینه 
اجرای طرح های بیولوژیک در جنگل، مرتع  و عملیات 
مکانیکی و بیومکانیکی در حوزه های مصوب و دارای 

مطالعه آبخیزداری  ۴۱۰ میلیارد ریال بود. 

۲۸۲ روستای کردستان از طرح های آبخیزداری 
بهره مند می شوند

١-  کم و زیاد کردن دندانه ها و نقطه ها در نوشتن 
حروفی مانند: «س،ش،پ»

٢- به اشتباه افتادن در تشخیص و نوشتن حروف 
مشابه به جای هم مانند: نوشتن «مجله» به جای 

کلمه «محله» .
٣- کم و زیاد کردن سرکش ها و تشدید ها در 
بعضی کلمات مانند: نوشتن کلمه «گاری» به جای 
کلمه «کاری» یا اضافه کردن نا به جای تشدید در 

برخی کلمات.
برخی  جای  به  دلخواه  حرفی  کردن  اضافه    -٤
حروف در کلمات مانند: نوشتن «کناری ساحل - 

کناره ساحل» به جای «کنار ساحل»
هم  شبیه  که  حروفی  خواندن  در  اشتباه   -٥

هستند: مانند «غ و ع و ص و ض»
٦- عدم توجه به عالمت ها در انجام عملیات اصلی 

ریاضی مانند: محاسبه ضرب به جای تقسیم.

٧- عدم دقت به ستون ها مانند: اشتباه در زیر 
هم نویسی یکان ها و دهگان ها در دو عبارت و در 

نتیجه انجام اشتباه عملیات.
نتیجه جا  در  و  بی دقتی  اعداد،  انداختن  ٨- جا 
جمع،  عملیات  انجام  در  اعداد  بعضی  انداختن 

ضرب و ...

آرامش  مشاوره  و  روانشناسی  خدمات  مرکز   
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت 

کردستان.
 آدرس: سنندج، خیابان فلسطین (ژاندارمری)، 

روبروی فرمانداری.

٠٨٧٣٣٢٨٦٦١٣
٠٨٧٢١٨٢٣٤٠٠

نشانه های ضعف تمرکز در دانش آموزان

اسـتاندار کردسـتان با انتقـاد از کم کاری دسـتگاه های 
متولـی حـوزه مرز باشـماق گفت: طـی ۷ روز آینده باید 
پـروژه سـاماندهی مـرز رسـمی باشـماق بـه پیمانـکار 

واگذار شـود.
بهمـن مرادنیا در چهارمین جلسـه شـورای سـاماندهی 
مبـادالت مـرزی اسـتان، اظهار کرد: سـران سـه قوه به 
دنبال رفع مشـکل کولبری و ارتقا معیشـت مرزنشینان 
هسـتند و در این راسـتا ما باید از مرزنشـینان بخواهیم 
در خصـوص فعالسـازی کارت هـای مرزنشـینی خـود 

اقـدام کنند.

از سـرگیری فعالیـت  بـر ضـرورت  تاکیـد  وی ضمـن 
بازارچه هـای غیر رسـمی سـیرانبند بانه، خانم شـیخان 
مریـوان و ملـه خورد سـروآباد، خاطرنشـان کـرد: عالوه 
بـر فعـال کـردن بازارچه هـای مـرزی بایـد بـه مبحـث 
فعـال سـازی کارت های مرزنشـینان هم توجـه کنیم تا 

حـق مـردم در ایـن مناطـق ضایع نشـود.
اسـتاندار کردسـتان در بخشـی دیگـر از سـخنان خـود 
بـا انتقـاد از عملیاتـی نشـدن پـروژه سـاماندهی مـرز 
رسـمی باشـماق اظهـار کـرد: این پـروژه بایـد در هفته 

آینـده بـه پیمانـکار تحویـل داده شـود.

مرادنیـا افزود: پروژه سـاماندهی مرز رسـمی باشـماق 
از وعده هـای وزیر راه و شهرسـازی به مردم کردسـتان 
بـوده و بایـد زمینـه اجـرای آن را در سـریع ترین زمـان 

کنیم. فراهـم  ممکن 
پایانـه  داشـت:  اظهـار  خـود  سـخنان  ادامـه  در  وی 
صادراتـی مـرز باشـماق نیـز باید تـا پایان هفتـه جاری 
تعییـن تکلیـف شـود و بـا فـرد خاطـی که طی ۶ سـال 
مانـع بهـره بـرداری از ایـن طـرح شـده بـود برخـورد 

قانونـی صـورت گیـرد.

پروژه ساماندهی مرز باشماق به پیمانکار واگذار شود

امـروزه بسـیاری از رسـانه ها و به ویـژه مطبوعات 
در کشـور دچـار مشـکالت عدیـده ای شـده اند که 
سرمنشـاء آن مرتبـط بـه اقتصـاد رسـانه اسـت 
اقتصـادی، کـه در ایـن روزهـا بیمـار اسـت. آنچه 
نـزد  در  اسـت  رسـانه   اقتصـاد  بـه  کـه مختـص 
بسـیاری از مدیـر مسـئوالن، واژه ای نا آشناسـت. 
در ایـن مجـال کوتـاه سـعی بـر آن داریـم کـه بـه 

صـورت اجمالـی بـه ایـن مهـم بپردازیم.
کـه  اسـت  ایـن  رسـانه ای  اقتصـاد  بحـث 
منابـع  از  بهره گیـری  بـا  رسـانه ها  گرداننـدگان 
موجـود چگونـه خواسـته ها و نیازهـای اطالعاتـی 
و سـرگرم کننـده مخاطبـان را بـرآورده می کنند؛ 
و  خدمـات  تولیـد  در  مؤثـر  عوامـل  علـم،  ایـن 
کاالهـای رسـانه ای و تخصیـص ایـن تولیـدات را 

می کنـد. بررسـی  مصـرف  بـرای 
سـازمان های  یـا  رسـانه ها  حاضـر  عصـر  در 
و  سـبک ها  درآمـد  کسـب  بـرای  مطبوعاتـی 
برخـی  کار می برنـد:  بـه  را  شـیوه های مختلفـی 
راه انـدازی  بـا  روزنامـه  چـاپ  کنـار  در  مدیـران 
و تهیـه دسـتگاه های چـاپ و تأسـیس سـازمان 
چـاپ و انتشـارات سـعی دارنـد از طریـق چـاپ 
بـه سـمت درآمد زایـی  سـایر جرایـد و مجـالت 
حرکـت کننـد. برخـی بـا ادغـام یـا چند سـازمان 
مطبوعاتـی یـک شـرکت مطبوعاتـی را راه انـدازی 
می کننـد و بـا توجـه بـه امکانـات متفاوتـی که هر 
یـک از شـرکا دارنـد، سـعی می کننـد به نحـوی به 

بپردازنـد. درآمدزایـی  و  کار  و  کسـب 
اقتصـاد  بـر  مدیریـت  بـرای  جدیـد  شـیوه های 
رسـانه، ظهـور سـازمان های مطبوعاتـی در قالـب 
کـه  اسـت  مطبوعاتـی  کارتل هـای  یـا  هلدینـگ 
سـعی دارنـد نـه فقـط در زمینـه روزنامـه بلکـه 
و  چـاپ  کتـاب،  چـاپ  در شـاخه هایی همچـون 
توزیـع روزنامـه و مجلـه، تولیـد و توزیـع کاغذ و... 
فعالیـت کننـد. اینگونـه از مدیریـت بـر اقتصـاد 
رسـانه برای نخسـتین مرتبـه در دهـه۷۰ میالدی 
یکـی از ابتـکارات بـرادران راکفلر در آمریـکا بود. 
آنچـه به عنوان راهبـرد و راهکار رهایـی مطبوعات 
ایـران از کمند مشـکالت مالـی و اقتصادی مطرح 
اسـت، بهره گیـری از سـبک های رایج یا اسـتفاده 

ترکیبـی از ایـن شیوه هاسـت.
روزنامه داری و مدیرت رسـانه شـبیه باشگاه داری 
باشـگاه  کـه  اسـت. همچنـان  ورزش  در عرصـه 
تـا  می کنـد  تبلیغاتـی  و  اقتصـادی  فعالیت هـای 
ممکـن  وجـه  عالی تریـن  در  را  تیـم  نیازهـای 
تأمیـن کند، باشـگاه هـواداران را تشـکیل می دهد 
صـادر  هـواداری  کارت  خـود  هـواداران  بـرای  و 
بازیکـن  یـا  و  می گیـرد  مالـی  حامـی  می کنـد، 
مطبوعاتـی  مدیریـت  می کنـد،  فـروش  و  خریـد 
و رسـانه ای نیـز بـا کمـک اقتصـاد رسـانه چنیـن 
متأسـفانه  می گیـرد.  پیـش  در  را  رویکـردی 
مدیـران مسـئول نشـریات مـا بـا مقولـه اقتصـاد 
درک  و  منفـی  ذهنیـت  هسـتند.  بیگانـه   رسـانه 
ضعـف  داری،  سـرمایه  سـرمایه،  از  ناصحیـح 
تفکـر اقتصـادی و محاسـبه سـود و زیـان چـاپ 
مطبوعاتـی  مدیـران  از  برخـی  بیـن  در  نشـر  و 
و رسـانه ای وجـود دارد. دوام و بقـای اقتصـادی 
مطبوعـات  حاضـر  حـال  چالـش  اساسـی ترین 
مهم تریـن  به عنـوان  آگهـی  و  اسـت  ایـران  در 
منبـع درآمـد بـرای نشـریات می توانـد اسـتقالل 
اقتصـادی را بـه ارمغـان بیـاورد. در مقطـع کنونی 
تاریـخ ایـران، ضعـف مالـی نشـریه های محلـی و 
فقـدان سـازوکارهای حمایـِت مالِی جـدی و موثر 

عامل هـا  اسـت. مهم تریـن  از  دولت هـا 

اقتصاد رسانه و راهکارهای 
درآمدزایی مطبوعات

 فردین کمانگر
مدیر مسئول

 مهـدی صمـدی / بـا گذشـت بیـش از ۱۰مـاه از شـیوع بیمـاری 
منحـوس ویـروس  کوویـد ۱۹ موسـوم به کرونا در کشـور و به طبع آن 
در اسـتان کردسـتان سـرزمین فرهنـگ و هنـر، تـب و لـرز فرهنگی 
در میـان اصحـاب فرهنـگ و هنر  بوجـود آمد و متعاقـب آن منجر به 

تعطیلـی برنامـه هـای فرهنگـی و هنری در کردسـتان شـد.
آنچـه مبرهـن اسـت مشـکالت اقتصـادی قشـر هنرمنـدان و اهالـی 
فرهنـگ بـود کـه سـایه آن عمال بـر اسـتخوان برنامه هـای فرهنگی و 
هنـری اسـتان نشسـت. و در ایـن مـدت هنرمنـدان و قشـر فرهنگی 
زجـر زیـادی چشـیدند انگیـزه کار فرهنگـی و هنـری به سـبب وجود 
کرونـا کامال کم رنگ شـد و مشـتاقان بـه اجرای برنامه هـای فرهنگی 
و هنـری بـه سـبب نبـود حمایـت هـای اقتصـادی از سـوی نهادهـای 
متولـی بـه یـأس مبـدل شـد و این در حالیسـت کـه چنانچـه راه حل 
مناسـبی از سـوی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا اسـتان بـا ایـن موضـوع 

اندیشـه نشـود وضعیـت معیشـتی ایـن گـروه بدتـر خواهد شـد.
مؤسسـات فرهنگـی و ادبی _ هنری، روزنامه نـگاران و صاحبان روزنامه 
هـای محلی در اسـتان- سـینماها و نماینـدکان روزنامه های سراسـری 

در اسـتان- کانون هـای آگهی تبلیغاتـی. چاپخانه ها.
موسـیقی-  و  هنـری  آزاد  آموزشـگاههای   - هنـری  گروههـای 

نویسـندگان. باشـگاههای کتابخوانی-کافـه هـای فرهنگـی و هنری و 
و و سـایر فعـاالن از ایـن دسـته هسـتند . وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی بـا دایـر کـردن سـامانه ثبـت نـام بـرای افـرادی کـه در این 
صنـف مشـمول ضـرر و زیـان در حـوزه فرهنگـی شـده انـد نمـود  بـا 
ثبـت نـام متقاضیـان در سـامانه و مراجعـه بـه اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی متأسـفانه نتوانسـتند بایدها و نبایدهای ضـرر و زیان 
مجموعـه فرهنـگ و هنـر را تضامـن ببخشـد .برنامه هـای فرهنگی و 

هنـری عمـال در فضـای مجـازی دنبـال مـی شـود .
 انگیـزه جبـران خسـارت هـای مـادی و معنـوی در این بخـش برای 
بخـش فرهنـگ و هنـر وجـود نـدارد و متولیـان ایـن حـوزه چـاره ای 
و  نیسـت   ۱۹ کوویـد  ویـروس  مقابـل  در  تسـلیم  و  سـکوت  جـزء 
برنامـه هـای فرهنگـی اسـت.  راکـد مانـدن  ایـن تسـلیم  ماحصـل 
متولیـان فرهنگـی بایـد با حضـور در تربیون صـدا و سـیما و مصاحبه 
بـه توضیـح و  بیـان دیـدگاه هـا و راهکارهـای عملـی دولـت در انجام 

و برگـزاری برنامـه هـای فرهنگـی بـر اسـاس رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی و همچنیـن نـوع میـزان حمایت هـای مالـی بـرای جبـران 
خسـارت ایـن قشـر از سـوی وزارتخانه بپردازنـد تا به نوعـی اصحاب 
فرهنـگ و هنـر و همچنیـن. عالقمنـدان ایـن مجموعه مطلع شـوند و 

بـه اطـالع عموم برسـد.
سـنگر فرهنگـی بـه مراتـب یکـی از سـنگرهایی اسـت کـه چنانچـه 
سـوراخی بوجـود بیایـد راه مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی در آن از هـر 
چیـزی دیگـری آسـیب پذیـر تـر خواهـد بـود و درمـان آن سـالهای 
سـال بـه طـول خواهـد انجامیـد. انتظـار مـی رود متولیـان بتواننـد بـا 
حمایت هـای مالـی درصـدد جبـران بخشـی از خسـارات ایـن صنـف 
باشـند و بـا راهکارهـای مناسـب زمینه حضـور عالقمندان بـه فرهنگ 
و ادب بـرای انجـام برنامـه هـای فرهنگـی و هنـری مبتنی بـر رعایت 

واصـول شـیوه نامـه هـای  بهداشـتی انجـام دهند.

ونایی کر وزھای  ر از  کردستان  ھنر  و  فرھنگ  اھالی  نگرانی 

گفـت:  كردسـتان  اسـتان  گاز  شـركت  عامـل  مدیـر 
مناطق روسـتایی با فراهم آوردن محیط  زیسـت سـالم 
و پایـدار، نقـش مهمـی در توسـعه ملی به عهـده دارندو  
توسـعه روسـتایی و ارتقـای سـطح رفـاه روسـتاییان از 
اهـداف اصلـی برنامه هـای توسـعه ای کشـور بـوده و در 
ایـن رابطـه گسـترش شـبکه زیرسـاخت های اقتصادی 
از جملـه راه، آب و بـرق و انـرژی، مـورد توجه سیاسـت 
گـذاران قـرار داشـته اسـت كـه در ایـن راسـتا دولـت 

تدبیـر و امیـد بـا درک اهمیـت و ابعـاد موضـوع، توجـه 
ویـژه ای بـه توسـعه و تکمیـل طرح هـای گازرسـانی بـه 

مناطـق محروم نشـان داده اسـت.
اسـتان  گاز  شـركت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مـورد  در  گـری  فعلـه  احمـد  مهنـدس  كردسـتان 
اهمیـت شـبكه هـای گازرسـانی اظهـار کـرد: اهـداف 
عدالت خواهانـه و عدالت محـور نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی و دولـت در زمینـه  دسترسـی برابـر و متعادل 
سـاكنان شـهرها و روسـتاها  به فرصت هـا و امکانات و 
خدمـات دولتی و رفاهـی همواره سـرلوحه  وزارت نفت 

و شـركت ملـی گاز ایـران بـوده اسـت. 
وی افـزود : یکـی از اولویت هـای دولـت تدبیـر و امیـد 
بـه  در صنعـت گاز؛ توسـعه  دسترسـی روستانشـینان 
سـوخت های تمیزتـر و کاراتـر )گاز طبیعـی( اسـت کـه 
ایـن اولویـت در قالـب سـرعت بخشـیدن بـه اجـرا و 
تکمیـل طـرح گازرسـانی بـه مناطق محروم و روسـتاها 

در دسـتور کار شـركت ملـی گاز و شـركت گاز اسـتان 
كردسـتان  قـرار داشـته اسـت. 

از رشـد  اسـتان كردسـتان  گاز  مدیـر عامـل شـركت 
۱۰۷ درصـدی تعداد روسـتاهای گازدار نسـبت به سـال 
پایـان  در   : اظهارداشـت   و  داد  ارائـه  ۱۳۹۲ گزارشـی 
سـال ۱۳۹۲ كل روسـتاهای گازدار اسـتان كردسـتان 
۶۴۹ مـورد بـوده كـه از سـال ۹۲ تـا پایـان خـرداد مـاه 
سـال ۱۳۹۹ تعـداد ۶۹۴ روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی 
بهـره منـد گردیـده و تعـداد روسـتاهای گازدار اسـتان 
كردسـتان بـه ۱ هـزار و ۳۴۴ روسـتا ارتقاء یافته اسـت.

بـا   : داشـت  بیـان  سـخنانش  پایـان  در  گـری  فعلـه 
مقایسـه تعـداد روسـتاهای گازدار سـال ۱۳۹۲ نسـبت 
به سـال ۱۳۹۹ رشـد بسـیار قابل مالحظه ای مشـاهده 
مـی گـردد و ۱۰۷ درصد رشـد در این قسـمت نشـان از 
توجـه ویـژه دولـت تدبیـر و امیـد بـه مناطق محـروم و 

توسـعه عدالـت اجتماعـی دارد.     

بهره مندی ١٣٤٤روستای كردستان از نعمت گاز

آب  شـرکت  بـرداری  بهـره  و  حفاظـت  معـاون 
هـای  کنتـور  نصـب  گفـت:  کردسـتان  منطقـه ای 
بهـره  پروانـه  دارای  چاههـای  روی  بـر  هوشـمند 
برداری، بسـتر سـاز کاهش افت آبخـوان و مصرف 

آبـی اسـتان هسـتند بهینـه منابـع 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای 

کردسـتان، مهنـدس عرفـان مؤمن پور با اشـاره به 
اینکـه نصـب کنتورهـای هوشـمند بـه منظـور اندازه 
گیـری میزان برداشـت آب از چاه هـا مطابق پروانه 
بهـره برداری در دسـتور کار این شـرکت قـراردارد، 
اظهـار داشـت: در اسـتان کردسـتان از ابتـدای آغاز 
پـروژه نصـب و بهره بـرداری از کنتورهای هوشـمند 
آب و بـرق و حجمـی؛ ۲ هـزارو ۹۰۰ دسـتگاه کنتـور 
نصـب شـده کـه ایـن تعـداد بیـش از ۹۵ درصـد 
دارای  کـه  را  اسـتان  شـرق  برقـدار  آبـی  منابـع 
بیشـترین حساسـیت از نظـر مدیریـت منابـع آب 

مـی باشـند را پوشـش داده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر نقـش مهـم نصـب کنتـور هـای 

هوشـمند در مدیریـت مصـرف آب اضافـه کـرد: در 
سـال گذشـته حدود ۵۰ دسـتگاه کنتور هوشـمند بر 
روی چـاه هـای آب دارای پروانـه نصـب شـده و در 
۶ ماهـه سـال جاری نیز ۸۰ دسـتگاه دیگـر نصب و 

بهـره برداری شـده اسـت.
مهنـدس مؤمـن پور با بیـان اینکه در تمامـی مصارف 
در اسـتان کردسـتان ۱۳ هـزار و ۸۰۰ حلقـه چـاه مجاز 
دارای پروانـه بهره برداری می باشـند ادامـه داد: عمده 
تعـداد چاه هـای دارای پروانـه بهره بـرداری مربوط به 
مصـارف کشـاورزی می باشـد و از این تعـداد ۴ هزارو 
۵۰۰ حلقـه آن برقـدار و بیش از ۹ هـزارو ۵۰۰ حلقه آن 

دیزلی می باشـد.

نصب کنتورهای آب و برق راهکاری هوشمند برای جلوگیری 
از بیالن منفی آبخوان های کردستان
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مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
کردسـتان از فعالیـت بیـش از چهـل هـزار هنرمنـد در 

حـوزه صنایع دسـتی اسـتان خبـر داد.
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  گـۆڕان  گـزارش  بـه  
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کردسـتان، 
یعقـوب گویلیان اظهار کرد: «کردسـتان اسـتانی غنی در 
بحـث تامیـن مـواد اولیه حـوزه صنایع دسـتی اسـت و با 
توجـه به این پتانسـیل بیـش از ٤٠ هزار هنرمند اسـتان 
در نزدیـک بـه ۵۰ رشـته صنایع دسـتی فعالیـت دارند.»

او به تاثیرگذاری سـبک زندگی و فرهنگ بومی سـاکنین 

این منطقه در سـاخت و تولید انواع صنایع دسـتی اشـاره 
کـرد و گفـت: «هم اکنون ۲۱ رشـته  بومی فعـال در حوزه 

صنایع دسـتی در استان کردسـتان موجود است.»

گویلیـان بیـان کـرد: «چهـارده هـزار و ۵۰۰ نفـر از ایـن 
تعداد در سـامانه معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشـگری دارای شناسـه فعالیـت هسـتند کـه از این 
تعـداد، سـه هـزار و ۶۰۰ نفر بیمـه تامین اجتماعـی دارند.»
در  زیرسـاخت ها  توسـعه  لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  او 
حـوزه صـادرات، افـزود: «بحـث مطالعـات ظرفيـت 
سـنجي صـادرات صنايـع دسـتي اسـتان و شناسـايي 
كشـورهاي هـدف را در دسـتور كار قـرار داده ايـم تـا 
بتوانيـم بيـش از پيـش در بحـث توسـعه صـادرات 

نماییـم. اقـدام  صنايع دسـتي 

فعالیت بیش از ۴۰ هزار هنرمند کردستانی در حوزه صنایع دستی

معـاون اقتصـادی اسـتاندار کردسـتان، بـه ضرورت 
حضـور سـرمایه گذاران خارجی در طـرح ها و پروژه 
هـای اسـتان گفـت: همـه تـالش مـا ایـن اسـت تا 
سـرمایه گـذاران بـا آرامـش و امنیت خاطـر بتوانند 
فعالیـت کننـد و طـرح هـای خود بـه نتیجه برسـانند.

احـداث منطقـه نمونـه گردشـگری آربابـا لنـد کـه 
توسـط سـرمایه گذارخارجی در دسـت اجرا است 
بـا موانعـی نظیر تعیـن مالکیـت بخشـی از زمین 
محـل پـروژه روبروسـت کـه در ایـن جلسـه مقرر 
شـد مالکیـت زمیـن و چگونگـی فعالیت سـرمایه 

گـذار نهایتـا تـا ۲۰ روز آینـده تعیـن تکلیف شـود.
ایـن  در  کردسـتان  اسـتاندار  اقتصـادی  معـاون 
گـذاران  سـرمایه  حضـور  ضـرورت  بـه  جلسـه 
خارجـی در طـرح هـا و پـروژه های اسـتان گفت: 
همـه تـالش مـا این اسـت تـا سـرمایه گـذاران با 
آرامـش و امنیـت خاطـر بتواننـد فعالیـت کننـد و 

طـرح هـای خـود بـه نتیجـه برسـانند.
جعفـری با بیان اینکه بعد از گذشـت شـش سـال 
از آغـاز احـداث منطقـه گردشـگری آربابـا لند این 
طـرح بایـد بـه نتیجـه برسـد و سـرمایه گـذار و 

مـردم از مواهـب و خدمـات آن برخـوردار شـوند، 
گفـت: همـه تـالش خـود را بـه کار خواهیم بسـت 

تـا این پـروژه بـه بهره بـرداری برسـد.
وی افـزود: الزم اسـت همـه دسـتگاه هـا و ادارات 
دولتـی کـه بـه نوعـی بـا مسـئله سـرمایه گـذاری 
سـروکار دارنـد همـه تالش و همـت خـود را برای 
تسـهیل و رفـع مشـکل سـرمایه گـذاران بـه کار 
ببندنـد و مـا نیـز مصمـم بـه حمایـت از سـرمایه 
گذارانـی هسـتیم کـه هدفشـان ایجـاد اشـتغال و 

توسـعه اسـتان اسـت.

ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح گردشگری آربابا لند بانه 

اسـتان کردسـتان  دانشـگاهی  پژوهـش جهـاد  مدیـر 
گفـت: توسـعه فضـای سـبز شـهری، همـواره به عنـوان 
کاهـش  و  کنتـرل  راهکارهـای  مهم تریـن  از  یکـی 

اسـت. شناخته شـده  زیسـت محیطی  بحران هـای 
بـه گـزارش گـۆڕان: جاهـده تکیـه خـواه در گفـت و گـو 
در  موجـود  گونه هـای  بررسـی  کـرد:  اظهـار  ایسـنا  بـا 
فضـای سـبز شـهرها و معرفـی و انتخاب مناسـب ترین 
گونـه موضوعـی اسـت که بـا توجه بـه تغییـرات اقلیمی، 
افزایـش آلودگی هـای زیسـت محیطی، محدودیت هـای 
منابـع و... از اهمیـت ویـژه ای در توسـعه فضـای سـبز 

پایـدار برخـوردار می باشـد.
وی افـزود: توسـعه فضای سـبز شـهری، همـواره به عنوان 
یکـی از مهم ترین راهکارهای کنتـرل و کاهش بحران های 

زیسـت محیطی شناخته شـده است.
مدیـر پژوهـش جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان بـا 
اشـاره بـه موضـوع پایـان نامـه خود بـا عنـوان «ارزیابی 
گونـه هـای درختـی پـارک جنگلـی آبیـدر بـر اسـاس 
خدمـات اکوسیسـتمی» بیان کرد: هـدف از اجرای این 
پژوهـش ارزیابـی و مقایسـه گونه هـای درختـی غالـب 
موجـود در پارک جنگلی آبیدر واقع در شـهر سـنندج از 
جملـه چنـار، کاج تهـران، اقاقیا، زبان گنجشـک و سـرو 
نقـره ای و معرفـی و شناسـایی مناسـب ترین گونـه در 

منطقـه موردمطالعـه و مناطق مشـابه اسـت.
وی ادامـه داد: از آنجایـی که مطالعه ای منسـجم و جامعی 
در ایـن خصـوص تاکنـون صـورت نگرفتـه و منبعـی برای 
دسـت اندرکاران نـه تنها در سـنندج بلکـه در ایران و سـایر 
مناطق خارج از کشـور نیز مشـاهده نشـده، پـس از انجام 
گونه هـای  معرفـی  بـه  موجـود  مرحلـه شـناخت وضـع 
مناسـب و سـازگار بـا اقلیـم و میکروکلیمـای سـنندج بـا 
توجـه به خدمات اکوسیسـتمی فضای سـبز شـهری نظیر 
کارکردهـای آلودگی )آلودگی هـوا، آلودگی صوتی و تعدیل 
دمـا(، زیبایی شـناختی و اجتماعـی فرهنگـی پرداخته شـد.
تکیـه خـواه عنـوان کـرد: نتایـج حاصـل از تحقیق نشـان 
داد کـه گونه چنـار مناسـب ترین گونه از نظـر کارکردهای 
بررسـی شـده شناسـایی  بیـن گونه هـای  موردمطالعـه 
شـد. لـذا در برنامه ریزی هـای فضـای سـبز می تـوان در 
مناطـق دارای توپوگرافـی مشـابه و شـرایط فیزیولوژیک 
مشـابه اقـدام به کشـت گونـه چنـار در قالب یـک برنامه 

کوتاه مـدت کـرد.
این پژوهشـگر برتر اسـتان کردسـتان یادآور شـد: این 
پایـان نامـه تحت حمایت مرکز مطالعات شـورای شـهر 
سـنندج بـود و در دوازدهمیـن  جشـنواره پژوهـش و 
نـوآوری در مدیریـت شـهری بـه عنـوان اثـر شایسـته 

تقدیـر معرفی شـد.

توسعه فضای شهری، راهکاری برای کاهش 
بحران زیست محیطی در کردستان

در  است،  قریحه  خوش  و  طبع  نازک  شاعری  محوی 
میان شاعران ُکرد خود را با "نالی" و در میان شاعران 
و  می کند  مقایسه  حافظ»  «حضرت  با  را  خود  پارسی 

گوی سبقت را از آن ها ربوده است.
محوی شاعری نازک طبع و خوش قریحه همنشین می 

و ساقی است، در میان شاعران ُکرد خود را با 
ُمال  نامش  ایسنا،  از  نقل  به  گۆڕان  زریان  گزارش  به 
به  ره ش"  "شیخ  نوادگان  از  و  عثمان  ُمال  پسر  محمد، 
همانجا  در  و  متولد  سلیمانی  در  میالدی   ۱۸۳۶ سال 
به  شعرهایش  در  و  است  گفته  وداع  را  دارفانی  نیز 

"مه حوی" تخلص کرده است.
پدر وی، از مرشدان و خلفای طریقه سراج الدینی بوده، 
در سن هفت سالگی فراگیری علم را نزد پدر خود آغاز 
به  آن  از  پس  کرده،  سفر  سابالغ  و  سنه  به  سپس  و 
بغداد رفته و از محضر مفتی زهاوی بهره ها برده است و 

ارشاد فقهی را از جانب وی دریافت کرده است.
محوی در زندگی خود راه و روش پدر را پیش گرفته 
و قدم در وادی طریقت گذاشته است و خلیفه و نایب 

شیخ بهاالدین بوده است.
در راه برگشتش از سفر حجاز به استانبول رفته و در 
با  آنجا به خدمت سلطان عبدالحمید عثمانی رسیده و 
برای  ساخته  خانقاهی  سلیمانیه  در  سلطان  موافقت 
مریدان خود که هم اکنون نیز به "خانقاه محوی" مشهور 

است.
و  علم  به تحصیل  باعزت خود،  تمام طول عمر  در  وی 
 ۱۹۰۶ در سال  و  بوده  پروری مشغول  شاگرد  و  دانش 

میالدی در زادگاهش دارفانی را وداع گفته است.
شخصیت محوی

و  فلسفه  برمی آید،  نقشبندی  طریقت  تفکر  از  چنانکه 
از  و  این طریقه است  بارز  از خصوصیات  فلسفه گرایی 
آنجایی که این طریقه حامی طبقات پایین جامعه بوده و 
نسبت به ثروت و مال اندوزی بیزاری می جوید؛ از محوی 
انسانی نوگرا و آزاده ساخته که در طول عمر خود از ظلم 

و جور و بیداد نفرت داشته است.   
محوی شاعر قیام و یاغی گری است، اشعارش مملو از 
طعنه و کنایه هایی است که نثار شیخ و واعظ و صوفی 

و زاهد می کند.
وی در اشعارش گوشه چشمی هم به اشعار و تفکرات 
حضرت حافظ داشته و همانند حافظ از ریاکاری زاهدان 

بیزاری جسته است.
همین افکار و راه و طریقت متفاوت محوی بارها وی را 
به پای چوبه دار کشانده اما همین بیزاری از ظلم و بیداد 
و ستم و هیچ انگاشتن حاکمان شخصیت شاعر را در 

نزد مردم برجسته و محبوب ساخته است.
اشعار محوی پر است از داشتن آرزو برای دنیایی پاک 
و مملو از عشق به خدا و دوری از مال و مکنت دنیا که 
حفظ  را  خود  بودن  ُکرد  و  اصالت  این ها  همه  کنار  در 

کرده است.
مذهب در افکار محوی

محوی شاعر خداشناسی است که لغات عربی به وفور 
در اشعارش به چشم می خورد، گر چه اهمیت خاصی 

برای لغات ُکردی قائل بوده است.
در میان اشعار مذهبی محوی ونالی هم تفاوت زیادی 
به چشم می خورد، اعتقاد به قضا و قدر در اشعار محوی 
به  را  قدر  و  که محوی قضا  آنجا  تا  به چشم می خورد، 
می کند  خنثی  را  دالیل  تمام  که  می کند  مرتبط  زندگی 
و انسان را برده  قضاء قدر می نماید و جبریت را قوت 

می بخشد.

محوی؛ شاعری ماندگار 
در دل مردم

بود،  بیماری  یک  تنها  کرونا  اول  نگاه  در  شاید 
و  کننده سالمت  تهدید  که گمان می رفت  بیماری 
ابتدای  همان  از  اما  بس،  و  است  انسان ها  جان 
ابعاد  شیوع خود ثابت کرد که آمده است تا همه 
زندگیمان را برهم بریزد و سبکی جدید از زندگی 

را برایمان به ارمغان بیاورد.
حال پس از گذشت ۹ ماه و اندی از حضور کرونا 
و  اقتصادی  بحران های  بگوییم  اگر  جهان،  در 
از  ناشی  تلفات جانی  از  کرونا  از  ناشی  اجتماعی 

کرونا بیشتر بوده است؛ اغراق نکرده ایم.
گرچه گفته می شود که جهان هرگز به روال عادی 
بزرگ  رخداد  این  اما  نمی گردد  باز  کرونا  از  قبل 
اجتماعی در کنار همه پیامدهای منفی که به دنبال 
داشته است، کنش ها و پیامدهای مثبت بسیاری 
گزارش  این  در  که  است  آورده  ارمغان  به  نیز  را 
اوضاع  به  اجتماعی  عینک  از  که  کرده ایم  سعی 

جهان در عصر کرونا نگاهی بیندازیم.
جرات  به  شاید  شناس،  جامعه  یک  گفته  به 
اروپا که در  از طاعون سیاه  می توان گفت که بعد 
شکل  اروپا  در  میالدی   ۱۳۴۰ و   ۱۳۳۰ دهه های 
گرفت، تا به امروز طاعون مرگباری به گستردگی و 

شعاع کرونا را در جهان شاهد نبوده ایم.

اکبر ولدبیگی در گفت وگو 
کرد:  اظهار  ایسنا  با 
کنار  در  کرونا  متاسفانه 
و  انسانی  تلفات  همه 
بحران ها و فرا بحران های 
سطح  در  که  اقتصادی 
است  کرده  ایجاد  جهان 
گسل  یا  و  گسست  یک 
نیز  اجتماعی-فرهنگی 
بوجود  جهان  سطح  در 

آورده است.
شیوع  کرد:  عنوان  وی 
سال  در  کرونا  طاعون 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در ایران و 
در جامعه ای شرقی تنیده 
از روابط عاطفی و سنتی 

که  مدرن  جامعه  یک  به  نسبت  تبعات جدی تری 
بهداشت  و  مدارا  و  مراقبتی  خود  با  پایه  آشنایی 
زیرا ضعف  است؛  داشته  دنبال  به  دارد،  را  فردی 
سواد رسانه ای، ضعف سواد سالمت در جامعه ما 
سبب پیچیدگی کرونا و بروز مشکالت بسیاری در 

جامعه شده است.

ایران  جامعه  طبقاتی  شکاف  افزود:  ولدبیگی 
حال  در  و  است  افزایش  حال  در  کرونا  عصر  در 
حاضر طبقات اجتماعی بیش از پیش به طبقات 
همین  که  می شوند  تبدیل  جامعه  فرودست 
آسیب های  بروز  زمینه ساز  اقتصادی  بحران های 
که  است  جامعه  سطح  در  گسترده  اجتماعی 
چالش های  به  می توان  آسیب ها  این  جمله  از 

خرد،  جرایم  خانوادە،  حوزە 
خشونت ها،  اقسام  و  انواع 
زوال  گستردە،  بیکاری های 
طبقهای،  فروپاشی  و  طبقات 
افزایش قانون گریزی، کاهش 
بحران  اجتماعی،  مداراهای 
افزایش فقر فرهنگی  اعتماد، 

را نام برد.
وی تصریح کرد: بستری که در 
اجتماعی  بحران  در  غرق  آن 
کرونا  بحران  آمدن  با  بودیم 
فرصت های  رفتن  بین  از  با  و 
اقشار  برای  ویژه  به  شغلی 

آسیب پذیر بحرانی تر شد.
تاکید کرد: همانگونه  ولدبیگی 
کردستان  استان  می دانید  که 
در جدول توسعه کشوری جزو استان های محروم 
فشارهای  تداوم  که  می شود  محسوب  کشور  در 
و  اقتصادی  گسل های  و  گسست ها  اقتصادی، 

اجتماعی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
طالق،  افزایش  جامعه شناس،  این  گفته  به 
با  اجتماعی  روابط  خانوادگی، گسست  تنش های 

محور  روابط  جامعه ای  ما  جامعه  اینکه  به  توجه 
جامعه  سطح  در  اعتیاد  افزایش  سبب  است 
پیامدهای  همه  با  مجازی  فضای  و  شد  خواهد 
همه  با  و  دارد  همراه  به  که  مثبتی  و  خوب 
با  که  مناسبی  فرصت سازی های  و  دستاوردها 
اجتماعی  روابط  جای  می آورد  ارمغان  به  خود 
انسان را خواهد گرفت و در نتیجه سبب شکاف 

بین نسل ها خواهد شد.
و  کرونا  بحران  اینکه  به  اشاره  با  ولدبیگی  اکبر 
استفاده از فضای مجازی سبب گسترش فردیت 
در جامعه خواهد شد عنوان کرد: با توجه به عدم 
سقف زمانی حضور کرونا در جامعه، در حال حاضر 
در میدان بحران  و فرابحران کرونا قرار گرفته ایم 
به  تنها  آن  از  ناشی  عوارض  و  پیامدها  صرفا  و 
نمی شود  محدود  بهداشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
حیات  از  جدیدی  گسل  و  گسست  سبب  بلکه 

اجتماعی و زیست اجتماعی انسان ها شده است.
ولدبیگی اظهار کرد: امروزە بزرگترین آسیب ما در 
عصر کرونا در حوزە انزوای اجتماعی گسترده قرار 
دارد که یک اپیدمی وحشت محسوب می شود که 
تبعات روحی و روانی ناشی از آن بیشتر از تلفات 

بهداشتی خواهد بود.

ونا کر عصر  شوم  ارمغان  اجتماعی  گسست 

وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی نوشـت: روستای 
توریـور در کردسـتان دارای طبیعـت زیبـا، آب و هـوای مطبـوع و 
اقامتـگاه بـوم گـردی اسـت و هـر سـاله در فصـل برداشـت تـوت 
فرنگـی گردشـگران زیـادی از مـزارع ایـن روسـتا بازدیـد مـی کنند.

بـه گـزارش گـروه فرهنگـی ایرنا، علـی اصغر مونسـان با انتشـار 
تصاویـری از روسـتای توریـور در اسـتان کردسـتان در حسـاب 
کاربـری اینسـتاگرام، نوشـت: این روسـتا دارای طبیعـت زیبا، آب 
و هـوای مطبـوع و همچنیـن اقامتگاه بـوم گردی بوده و هر سـاله 
در فصـل برداشـت تـوت فرنگی گردشـگران زیادی از مـزارع این 

روسـتا بازدید مـی کنند.

وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی برپایی جشـن 
نـوروز را یکـی از رویدادهـای باشـکوه که موجب جذب گردشـگران 
بیشـتر به روسـتای توریو و منطقه کردسـتان می شـود عنوان کرد 
و افـزود: در ایـن آییـن همـراه بـا برپایـی آتـش و اجـرای مراسـم 
رقص محلی )هه لپه رکی( و موسـیقی کردی تورهای گردشـگری 

بسـیاری را بـه این روسـتا جذب مـی کند.
«روسـتای گردشگری توریور در استان کردستان و در ۴۵ کیلومتری 
جنـوب غربی شـهر سـنندج در مسـیر طبیعـت گـردی ژاور که یکی 

از مهمترین مناطق گردشـگری اسـتان اسـت، قرار گرفته است.»

تور توت فرنگی؛ سفر به روستای توریور
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هادی زیائهدینی بۆ سپاسی زەحمهت و خزمهتهکانی 
مهحموود دەوڵهت ئابادی نووسهری ناسراوی ئێرانی، 
دەستی دایه داتاشینی پهیکهری ئهو نووسهرە گهورە .

ئاژانسی ههواڵی مێهر، هادی زیائهدینی  به ڕاپۆرتی 
وەکوو  ناوازەی  و  بهنرخ  ئاسهواری  پێشتر  که 
بهرخۆدانی  ناوی  به  ئێران  پهیکهری  گهورەترین 
کردووە،  چێ  مهوالنای  پهیکهری  و  کورد  خهڵکی 
پهیکهری  کردنی  دروست  داوەته  دەستی  جارە  ئهم 

ئابادییهوە. مهحموود دەوڵهت 

پێش  ڕایگهیاندووە:  بارەوە  لهو  زیائهدینی  هادی 
بهڕێز  لهگهڵ  پهیکهرەکه،  کردنی  چێ  دەسپێکی  له 
که  ڕامگهیاند  و  گرت  پێوەندیم  ئابادی  دەولهت 
ناوبراویش  که  بکهم  چێ  ئێوە  پهریکهری  دەمهوێت 
بۆم  وێنهیهکیان  چهند  و  کردووە  کارەکه  له  پێشوازی 
ڕاگهیاندنی  له  پێش  و  کارەکه  کۆتایی  دوای  نارد. 
زۆر  که  خۆیان  بۆ  نارد  پهرکهرەکهم  وێنهی  فهرمی، 
حهزیان لێ بوو و له ڕستهیهکدا وتیان که توانیوته ڕۆح 

و ڕۆحیاتم له ئهو پهیکهرە دەربخهیت.

هادی زیائەدینی پەیکەری نووسەرێکی 
ناسراوی ئێرانی چێ کرد

بهرپرسی موخابراتی کوردستان وتی: ئێستا ٥١٨ گوند له 
کوردستان ئینتێرنێتی خێرایان ههیه.

به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر، ئازاد حکمهت ڕایگهیاند: 
کهڵکوەرگرتن له ئینتێرنێتی ADSL له گوندەکانی پارێزگا 
له ٧ مانگی سهرەتای ئهمساڵ ١٨١ لهسهد گهشهی ههبووە.
کوردستان  له  گوند   ٥١٨ ئێستا  کرد:  زیادی  ناوبراو 
و  زۆر  کابلی  البردنی  به  و  ههیه  خێرایان  ئینترنێتی 
له  نوێ  تهکنۆلۆژیای  کردنی  جێگر  و  کۆن  سیستهمی 

له  پارێزگا  گوندەکانی  بوونی  بههرەمهند  ڕەوتی  ئهمساڵدا 
ئینتێرنێت زیادی کردووە.

کیۆمهتر   ١٥٤ ئێستا  تا  که  ئهوەی  به  ئاماژە  به  حکمهت 
له  شاری  فیبری  کیلۆمهتر   ٢٠ و  گوندی  نووری  فیبری 
شارۆچکه  ههموو  کرد:  زیادی  چووە،  بهڕێوە  پارێزگا 
پیشهییه چاالکهکانی پاریزگا به فیبری تیشکی تهیار کراون 
و ژێرخانی پێویست بۆ بهکارهێنانی ئهو بهستێنه له یهکه 

پیشهییهکانی ناوچهی تایبهتی ئابووری بانهش دانراوە.

٥١٨ گوندی کوردستان ئینترنێتی خێرایان هەیە

ئوتیزم یان لهخۆدا مانهوە بریتییه له تێکچوونی ڕەوتی 
گهشه و ههڵدانی منداڵ له ئاستێکی کهم ههتا بهرباڵو. 
کۆمهاڵیهتی،  زمانی،  توانا  گهشهی  تێکچوونانهدا  لهو 
پێوەندی و ڕەفتارییهکانی منداڵ به درەنگهوە ڕوو دەدەن.

ڕوون نییه هۆکارەکانی گواستنهوە و بۆماوەیی چهندە له 
دیاردەی ئوتیزم دا ڕۆڵی بنهڕەتی دەگێڕن.

نیشانهکانی دەرکهوتنی ئوتیزم له مندااڵنی تهمهن دوو 
ساڵ بۆ سهرێ:

و  نیاز  ئهو  کۆمهاڵیهتییهکان:  پێوەندییه  له  تێکچوون 
دایک  به  ئاسایی  مندااڵنی  بهستراوەییه سروشتییهی 
کاتی  له  دەرناکهون.  مندااڵنهدا  لهو  ههیه،  باوکیان  و 
له  چاو  کهمتر  زاریان.  سهر  نایهته  پێکهنین  ساواییدا 
چاوت دەکهن و تامهزرۆی ههڵگرتن و لهباوەش گرتن 
واته  ژیانیان،  کهسهکانی  گرینگترین  ناتوانن  نین. 

ئهندامانی بنهماڵهکهیان له کهسانی دی جیا کهنهوە.
خۆشه  پێیان  ئهوان  قسهکردن:  و  زمان  تێکچوونی 
قسه بکهن و بدوێن، بهاڵم گهشهی زمان لهواندا یان 
پاشخانی  ئهگهر  ئهوان  نادا.  ڕوو  ههر  یان  خاوە،  زۆر 
توانای  بهاڵم  ههبێ،  وشهشیان  له  دەوڵهمهند 

و  دەربڕین  جیاتی  له  نییه.  ماناداریان  ڕستهسازیی 
دەبهن.  ئاماژەکان  و  هێما  بۆ  پهنا  وشه  بهکارهێنانی 
گرینگی  دەبن.  تێکهاڵو  کهمتر  و  تهنیاییه  له  حهزیان 
به  تێکهڵ  و  دەکرێن  تهنیشتیان  له  نادەن  قسانه  بهو 
بابهته  نابن.  بهکۆمهڵهکان  و  خهیاڵی  یارییه  و  گهمه 
زەینییهکانیان بۆ کۆ نابێتهوە و توانا و کارامهیی جووڵهی 

لهشیان کهم و الوازە.
له ساڵهکانی سهرەتای  کڵێشهیی:  و  دووپاته  ڕەفتاری 
بۆی  مندااڵن  که  دۆزینهوە  یاریی  و  گهمه  زۆر  ژیاندا 
دەچن، الی ئهوان یان بهرچاو ناکهوێ، یان زۆر کهمه. 
توندیان  کاردانهوەی  کهمه.  السایی کردنهوەیان  توانای 
به گۆڕانکارییه ئاسایی و ڕۆتینهکانی ژیانی دەوروبهریان 
بادانی  دەبیندرێ:  لهواندا  حاڵهتانهش  ئهو  ههیه. 
ئهندامێکی جهستهیان و  بهردوامی  لهش، جوواڵندنی 
سهرکوتان به عهرز و دیواردا. ئهوان یان زۆر ههڵسووڕ 
و بزۆزن، یان زۆر خاو و بێ جووڵه. هۆگرییهکی زۆر به 
شتێک، یان خۆخافاڵندنیان به کارێکی چهندپاته وەک 

کردنهوەی سهری قوتوو.....
سروشتی  بهشێوەی  ئهوان  ههستهکان:  تیکچوونی 
نین.  ههستیار  مرۆڤدا  ههستهکانی  پێنج  بهرامبهر  له 
و  ئێش  بهنیسبهت  خاویان  زۆر  یان  توند  کاردانهوەی 
ژان ههیه )یان لهڕادەبهدەر وادەنوێنن ئازاریان ههیه، 
و  ئێش  سهرچاوەی  بهرامبهر  له  بێ ههستن  زۆر  یان 
ئازاری جهستهییدا(. کاردانهوەی نائاسییان له بهرامبهر 
بترسن  نابێ  که  شتێک  له  نموونه  بۆ  ههیه.  ترسدا 
دەترسن و له شتێکیش هیچ جێی ترس نییه بهبێ هۆ 
دەترسن. هیندێک لهو مندااڵنه حهزیان له مۆسیقییه.

بۆ ناسینی وردتری و دەرمان و چارەسهری ئوتیزم له 
دوو ساڵی بۆ سهرووتردا دەکرێ ههوڵی زیاتر بدرێ.

نیشانەکانی ئوتیسم لە منااڵن دا بناسین


