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گامهای پایانی ساخت
نخستین شهربازی
سرپوشیده سنندج
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شهردار ســنندج با بیان اینکه پروژه احداث شهربازی
سرپوشیده بیش از  95درصد پیشرفت دارد گفت :تا پایان
شهریور ماه سال جاری این شهربازی مدرن و استاندارد به بهره برداری خواهد
رسید« .منوچهر فخری» اظهارداشــت :یکی از مهم ترین مشکالت شهر نبود
مکان مناسب و استاندارد برای بازی کودکان در شهراست.
فخری بیان کرد :یکی از برنامههای اصلی شهرداری در سال گذشته همکاری با
بخش خصوصی برای اجرای طرحهای عمرانی  ،خدماتی و رفاهی بود.
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روزیکهتفنگ
عروسمیشود

همین صفحه
را بخوانید

تردد خودروهای سنگین در محورهای استان /عکس :همشهری

روزهای طالیی
بوکسورهای استان

7

ی در دیواندره
اجاره باالی واحدهای تجار 
هیوا محمدپور

روزنامهنگار

امروزه اشتغال به تحصیل در دانشگاهها آسانتر شده
است و سبب میشود جوانان به جای مهارت آموزی
چند سال در دانشــگاهها بمانند .بعد از آن پسران
 2سال راهی خدمت سربازی میشوند و فرصتی برای کسب مهارت نمیماند.
دستگاههای دولتی هم توان جذب این تعداد تحصیلکرده را ندارند و جوانان برای
کسب درآمد با سرمایههای محدود به کار آزاد روی میآورند .چون کار در واحد
تجاری همچون دیگر شغلها نیاز به تخصص دارد ،همه نمیتوانند در این شغل
موفق شوند .زیرا برخی در دیواندره برای عرضۀ یک محصول ،یک واحد تجاری
راه میاندازند ،اما چون تخصص و اطالعات کافی در ایــن زمینه ندارند ،بعد از
مدتی شکست میخورند و این عرصه را ترک میکنند .این وضع عالوه بر اینکه
بر شــخص تاثیر منفی میگذارد ،بازار دیواندره را نیز با آثار ناخوشایند رو به رو
میکند و مشکالتی در پی میآورد .یکی از این مشکالت افزایش اجاره واحدهای
تجاری است .در کمتر از یک دهه اخیر 4 ،مجتمع تجاری با تعداد زیادی واحد
در دیواندره احداث شــده اســت .با این تعداد ،انتظار کاهش اجاره واحدهای
تجاریدور از ذهن نبود .اما چنین اتفاقی نیفتــاد و اجاره واحدهای تجاری باال
رفت .چون تعداد متقاضیان راه اندازی آن بیشــتر شد .ایجاد یک واحد تجاری
شرایط ویژهای ندارد و هرکس بخواهد با اجاره آن میتواند فعالیتی را آغاز کند و
سپس پروانه کسب بگیرد .در حالی که الزمه موفقيت در هر كار ،داشتن اطالعات
كافي در مورد آن كار است .در غير اين صورت صاحب مغازه تاوان كم اطالعي و
بيتجربگي خود را میدهد.
براي كسي كه شناختي از بازاريابي و فروشــندگي ندارد ،درآغاز بهتر است كه
دست کم چند ماه در یک واحد تجاری کار بیاموزد تا با اصول وچند و چون كار
آشنا شود و از تجربيات صاحب واحد تجاری اســتفاده كند .مهمتر اين كه ياد
بگيرد چه قدر و چگونه جنس بايد سفارش دهد و با هزينههاي جاري مثل آب،
برق ،تلفن ،ماليات و اداره آن کار آشنا شود .الزمه موفقيت در اين كار ،شناخت
اين حرفه است .از طرفی باال رفتن اجار ه واحدهای تجاری سبب ناآرامی در بازار
میشود و به فروشندگان فشار وارد میکند .چون فروشنده به اجبار اجناس خود
را گرانتر میفروشد و در مقابل تعداد خریداران کمتر میشود .گرانی برخی از
اجناس موجب میشــود جمعی از اهالی دیواندره در شهرهای همجوار خرید
کنند .تمرکز بازار دیواندره در یک خیابان هم سبب شده است اجارههای کالنی
نسبت به منطقه دریافت شود .در مرکز شــهر یک واحد تجاری با مبلغی باالتر
از  2میلیون تومان اجاره داده میشود و در اطراف مرکز شهر اجارهها به ندرت
پایینترمیآید .در کل یک واحد تجاری با اجاره کمتــر از  500هزار تومان در
این خیابان وجود ندارد .در یک خیابان دیگر دیواندره هم که تردد کمتر است
واحدهای تجاری بین  200تا  500هزار تومان اجاره داده میشود .از طرفی در
مجتمعهای تجاری شهر در هفته به راحتی چند واحد تجاری جای خود را به
ی خالی
شغلهای جدید و فروشگاههای تازه میدهد و به تعداد واحدهای تجار 
افزوده میشود ،اما کماکان مالکان حاضر هستند واحد تجاریشان خالی بماند،
اما با مبلغ کمتر اجاره ندهند.

نگاه

کارآفرینی
با شیشه و رنگ

هنر به شاخههای متعددی تقسیم میشود و صنایع دستی
ازپرطرفدارترین رشتههای هنری به شمار میرود ،چرا که
عالوه بر خلق آثار زیبا و متنوع میتواند منبع درآمدی هم باشــد« .نسا امانی»
بانوی  ۳۰ساله قروهای توانسته در چند شاخه صنایع دستی مانند عروسک سازی،
نمدکاری ،شال بافی ،گلدوزی ،خیاطی و ویترای به کارآفرینی دست پیدا کند...

گامهای پایانی ساخت نخستین شهربازی
سرپوشیده سنندج
شهردار سنندج با بیان اینکه پروژه احداث شهربازی سرپوشیده بیش
در استان از  95درصد پیشرفت دارد گفت :تا پایان شــهریور ماه سال جاری این
شــهربازی مدرن و اســتاندارد به بهره برداری خواهد رسید.به گزارش
همشهری« ،منوچهر فخری» اظهارداشت :یکی از مهم ترین مشکالت شهر نبود مکان
مناسب و استاندارد برای بازی کودکان در شهراست.فخری بیان کرد :یکی از برنامههای
اصلی شهرداری در سال گذشــته همکاری با بخش خصوصی برای اجرای طرحهای
عمرانی  ،خدماتی و رفاهی بود .وی گفت :یکی از پروژ ههایی که شــهرداری ســنندج
موفق به جذب سرمایه گذار برای اجرای آن شد احداث شهربازی سرپوشیده و استاندارد
در شهر است .فخری افزود :عملیات احداث نخستین شــهر بازی سرپوشیده مدرن و
استاندارد در پاییز سال گذشــته و در زمینی به مساحت  2700متر مربع آغاز شد.وی
مساحت کل زمین این شهر بازی را  3200متر مربع اعالم کرد و گفت :پروژه شهربازی
سرپوشیده سنندج در  3طبقه در حال احداث است .فخری عنوان کرد :سالن اصلی این
شهر بازی دارای  1200متر مربع است که در این شهر بازی  160نوع بازی برای سنین
مختلف در نظر گرفته شده است .وی سالن بولینگ استاندارد  ،سالن واقعیت مجازی ،
سالن ایر هاکی و فوتبالدستی ،سالن تخصصی جشن تولد  ،کافی شاپ  ،روف گاردن ،
فودکورت شامل رستورانهای با غذاهای ایرانی و خارجی و همچین غرفه غذاهای محلی
کردستان را از دیگر سالنهای این شهر بازی مدرن و استاندارد برشمرد .فخری تصریح
کرد :عملیات طراحی و چیدمان دیوار و کف سازی کل ساختمان این شهر بازی انجام
شده و در حال حاضر عملیات نمای ساختمان وعملیات کف سازی محوطه شهر بازی
در حال انجام است .وی اعالم کرد :وسایل این شهر بازی مدرن که از استانداردهای الزم
برخوردار است ،خریداری شــده و عملیات نصب آن هم آغاز خواهد شد .فخری هزینه
احداث این شهر بازی را  80میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :امیدواریم با بهره برداری از
نخستین شهر بازی سرپوشیده در شهر بتوانیم رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.

صفحه  8را
بخوانید

افزایش  10برابری سهم استان
از آبهای مرزی
رئیس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردســتان گفت:
سال گذشته سهم تخصیص کردســتان از آبهای مرزی
در حدود  ۲هزار و  ۹۳۰هکتار بود و اکنون این مقــدار به ۳۰هزار هکتار یعنی
 ۱۰برابر افزایش یافته اســت« .بهرام نصراللهیزاده» گفت :بخش کشاورزی از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا حدود  ۳۰درصد از جمعیت استان در بخش
کشاورزی شاغل هستند و...

 |4اجتماعی

سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

صفحه  2را
بخوانید

لزوم بررسی علمی ریشههای
موسیقی کردی
یکی از موسیقیدانان مطرح اقلیم کردستان عراق گفت :ما
نیازمند بررسی علمی ریشههای مشترک موسیقی کردی
و ایرانی هســتیم«.وریا احمد» هنرمند شناخته شــده کرد عراقی گفت :باید
ریشههای مشترک موسیقی ایران و کردی در کنفرانسها بررسی شود.
وی افزود :به تمامی آنچه در کل منطقه نواخته میشود ،موسیقی شرقی گفت ه
میشود.
صفحه  8را
بخوانید
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فراخوان
فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی
سقز منتشر شد
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی ســقز گفت :این اداره با
همکاری دفتر هنرهای نمایشی سقز فراخوان پنجمین جشنواره
تئاتر خیابانی سقز را اعالم کرد.
هیوا حاجی محمدی ،در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :این اداره
با همکاری دفتر هنرهای نمایشی ســقز با اهتمام به اهمیت کار
فرهنگی ،پاسداشــت ارزشهای جامعه ،ترویــج فرهنگ اصیل
ایرانی -اسالمی و باال بردن فرهنگ شهروندی پنجمین جشنواره
تئاتر خیابانی سقز را برگزار میکند.
وی افزود :عالقهمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ  ۹شهریورماه
به دبیرخانه جشــنواره واقع در مجتمع فرهنگی  -هنری ارشاد
اسالمی ،دفتر هنرهای نمایشی سقز تحویل دهند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سقز به اولویتهای حضور در
جشنواره اشــاره و عنوان کرد :نگاه ویژه به فرمایشات مقام معظم
رهبری در خصوص (اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال) ،شهروند
و فرهنگ آپارتمان نشینی ،شهروند و حفظ شهر ،شهروند و شهر
پاک ،شــهروند و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،شــهروند و
ترافیک ،موضوعات و آســیبهای اجتماعی ( اعتیاد ،خودکشی،
نزاع خیابانی و تکدی گری) و (بخش ویژه) معلولیت و نشان دادن
تواناییهای آنان از اولویتهای این دوره از جشنواره تئاتر خیابانی
سقز است.
وی با اشاره به اینکه موضوعات آزاد نیز در اولویت بعدی قرار دارند،
بیان کرد :عالقهمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ  ۹شهریور 96
به دبیرخانه جشنواره واقع در مجتمع فرهنگی ارشاد اسالمی ،دفتر
هنرهای نمایشی سقز تحویل دهند.
حاجی محمدی اعالم کرد :بازبینی آثار به صورت حضوری و ارائه
لوح فشرده توسط بازبینهای جشنواره ارزیابی خواهد شد و آثار
منتخب جهت حضور در جشنواره  ۱۲شهریور معرفی خواهند شد.
وی یادآور شد :این جشنواره  ۱۴تا  ۱۷شهریورماه در محوطه تئاتر
خیابانی جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سقز برگزار میشود.
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کشف محموله  40میلیارد ریالی تلفن همراه در مرز بانه
فرمانده مرزبانی کردستان از کشف  3هزار و  672دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از  40ميليارد ريال در مرز بانه خبر داد .سردار کيومرث شيخی در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :در راستای حراست و کنترل مرزهای استان ،مرزبانان هنگ مرزي بانه در چند عملیات منسجم3 ،هزار و  672دستگاه تلفن همراه در مارکهای
مختلف 339 ،دستگاه تبلت 34 ،دستگاه دوربین تصویربرداری و  20عدد ساعت هوشمند کشف کردند و مانع ورود غيرقانونی اين محصوالت قاچاق به کشور شدند.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

تانکرهای سوخت؛ کابوس جادههای استان
کیوان قاسمی
راههای اســتان دردسرآفرین باشــد ،میگوید :با
سنندج–خبرنگار
توجه به اســتاندارد و مشــخصات فرعی راههای
اســتان و درعین حال عملکرد و کاربری ترانزیت
طی چند روز گذشته برای چندمین آنها ،عبور این خودروها فشار بیشتری به راهها وارد
راه
بار شاهد واژگونی خودروهای حامل خواهد کرد.
مواد ســوختی در محورهای استان «محمدراشد مدرس گرجی» با یادآوری اختصاص
بودیم .تــردد کامیونها و تریلرهــای حامل مواد اعتبارات از سوی ســازمان راهداری و حمل و نقل
سوختی ،عالوه بر امکان واژگونی
جادهای کشور تصریح میکند:
آنهــا و خطر آلودگــی منابع آبی
با این حال به همان دلیل پیش
و خاکی اســتان ،زیرساختها و
گفتــه یعنی اســتاندارد فرعی
جادهها را نیز به شــدت تخریب و یک کارشناس:محورهای راههــای اســتان ،باز هــم این
فرسوده میکند.
مواصالتی استان که اهالی موضوع سبب آسیب نرسیدن به
تانکرهای حامل مواد ســوختی ،آن را بــه یکدیگر و یا به زیرساخت راه نخواهد شد.
خودروهایی هستند که عمدتا از مردمان سایر نقاط متصل وی ادامه میدهد :این اعتبارات
کشور عراق و با طی مسیر مریوان میکنند در بسیاری موارد نیز بیشتر از محل درآمد و وجوه
به سنندج ،راه دیگر نقاط ایران را دچار ضعفهای اساسی اخذ شده از همین خودروهای
ترانزیت به دســت میآید ،اما
درپیش میگیرند .اما وضعیت نه هستند
چندان مطمئــن جادهها در این
به دلیل فرعــی بودن راههای ما
مســیر و بیدقتی و عدم رعایــت احتیاط برخی ممکن است آسیب وارده بیش از اعتبارات تخصیص
از راننــدگان که به شــدت آمار تصادفــات را باال یافته باشد.
میبرد ،هرازچندگاهی اتفاقاتی را به همراه داشته این مســئول تصریح میکند :در استانهایی که
بزرگراه دارند و راهها عریضتر هستند ،این فشار و
است.
نکته مهم دیگر اینکه با وجــود گالیههای مکرر در نتیجه آسیب به جاده کمتر است.
شــهروندان کردســتانی دربــاره چرایــی عبور مــدرس گرجی راه حــل قطعی را تســریع در به
خودروهــای ترانزیتــی ســوخت از محورهــای بهرهبرداری رساندن بزرگراههای استان توسط حوزه
مواصالتی این استان ،هرگز پاسخی قانع کننده در ساخت وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و
زیربناهای حمل و نقل عنوان میکند و این موضوع
این زمینه دریافت نشده است.
را موجب کاهش آسیب به راههای استان میداند.
ترددهای دردسر آفرین

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرســازی اســتان
با بیــان اینکه تردد این خودروهــا میتواند برای

کارشناسان چه میگویند؟

یک کارشناس معتقد اســت :هرگز نمیتوان آمار

توسعه بزرگراهها و ایجاد آزادراه دراستان

استاندارمی گوید :در دولت یازدهم توجه و نگاه ویژهای به استان شد که در بررسیهای اولیه مهمترین مانع توسعه
این استان ضعف زیرساختها در زمینه حمل و نقل تشخیص داده شد.
«عبدالمحمد زاهدی» با بیان اینکه در حوزه آزادراه و بزرگراه توســعه ایجاد میشود ،اظهار کرد ۳۱۶ :کیلومتر از
کریدور شماره  ۱۰در کردستان واقع شده که از مرکز  4شهرستان استان عبور میکند.
وی تصریح کرد :در مسیر حاشیه این کریدور در استان ،منابع طبیعی و چشم اندازهای ارزشمند و بی نظیری وجود
دارد که در آینده میتوان صنایع و مجموعههای بزرگ کشاورزی را در این محدوده ایجاد کرد.
استاندار ادامه داد :در حوزه حمل و نقل پروژههای بزرگ پیشران توسعه در این استان در حال شکلگیری است که
یکی از آنها کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به غرب است.
زاهدی یکی دیگر از پروژههای بزرگ حمل و نقل دراســتان را خط راه آهن تهران  -سنندج عنوان کرد و افزود:
ریلگذاری این پروژه در اردیبهشت امسال با حضور رئیس جمهور انجام شد.

بهره برداری از جاده جدید سنندج به مریوان
میتواند از حجم تصادفات بکاهد

تردد خودروهای ترانزیتی از جادههای استان عکس:همشهری

تصادفات جاده ای کردستان را به صفر رساند و این
خواسته ای آرمانگرایانه اســت که در هیچ کجای
جهان نیز قابل تحقق نخواهد بود ،اما به طور قطع
میتوان با اتخاذ تدابیری نســبت به کاهش بروز و
وقوع این فجایع اقدام کرد.
«عباس پدرام» میگوید :انسان از بدو پیدایش برای
برقراری تعامالت با دیگــر همنوعان خود نیازمند
طی مسیر بود؛ الزامی که او را به تدریج به این فکر
انداخت تا پس از پیشرفت علوم و فنون و دستیابی
به دانش روز به دنبال احداث جادههای دسترسی
برای نیل به این مهم باشد.وی ادامه میدهد :ضوابط
و معیارهای جاده سازی پس از گذشت دوران مانند
سایر عرصههای زندگی بشــر دستخوش تغییر و
تحوالت شد و امروزه در اقصی نقاط جهان در این
حوزه ،نهایت تیزبینی و دقت نظر وهمچنین توجه
به جزئیات برای ایمنسازی مسیر و در امان ماندن
جان انسانها از خطر و گزند اعمال میشود.
پدرام میگوید :کارشناســان ،راه را از مؤلفههای
برخورداری یک جامعه از توســعه میدانند و این
خود گویای اهمیت این قضیه است؛ پارامتر تعیین
کنندهای کــه وضعیت آن در برخــی نقاط مانند
استان چندان چنگی به دل نمیزند.

استاندارد نبودن راههای استان

وی با بیان اینکه راههای برخــی نقاط به ویژه در
استان استاندارد نیست ،یادآور میشود :محورهای
مواصالتی استان که اهالی آن را به یکدیگر و یا به
مردمان سایر نقاط متصل میکنند در بسیاری موارد
دچار ضعفهای اساسی هســتند .شاید نخستین
علت این موضوع به تاریخچه این راهها باز میگردد،
یعنی به زمانی که حجم تردد به اندازه امروز نبود و
جادهها تنها برای شرایط آن دوران ساخته میشد.
این کارشناس میگوید :از ســوی دیگر استاندارد
این جادهها که بیشتر از نوع فرعی هستند ،سبب
میشود تا قدرت و کارآیی زیادی در سایر کاربریها
نداشته باشند .به بیان دیگر زمانی که از این راهها
به عنوان بزرگراه استفاده میشود ،نتیجه آن افت
شــدید کیفیت جاده ها ،تحمیل هزینه اقتصادی
به مردم به دلیل استهالک خودرو و البته مهم تر از
همه اینها ،به خطر افتادن جان شهروندان میشود.
خودروهایی که سانحه میآفرینند

پدرام تأکید میکند :این مشــکل در کنار کیفیت
پایین بســیاری از خودروهای موجــود در چرخه
عبوری از ایــن جادهها و نیز عدم رعایت مســائل

ایمنی از سوی برخی رانندگان سبب شده است تا
همواره شــاهد بروز تصادفات و سوانح رانندگی در
این محورها باشیم.وی معتقد است :شاید بهترین
راه مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی ،تسریع
در بهره برداری از بزرگراههای اســتان است .یکی
از مهم ترین این پروژهها ایجاد بزرگراه موســوم به
کریدور شمال به جنوب است که یکی از  10کریدور
کشور به شمار میرود.
پدرام ادامــه میدهند:این پروژه که از شــمال به
جنوب کشــور را دربــر میگیرد و بیــش از 300
کیلومتر آن در کردستان واقع شده است ،میتواند
کلید عبور جادههای این استان از وضعیت فعلی و
دســتیابی به حداقلهای بهره مندی از یک جاده
استاندارد باشد.
این کارشــناس صحبتهای خود را اینگونه پایان
میدهد :البته تکمیل و بهره برداری از جاده جدید
ســنندج به مریوان و زیر بار عبور قرار گرفتن این
مســیر نیز با توجه به ممنوعیت مسیر جدید برای
خودروهای حمل مواد سوختی ،میتواند به شدت
از حجم تصادفات و تلفات ناشی از این مساله بکاهد.
اگرچه باز هم نباید انتظار داشت تلفات در همین
جاده قدیم مسیر سنندج به مریوان به صفر برسد.

آب

سهم کردستان از آبهای مرزی به  30هزار هکتار رسیده است عکس:همشهری

کشاورزی صورت گرفته ایجاد تشــکلها و انجمنها
در بخش کشاورزی اســت که سبب میشود وضعیت
کشاورزان و بهرهبرداران هر منطقه به صورت سازمان
یافتهتر رسیدگی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره
به اینکه  ۱۱۰هزار بهرهبردار در بخش کشــاورزی در
استان فعالیت میکنند ،اظهار داشت :رسیدگی به امور
و نیازهای این کشاورزان و بهرهبرداران با ایجاد تشکلها
و انجمنها انجام میشود.
نصراللهــیزاده اضافــه کــرد :بخش کشــاورزی و

همچنین بخش روســتایی عرصه وسیعی است و باید
تمامــی ادارهها و دســتگاههای مرتبط بــا این حوزه
برنامهریزیهای منســجم و هماهنگ شدهای داشته
باشند تا از موازیکاری جلوگیری شود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد سیاستگذاری و هماهنگی
توسعه پایدار روســتایی در استان ،بر ضرورت تعامل و
هماهنگی همه بخشها و دستگاهها از جمله حوزههای
آب و راه برای توسعه و آبادانی روستاها تاکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به
ضرورت اقتصادی کردن کشاورزی عنوان کرد :رقابت
بین صنعت ،خدمات و کشاورزی بسیار تنگاتنگ است و
نیروی انسانی به سمتی حرکت خواهد کرد که بیشترین
درآمدزایی را داشته باشــد.رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کردستان بیان کرد :در شورای برنامهریزی
اعتبارات بخش کشاورزی به  ۱۰درصد افزایش یافته
که در نوع خود بی سابقه است.
نصرالهیزاده اظهار داشت :اســتان در سال گذشته ۸
هزار تن تولید گوشت ماهی داشته و تالش بر این است
که این میزان به  ۱۹هزار تن افزایش یابد.
وی به ظرفیت عظیم در بخش زنبورداری کردســتان
اشاره و عنوان کرد :استان کردستان همواره به طبیعی
بودن و با کیفیت بودن عســل خود معروف اســت و
امیدواریم با اعطای تســهیالت به بهرهبــرداران این
بخش بتوانیم آن را به قطب بزرگ تولید عسل طبیعی
تبدیل کنیم.

دیواندره  700چاه آب غیرمجاز دارد
رئیس اداره منابع آب دیواندره گفت :در این شهرستان
 ۷۰۰حلقه چاه آب غیرمجاز وجود دارد که از این تعداد
 ۲۰حلقه چاه مسدود شد.
«ولید خالدیان» در گفتوگو با تســنیم اظهار داشت:
در دیواندره  700حلقه چاه آب غیرمجاز وجود دارد و
استفاده غیرمجاز از این منابع آبی نشان از عدم آگاهی
مردم از پیامدهای وخیم و ناگوار آن است.
وی گفت :امســال  20حلقه چاه غیرمجاز انســداد و
از بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبی این شهرســتان
جلوگیری شد و 2دستگاه تراکتورحفاری غیر مجاز نیز
توقیف شد.رئیس اداره منابع آب شهرستان دیواندره
تصریح کرد :هر سال اداره منابع آب دیواندره با استفاده
از گروههای گشت و بازرسی نســبت به انسداد بیش
از  200حلقه از چاههای غیرمجــاز اقدام میکند که
تعدادی از آنها برای همیشــه مســدود میشوند ،اما
عدم بهروزرســانی قانون توزیع عادالنــه آب و به تبع
مجازاتهای غیر بازدارنده ،تشویقی برای ادامه تخلفات

سنندج بر سکوی نخست رقابتهای بوکس کردستان
رقابتهای بوکس قهرمانی استان با قهرمانی تیم برزگساالن سنندج پایان یافت .به گزارش ایسنا ،در اوزان  49کیلوگرم میالد کوالنی و  52کیلوگرم سجاد
یوزی از کامیاران 56 ،کیلوگرم فرشید سواری 60 ،کیلوگرم آرمین امجدیان 64 ،کیلوگرم پویا قاسمی 69 ،کیلوگرم سیددانا اسماعیل زاده و  75کیلوگرم بهزاد
کشاورزی از سنندج 81،کیلوگرم کاظم تاوانده از سقز 91،کیلوگرم اشکان قنبری از سنندج و +91کیلوگرم فرهاد عزیزی از سقز عناوین اول را به دست آوردند.

کمیته امداد
توجه کمیته امداد
به رفع فقر فرهنگی
مدیرکل کمیتــه امداد امــام خمینی(ره)
استان گفت :این نهاد در کنار کمک به رفع
فقر مادی مددجویــان به رفع فقر فرهنگی
نیز توجه ویژه دارد و به کاهش آسیبهای
اجتماعی ناشی از فقر کمک میکند.
بــه گــزارش فــارس « ،محمدرســول
شیخیزاده» عنوان کرد :ترویج سنتهای
حسنه الهی رسالت اصلی کمیته امداد است.
وی ضمن بیان اینکه خدمــت به هم نوع
بسیار باارزش و مهم اســت ،افزود :در نظام
اســامی هم از منظر حکومتی و هم مردم
به خدمــت در جامعه بســیاراهمیت داده
شده است.
شیخیزاده با بیان اینکه امانتداری یکی از
شاخصهای اصلی کمیته امداد است ،گفت:
تعهد در کار نیز از ویژگیهای نیروی انسانی
این نهاد است.
وی با اشاره به اینکه اهمیت و ارزش نیروی
انسانی در سازمان مهم اســت ،بیان کرد:
منابع انسانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی
در توسعه و خدمت به جامعه موثر است.
مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه گفت:
اعتمادســازی و مردمیکــردن این نهاد
بدون پشتوانه و مشارکت مردم امکانپذیر
نیست و کمیته امداد در راستای رفع فقر و
محرومیتزدایی به کمک مردم و خیران نیاز
دارد.وی ضمن بیــان اینکه کار در این نهاد
امدادی است و شب و روز نمیشناسد ،اعالم
کرد :مدیر باید در صف اول خدمت باشد و
کار و تالش هدفمند را در اولویت قرار دهد.
شــیخیزاده ضمن بیان اینکــه توجه به
مناطق محروم باید در اولویت خدمت باشد،
افزود :توجه به کرامت انسانی و تکریم ارباب
رجوع باید مورد توجه باشد.
وی افــزود :هــر جــا کــه در عرصــه
محرومیتزدایــی تــاش شــود و قدمی
برداشته شود این نهاد از آن حمایت میکند
و این کار نیازمند تعامل درون ســازمانی و
برونسازمانی در جهت کمک به نیازمندان
است.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

است.وی گفت :در شهرستان دیواندره تاکنون با اولویت
بخش صنعت بیش از  150دســتگاه کنتور هوشمند
آب و برق بر روی منابع آبی دارای اشتراک برق نصب
شده است.خالدیان با اشاره به اینکه تعداد کنتورهای
نصبشده  90درصد از منابع آبی شهرستان را پوشش
داده اســت ،افزود :امســال نیز برای منابع آبی دارای
سیستم دیزل ،کنتور هوشمند حجمی نصب کردهایم
تا شاهد بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبی نباشیم.
رفع تصرف  6هکتار از اراضی بستر رودخانه

خالدیان اظهار کرد :از ابتدای امسال از  6هکتار از اراضی
بستر رودخانهها که توســط افراد سودجو تصرف شده
بود ،رفع تصرف شد .تاکنون 2جلسه شورای حفاظت
از منابع آب نیز با محوریت طرح احیا و تعادل بخشــی
منابع آب برگزار شده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان اضافه کرد 12 :مورد
از اراضی بســتر رودخانهها جمعاً به میــزان  6هکتار

رفع تصرف شد و  14دســتگاه موتور تلمبه غیرمجاز
نصب شــده بر روی رودخانههای شهرستان دیواندره
جمعآوری شد.وی گفت :بخشی از اراضی بستر رودخانه
که قب ً
ال توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای آنها
سند صادر شده بود و انتقال مالکیت به نام شرکت آب
منطقهای کردستان به نیابت از وزارت نیرو انجام شده
بود،تغییر مالکیت داده شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان خاطر نشان کرد :برای
ساماندهی و جلوگیری از بروز سیالبهای احتمالی 3
فقره الیروبی رودخانههای دیواندره به طول  10کیلومتر
انجام شده است.

کردستان
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روزهای طالیی بوکسورهای استان

بوکسورهای جوان کردستانی با وجود نبود حامی مالی در مسابقات لیگ خوش درخشیدند
میالد کهزادی

سنندج-خبرنگار

ورزشــکاران استان همیشــه ثابت
ورزش
کردهاند کــه در رشــتههای رزمی
حرفهای زیادی بــرای گفتن دارند
و میتوانند بهترین نتایج را بهدســت بیاورند .در
رشتههای مختلف رزمی شاهد حضور نمایندههای
شایستهای از استان در تیمهای ملی هستیم .یکی
از این رشتههای جذاب بوکس است که مسئوالن
اســتان با ســرمایهگذاری خوب روی این رشته
توانستهاند نتایج خوبی کسب کنند .به طوری که
دور رفت اولین دوره لیگ برتر بوکس جوانان کشور
درمردادماه به میزبانی سنندج در سالن آزادی این
شهرستان برگزار شــد و ورزشکاران جوان بوکس
استان توانستند با  19امتیاز در گروه خود رتبه اول
را بهدست بیاورند.
«بیژن عبدالملکی» مربی و داور باتجربه استان که
در حال حاضر به عنوان دبیرهیات بوکس استان به
جوانان این رشته خدمت میکند درباره برگزاری
این مسابقات به میزبانی ســنندج میگوید :برای
اولین بار در ایران مسابقات لیگ برتر بوکس جوانان
برگزار شــد که در این رقابتها  8تیــم در 2گروه
 4تیمی به رقابت پرداختند .اســتان در گروه اول
با استانهای لرســتان ،همدان و کهگیلویه و بویر
احمد همگروه بود .در گروه دوم نیز اســتانهای
مازندران ،تهران ،گیالن و کرمانشاه قرار داشتند که
در پایان 2دوره رفت و برگشت  2تیم اول هر گروه
به جمع چهار تیم برتر راه مییابند و با هم به رقابت
خواهند پرداخت.

عبدالملکی درباره نتایج بوکسورهای استان در این
رقابتها نیز میگوید :ما با توجه به زمان محدودی
که برای آماده شــدن تیم در اختیار داشــتیم و با
اینکه با مشــکالت زیادی از جمله نداشتن حامی
مالی نیز مواجه بودیم ،اما توانستیم تیم بسیار خوبی
را برای این مسابقات آماده کنیم .به طوری که در
این رقابتها ،در دور رفت در گروه اول ،تیم استان
مقتدرانه با کســب  19امتیاز رتبه اول را بهدست
آورد و استان لرســتان مقام دوم این رقابتها را به
خوداختصاص داد.
دبیرهیات بوکس اســتان ادامــه میدهد :باتوجه
به رکود یک ســاله در هیات ،میزان مسابقهها کم
است .در حالی که برگزاری مسابقات دوستانه در
آمادهسازی بوکسورها تاثیر بسزایی دارد .در حال
حاضر با توجه به ظرفیت باالی این رشته در استان
و همچنین باتوجه به حضور رئیس و اعضای دلسوز
هیات به زودی کمبودهــا را جبران خواهیم کرد و
در صدد کسب بهترین نتایج در تمام ردههای سنی
برای استان خواهیم بود.
کردستان؛ میزبان مسابقات بینالمللی

مربی و داور باتجربه استان با اشاره به شرایط مناسب
برای مســابقات ملی و بین المللی میگوید :از اول
تیرماه میزبان اردوی تیم ملی بزرگساالن به بهترین
شــیوه ممکن بودیم 4 .آبان ماه ســال جاری هم
مســابقات قهرمانی کشــور در رده بزرگساالن به
میزبانی ســنندج برگزار خواهد شــد .همچنین
درخواست میزبانی مســابقات بینالمللی را هم به
فدراسیون دادهایم که امیدواریم مورد موافقت قرار
بگیرد ،زیرا برگزاری مسابقات مختلف و اردوهای

نمره قبولی کردستان در میزبانی از مسابقات بوکس

یک کارشناس بوکس درباره حضور تیمهای مقتدری چون لرستان و همدان درمسابقات لیگ برتر بوکس جوانان
میگوید :مسابقات از سطح بسیار باالیی برخوردار بود  .بیشترتیمها بوکسورهای برتر خود را به سنندج آورده بودند
و 3روز به بهترین شکل ممکن با هم به رقابت پرداختند.تیم همدان همگروه کردستان که از تیمهای خوب کشور است
تالش داشت که در این مسابقات خود را حفظ کند و ضمن محک زدن تیم میزبان ،تجربه کافی از زمین و مسابقات بگیرد.
وی ادامه میدهد :کردستان یکی از استانهای موفق در رشته بوکس است که بی شک در سالهای آینده حرفهای
زیادی از این استان در این رشته خواهیم شــنید .عالوه بر میزبانی و مهماننوازی مردم بسیار خونگرم کردستان،
میزبانی از تیمها بسیار عالی بود .ما جدا از مسابقه  ،در این  3روز از حضور در سنندج بسیار لذت بردیم و امیدوارم در
سالهای آینده هم مسابقات متعددی در کردستان برگزار شود تا باز هم در این استان حضور پیدا کنیم .کردستان با
وجود چنین مردم خونگرمی که از تیم حمایت میکنند و استعدادهای خوبی که دارد میتواند میزبان مسابقات مهمتر
و سطح باالتری باشد و برای هر حریفی زنگ خطر باشد.

برگزاری مسابقات دوستانه در آمادهسازی بوکسورها تاثیر بسزایی دارد

تیم ملی در استان ســبب خواهد شد بوکسورهای هم در این رقابتها با تمام قوا شرکت کرده بود .با
استان میادین مختلفی را تجربه کنند و با بهترین کمک مردم و زحمت مربیان توانستیم در گروه اول
بوکسورهای کشور به مبارزه بپردازند.
که تیمهای خوبی هم در آن حضور داشــتند مقام
اول را مقتدرانه بهدست بیاوریم .همچنین من هم
بوکسورهای استان میتوانند بهترین نتایج را در3بازی که انجام دادم توانستم  3برد را برای استان
بهدست بیاورم .خیاطی میافزاید :برای مسابقات
بهدست بیاورند
«رضا خیاطی» بوکسور جوان و موفق استان که در قهرمانی کشــور که از  14شــهریورماه در همدان
برگزار خواهدشد آماده میشویم
رقابتهای لیــگ برتر جوانان
و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی را
نوید ستاره جدیدی در بوکس
کسب کنیم.
کردســتان را به عالقهمندان
بی شــک بوکســورهای استان
این رشــته داد و نتایج خوبی
بهدست آورد ،میگوید :سطح دبیرهیات بوکس استان:
از بهترین بوکســورهای کشور
مســابقات خیلی خــوب بود .باتوجه به رکود یک ساله هستند و استعداد و ظرفیت بسیار
بیشتر اســتانها حساب ویژه در هیات ،میزان مسابقهها خوبی در رشته بوکس در استان
ای روی ایــن مســابقات باز کــم اســت .در حالی که وجــود دارد که بــا برنامهریزی
کرده بودند و با تمام قوا در این برگزاری مسابقات دوستانه خوب میتوانیم شاهد پیشرفت
رقابتها حاضر شده بودند .تمام در آماد هسازی بوکسورها روزافزون این رشــته در استان
اســتانها ردههای سنی را در تاثیر بسزایی دارد
باشــیم .بوکســورهای استان
زحمتهای زیادی خواهند کشید
اولویت کاری خود قــرار داده
بودند ،زیرا امیدوارند با پیشرفت در ردههای سنی و قطعا اگر مسئوالن کمک و حمایت بیشتری از این
ش بیشتر
مختلف پشتوانه محکمی برای تیمهای بزرگسال رشته انجام بدهند میتوانیم شاهد درخش 
ورزشکاران استان این رشــته در مسابقات ملی و
خود داشته باشند.
بوکسور جوان کردســتانی ادامه میدهد :استان بینالمللی باشیم.

بهزیستی

افزایش  10برابری سهم استان از آبهای مرزی

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان گفت:
سال گذشته سهم تخصیص کردستان از آبهای مرزی
در حدود  ۲هزار و  ۹۳۰هکتــار بود و اکنون این مقدار
به ۳۰هزار هکتار یعنی  ۱۰برابر افزایش یافته است.
به گزارش مهر « ،بهــرام نصراللهیزاده» گفت :بخش
کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا حدود
 ۳۰درصد از جمعیت استان در بخش کشاورزی شاغل
هستند و حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص استان نیز
مربوط به بخش کشاورزی است.
وی عنوان کرد :یکی از کارهای خوبی که توسط جهاد
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مددجویان دیروز ؛ توانمندان امروز
کافی نبودن مستمری ماهانه بهزیستی

سرپرســت این گروه با بیان اینکــه اعضای این گروه
مددجویان بهزیســتی و سرپرســتان خانوار هستند
افزود :به دلیل بیکاری و کافی نبودن مستمری ماهانه
بهزیستی ،سال  84با پیشــنهاد یکی از کارکنان این
سازمان ،اقدام به تشکیل گروه و شروع به پیشه خیاطی
کردیم.
«نســرین زندی» به تامین کامل لــوازم و تجهیزات
خیاطی از جانب اداره کل بهزیستی کردستان اشاره و
اظهار کرد :این نهاد ابتدا واحد تجاری کنونی را اجاره
کرد و در اختیار گروه قــرار داد؛ به گونه ای که اعضای
گروه هیچ هزینه ای برای اشتغال و آغاز به کار متحمل
نشدند.
به گفته وی ،اکنون واحد تجاری توســط بهزیســتی
خریــداری شــده و گــروه همیــار توانــا ســاالنه
هزینهای کم باعنوان ســرقفلی بــه آن نهاد پرداخت
طرح گروههای همیار زنان سرپرست خانوار با هدف اشتغال پایدار اجرا میشود
میکند.
زندی ادامــه داد :تا حدود  2ســال درآمــد چندانی
نداشتیم ،اما به تدریج با جذب مشتری ،کار رونق گرفت
مددجویان بهزیســتی به عنوان قشــری آسیب پذیر همیار،هزینه کرده است.
همواره نیازمند حمایت این نهاد هســتند ولی در این وی از اختصــاص  92میلیــارد و  340میلیون ریال و درآمد بهتری نصیب گروه شد.
میان ،فراهم کردن بستر برای اشتغال پایدار این افراد اعتبار به بانکهای عامل استان برای ارائه تسهیالت به سرپرســت گروه همیــار توانا ،حمایت و پشــتیبانی
بهزیســتی را از گروه قابل تقدیر
در قالب گروههای همیار با هدف توانمند سازی و عدم مددجویان بهزیستی در سال 95
دانست و اضافه کرد :پشتکار ،تفاهم
وابستگی آنان به نهادهای حمایتی موضوع مهمی است .و در راســتای ایجاد اشتغال زایی
و همکاری اعضا در موفقیت و دوام
به گزارش ایرنا ،مددجویان بهزیســتی از جمله اقشار خبر داد.
ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند که به حمایتهای حافظی به معرفی هــزار و  60نفر معاون مشارکتهای مردمی کار گروه بســیار تاثیر گــذار بوده
از مددجویان بهزیستی استان به و اشتغال اداره کل بهزیستی :است.
این نهاد برای گذران زندگی روزمره وابستهاند.
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خانوادههایی است.
خانوادههای خدمتگیرنده
با توجه به اینکه سازمان بهزیستی
از جمله این خدمات ،اجرای طــرح گروههای همیار و  765میلیــون ریال تســهیالت
امور اجتماعی و بازتوانی و
بــا ادارات و ارگانهــای دولتی و
زنان سرپرست خانوار با هدف ارتقای سطح تواناییهای پرداخت شد.
توانمندسازی خانواد ههای
بیمارستانهای مختلفی در ارتباط
افراد ،کاهش وابستگی ،توانمندسازی گروه ها ،اشتغال به گفته وی ،در این مدت به 936
پایدار و در نتیجه تحقق مدیریت غیردولتی بر فعالیت نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی مذکور شکل گرفته است
اســت ،در صورت امــکان ،زمینه
سفارش کار را برای این گروه فراهم
مبلغ  9میلیارد و  400میلیون ریال
گروهها است.
گروهی چند نفره متشکل از زنان سرپرست خانوار در حق بیمه خویشفرمایی یا کارفرمایی ارتقای کارایی کند تا درآمد و بازدهی بیشتری سهم گروه شود.
قالب این طرح ،با تواناییهای کم و بیش یکسان ،شغلی معلوالن شاغل در بخش غیردولتی پرداخت شده است .وی یکی دیگر از مشــکالت اعضای گروه همیار توانا را
را با حمایت بهزیستی و با کمک یکدیگر ایجاد کردهاند وی با بیان اینکه در ســال جاری ،ســهم تسهیالت پرداخت آزاد حق بیمه عنوان کرد و ادامه داد :امید است
تا بتوانند منبع درآمدی را برای خود ایجاد کنند.
اشتغال زایی مددجویان بهزیستی از بانکهای عامل بهزیستی با یارانه ای کردن حق بیمه اعضا ،فشار هزینه
معاون مشــارکتهای مردمــی و اشــتغال اداره کل کردستان 165 ،میلیارد و  825میلیون ریال است ادامه پرداخت آن را بر دوش گروه کمتر کند.
بهزیســتی کردســتان گفت :گروههای همیار زنان داد :امسال تاکنون  196مددجو برای دریافت تسهیالت وی به مددجویان بهزیستی توصیه کرد از فرصت موجود
سرپرست خانوار در راســتای حمایت مادی و معنوی اشتغال به بانکهای عامل اســتان (ملی ،کشاورزی ،بهره گرفته و با تشکیل گروههای همیار ،زمینه ایجاد
خانوادههای خدمت گیرنده امور اجتماعی و بازتوانی تجارت ،سپه ،توسعه تعاون ،رفاه و قرض الحسنه مهر) شــغل و کســب درآمد را برای خود و اعضای خانواده
و توانمندسازی خانوادههای مذکور شکل گرفته است.
معرفی شده اند.گروه همیار توانا یکی از گروههایی است فراهم کنند.
«ثریا حافظی» با بیان اینکه هم اکنون 4گروه همیار که با حمایت بهزیستی ،کارگاهی خیاطی در طبقه اول هم اکنون در استان کردســتان حدود  110هزار نفر
فعال در استان مشــغول به فعالیت هستند ادامه داد:
مجتمع سهند سنندج راه انداخته و هم اکنون با  4عضو به صورت مستمر و غیرمستمر تحت پوشش سازمان
این نهاد  560میلیون ریال برای تاســیس گروههای فعال مشغول به فعالیت است.
بهزیستی هستند.
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آموزش
توجه ویژه به پرورش خالقیت
دانشآموزان ابتدایی
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت :پرورش خالقیت
در ســن کودکی و در بین دانشآموزان مقطــع ابتدایی امروز در
آموزش و پرورش به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش فارس « ،سیدفواد حسینی» اظهار کرد :وزارت آموزش
و پرورش به عنوان گســتردهترین وزارتخانه کشور گستردهترین
دستگاه ارائه دهنده آموزشهای فنی و مهارتی است.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با بیان اینکه در سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش به آموزشهای مهارتی توجه شده
است ،گفت :در بسیاری از کشورهای دنیا درصد بیشتری از دروسی
که در مدارس ارائه میشود مربوط به رشتههای مهارتی است.
وی خاطرنشــان کرد :پــرورش خالقیت و ایدهپــردازی در بین
دانشآموزان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این اصل
مهم باید از سنین پایین آغاز شود.
حســینی تصریح کرد :امروز در کشور شــرایطی حاکم است که
خانوادهها بیشتر به رشتههای نظری به ویژه تجربی عالقه دارند.
وی با بیان اینکه االن از حدود  85هزار شــماره نظام پزشــکی
صادرشده  42هزار پزشک عمومی مطلقا بیکار داریم ،افزود :کشف
استعداد واقعی دانشآموزان و هدایت تحصیلی که از پایه ابتدایی
شروع شود سبب توسعه مهارتهای روانی و حرکتی دانشآموزان
میشود.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ســنندج خاطرنشــان کرد:
پرورش خالقیت در ســن کودکی و در بین دانشآموزان مقطع
ابتدایی امروز در آموزش و پرورش به صــورت جدی مورد توجه
قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی استعدادهای اصلی دانشآموزان خالف
آنچه برخیها یک کار تفننی میدانند از اهمیت باالیی برخوردار
اســت ،گفت :پرورش خالقیت دانشآمــوزان میتواند در ایجاد
فرصتهای اشتغال نقش جدی داشته باشد.
حسینی اظهار کرد :دانشآموزی که در رشته تحصیلی مورد عالقه
و توانایی خود قرار نگیرد هرز میرود که باید مانع این کار شد.
وی به کسب رتبه استان در مسابقات فنی و مهارتی در کشور اشاره
کرد و گفت :کردستان در بین استانهای کشور به رتبه سوم ارتقا
پیدا کرده و ناحیه یک ســنندج نیز در بین  760منطقه آموزشی
کشور رتبه اول را کسب کرده است.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج خاطرنشان کرد :کسب
ن میدهد که جوانان کردستان دارای استعداد و
این رتبهها نشــا 
خالقیت بسیار باالیی هستند و این برای ما افتخار است.
وی در پایــان گفــت :خانوادهها به عنــوان مهمتریــن حامی
دانشآموزان زمینه پرورش اســتعدادهای آنان را فراهم کنند و
اجازه هرز رفتن این استعدادها را ندهند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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کارآفرینی با شیشه و رنگ
روحاهلل زرین

قروه-خبرنگار

صنایع هنــر بــه شــاخههای متعددی
دستی تقسیم میشــود و صنایع دستی
ازپرطرفدارترین رشتههای هنری
به شــمار میرود ،چرا که عالوه بر خلق آثار زیبا
و متنوع میتواند منبع درآمدی هم باشد« .نسا
امانی» بانوی  ۳۰ساله قروهای توانسته در چند
شاخه صنایع دســتی مانند عروســک سازی،
نمدکاری ،شال بافی ،گلدوزی ،خیاطی و ویترای
به کارآفرینی دســت پیدا کند و بهعنوان مربی
نقاشی روی شیشه در دانشگاه و آموزشگاههای
قروه به تدریس بپــردازد .وی عالوه برکســب
درآمد به ترویج این رشــته فنی هم میپردازد.
گفت و گوی همشهری را با این بانوی کارآفرین
میخوانید.
با توجه به اینکه در رشته تحصیلی
شدهاید ،چه شد که
کار و دانش فارغ التحصیل 
به کار در صنایع دستی گرایش پیدا کردید؟

با توجه به اینکه در قروه در محیط بیرون از خانه
شغل مناسبی برای زنان وجود ندارد و با توجه به
عالقهام در دوران کودکی به صنایع دستی ،وارد
این حرفه که برگرفته از هنر است شدم .همچنین
در زمینه عروسک سازی ،نمدکاری ،شال بافی،
گلدوزی ،خیاطی و ویترای به مرحله کارآفرینی
دســت پیدا کردم و بهعنوان مربی نقاشی روی
شیشــه(ویترای) در دانشــگاه پیام نور قروه و
آموزشگاههای شهر به تدریس میپردازم.

ویترای یا نقاشی روی شیشه به چه
نوع صنعتی گفته میشود و چه کاربردهایی
دارد؟

ویترای تزئین ظروف شیشهای با رنگ و نقاشی
هنری اســت که درکشــورهای مختلفی مانند
آسیای میانه رواج پیدا کرد و کم کم وارد شهرهای
مختلف کشور مانند اصفهان ،شیراز و تبریز شد.
حتی ایــن کار در صنعت ســاختمانی هم جای
خود را باز کرده که نمونه آن در شیشههای در و
پنجرههای قدیمی به چشم میخورد.
همچنین آراســتن بطــری ،لیــوان و ظروف
شیشهای ،آینههای کوچک و بزرگ با نقاشیهای
ساده کاری بسیار راحت است که با یادگیری چند
تکنیک ســاده میتوانید ظرف چند ساعت در
منزل این کار را روی آنها انجام دهید .همچنین
برخی از نقاشــیها روی ظروف شیشهای مانند
انواع لیوان ،آینه و ســایر ظــروف کاربردی در
آشپزخانه که قابل شست و شــو هستند انجام
میشــود که این ظروف باید پس از رنگ آمیزی
در دمــای  ۲۰۰درجه ســانتی گــراد به مدت
۳۰دقیقه در کورههای مخصوص پخته شوند تا
پس از تماس آب با آنها طرح پاک نشــود .یک
نوع رنگ دیگری هم برای آموزش اســت که با
محلولهای شــیمیایی مانند تینر پاک میشود
که در آموزشــگاهها از این نوع استفاده میشود.
برای تزئیــن ظروف شیشــه ای از ترکیب انواع
سنگهای زینتی ،نگینهای رنگی و مهرههای
شیشــهای تخت نیز برای ظرافت و جذابیت کار
استفاده میشود.
چه شد که به عنوان بانوی کارآفرین
برتر از شما تقدیر شد؟

در زمینه نقاشی روی شیشــه (ویترای)پس از
چند ماه گذراندن دورههای آموزشــی ،اکنون
۶ســال اســت که بهعنوان مربی در این زمینه
فعالیت دارم .عالوه بر دانشــگاه پیام نور به طور

ضرورت توجه به ایجاد کارآفرینی با صنایع دستی

کارشناس حوزه صنایع دستی میگوید :امروزه در شهرهای در حال پیشرفتی مانند قروه شاهد بیکاری و نبود
درآمد خانوادهها هستیم.
دالیلی مانند مسئولیت خانهداری اجازه فعالیت به زنان را نمیدهد .صنایع دستی پیشینه و هویت هر منطقه
محسوب میشود و میتوان ازآن در قالب طرحهای امروزی که در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم بهره برد
که این فرایند عالوه بر ترویج هنر ،سبب کارآفرینی و منبع درآمد خانگی میشود.
«زهرا ساغری» میافزاید :اشتغال در محیط خانه به نوعی موجب سرگرمی میشود و عالوه بر جلوگیری از
یکنواختی زندگی به نوعی به زنان حس خودکفایی میدهد و کمک به اقتصاد خانواده را در پی دارد که در زمان
طوالنی سبب تحکیم بنیان خانواده 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 :
چاپ :جامجم(همدان)

پست الكترونيكkurdistan@hamshahri.org :

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

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

کارآفرین حوزه صنایع دستی قروه از فعالیت در عرصه نقاشی
روی شیشه میگوید

صدای همشهری
021-88932308
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فرصتهای شغلی را در اختیار جوانان قرار دهیم

از مجلس ،مســئوالن اجرایی و کانون وکال خواهشــمندیم کــه از ورود افراد
بازنشسته به شغلهایی نظیر وکالت ،در اختیار گرفتن دفاتر خدمات شهری و
کارگزاری تامین اجتماعی جلوگیری کنند.
در سقز اغلب این فرصتها به بازنشستگان داده شده است ،در حالیکه باید این
فرصتها را به متخصصان و جوانها سپرد ،زیرا بازنشستگان  ۳۰سال خدمت
خود را انجام داده اند.
بختیاری-سقز

ناامنی به دلیل وجود معتادان

وجود معتادان در آرامســتان در انتهای خیابان شهدای ســقز ،به ویژه نزدیک
دیوارها ،سبب ترس و احســاس ناامنی زنان و کودکان هنگام رفتن به سر مزار
فوتشدگان میشود .خواهشــمندیم نهادهای مســئول این افراد را به مراکز
بازپروری هدایت کنند تا این مشکل حل شود.
میرانی-سقز

«نسا امانی» درحال گفت و گو با خبرنگار همشهری

متوســط هر ســاله بیش از  ۲۰هنرجــو را در
آموزشــگاههای خصوصی شــهر با این صنعت
آشنا میکنم تا بنا به موقعیت و توانایی خود وارد
بازار کارشوند .همه اینها موجب شد تا از سوی
دانشگاه پیام نور ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و
آموزشگاههای قروه چندین بار در جشنوارههای
مختلف بهعنوان بانوی کارآفرین برتر در زمینه
نقاشی روی شیشه از من تقدیر شود.
در کنار نقاشی روی شیشه به چه
تجربه تازهای دست پیدا کردید؟

در کنار نقاشــی روی شیشــه ،به دلیل اینکه
طرحها و الگوهای مختلفی در صنایع دســتی
مانند فرش و گلیم منطقه قــروه وجود دارد آن
را به صورت ترکیبی در قالب نقاشی روی شیشه
اجرا کردم .این طرحها بــه دلیل تنوع در رنگ و
نقشهای به کار رفته از مشــتری پسندی قابل
توجهی برخوردار است و در سفرهآرایی عروس،
هفتسین و تزئینات سایر جشنهای بومی محلی
به کار میرود .این طرحها همواره مورد استقبال
اقشــار مختلف مردم قرار گرفته است .این مهم
در کنار تشویق اعضای خانواده ام سبب شده که
بدون در نظر گرفتن درآمد و مشــکالت موجود

دراین کار ساعتها زمان خود را صرف طراحی و
کار روی انواع شیشه ،لیوان ،بطری ،آینه ،ساعت
دیواری و قاب عکس کنم که نتیجه آن خلق آثار
هنری در قالب صنعت است.
چگونه میتوان وارد صنعت نقاشی
روی شیشه شد؟

با توجه به اینکه نقاشــی روی شیشه یا همان
ویترای جزو رشتههای فنی و حرفهای میشود
و از ســوی صنایع دســتی حمایت نمیشــود،
میتوان از طریق ســازمان فنی و حرفهای قروه
این صنعت را در زمان کمتــر از  ۳ماه آموخت و
با صرف هزینه  ۱۵۰هزار تومان برای خرید انواع
رنگهای مخصوص ،خمیر و ظروف مختلف این
حرفه را در محیط خانه اجرا کــرد .همچنین با
کســب مهارت در این زمینه میتوان از طریق
آزمونهایی که از سوی سازمان فنی و حرفهای
شهرستان قروه برگزار میشــود گواهی مهارت
کســب کرد و به صورت خانگی یا برای تدریس
در آموزشــگاههای مختلف فعالیت داشت .باید
توجه کرد که اســتعدادهای فراوانــی در زنان و
دختران این شهرســتان وجود دارد .در صورت
اختصاص امکانات الزم از ســوی مســئوالن و

سرمایهگذاری بخش خصوصی در آینده نزدیک
قروه را میتــوان با این ظرفیــت بهعنوان مرکز
نقاشی روی شیشه در استان معرفی کرد ،چرا که
در بیشتر نمایشگاههایی که در شهرهای مختلف
بهعنوان کارآفرین این حوزه حضور داشتم قروه را
بهعنوان شهر صنعتی میشناسند.

بهعنــوان یــک کارآفرین چه
مشکالتی پیش رو دارید؟

با توجه به اینکه ترویج دهنده رشــته صنعتی
نقاشی روی شیشه در قروه هستم ،تاکنون هیچ
حمایت مالی از ســوی نهادهــای متولی از من
نشده است .دریافت تســهیالت بانکی نیازمند
پروانه کسب است و برای کارآفرینانی که مدرک
دانشــگاهی نداشته باشــند پروانه کسب صادر
نمیشــود  ،چون من مدرک دیپلــم کار دانش
دارم از این امتیاز محروم هســتم .همچنین به
دلیل اینکه رنگهای کاربردی و ظروف مختلف
رنگآمیزی در قروه و استان وجود ندارد به ناچار
با صــرف هزینه حمــل و نقل و زمــان طوالنی
آنرا از تهران تهیــه میکنم که بر قیمت ظروف
تزئینشده میافزاید و ســبب بی رونقی بازار آن
میشود.

مشکل میدان انقالب اسالمی

میدان انقالب به علت تردد زیاد مردم و مراجعه از اقصی نقاط شهر به این میدان
و بازارهای اطرافش از مهم ترین نقاط شهر است.
در این میدان چند چاله در پیادهرو از بهمن ماه سال گذشته وجود دارد که در
آن آب جمع میشــود و ضمن ایجاد آلودگی و فضای زشت در پیادهرو ،سبب
مشکالتی برای مردم میشود .اعضای شورا و شهرداری و مسئوالن لطفا رسیدگی
و اقدام کنند.
کسبه محل-سنندج

قطعی برق

مدتی است که در ساعاتی از روز قطعی برق داریم و شرکت برق هم از قبل اطالع
نمیدهد .قبال از رادیو و تلویزیون این اطالعیهها پخش میشد و مردم آمادگی
پیدا میکردند .لطفا شرکت برق از قبل برنامه قطعی و خاموشیها را حداقل اعالم
کند که برخی شغلها از این موضوع متضرر نشوند.
جاللی-کامیاران

هزینه کالسهای ورزشی باالست

برای اینکه اوقات فراغت دانش آموز پر شود نیاز است که به فعالیتهای ورزشی
و فرهنگی بپردازد .اما هزینه برخی از کالسهای ورزشی سرسام آور است و از
عهده خانوادههایی که فقط یک منبع درآمد و چند فرزند دارند بر نمیآید .لطفا
مسئوالن ذی ربط تعرفهها را بر این اساس مشخص کنند.
بیگلری-سنندج

موسیقی

لزوم بررسی علمی ریشههای موسیقی کردی
یکــی از موســیقیدانان
مطرح اقلیم کردســتان
عراق گفت :مــا نیازمند
بررسی علمی ریشههای
مشترک موسیقی کردی
و ایرانی هستیم.
به گــزارش مهــر« ،وریا
احمد» هنرمند شناخته
شد ه کرد عراقی گفت :باید ریشههای مشترک موسیقی
ایران و کردی در کنفرانسها بررسی شود.
وی افزود :ب ه تمامی آنچ ه در کل منطق ه نواخت ه میشود،
موسیقی شرقی گفته میشــود« .ولید الغمیه» یکی
از استادان شــناخته شــده عرب در حوزه موسیقی
درباره موسیقی کردی چنین نوشته است«:شکی در
این موضوع نیست که فرهنگ و موســیقی کردها بر
فرهنگ و موسیقی ملل منطق ه تاثیر گذاشت ه و برعکس
موسیقی اقوام منطق ه نیز بر موسیقی کردی تاثیر داشته
 اســت ».من نیز به نوبه خود به این ایده اعتقاد دارم و
نمیشــود گفت که هرچه در منطقه هست موسیقی
کردی اســت یا اینکه قومی دیگر همه چیز را متعلق
ب ه خویش بداند.

جلسه هم اندیشــی علمای اهل
سنت و تشیع
عکس :ایرنا

وی افزود :در ایران بر اساس دستگاه موسیقی تقسیم
بندی شــد ه اســت ،اما در کردی این تقسیم بندی بر
اساس مقامات کردی اســت .برخی این دستگاهها و
مقامات موســیقی را به  ۷یا  ۱۲یا  ۶۳یا  ۲۶۵دستگاه
تقسیم کردهاند .حتی فارابی در کتاب خود اشار ه کرده
است که هزار دستگاه موسیقی وجود دارد .اما تقسیم
بندی جدید چند دســتگاه عمــده را انتخاب کرده و
مابقی را در زیرشاخههای این چند دستگا ه عمد ه جای
داده است که در ایران به آن گوشههای دستگاه گفته
میشود.
وی در این بار ه افزود :نام بسیاری از دستگاهها و مقامات
کردی تغییــر یافته ،برای نمون ه دســتگا ه همایون در
عربی با اسم نگریس شناخته میشود که کامال ایرانی
و کردی است .از این دست اتفاقات بسیار زیاد است که
بازشناسی آنها نیازمند کار علمی است.

وریا احمد را بیشتر بشناسیم

وی در ادامه ســخنان خود درباره ریشههای مشترک
موسیقی کردی و فارسی گفت :من در کشوری عربی
متولد شدم ،طبیعتا گوش و ذهن من با موسیقی عربی
بسیار آشناست ،اما زمانی ک ه من موسیقی سنتی ایرانی
را گوش میدهم از آن بیشــتر از موسیقی عربی لذت
میبرم .اما آیا این یک حکم علمی است؟ بی شک خیر.
نمیتوان با اینگون ه جوابها حکم علمی برای ریشههای
مشترک موسیقی کردی و ایرانی صادر کرد .باید اینگونه
پرسشها ب ه صورتی علمی از سوی موسیقیدانان کرد و
ایرانی مطرح و در کنفرانسی مشترک نتیج ه تحقیقات
بررسی شود و روی آن حکم علمی داد.
استاد برجسته موســیقی کردی عنوان کرد :در حوزه
زبان شناســی این کار علمی انجام شــده است .همه
میدانیم ک ه زبان کردی و فارسی ریش ه مشترکی دارند.
اما در حوز ه موسیقی این کار انجام نشد ه است.

وریا احمد متولد سال  ۱۹۴۷میالدی در شهر کوی ه اقلیم کردســتان عراق است .پدر وی یکی از آوازخوانان مشهور شهر
کوی ه بود .وی از  ۱۵سالگی نواختن عود را فرا گرفت ه و در بغداد نزد استادان زمان ه دروس موسیقی و فن نت نویسی را آموخته
است .وریا احمد از معدود موسیقیدانان کرد است ک ه توانست ه بخش بزرگی از موسیقی کردی را نت نویسی کند و در قالب
 ۸کتاب منتشر کند.

