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تعاونیها؛ پیشران
توسعه دیواندره

بیتوجهی
به صنايع دستی
استان
ر ئیــــس
کمیسیو ن
گردشــگری ،اقتصــاد ورزش و
اقتصاد هنر اتاق ســنندج گفت:
صنايع دستی استان مورد توجه
قرار نگرفته است.
« محمــد نجيــب اداك» درباره
وضعيت موجود صنايع دســتی
كردســتان اظهــار كــرد :همه
ما مشــتاق توســعه گردشگری
استان هســتیم ،اما تا زمانی که
صنايع دستی رونق نيابد ،توسعه
گردشگری هم محقق نمیشود.
همین صفحه
را بخوانید
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مشکالتپیشروی
سمنهایاستان
صفحه 7را
بخوانيد

معلوالنی که منزوی نیستند

نیاز حیاتی استان به دولت الکترونیک
شهرام ورمقانی

کارشناس فناوری اطالعات

محافظت از اطالعات ،به منزله شاهرگ حیاتی صنعت
مدرن آی .تی محسوب میشــود .با آغاز ایجاد دولت
الکترونیک در ایران از سوی ســازمانها و نهادهای
دولتی برای تأمین امنیت اطالعات ،شناخت و درک صحیح و اجرای سیستمهای
مدیریت امنیت اطالعات ضروری است .دولت الكترونيک در تعریف به استفاده از
فناورى و ارائه اطالعات و خدمات به شــهروندان در بخش هاى اقتصادى و ساير
قسمتهاى دولتى گفته مىشود .در کردستان نیز مقوله ایجاد دولت الکترونیک
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .این مهم ،نیازمند در نظر گرفتن برخی عناصر و
شاخصههاست .دولت الكترونيک ،استفادۀ سهل و آسان از فناورى اطالعات برای
توزيع خدمات دولتى به صورت مستقيم به مشترى ،به صورت شبانهروزی است.
دولت الكترونيک همچنین درصدد بسترسازى مناسب برای دسترسى هر چه بهتر
و بيشتر شــهروندان به اطالعات و خدمات دولتى ،اصالح كيفيت خدمات و ارائه
فرصتهای گسترده تر براى مشاركت در فرايندها و نمادهاى مردم ساالری است.
دولت الكترونيک مزاياى مهمى براى شهروندان استان به وجود میآورد و روشی
كليدى براى دستيابى به بسيارى از اهداف است .با دولت الكترونيک ،مديريت كاراتر
در استان ایجاد و خدمات دولتى بهترى به شهروندان ارائه مىشود ،تعامل بهترى
با بخشهاى بازرگانى و صنعتى به وجود مىآید و از طريق دسترسى بيشتر و بهتر
به اطالعات ،توان شهروندان افزايش مییابد .نیز خدمات به مردم در هر زمان و هر
مكان ارائه مىشود ،تسهيالت با سرعت بيشتردراختيار شهروندان قرار مىگيرد،
اموردولتى با شفافيت بيشترى انجام و مسئوليت پذيرى از سوى بخش هاى دولتى
مشاهده خواهد شد.
كاهش كاغذبازى در ادارهها به ویژه در استانی چون کردستان که این مقوله در آن
بسیار پررنگ است از ديگر مزاياى دولت الكترونيک به شمار میرود .در راه تحقق و
اجرای دولت الكترونيک ،موانع بسيارى اعم از محدوديتهاى فنى ،دشوارى هاى
اقتصادى و مالى ،نگرشهاى موجود در اســتان از سوی مسئوالن و دستگاههای
اجرايى گرفته تا شهروندان و عموم جامعه وجود دارد .برنامه ريزان و افكار عمومى
جامعه ،هنوز ضرورت تحقق دولت الكترونيک را بــه طور كامل درک نکرده اند و
مديران در عمل ،از برنامه ريزى هاى اندک اجراشده در راستای بسترسازى براى
تحقق دولت الكترونيک حمايت نمیکنند و اين موضوع نيازمند تدابير و برنامههايى
برای تغيير نگرشها در اين زمینه است .ازسوی دیگر ،رسانهها باید با اطالع رسانى
مناسب ،افكار عمومى و شــهروندان را ازمفاهيم و مزاياى دولت الكترونيك آگاه
كنند تا شرايط اجرای دولت الكترونيك به تدریج تسهيل شود .عمده بستر اجرای
دولت الكترونيک ،اينترنت اســت كه فراهم كردن امكانات مناسب در اين زمينه
ضرورى و اجتناب ناپذير خواهد بود .نبود يا كمبود برخورداری از این تکنولوژی
روز یا محدودیتهایی که در سرعت و کیفیت ارائه اینترنت در منطقه غرب کشور
و استان و نارضایتیهایی که از آن وجود دارد ،از ديگر مشکالت در این حوزه است.
سخن پایانی آنکه در طراحى و اجراى دولت الكترونيك ،گام مهم ،عزم راسخ دولت
برای انجام کار اســت .تا زمانی که جامعه به این باور نرسد که دولت در واقع قصد
تسهیل امور و کاهش مراجعات شهروندان را دارد به آن اعتماد نخواهند داشت.
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خروج بلوچستان
ازخطقرمز
گردشگری

رئیس اداره تعاون دیواندره :بیش از  200تعاونی در این شهرستان
وجود دارد
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کامیارانی
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سازمانهای
مــردم نهاد
رابطی میان مردم و مســئوالن
اجرایی به شمار میروند؛ به طوری
که همزمان با پیگیری دغدغههای
مردم ،میتوانند دستگاهها را نیز
در دستیابی به اهداف خود یاری
دهند.این تشکلهای مردمی که
به اختصار از آنها با نام «سمن» نیز
یاد میشود ...
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در استان
بیتوجهی به صنايع دستی استان
رئیس کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق سنندج گفت :صنايع
دستی استان مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا « ،محمد نجيب اداك» درباره وضعيت موجود صنايع دستی كردستان
اظهار كرد :همه ما مشتاق توسعه گردشــگری استان هستیم ،اما تا زمانی که صنايع
دستی رونق نيابد ،توسعه گردشگری هم محقق نمیشود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی هرچه در توان داشــته باشد انجام میدهد ،اعالم
کرد :وقتی که با  30تا  ٤٠میلیون تومان میتوانیم صنايع دســتی استان را دگرگون
کنیم جای تعجب دارد که چرا صنايع دستی ما در ويترينهای داخلی و خارجی ديده
نمیشوند.
رئیس کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق سنندج خاطرنشان کرد:
استان با مشكالت زيادی مواجه است و بايد راهی برای تجاری سازی صنایع دستی آن
پیدا کنیم .در بحث صنايع دستی بايد آسيب شناسی شود تا از اين حالت خارج شويم.

 3کشته در تصادفات محورهای منتهی
به سقز
مدیر شــبکه بهداشت ســقز گفت:
تصادف در محورهای منتهی به این
شهرستان3 ،کشته به جاگذاشت.
«محمدســرکوت غوثی» در گفت
وگو با ایرنا افزود :در اثر برخورد یک
دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه
وانت سایپا در مسیر سقز – مریوان
نزدیک روستای «خورده لوکی» در
 15کیلومتری سقز ،موتورسوار و سرنشین آن در دم جان باختند.
وی اضافه کرد :بر اثر برخورد یک دســتگاه وانت بار با کامیون باری در مســیر سقز
دیواندره نزدیک روســتای « چاپان»در  30کیلومتری ســقز هــم راننده وانت باردرگذشت.
وی اظهار کرد :اجســاد این  2حادثه رانندگی توسط نیروهای امدادی آتش نشانی و
هالل احمر و فوریتهای پزشکی به ســردخانه بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل
شدند.

ایجادمجموعه رفاهی-تفریحی
در روستای «بیاندره» بانه
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بانه گفت :مجموعه رفاهی-
تفریحی در روستای بیاندره بخش ننور این شهرستان ایجاد میشود.
«سعداهلل رحیمیخواه» در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :با هدف توسعه گردشگری،
مجموعه رفاهی-تفریحی در جوار درخت بلوط یک هزار و  500ساله روستای بیاندره
بخش ننور این شهرستان ایجاد میشود.
وی با اشــاره به نتایج مثبت بازدیدهای انجام شــده از محل روستا و مکان مشخص
شــده گفت :امیدواریم این مجموعــه رفاهی-تفریحی بهزودی ایجــاد و راهاندازی
شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بانه تصریح کرد:
توسعه گردشگری پایدار و معرفی جاذبههای فرهنگی ،طبیعی و تاریخی روستا و این
شهرستان از اهداف مهم ایجاد مجموعه رفاهی-تفریحی است.

ایجادمجموعه رفاهی-تفریحی
در روستای «بیاندره» بانه

 |4اجتماعی
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افزایش  5برابری
اعتبارات
هیاتهای ورزشی
مد یر کل
ورزش و
جوانان کردســتان گفت :امسال
اعتبارات جاری هیاتهای ورزشی
اســتان 5برابر افزایش یافته که
رقم بســیار باالیی است«.حامد
جوالیی» با بیان اینکه اعتبارات
ورزشی کردســتان امسال رشد
جهشی داشته اســت افزود :سال
گذشته 3میلیارد و  150میلیون
ریال اعتبــار به ورزش اســتان
اختصاص داده شد.وی اظهار کرد:
هیا تهایی که فعالیــت بهتری
داشته باشند...

بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد
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...و اینگونه شهر
آشوب شد

سرمای پاییزی؛ علت کاهش
تولیدکلزا
2

یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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خطبه
اقتدار کنونی نظام اسالمی
مرهون استقامت آزادگان
امام جمعه سنندج با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی
گفت :استقالل و اقتدار کنونی نظام اسالمی ما مرهون ایثار ،صبر و
استقامت آزادگان عزیز است.به گزارش مهر ،ماموستا «عبدالرحمن
خدایی» در خطبههای نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این
شهر اقامه شد ،اظهار داشت :آزادگان مایه افتخار و عزت برای ایران
اسالمی هســتند و باید از این عزیزان به بهترین شکل ممکن تقدیر
کرد.وی ضمن تبریک ســالروز بازگشــت اولین گروه از آزادگان به
میهن اسالمی بعد از سالهای استقامت و صبر افزود :آزادگان رنجها
و شکنجههای زندانهای بعث را به جان خریدند تا استقالل کشور به
خطر نیفتد.امام جمعه سنندج با اشاره به لزوم رعایت احترام و شان
آزادگان در هر شرایطی یادآور شد :همگی باید قدردان ایثارگریها
و فداکاریهای آزادگان و ایثارگران باشیم و برای تکریم آنان از هیچ
کوششی دریغ نورزیم.ماموستا خدایی در بخش دیگری از سخنان
خود به آیه  ۵۲سوره اعراف اشاره کرد و افزود :خداوند در این آیه به
رحمت خود نسبت به بندگان اشاره کرده و قرآن را هدیه ای مبارک
برای راهنمایی مردم عنوان میکند.وی با بیان اینکه قرآن مجید،
هادی و رحمت الهی برای اهل ایمان است ،افزود :این کتاب آسمانی ما
را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون میکند و به همین دلیل باید ما
آیات این کالم الهی را سرلوحه فعالیتهای خود در زندگی قرار دهیم.
صبر و استقامت آزادگان؛ سبب افتخار و عزت ایران اسالمی

امام جمعه سروآباد نیز گفت :آزادگان سرافراز با تحمل سخت ترین
شکنجهها و سختیها ایمان و عقیده خود را به نظام و انقالب اسالمی
حفظ کردند وسبب عزت و افتخار ایران اسالمی در جهان شدند.
ماموستا «سید احمد سجادی» در خطبههای نماز جمعه سروآباد ،با
گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی اظهار کرد :آزادگان
سرافراز انقالب اسالمی درس شجاعت ،ایثار و از خودگذشتگی را به
ما آموختند.وی آزادگان را ذخایر ارزشــمند انقالب اسالمی دانست
و افزود :آزادگان با صبر و اســتقامت خود و توکل بر خداوند متعال
شکنجههای سخت و طاقتفرسای دشــمنان را تحمل کردند و با
افتخار به میهن اسالمی بازگشتند.
امام جمعه سروآباد در بخش دیگری از ســخنان خود به نقشههای
دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختالف در بین مسلمانان اشاره کرد و
گفت :مسلمانان به یقین بدانند که دشمنان هیچگاه از توطئه چینی
علیه آنها ساکت ننشســته اند و همواره با انواع حیلهها و توطئههای
شیطانی قصد ایجاد تفرقه و اختالف در بین مسلمانان را دارند.
وی ادامه داد :وحدت و اتحــاد نیاز امروز جوامع اســامی در برابر
توطئههای دشمنان است و تا زمانی که مسلمانان اتحاد خود را حفظ
کنند ،دشــمنان با هیچ توطئه ای نمیتوانند در برابر آنها مقاومت و
ایستادگی کنند.
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آغاز پروژه آسفالت شهرک اوراز و تپه موسک مریوان
رئیس اداره راه و شهرسازی مریوان از آغاز به کار پروژه خدمات زیربنایی شهرک اوراز و تپه موسک این
شهر خبر داد .به گزارش زریوار خبر« ،زانا کهنه پوشی» اعتبار این پروژه در فاز اول را  7میلیارد ریال
اعالم کرد.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

تعاونیها؛ پیشران توسعه دیواندره
هیوا محمدپور

دیواندره-خبرنگار

تعاونیهــای تولیدی و کشــاورزی را از پرداخت
مالیات معاف کرده و اگر یک شرکت تعاونی فردی
را به کار گمارد از ســهم بیمه کارفرما معاف است.
طبق ماده چهارم قانون تعاون دستگاههای اجرایی
موظف هستند کارهای خود را به تعاونیها واگذار
کنند.

در گذشته تعاون در روستاهای استان
تعاون
بیشتر نمود داشــته است .اما امروزه
نقش تعاونیها کمرنگ شــده ،زیرا
مشکالتی که در این بخش وجود دارد حل نشده
است .یکی از این مشکالت انتخاب فردی به عنوان
تعاونیهای مسکن دیواندره
مدیر اســت که آموزش ندیده اســت  .گاهی نیز فرجی بیان میکند :تعاونیهای مســکن شــهر
برخی افراد فقط برای دریافت تسهیالت به واسطه دیواندره در توسعه عمرانی نقش بسزایی داشتهاند.
داشــتن تعاونی اقدام به باز کردن آن میکنند .با  ۱۳تعاونی مسکن در دیواندره تشکیل شد که این
تعاونیها منجر به خانهدار
این وجود تعاونی در دیواندره
شدن  3هزار و  259عضو
منشا فعالیتهای مثبتی بوده
شد .طبق اساسنامه از روز
که یکی از آنها احداث بیش از
 3هزار واحد مسکونی توسط رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفاه اول ثبت ،هر تعاونی  ۵سال
مهلــت دارد فعالیت خود
تعاونیها بوده است .هر چند
اجتماعــی :تعاونیهای مســکن
که به گفته رئیس اداره تعاون،
را به هدف برساند ،اما این
دیواندره در توســعه عمرانی نقش
کار و رفاه اجتماعی دیواندره
زمان ســاالنه قابل تمدید
نزدیک به نیمی از تعاونیهای بسزایی داشتهاند ۱۳ .تعاونی مسکن
است و در پایان صدور سند
در دیواندره تشکیل شده است
کار آنها پایان مییابد.
این شهرستان فعال نیستند.
به گفتــه این مســئول،
 200تعاونی دیواندره
بیشترین تعاونیها در دیواندره در حوزه کشاورزی
رئیس اداره تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی دیواندره تشکیل شده اســت .تعاونیهایی که در راستای
اظهار میکند :بیــش از  200تعاونی در دیواندره مرتعداری تشکیل شده کمک شــایانی به مراتع
وجود دارد .این تعاونیها با حداقل  ۷نفر و تا بیش از شهرستان کرده اســت .در روستاهایی که تعاونی
 ۳۰۰نفر تشکیل شده است که تعاونی سهام عدالت مرتع داری تشکیل شــده تخریب مراتع به مراتب
کمتر از دیگر روستاها بوده است .وی میافزاید3 :
بیش از 40هزار نفر عضو دارد.
«جمیل فرجی» ادامه میدهد :تعاون فرهنگ کار تعاونی آبران روستاهای گاوشله ،وزیر و هزارکانیان
جمعی است .کار به صورت تعاونی قدرت رقابت را توســط این اداره ساماندهی شــد .این تعاونیها
باال میبرد .چند نفر با تشکیل یک تعاونی میتوانند حدود  ۱۶۴نفر عضو دارد که کمک شایانی در حوزه
حرکت بزرگی انجام دهند و عالوه بر اینکه کسب کشاورزی به اهالی این روستاها کرده است.
و کاری برای خود راه اندازی کنند افراد دیگری را رئیس اداره تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی دیواندره
نیز به کاربگیرند .برای انجام یک فعالیت شاید یک اظهار میکند :یکی دیگر از تعاونیهایی که برای
نفر سرمایه کافی برای شروع کار نداشته باشد ،اما با شهرستان بســیار موثرخواهد بود تعاونی عمران
تشکیل تعاونی توسط چند نفر سرمایههای کوچک دیواندره اســت که با  ۳۲۰نفر در مرحله ثبت قرار
روی هم گذاشته میشود و اشتغال ایجاد میشود.
دارد .از  ۲۰۰تعاونی شهرســتان دیواندره حدود
وی با اشــاره به حمایتهای دولتــی از تعاونیها ۴۰درصد آن غیر فعال اســت .در ســال گذشته
میافزاید :قانون بــرای تشــویق تعاونیها کلیه توانســتیم  33تعاونی را تعیین تکلیف کنیم که

غیر فعال شدن تعاونی ها به دلیل نبود سرمایه

«سامان محمدیان» کارشناس تعاون میگوید :نبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نبود حمایتهای بانکی تعاونیها
را به سمت و سوی غیرفعال شدن کشانده است .بانک توسعه تعاون برای کمک به تعاونیها با بودجه دولتی تشکیل
شد ،اما آنطور که باید نتوانسته بیشتر تعاونیها را تحت پوشش خود قرار دهد.

رئیس اداره تعاون دیواندره :تعاونی آبران روستاهای گاوشله،
وزیر و هزارکانیان توسط این اداره ساماندهی شد

مشــکالتی که به ناکارآمدی تعاونیها منجر
میشود

محمدیان میافزاید :از جمله مواردی که تعاونیها
را ناکارآمــد میکنــد ،نبود خالقیــت و نوآوری،
نداشتن آیندهنگری و حس استقالل طلبی است.
یکی دیگر از دالیل غیر فعــال بودن تعاونیها این
اســت که اشــخاص به امید دریافت تسهیالت و
استفاده از مزایای تعاونی ،اعضای خانواده خود را
به صورت صوری عضو تعاونی و در ادامه به تنهایی
فعالیتهای خود را شــروع و به ســمت شکست

تشکیل تعاونیهای مسکن در دیواندره منتج به خانه دارشدن  3259عضو آن شد عکس :همشهری

حرکت میکنند.
به گفته این کارشــناس ،ســهم تعاون در اقتصاد
ملی طبق چشم انداز توسعه باید  25درصد باشد،
اما براساس آمارهایی که منتشــر شده این سهم
حدود  7درصد است و تا بهحال امکان استفاده از
ظرفیتهای نهفته در تعاون به وجود نیامده است.
مدیریت توسط افراد آموزش ندیده

یک کارشناس جامعهشناسی نیز میگوید :از صدر
اسالم روی تعاون و اهمیت آن تاکیدات زیادی به
صورتهای مختلف شده ،اما باید دید که امروز چه
اتفاقی افتاده است که کارگروهی طرفداران زیادی
ندارد .لذا باید توسط کارشناسان واکاوی شود.
«حامد محمدی» ادامه میدهد :از آنجا که شایعات
و اتفاقــات منفی بیشــتر از موفقیتها در جامعه
منتشر میشــود ،مردم به موفقیت دهها تعاونی
توجهی ندارند ،بلکه با ضعف و شکست یک تعاونی
اعتماد خود را نسبت به تعاون از دست میدهند.

وی میافزاید :در گذشــته مدیریــت تعدادی از
تعاونیها به ویژه در حوزه مسکن توسط خود اعضا
به افراد آموزش ندیده و ضعیف در مدیریت سپرده
شده و نتیجه آن چیزی غیر از شکست و توقف کار
تعاونی نبوده است.
محمدی اظهار میکنــد :تعاونیها ظرفیتهای
متفاوتی دارند .پیشــنهاد این است برای تشکیل
یک تعاونی تا جایی که امکان دارد از افراد در یک
سطح اجتماعی نزدیک به هم دعوت به همکاری
شــود و همین افراد هم در مجمعی که تشــکیل
میدهند بهترینهای خودشان را به عنوان مدیر
انتخاب کنند.
به گفته این جامعهشــناس ،معمــوال افرادی که
شــغل ثابتی دارند به چشم ســرگرمی به تعاونی
نگاه میکنند و همین افراد هم مدیریت تعاونیها
را به دست میگیرند که دغدغه آنچنانی ندارند.
بهتر است اعضا فردی را برگزینند که دغدغههای
مشترک داشته باشد.

این سو و آنسوی استان

مزارع خود محصول کلزا کشت و تولید
کنند.
وی خریــد و پرداخــت وجــه کلزا را
رضایتبخــش توصیف کــرد و افزود:
جهاد کشــاورزی کردســتان از تولید
کنندگان کلزا حمایت میکند.
این مســئول رفع و تامیــن نیازهای
داخلی کشــور را یکی از اهداف دولت
دانســت و گفت :سیاست وزارت جهاد
کشاورزی ســال آینده در زمینه خرید
کلزا بهتر خواهد شد.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه بخشی از
زمین زراعی مربوط به کلزا در اســتان
خســارت دیده اســت افــزود :جهاد
کشاورزی کردستان از تولید کنندگان
کلزا حمایت میکند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 96

ظرفیت استان برای ارتقای جایگاه سمن ها

یک کارشناس درباره جایگاه فعلی سمنها در کردستان میگوید :همانگونه که میدانید ،کردستان از سوی رهبر
معظم انقالب استانی فرهنگی نامیده شده و این عنوان تعارف نیست ،بلکه مبتنی بر شناخت و اطالعات کافی ایشان
است.
«آدرین محمدخانی» تصریح میکند :کردســتان با این ماهیت و استعداد در سطح ملی ،برای فعالیت تشکلهای
مردمی ،ظرفیت و قابلیت بالقوه و بالفعلی دارد و چون حوزه فعالیت این تشکلها با فرهنگ مردم این خطه منطبق
است ،بنابراین امکان ارتقای جایگاه سمنها و افزایش تعداد آنها در حوزههای مختلف در کردستان وجود دارد.

تاکنون حدود  31هــزار و  59تن کود
ازته ،فسفاته و پتاسه به کشاورزان استان
تحویل شده است اظهار کرد :کشاورزان
کردســتانی با توجه بــه ظرفیتها و
عملکرد محصول تولیدی خود نسبت
به بیمه محصوالت کشــاورزی اقدام
کنند.
رئیس جهاد کشــاورزی استان گفت:
کشاورزان کردســتانی در زمان کشت
کلزا به توصیه کارشناســان کشاورزی
از کود و ســموم مورد نیاز اســتفاده
کنند.
ذوالفقاری مقوله آموزش کشــاورزان
را بســیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد:
در راســتای باال بردن ســطح درآمد
روســتاییان ،بهبود وضعیت معیشتی
آنها و مانــدگار کردن روســتاییان در
روســتا تولیدات بخش کشاورزی باید
حمایت شود.
وی ادامــه داد :از آنجــا که معیشــت
و اقتصاد خانوار روســتایی وابسته به
کشاورزی اســت در راستای اقتصادی
کردن کشــاورزی و افزایــش راندمان
تولید ،برگزاری کالسهای آموزشی و
توجیهی در زمینه نحوه استفاده از کود
و سموم در کشت محصوالت ضروری
است.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته
70درصــد تعهدات جهاد کشــاورزی
استان در زمینه دانههای روغنی تحقق
پیدا کرده اســت گفت :پیــش بینی
میشود امســال  5هزار هکتار معادل

 10هزار تن کلزا در اســتان کشــت و
تولید شود.
به گفته وی ،در ســال زراعی 96- 95
حــدود  951هکتار زمین زیرکشــت
کلزا قرار گرفتــه و معادل  2هزار و 17
تُن کلزا در اســتان تولید شده است و
بخشــی از  550هکتار زمیــن زراعی
خسارت دیده استان قابلیت ریکاوری
داشته است.
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی استان
نیز با اشاره به اینکه برای تامین روغن
مورد نیاز کشور ساالنه 4میلیارد دالر
ارز از کشور خارج میشود گفت :دولت
درصدد است  70درصد نیازهای داخلی
کشور را رفع کند.
«صالح احمدی» افزود :در همین راستا
در  10سال گذشته برنامه خود اتکایی
دانههای روغنی از ســوی وزارت جهاد
کشاورزی در حال اجرا است.
وی تاخیر در حمل بذر به استان ،کمبود
شــدید بذر و ارقام هیبــرد خارجی،
نامشــخص بودن وضعیــت بیمه کلزا
برای کشاورزان و عدم تخصیص بهموقع
تسهیالت بروز خسارت به زراعت کلزا
در یخبندان زمســتانه را از مهم ترین
مشکالت کلزا عنوان کرد.
وی افزود :در راستای حل مشکل کلزای
استان بخش خصوصی باید مشارکت
کنند.
به گفته وی ،هزار و  798هکتار زمین
مناسب کشــت کلزا در شهرستا نها
مکان یابی شده است.

تاثیر مطالعه در کاهش آسیبهای اجتماعی

حسینپناهی با اشاره به نقش کتاب و مطالعه در کاهش
آسیبهای اجتماعی افزود :ارتقای میزان سرانه مطالعه
در جوامع رابطه مستقیمی با توسعه پایدار آن جامعه

نشست نمایندگان سمنها با مسئوالن استان عکس :همشهری

ادغام حوزه جوانان و ورزش

این کارشــناس در ادامه به ادغام حوزه جوانان و
ورزش نیز گریزی میزند و میگوید :با ادغام این
دو حوزه با یکدیگر ،سازمان ملی جوانان سابق در
قالب معاونتی ،زیر سایه ورزش قرار گرفت .حقیقت
این است که نباید موضوع جوانان و نیز سازمانهای
مردم نهاد با این ادغام در سایه و حاشیه ورزش قرار
میگرفت ،چراکه به طور طبیعی ،غالب تمایالت و
توجهات به سمت ورزش میرود .در حالی که حوزه
جوانان بسیار گسترده اســت و تنها بخشی از آن
موضوع ورزش است .همچنین نیازهایی مهم تر و
اساسیتر چون اشتغال ،ازدواج و مسکن در بخش
جوانان وجود دارد.
محمدخانی معتقد اســت :این ادغام ســبب شد
موضوع جوانان دارای درجه کمتری از اهمیت شود
و آسیبی که از این ناحیه متوجه جامعه میشود،
خســارت و زیان را در پی خواهد داشت .بنابراین
اگر جایگاه قبلی سازمان و رئیس آن در کشور ابتدا
احیا شود و سپس از سمت مشاور رئیس جمهوری
به معاونت ارتقا یابد ،بهترین راهکار برای توجه به

سمنها و کال حوزه جوانان اندیشیده شده است.
وی میگوید :در استانها نیز میتوان این مسئولیت
را برعهده یک دستگاه در قالب معاونت استانداری
قرار داد تا با قرار گرفتن مدیرکل در رأس آن هدایت
و کنترل شــود که بتواند تمام حوزههای مربوط
به جوانان را با اســتفاده از ظرفیت تشــکلهای
مردمنهاد اداره کند.
لزوم پرهیز سمنها از فعالیت حزبی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری میگوید :هیچ
نوع محدودیتی در زمینه تأســیس سازمانهای
مردم نهاد وجود ندارد و با تمهیداتی که اندیشیده
شده ،پروسه چهارماهه صدور مجوز به کمتر از 2
ماه کاهش یافته است.
«جمال ارشدی» با بیان اینکه بیشتر انجمنهای
استان از نظر اساسنام ه مشکلدارند ،اظهار میکند:
ســازوکار خاصی در گذشــته در زمینه تشکیل
انجمنهای مردمنهاد وجود نداشته و یک سمن در
چندین حوزه مختلف فعالیت دارد.
وی از اجرای طرح ساماندهی مؤسسات خیریه در

سال قبل  4درصد افزایش مصرف آب داشتهایم.
مدیر امور آبفای قروه در زمینه اقدامات انجام شده در
راستای رفع مشــکالت کم آبی در شهرستان عنوان
کرد :الیروبی و لولهگذاری  3حلقه چاه انجام گرفته که
این کار سبب افزایش دبی  30لیتر بر ثانیه شده است.
همچنین  2کیلومتر لوله آب اصالح و  250انشعاب نیز
استانداردسازی شده اســت .در این مدت  250مورد
کنتور آب و  7مورد پمپ و الکترو نیز تعویض شــده
اســت.کلوندی همچنین گفــت :در اماکن عمومی و
مدارس شیرهای زماندار و اهرمی را جایگزین شیرهای

ناهنجاری های اجتماعی ریشه در عدم مطالعه و سطح آگاهی و فرهنگ دارد

دارد و تالش در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در
واقع در کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتالی فرهنگ
عمومی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در شهرستان
کامیاران اظهار کرد :همه مشــکالت و ناهنجاریهای
اجتماعی ریشه در عدم مطالعه افراد دارد .بنابراین باید
فرهنگ کتابخوانی در جامعه ترویج داده شود.
رئیس فرهنگ و ارشاد اســامی کامیاران گفت :باید
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در همه جا نهادینه شــود
و بیشتر ترویج پیدا کند و این مختص یک اداره یا فرد
خاصی نیست ،بلکه نیاز است که تمامی مردم این انگیزه

را داشته باشند.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی کامیاران خاطر نشان
کرد :همه انسانها به آموختن مستمر نیاز مبرم دارند
و هر گاه آموختن در جامعه کمرنگ شــود باید منتظر
آسیبهای اجتماعی آن باشیم که هزینههای بیشتری
را نیز در این عرصه متحمل میشویم.
وی گفت :ناهنجاریهایی کــه در جامعه رخ میدهد
ارتباط مســتقیمی با سطح فرهنگ و ســواد جامعه
دارد و غنی شــدن فرهنگ مطالعه در زندگی فردی،
خانوادگی و اجتماعی افراد و در رفتار و شخصیت آنها
تاثیر زیادی دارد.

پاتوقهای فرهنگی؛ نیاز امروز جامعه

قبلی کردهایم که ایــن کار موجب کاهش مصرف آب
شده است.

استاندار گفت :شرایط امروز جامعه ما به شکلی انسانها
را از هم دور کرده است و برای رفع این مشکل نیازمند
ایجاد پاتوقهای فرهنگی هستیم.
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مدیرکل امور اجتماعی استانداری :نبود ساختار مناسب
مهم ترین مشکل در بخش سمنهای استان است

جای خالی کتاب در سبد خانوارهای کامیارانی
رئیس فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان کامیاران
گفت :باید کتاب در ســبدکاالهای اساسی خانوار قرار
گیرد ،چراکه چنانچه در مسائل فرهنگی غفلت کنیم
قطعاً جامعه با آسیبهای جدی روبه رو میشود.
«زبیر حسینپناهی» در گفتوگو با تسنیم  ،با اشاره به
اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد :کتاب دریچهای
بهسوی روشنایی و وسیله ارتباط و انتقال فرهنگ میان
انسانها و نسلهای گذشته با آینده است.
وی گفت :ضرورت ترویج مطالعه و کتابخوانی در کنار
تولید و نشر کتاب یکی از نمودهای مهم رشد فرهنگی
جامعه قلمداد میشود.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی کامیاران با تأکید بر لزوم
افزایش شاخص مطالعه در میان نسل جوان و نوجوان
تصریح کرد :تجربه نشــان داده که کتاب و رونق چاپ
کتاب سبب رونق بازار فرهنگ میشــود و جامعهای
که فرهنگ مطالعه در آن رشد دارد پیشرفت میکند.
وی با استناد به آیات و روایات متعددی در زمینه اهمیت
نقش کتاب و مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی گفت:
پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) رســالتش را با فرمان ِ
«خواندن» از سوی خداوند آغاز کرد .خداوند با سوگند
به قلم ،معجزه جاودانه آخرین پیامبرش را یک کتاب
قرار میدهد.

کردستان

مردمنهاد وجود دارد در تمام دنیا یکســان است،
اما کارکردهای آنها با هم تفاوت دارد و نکته مهم
اینکه اگر سمنها کارکرد خود را فراموش کنند،
دیگر موفق نخواهند بود.

سازمانهای مردم نهاد رابطی میان
جامعه
مردم و مســئوالن اجرایی به شمار
میرونــد؛ به طوری کــه همزمان با
آسیبشناسی سمنها
پیگیری دغدغههای مردم ،میتوانند دستگاهها را این کارشناس در زمینه آســیبهای پیش روی
نیز در دستیابی به اهداف خود
ســمنها میگوید :ســمنها
یاری دهند.
بایــد مراقب باشــند تــا مورد
این تشــکلهای مردمی که به
سوءاســتفاده جریا نهــای
اختصار از آنها با نام «ســمن»
سیاســی قرار نگیرنــد ،چراکه
مدیرکل امــور اجتماعی
نیز یاد میشــود در گذشته ای
اصوال کارکرد ایــن انجمنها،
اســتانداری :هیــچ نوع
نه چنــدان دور در اســتان هم
غیرسیاسی است.
ازنظر کمی و هم کیفی فعالیت محدودیتــی در زمینه محمدخانــی اظهــار میکند:
چشمگیری داشتند و تقریبا در تأسیس ســازما نهای سمنها باید در راستای افزایش
تمام موضوعات میتوانستند به مردم نهاد وجود ندارد و با نیرو و اعضای خود تالش کنند تا
عنوان عنصری قوی در جامعه تمهیداتی که اندیشیده با بروز اختالفات درآنها انشعاب
ایفای نقش کنند.
شده ،پروســه چهارماهه ایجاد نشــود .اگر این اتفاق رخ
اما پس از ادغام حــوزه جوانان صدور مجوز به کمتر از 2ماه بدهد ،تبدیل به حزب میشود
با ورزش و تشــکیل وزارتخانه ،کاهش یافته است
و همین نکتهای است که ممکن
عمال تشکلهای مردم نهاد نیز
است سمنها مورد سوءاستفاده
به حاشیه رانده شدند و بسیاری از فرصتهایی که جریانهای مختلف قرار بگیرد که مهم ترین تهدید
میتوانست از طریق آنها خلق شود از دست رفت.
ش روی این تشکلهای مردمی است.
پی 
یک کارشــناس امور فرهنگی درباره ســاختار و وی یادآور میشود :اگر سازمان مردم نهاد مورد این
ویژگیهای کلی ســمنها میگوید :سازمانهای بهر ه برداری ناصواب قرار نگیرد ،ماندگار خواهد بود
مردم نهاد در تمام دنیا وجــود دارند و معموال بر و میتواند در آن حوزه ای کــه فعالیت دارد ،بهره
اســاس نیازهای جامعه بشری شــکل میگیرند .وری و فایده را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
ســمنها بر پشــتوانه مردمی تکیه دارند و تالش محمدخانــی با بیان اینکه در اســتان شــورای
میکنند پیگیر دغدغههای مردم باشند.
هماهنگی سمنها تشکیل شده است تا با مدیریت
«آدرین محمدخانی» ادامه میدهد :این انجمنها سمنها و البته حمایت از فعالیت آنها ،زمینه توفیق
غیرانتفاعی ،غیر دولتی و غیرسیاســی هســتند این تشکلهای مردمی فراهم شود ،اظهار میکند:
و براساس ســاختار تشــکیالتی ،باید هر یک در آنچه اهمیت تشکیل این شورا را پررنگتر میکند،
حوزهای فعالیت داشته باشند و برنامه خود را برای ضرورت هماهنگی برای افزایش بهر ه وری و وحدت
پیشرفت جامعه مطابق با چهارچوب دنبال کنند.
رویه است که برای موفقیت سمن در جامعه الزم
وی معتقد اســت :تعریفــی که از ســازمانهای است.

افزایش  4درصدی مصرف آب درقروه
رئیس امور آب و فاضالب شــهری قــروه گفت :مردم
شهرستان قروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4درصد
بیشتر آب مصرف کرده اند.
«جبار کلوندی» در گفتوگو با فارس اظهار داشــت:
۳۰هزار و  361مشترک آب در شهرستان قروه داریم که
 ۲۸هزار و  156اشتراک خانگی و  2هزار و  205اشتراک
نیز غیر خانگی است که به صورت درصدی  78درصد
خانگی و  2۲درصد غیرخانگی هستند.
کلوندی افزود :ســرانه مصرف آب در شهرستان قروه
 193لیتر در شبانه روز است که نسبت به مدت مشابه

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

گوناگون

سرمای پاییزی؛ علت کاهش تولید کلزا

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره
به اینکه ســال گذشته کشــاورزان
کردســتانی در زمینه کشت محصول
کلزا متحمل خســارت شــدند گفت:
ســرمازدگی پاییزه علت اصلی کاهش
تولید کلزا بوده است.
به گــزارش ایرنا «کریــم ذوالفقاری»
افزایــش تولیــد کلــزا را یکــی از
سیاســتهای وزارت جهاد کشاورزی
عنوان کرد و افزود :جهاد کشــاورزی
کردستان نیز موظف است در راستای
سیاســتهای ابالغــی وزارت جهاد
کشــاورزی این سیاســت را در استان
اعمال کند.
وی ادامه داد :شرایط آب و هوایی کشت
محصول کلزا در کردستان فراهم است
و در همین زمینه کشــاورزان باید در

مشکالت پیش روی سمنهای استان
سنندج-خبرنگار

نقش تعاونیها در توسعه

یک کارشناس تعاون هم میگوید :در کشورهای
اروپایی تعاونیها نقش پررنگی در اشــتغال زایی
داشتهاند .در بسیاری از کشورها که بخش تعاون
بهخوبی فرهنگسازی شده است میلیونها نفر در
این بخش به کار مشــغول شدهاند .آمار جالبی که
وجود دارد این است که در کشور فرانسه از هر ۱۰
کشاورز  ۹نفر عضو تعاونی کشاورزی هستند ،این
در حالی است که آن طور که باید و شاید در ایران و
به تبع استان بهویژه در حوزه کشاورزی تعاونیهای
زیادی که موثر باشد تشکیل نشده است.
«سامان محمدیان» ادامه میدهد :تعاونیها تاثیر
زیادی در توسعه ابعاد متفاوت جامعه بهویژه حوزه
اقتصادی دارد .بخش تعاون میتواند به نوســازی
شــیوههای اقتصادی و برقراری شــرایط عادالنه
اجتماعی کمک کند.

دعوت دوفوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی نونهاالن
بلین خندانی و آروین کریمی دو فوتبالیست نونهال کردستانی از سوی کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی زیر  ۱۴سال کشور در تهران دعوت
شدند .به گزارش مهر ،سرمربی تیم ملی نونهاالن کشور  ۳۴بازیکن منتخب استانهای سراسر کشور را جهت انجام تمرینات فنی به این مرحله
از اردو فراخوانده است.علی طهماسبی زاده سرمربی تیم ملی نونهاالن کشور به مدت یک هفته تمرینات آمادگی اردونشینان را بر عهده دارد.

کیوان قاسمی

بیشــترین تعاونیها به ســمت فعال سازی سوق
داده شدند.
رئیس تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیواندره با اشاره
به توانمندی تعــدادی از تعاونیهــای دیواندره
میگویــد :کارگاه تولید ادوات کشــاورزی که به
صورت تعاونی ایجاد شــده است و محصوالت آن
به خارج از استان هم ارســال میشود ،برای بیش
از  15نفر اشتغالزایی مســتقیم داشته است که
لیست بیمه آنها منظم پرداخت میشود .از طرفی
برای دهها نفر هم اشتغال زایی غیر مستقیم داشته
است.
وی میافزایــد :ایــن تعاونــی تولیــدی یکی از
کارگاههای فعال و نمونه شهرستان است که فعالیت
خوب آن ســبب شــده بعد از آن هم چند کارگاه
تولیدی ادوات کشاورزی احداث شود.
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به گزارش ایرنا« ،عبدالمحمــد زاهدی» افزود :امروزه
پاتوقهای ما فضای مجازی ،کنار خیابان و یا گوشههای
دنجی است که قابل رویت نیست و کمتر اتقاق میافتد
که حتی صدای یکدیگر را نیز بشــنویم و این مشکلی
اساسی در جامعه است.
وی با بیــان اینکه رفع این مشــکل در گــرو ایجاد
پاتوقهای فرهنگی است گفت :کتابخانههای ما امروز
باید پاتوق و مامنی برای اقشــارمختلف مردم باشــد
تا عالوه بــر کتابخوانی در این مکان گفــت و گو را نیز
تمرین کنند.
استاندار اظهار کرد :در گذشته قهوه خانهها پاتوق مردم
بود و روحیه قهرمانی و پهلوانی را به نوعی در مردم ایجاد
میکرد و امروز نیازمند پاتوقهایی هستیم که صاحبان
افکار مختلف را در خود جا دهد.
وی با تاکید بر اینکه این حضور عــاوه بر مطالعه به

عنوان نیاز اصلی جامعه ،باید بــرای گفت وگوی بین
افراد باشد ،گفت :بسیاری از مشکالت ساده جامعه ما
که با یک گفت و گوی ساده حل میشود ،به دلیل نبود
ارتباط کالمی به دستگاه قضایی کشیده میشود.
زاهدی افزود :بسیاری از محالت و مناطق باید مکانی
برای گردآوری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان در
کنار یگدیگر داشته باشد و باید تالش کنیم کتابخانهها
به مراکزی برای گفت و گوی بین انسانها که مشکل
جدی جامعه ما است تبدیل شوند.
وی در ادامه به حبس کتاب در خانهها و ادارهها اشاره
کرد و گفت :هم اکنون در ادارههای اســتان میلیونها
جلد کتاب وجود دارد که خوانده نمیشــود و منازل
نیز محل حبس کتاب اســت و باید کاری شود که این
کتابها در اختیار کســانی قرار گیرد کــه به مطالعه
عالقه دارند.
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استان به عنوان یکی از اقدامات مهم نام میبرد و
اظهار میکند :بر همین اساس انجمنهای خیریه
در بین دســتگاهها تقسیم شــده و بر اساس این
تقسی م بندی ،حق نصب صندوق کمکهای خود را
دارند.به گفته ارشدی ،ساختار سازمانهای مردم
نهاد باید مدنی شود و مهم ترین هدف از را ه اندازی
آنها نیز خدمت باشــد .انجمنها نباید دســتاویز
احزاب شــوند .انجمن ،حزبی و سیاسی نیست و
نباید در هیچ شرایطی ابزار و بازیچه شود و حفظ
ساختار آن امری ضروری است.
ارشدی هدف اصلی ستاد هماهنگی سازمانهای
مردمنهــاد در اســتان را ایجــاد هماهنگی بین
سازمانهای مرد م نهاد و بررسی مشکالت سمنها
قبل از ورود به حوزه نظارت عنوان میکند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری با بیان اینکه
نبود ســاختار مناســب ،مهم ترین مشــکل در
بخش ســمنهای استان اســت ،میافزاید :البته
نباید سمنهای کردســتان را با سمنهای موفق
سایر اســتانها مقایســه کرد ،چراکه بسیاری از
انجمنهای ما تخصصی نیستند.

یکشــــنبه 29 .مرداد  .96شـمـاره 7177
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ورزش
افزایش  5برابری اعتبارات
هیاتهای ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت :امسال اعتبارات جاری
هیاتهای ورزشی استان 5برابر افزایش یافته که رقم بسیار باالیی
است.
به گــزارش ایرنا «حامــد جوالیی» با بیــان اینکــه اعتبارات
ورزشی کردستان امسال رشد جهشی داشــته است افزود :سال
گذشــته3میلیارد و  150میلیون ریال اعتبار به ورزش اســتان
اختصاص داده شد.
وی اظهار کرد :هیاتهایی که فعالیت بهتری داشــته باشــند،
اعتبارات بیشتری دریافت میکنند.
وی از نبود فضاهای ورزشی در حاشیه شهرهای استان خبر داد و
گفت :عدم تجهیز حاشیه شهرها به فضاهای ورزشی ،به افزایش
بزهکاری و آسیبهای اجتماعی منجر میشود .بنابراین نیاز است
زمینهایی برای ایجاد سالنهای ورزشی در این مناطق اختصاص
داده شود.
جوالیی نگاه دولت یازدهم به ورزش کردســتان را ویژه دانست و
افزود :این دولت حاشیههای ورزشی را تا حد زیادی کاهش داده
است.
وی به رتبه  13ورزش کردستان در کشور در سال  92اشاره کرد و
گفت :هم اکنون ورزش این استان در رتبه اول یا دوم منطقه غرب
کشور قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نبود سالن مسابقات و خوابگاه
ورزشی را  2مشــکل اساسی ورزش در اســتان ذکر کرد و افزود:
امیدواریم تا قبل از سرما ،پوشش سقف ســالن  6هزار نفری 22
گوالن سنندج ایجاد شود.
جوالیی ادامه داد :تالش خود را به کار میگیریم تا از طریق فروش
اموال اداره کل در سطح استان ،خوابگاه ورزشی  400نفره سنندج
را نیز احداث کنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهــم 120 ،پروژه ناتمام به
مدیریت اداره کل ورزش و جوانان کردستان تحویل داده شد اضافه
کرد :تاکنون  100پروژه آن به اتمام رسیده و  450میلیارد ریال
برای تکمیل این پروژهها هزینه شده است.
وی اداره کل ورزش استان را در زمینه اجرای ماده ( 27واگذاری
اماکن ورزشــی نیمه تمام به بخش خصوصی) دســتگاه برتر در
کشور و اســتان عنوان کرد و افزود :به زودی اســتخر دیواندره و
حجاب سنندج را نیز از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار
میکنیم.
وی از نبود متقاضی بخش خصوصی برای بازسازی چمن استقالل
سنندج خبر داد و گفت :اداره کل ورزش و جوانان آن را به زمین
چمن مصنوعی تبدیل خواهد کرد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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معلوالنی که منزوی نیستند
روحاهلل زرین

قروه-خبرنگار

در جامعه امروزی نیاز به اشتغال و
کارآفرینی
کسب درآمد از ارکان مهم زندگی
است که این روند برای انسانهای
عادی و سالم از نظر جسمی به آسانی امکان پذیر
اســت ،اما برای افراد دارای ضعــف و معلولیت
شرایط ویژهای را میطلبد.
در شهرستان قروه نیز همانند سایر مناطق کشور
شاهد وجود افراد معلول جسمی ،حرکتی و ذهنی
هستیم که برای تامین مخارج زندگی ،پرکردن
اوقات بیکاری ،بهرهگیری از تواناییهای ذاتی و
حضور در کنار افراد سالم نیازمند ایجاد اشتغال
هســتند .دراین شهرســتان به همت چندین
نیکوکار در قالب یــک کارگاه تولیدی لباس این
هدف محقق شــده اســت ،به طوری که زنان و
مردان معلول این شهر را گرد هم آوردند تا نشان
دهند که معلولیت نمیتواند محدودیت باشــد،
بلکه فرصتی است برای بهرهگیری از تواناییهایی
که دارند.
کارگاه خیریه

از طریق یکی از نیکوکاران قروهای با یک کارگاه
تولیدی لباس آشنا شــدم که تمام استادکاران
آنرا افراد معلول تشکیل میدهند.
مســئول این کارگاه میگوید ۲۵ :ســال سن
دارم .پس از اتمام تحصیالت در رشــته تجربی
وارد سازمان فنی و حرفه ای شــدم و در زمینه
نازک دوزی ،الگو سازی ،شــومیز زنانه ،بچگانه،
راستهدوزی ،زخیمدوزی و برشکاری صنعتی
لباس را آموزش دیدم .بــرای تکمیل مهارت در

ضرورت حمایت

زمینه طراحی و دوخت انواع لباس نیز مهارتهای
الزم را طی یک سال و نیم در تهران کسب کردم.
«ندا ددهجانــی» ادامه میدهد :پس از کســب
مهارتهــای الزم در زمینه خیاطــی از طریق
سازمان فنی و حرفهای قروه با یک کارگاه تولیدی
آشنا شدم که تمام کارکنان آن معلوالن جسمی،
حرکتی و ذهنی بودند .حدود  ۴سال است درکنار
این افراد فعالیت دارم.
وی میافزاید :بنا به توانایی افراد معلول شــاغل
در این مرکز دوخت ،انواع لباس کار ،ورزشــی،
روپوش مدارس ،بیمارستانی و لباسهای راحتی
تولید میشود.
ایــن مســئول کارگاه تولیــدی میگوید :در
بخشهای این کارگاه افراد مختلفی کار میکنند،
به طوری که در بخش دوخت  ۳۱نفر بانوی دارای
معلولیت جسمی ،حرکتی و ناشنوا فعال هستند.
در بخش وسط کار نیز  ۵مرد با معلولیت جسمی،
حرکتی و ذهنی در یک فضای دوستانه کنار هم
در  2نوبت  ۴ساعته به دوخت و دوز میپردازند.
وی تصریح میکنــد :در بخش بســتهبندی و
تکمیل کار  ۲۴نفر معلول که درصد ناتوانی آنها
بیشتر است و نابینا یا ناشنوا هستند و معلولیت
شــدید در حرکــت دارند،عرضــه محصوالت
تولیدشده را به دست مشتری بر عهده دارند.
این بانوی موفق قروهای که خود جزو افراد سالم
این مرکز اســت ،ادامه میدهــد :تمامی افراد
معلولی که در این کارگاه فعالیت دارند بنا به نوع
سفارش کار و نیز تواناییای که دارند دستمزدی
به صورت ماهیانه از  ۲۰۰هزار تا یک و نیم میلیون
تومان به دست میآورند .این فعالیت آنها به نوعی
حس اســتقالل را در آنها به وجود آورده است.
همچنین به دلیل توانایی ایــن افراد معلول که

یک روانشناس میگوید :افراد معلول متعددی در قروه وجود دارند که برای کاهش آسیبهای اجتماعی آنها
مانند تنهایی باید حمایتهای مالی و معنوی دستگاههای متولی و عموم افراد جامعه وجود داشته باشد.
یدهد :در چند ســال اخیر هماهنگی میان سازمانهای بهزیستی ،فنی و حرفه ای،
«مریم شکوری» ادامه م 
کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیران در قروه سبب اشتغال زایی و بهره گیری از توانایی افراد معلول شده که
ادامه این روند ایجاد حس اعتماد به نفس باال و تشویق این افراد را برای حضور در جامعه به همراه خواهد داشت.
وی میافزاید :ضرورت دارد که شرایط مناســبی مانند ایجاد کارگاههای تولیدی برای افراد معلول در این
شهرستان فراهم شود ،چرا که بیشتر آنها با مشکالت مالی مواجه هستند و این فرایند سبب کاهش مشکل
آنها میشود.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكkurdistan@hamshahri.org :

چاپ :جامجم(همدان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

هماهنگی میان سازمانهای بهزیستی ،فنی و حرفه ای ،کمیته امداد
امام خمینی(ره) و خیران در قروه سبب اشتغالزایی برای معلوالن شده است

بیشتر آنها بانوان هستند ،توانستهایم محصوالت
با کیفیتی را وارد بازار کنیم .از بیشــتر مناطق
استان و شهرهای کشور هم مانند ارومیه ،تهران
و زنجان سفارش کار داریم.
دده جانی ادامه میدهد :چند نیکوکار از  ۷سال
پیش به فکر راهاندازی یک کارگاه تولیدی لباس
افتادند که در ابتدا با  ۵نفر کار خود را آغاز کردند،
اما این تعــداد اکنون به  ۶۰نفر نیــروی ثابت و
استادکار ماهر افزایش پیدا کرده است.
این بانوی اســتادکار میگوید :بــا وجود اینکه
بههمراه خانوادهام در شهر تهران زندگی میکردم
و درآمد چند میلیونی از طراحی لباس و دوخت
آن داشــتم ،چند ســال پیش به زادگاهم قروه
بازگشــتم تا بتوانم تجربه و توانایــی خود را در
اختیار دختران و پســران معلول این شهر قرار
دهم .هیچ موقع هم دســتمزد کم ،مــرا از این
تصمیم بــزرگ منصرف نکرد .یک ســال پیش
در قروه ازدواج کردم و ماندگار شــدم و هر روز
شاهد برکات حاصل از خدمت به افراد معلول در
زندگیام هستم.
وی تصریح میکند :به دلیل اینکه در این کارگاه
تولیدی افراد معلول از  ۱۷تا  ۵۵ســاله فعالیت
دارند ،شاهد آرامش حاکم بر محیط کار هستیم،
چرا که این افراد زمانی که در کنار هم هســتند
روحیه لطیف آنها را میتوان به خوبی مشــاهده
کرد .همچنین تمامی امکانات برای افراد معلول
در ایــن کارگاه به همراه ســرویس حمل و نقل
وخوراک و بیمه به صورت رایگان اســت .افراد
معلولی هم که از روستاها به این کارگاه تولیدی
میآیند از نعمت خوابگاه شبانهروزی برخوردار
خواهند بود.
شرایط دشوار تامین مخارج زندگی

در گوشه ای از کارگاه مرد میانسالی پشت چرخ
خیاطی مشغول دوخت است.
وی میگوید :از ناحیه پا و بــازو دچار معلولیت
مادرزادی هســتم و چون توانایی انجام کارهای
سنگین را ندارم از چند سال پیش در کارگاههای
خیاطی داخل شهر مشغول به کار بودم.
«نجف رســتمی» میگوید ۴۰:سال سن دارم و
دارای  2فرزند  ۱۴و  ۵ساله هستم که روز به روز

دفتر سرپرســتی روزنامه همشــهری در کردســتان:
شهال اخالقی  -نشانی :سنندج -انتهاي خيابان كشاورز-
موسسه همشهري -تلفن0873-3288585-3285034 :

صدای همشهری
021-88932308
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موسیقی درصدا و سيما

ازروزی که از صدا و سیمای مرکز کردســتان آواز و موسیقی خوانندگان مورد
احترام و محبوب مردم استان پخش شد همه به تغییر نگاه صدا و سیمای مرکز
کردستان احسنت گفتند و حمایت هم کردند.
اما این روزها در برنامههای مختلف موســیقی پخش میشــود که برای همه
برنامهها پخش موسیقی الزم نیست.
علیرمایی-سقز

هنر وشهرنشینی

ما درشهرســنندج زندگی میکنیم ،اما ازداشتن یک ســالن ویژه برای اجرای
موسیقی محرومیم و یا سالن و تاالرمناسبی برای اجرای تئاتر نداریم .مسئوالن
فرهنگی استان چاره ای بیندیشند.
امیری -سنندج

تبلیغات شهری

ندا ددهجانی یک کارگاه تولیدی برای معلوالن قروه ای ایجاد کرده است عکس:همشهری

مخارج زندگی و تحصیل آنهــا در حال افزایش
است .چون شرایط کار کردن در جامعه برای افراد
معلول دشوار است به این کارگاه خیاطی آمدم و
مخارج زندگیام را از این راه تامین میکنم.وی
میافزاید :به دلیل اینکه ساعات کار در این مرکز
ثابت و برنامهریزی شده است به آسانی میتوانم
کار کنم و در کنار هم نوعان خود شاد باشم.
تواناییهای بانوان معلول

در گوشه دیگری از این کارگاه خیاطی دختر ۲۶
ســالهای فعالیت می کند که میگوید :به دلیل
مشکالت حین تولد دچار مشکل شنوایی هستم.
از زمان کودکی در یکی از مدارس استثنایی قروه
توانستم بخشی از قدرت تکلم خود و امکان برقرار
کردن ارتباط با دیگران را به دست آورم.
«ســونیا احمدینیاز» ادامه میدهــد :در یک
خانواده  ۴نفره زندگی میکنم و برادرم به عنوان
نان آور خانــه چرخ زندگیمــان را میچرخاند.
من نیز بــه خاطر اینکــه بتوانم بار ســنگین

مســئولیتهای زندگــی را از دوش او بردارم از
 ۳ســال پیش از طریق ســازمان بهزیستی این
شهرستان وارد این کارگاه تولیدی لباس شدم و
درآمدی از  ۴۰۰هزار تومان به باال دارم.
وی میافزاید :هیچ وقت فکر نکردم که معلولیت
یک محدودیت است ،بلکه از آن بهعنوان فرصت
اســتفاده کردم و از طریق آموزشگاههای شهر
مهارت کافی در زمینه علوم رایانهای را کســب
کردم.
این بانوی جوان میگوید :با توجه به تواناییهای
جســمی که دارم تالش میکنم کــه در آینده
نزدیکی بهعنوان مربی و استادکار خیاطی افراد
معلول فراوانی را در کنار هم جمع کنم و به آنها
تجربیات خود را انتقال دهــم .همچنین بتوانم
درآمد بیشــتری داشته باشــم و خانهای برای
خانوادهام تهیه کنم ،چرا که اجاره بهای مسکن
در قروه بسیار باال است و ما به سختی توانستیم
خانهای مناسب با صرف هزینه  ۴۰۰هزار تومان
اجاره در ماه پیدا کنیم.

مسئوالن ســازمان زیبا ســازی به عنوان متولی و ناظر بر تبلیغات محیطی
میدانند که میادین شــهر ومســیرهای اصلی و چهار راهها با اســتندها و
لولههای فلزی و بنر پوشــیده شده ودیگر نشــانهها ومبلمان شهری دراین
بینظمی بصری گم شده است .لطفا برای ساماندهی این موضوع کاری انجام
دهند.
یک شهروند-سنندج

معطلی در بیمارستان

دختر  4سالهام بر اثر افتادن به سرش ضربه خورد که بالفاصله وی را به بیمارستان
رساندیم ،پس از پذیرش هر چه منتظر ماندیم از دکتر متخصص خبری نبود .د
مدت حضورمان شاهد اظهار دردمندی وعجز وشکایت سایر بیماران بودیم .لطفا
مسئوالن رسیدگی کنند.
ساعدی-سنندج

مشکل گاز روستا

 4ماه گذشته روستاي ما از نعمت گاز بهرهمند شده است .با گذشت يک ماه از
انجام كار لولهكشي منزل تا به امروز مهندس ناظر براي تاييد آن مراجعه نكرده
است.
با وجود مراجعه به نظام مهندسي روستايي و تماس با آنها هنوز اقدامي نشده
است .اين در حالي است كه با شروع فصل سرما مشکالت زیادی برایمان ایجاد
خواهد شد .لطفا مسئوالن شرکت گاز توجه و مساعدت کنند.
رستمي روستای صدیقآباد-دیواندره

مهارت

آموزشهای مهارتی برای بیماران تاالسمی
با توجه به اینکه مبتالیان به تاالسمی
ماژور به دلیل ضعفهای جســمانی با
مشکالتی در زندگی و انجام فعالیتهای
روزمره روبه رو هســتند ،برنامه ریزی
سازمان فنی و حرفه ای کردستان برای
آموزشهای مهارتی این بیماران ،بسیار
بجا و ارزشمند است.
به گزارش ایرنا ،تاالســمی یک بیماری
مادرزادی اســت که از والدین به ارث
میرسد و برای کسانی که نوع مینور را
داشته باشند ،مشــکلی ایجاد نمیکند
و آنها هــم مثل افراد ســالم میتوانند
زندگی کنند؛ اما برعکس ،این بیماری
حداکثر آزار خود را به بیماران نوع ماژور
میرساند.
تاالسمی شــدید یا ماژور به افرادی که
مبتال به بیماری تاالسمی هستند گفته
میشوند که دچار عالئم بالینی چون کم
خونی ،رنگ پریدگی ،ضعف و بی حالی،
تپش قلــب ،اختالل رشــد و کم وزنی
هســتند و به دریافت خون و داروهای
ویژه ایــن گروه نیــاز دارند.بــا توجه
به اینکه بیماران مبتال به تاالســمی
با مشــکالت جســمی زیادی دست و
پنجه نرم میکننــد هرگونه خدمت به
آنان کاری خداپسندانه و کمک بسیار
ارزشمندی در راســتای ایجاد شرایط
زندگی بهتر برای این بیماران است.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای
کردســتان اظهار کرد :همگــی باید با

دریاچه زریبار
عکاس :محمد یزدانی

نگاهی دور از تبعیض ،برای تحقق شعار
سال و توانمند ساختن و ایجاد شرایط
اشتغال متناسب با مهارتهای آموخته
شده افراد گام برداریم.
«ســیدجمیل احمدی» افزود :تالش
خواهیم کرد بیماران خاص استان مانند
بیماران مبتال به تاالســمی را به سمت
دریافت آموزشهایی ســوق دهیم که
متناسب با وضعیت جسمانی آنان باشد
و به حضور بیشتر و نقش آفرینی آنها در
جامعه منتج شود.
وی شرکت بیماران خاص در دورههای
مهارت آموزی بخــش دولتی را رایگان
ذکر کرد و گفــت :از معاونــت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل انتقال
خون کردستان تقاضا داریم با همکاری
انجمنهای بیماران خاص نیازسنجی
الزم را انجام دهند تــا متقاضیان را به
دورههــای مختلف مهارتــی هدایت
کنیم.
احمدی به ظرفیت بخش خصوصی نیز
اشاره کرد و گفت :در صورتی که بیماران
خاص مانند بیماریان مبتال به تاالسمی
عالقه مند به گذرانــدن دورههایی در
آموزشــگاههای آزاد فنــی و حرفه ای
باشــند از تخفیفهای قابــل توجهی
برخوردار خواهند شد.
وی از ارائه مجوز آموزشگاههای آزاد فنی
و حرفه ای به اعضــای انجمن بیماران
خاص استان به عنوان دیگر تسهیالت

لزوم برگزاری دورههای مهارت آموزی برای بیماران خاص

آموزش فنی و حرفه ای نام برد و ادامه
داد :متقاضیان میتوانند در برخی نقاط
استان آموزشگاههایی دایر کنند و اداره
آموزش فنی و حرفه ای نیز برای صدور
مجوز همکاری خواهد کرد.
احمدی اضافه کرد :افراد دارای بیماری
خاص ،اگر به هر دلیل تحت پوشــش
بیمه نیســتند ،میتوانند پس از تایید
صالحیت در مهارتهای فنی و حرفهای
با پرداخت مبالغی ناچیز مشمول قوانین
بیمه تامین اجتماعــی و از مزایای آن
بهره مند شوند.
به گفته وی ،نیاز است دیگر نهادها نیز
همراه و همدل با اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای از ظرفیتهای قانونی برای
مطالبه ســهم بیماران خاص از طریق
کارگروه اشتغال استان گام بردارند.

احمدی با بیــان اینکه برخــی افراد
نیازمنــد آموزش مهارتهــای جدید
هستند تا بتوانند کســب و کار خود را
ارتقا دهند اضافه کرد :برخی دیگر نیز
مهارتهایــی را برای آغاز یک شــغل
جدید میآموزند.
وی نگرش کارآفرینی ،مهارت و دانش
را ســه مولفه الزمه اشــتغال از جانب
ســازمان بین المللی کار عنوان کرد و
گفت :با وجود اینکــه دانش و مهارت
در ســطح مطلوبی در جامعه عمومیت
یافته است ،نگرش افراد درباره اشتغال
هنوز به ســطحی قابل قبول نرســیده
اســت؛ بنابراین با برگزاری دورههای
کارآفرینی در تالش هســتیم تا نگرش
صحیح کارآفرینی را به جامعه آموزش
دهیم.

