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لباس ماهمهر برقامت بازار قروه
واردات بی رویه نوشتافزارهای چینی سبب رکود فروش کاالهای تولیدی قروه شده است

2017

رشد  44درصدی تولید
محصوالت کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر این
که طی  3سال گذشته 44درصد رشد تولید محصوالت
کشاورزی داشتهایم ،گفت :این رشد چندبرابری در زمینه تولیدات کشاورزی
نیاز به ایجاد زیرســاختها در صنایع تبدیلی دارد ،چرا که تازهخوری دیگر
نمیتواند پاسخگوی نیاز ما در این حوزه باشد.
«کریم ذوالفقاری» در نشست نماینده قروه و دهگالن با مدیران استانی جهاد
کشاورزی استان در سنندج اظهار کرد :آمادگی داریم هرلحظه نمایندگان
مجلس اراده کنند بســتر برگزاری این جلســات را با حضــور آنان فراهم
کنیم.وی خاطرنشان کرد :موضوعات بخش کشاورزی بسیار گسترده است و
پرداختن به این حوزه وسیع و پرچالش نیاز به وقت و زمان زیادی دارد.
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شهردار تهران
نماینده همه شهرداران ایران
محمد محمودی

سخنگوی شورای اسالمی شهر دیواندره استان کردستان

شــهرداری از ســازمانهای مهم و اثرگذاری است
که جایگاه ویژهای درمعــادالت و ارتباطات مردمی
درحوزه شهر و شهرنشینی دارد .این جایگاه ناشی از
تعریف شرح وظایف گستردۀ آن درحوزه فعالیتهای شهر ،به عنوان بزرگ ترین
سازمان اجرایی شهری است .به این سبب ،رضایت شهروندان ازاین سازمان و
فعالیتهای مستمر آن ،از دغدغه های اصلی مسئوالن و دلسوزان نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است.
براین اساس و با توجه به اینکه شهردارتهران بعد ازسالها درجلسات هیات دولت
حضور پیدا میکند ،نیاز است دیدگاهی «کشورشمول» داشته باشد و به عنوان
نمایندۀ همه شهرداران ایران ،عمده مشــکالت همهگیر شهرداریها را دراین
جلسات مطرح کند تا دولتمردان چارهای برای آن بیندیشند.
مشکالت شــهرداریهای کشــور دربرخی موارد مشــترک و دربرخی دیگر،
منحصربه فرد هستند .اگر مشکالت همهگیر رفع شوند ،به یقین مشکالت جزئی
هم ،تحت تاثیر رفع مشکالت بزرگ ،ازمیان خواهد رفت .شهرداریها قلب زندۀ
هرشهر هستند .امیدواریم حضور شــهردارتهران درجلسات هیات دولت فتح
بابی برای رفع مشکالت همه شــهرداریهای کشور باشد و همۀ شهرداران این
موضوع را به فال نیک میگیرند .دراین میان باید به این موضوع نیز اشاره کرد که
یکی از ضروریات هرسازمانی ،نیازهای مالی و نحوه تامین اعتبارات آنهاست و
شهرداریها هم ازاین قاعده مستثنا نیستند .سابقۀ تاسیس شهرداری دیواندره
به سال  ۱۳۴۲برمیگردد و بعد ازگذشت  ۵۴سال از تاسیس آن ،با وجود همه
زحمات دلسوزان پیشین ،هنوز مشکالتی درمسیر گردش چرخهای پیشرفت
این ســازمان وجود دارد .درآمد پایدار پدیدهای بســیار تاثیرگذار و مهم است
که درشــهرهای کوچک نبود آن ،بزرگترین مانع برای ارائه خدمات میشود.
بیشترین نارضایتی مراجعان نیز ناشی ازهمین مورد اســت ،بنابراین ایجاد و
حمایت از درآمد پایدار برای شهرداریها یکی از موارد مهمی است که مستلزم
نگاه ویژه مسئوالن و نهادینه کردن این موضوع است.
اختصاص اعتبارات جهشــی برای جبران عقب ماندگیهای عمرانی و اجرای
زیرساختهای ضروری و اصولی نیز از محرک های اصلی پیشرفت شهرداریها
و برای شــهر ما دیواندره به مثابه نوش داروییاســت که هرچــه دیرتر به این
شهرداریها تزریق شود ،هزینههای جانبی بیشتری بر پیکره شهر و سازمان وارد
میشود .تکمیل و تجهیز ماشینآالت (قلب تپنده هر شهرداری) و خودکفا کردن
و بی نیازی شهرداریها به ماشینآالت استیجاری ،ازیک سو سبب صرفه جویی
در هزینههای اجرایی و خدماتی و ازســوی دیگر زمینه ساز تسریع در اجرای
فعالیتهای این دولت کوچک میشود.
رفع مشکالت اقتصادی شهرداری دیواندره و آمادهســازی فضایی برای ایجاد
درآمد پایدار ،شهری پویا و توسعه یافته را به همراه خواهد داشت .هر دستگاه که
هدف خدمت را دنبال کند و مردم با همه وجود آن را لمس کنند ،نیازمند منابعی
است که بیشتر شهرداریهای شهرهای کوچک با آن مواجهند ،اگر ماشین آالت
دراختیار شــهرداریها قرارگیرد ،هزینهها راحتتر مدیریت و شهرداری توان
خدمت رسانی به نقاط بیشتری را پیدا میکند.
کارهای عمرانی شهرهای درحال توسعه روزافزون است و همزمان باید درچند
نقطه فعالیت عمرانی را شــروع کرد .این موضوع نیاز بــه امکانات ،اعتبارات و
نیروهای بیشتر دارد .دیواندره در راستای فعالیتهای عمرانی نیازمند توسعه
کارخانه آسفالت و ایجاد کارگاههای تولید محصوالت مصرفی در معابر است.
شورای اسالمی پنجم شهر دراین راستا همه توان خود را برای ایجاد و برقراری
تعامل با سایر دســتگاهها به کارخواهد گرفت .امیدواریم دیگر دستگاهها هم از
مجاری قانونی کمک حال برنامههای شورا و فعالیتهای شهرداری باشند.

نگاه

مدیریت شهری
آمادگی مدیریت شهری
برای استقبال از ماه مهر
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از آمادگی سازمانها و مناطق تابعه شهرداری
برای اســتقبال از مهرماه ،فصل بازگشــایی مدارس ،خبر داد و گفت :اقدمات الزم برای
رفاه حال دانشآموزان صورت گرفته است.به گزارش ایسنا «آرش رخزادی» در جلسه
هماهنگی مدیران مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری که جهت اجرای طرح استقبال
از مهرماه برگزار شد اظهار کرد :رسالت کاری شهرداریها ایجاب میکند که با تغییر هر
فصل آمادگی الزم برای ارائه خدمات متفاوت در شهر را داشته باشند.
وی افزود :با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و بازگشــایی مدارس ،از ابتدای شهریورماه
امسال سازمانها و مناطق تابعه شهرداری برنامهریزی الزم برای اجرای طرح استقبال
از مهرماه را در دســتور کار خود قرار دادهاند.معاون خدمات شهری شهرداری سنندج
عنوان کرد :فضاسازی و آمادهسازی مطلوب شهر در آستانه بازگشایی مدارس برای ایجاد
خاطره خوش در اذهان دانشآموزان به ویژه کالس اولیها از مهمترین برنامهها و اهداف
شهرداری سنندج است.
وی بیان کرد :اجرای خطکشی طولی و عابر پیاده جلو مدارس برای ایمنسازی معابر و
همچنین استفاده از تجهیزات ترافیکی نو از جلمه اقداماتی است که توسط معاونت حمل
و نقل و ترافیک انجام شده است.
رخزادی تصریح کرد :ناوگان حمل و نقل عمومی سنندج هم با آمادگی کامل در روز اول
مهرماه برای جابهجایی شهروندان و دانش آموزان اقدام خواهد کرد.

رونمایی از قدیمیترین سند ازدواج در استان
اولین و قدیمیترین سند ازدواج متعلق به «طوبی ســلطان خانم» و «رضاقلیخان
اردالن» در سنندج رونمایی شــد.به گزارش ایسنا ،اولین و قدیمیترین سند ازدواج
متعلق به «طوبی ســلطان خانم» و «رضاقلیخان اردالن» شــامگاه یکشنبه (۲۶
شهریورماه) در جشن بزرگ ازدواج در سنندج رونمایی شد.مدیرکل میراث فرهنگی
کردستان در این باره اظهار کرد :این سند  ۱۸۵سال قدمت دارد که در ابعاد  ۱۱۱در
 ۶۶سانتیمتر و با خط نستعلیق شکســته در سال  ۱۲۵۴هجری قمری تنظیم شده
است«.محسن علوی» خاطرنشان کرد :این سند در  ۱۷بهمن سال  ۹۵به شماره ۵۴۳
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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امیدی که در دل زندانیان
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هر فردی برای شروع و راهاندازی کسب و کار آبرومند
نیازمند دانستن و فراگیری یک مهارت است .افرادی
که در دوران تحصیل و در دانشــگاهها یا آموزشگاههای آزاد مهارت یاد
میگیرند یا آن را ارتقا میدهنــد با تامین مقداری ســرمایه راحتتر
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مدارس
توزیع تجهیزات آموزشی
در مدارس
معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پرورش کردستان
گفت :در آستانه سال تحصیلی جدید ،تجهیزات مورد نیاز آموزشی
و پرورشــی به میزان  4میلیارد ریال در مدارس این استان توزیع
شد«.نظام مرادی» در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :این تجهیزات
شامل  500دستگاه میز معلم 935 ،جفت میز و صندلی ابتدایی،
 612جفت میز و صندلی متوسطه و  70بسته موالژ آموزشی است.
وی با اشاره به ضرورت آماده ســازی تمامی مدارس ،با توجه به
مدت زمان اندک تا آغاز ســال تحصیلی جدید ،افزود :با توجه به
نزدیکی آغاز سال تحصیلی ،زیباسازی فضاهای آموزشی و توزیع
تجهیزات آموزشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی انجام
شده یا در حال انجام است.معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اقدامات انجامشده کارگروه
تعمیر و تجهیز در زمینه تخریب و بازسازی مدارس تاکید کرد :از
80میلیارد ریال اعتبار سال  95برای تخریب و بازسازی مدارس
تاکنون فقط  20درصد تخصیص یافته است.
مرادی با اشــاره به بند «هـ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه
 95برای آسفالت و ایزوگام مدارس استان یادآور شد :تاکنون برای
آسفالت  16هزار و  460مترمربع و ایزوگام  82هزار و  963مترمربع
از ساختمان مدارس استان قرارداد منعقد و کار آسفالت و ایزوگام
نیز شروع شده است.
وی همچنین به بند«هـ» تبصره  9قانون بودجه  96در خصوص
بهینهسازی کاربری برخی فضاهای آموزشی مازاد استان نیز اشاره
کرد و گفت :تاکنون  81فضا در  10شهرستان و  9فضا در 4منطقه
شهرستان سنندج شناسایی و برای تایید نهایی به کمیسیون ماده
پنج معرفی شده است.مرادی با بیان اینکه جشن بازگشایی مدارس
روز شنبه اول مهر ،همزمان با سراسر کشــور ،در شهرستانها و
مناطق تابعه آموزش و پرورش اســتان نیز برگزار میشود ،افزود:
آموزش و پرورش برای آغاز ماه مهری بانشاط و استقبال از دانش
آموزان و اولیای آنان آمادگی کامل دارد.
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بهرهمندی  131روستای استان از گاز
مدیرعامل شرکت گاز کردستان به تعهدات این شرکت در گازرسانی به یکهزار و  500روستا اشاره کرد و گفت :تا پایان امسال  131روستای استان از نعمت گاز
بهره مند میشوند« .احمد فعلهگری» در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هم اکنون یکهزار و  39روستا و  28شهر استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند ،ادامه داد:
بهرهمندی مردم ساکن در روستاهای صفر مرزی استان از نعمت گاز طبیعی نشان دهنده توجه دولت و نظام به توسعه و آبادانی کردستان است.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

لباس ماهمهر برقامت بازار قروه

گوناگون
میهمانان تابستانی مدارس استان

همشهری از بازار پوشاک ،کفش و نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس گزارش میدهد
روح اهلل زرین

قروه -خبرنگار

نیمه دوم شــهریورماه بــازار صنوف
بازار
مختلف رنگ و بوی تــازهای به خود
میگیرد .این را میتــوان در ازدحام
مراجعه جمعیت به مراکز تجاری قروه به خوبی دید.
اما در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس هستیم.
بنابرایــن این روزها بیشــترین کاالهایــی که در
فروشگاههای معتبر یا بساط دستفروشان به چشم
میخورد لباس ،کیف و کفش و لوازمالتحریر است.
مســئول یک واحد تولیدی میگوید :بیشــترین
درآمدی که صنف خیاطی میتواند داشــته باشد
مربوط به اواخر تابســتان و نزدیک شــدن به فصل
بازگشایی مدارس اســت ،چرا که در چنین زمانی
دانشآموزان نیازمند لباس فرم و روپوش مدرســه
هستند.
«قربان منصوری» ادامه میدهد :مدیران بیشــتر
مدارس شهر با دریافت هزینهای تحت عنوان خرید
لباس ُفرم مدارس از والدین دانش آموزان ،به صورت
شــخصی با تولیدیهای شــهر برای تولید لباس
مدرســه قرارداد میبندند که این اقدام آنها سبب
کســادی صنف خیاطیها میشــود ،چرا که این
تولیدیها با دریافت هزینه کم و ارائه لباس با پارچه
بیکیفیت اعتمــاد والدین را به ایــن صنف از بین
میبرند.
وی میافزاید :هزینه یک دســت لبــاس دخترانه
ابتدایی با بهترین نوع پارچه ایرانی که دوام آن بیش
از یک سال است از  ۴۰تا  ۷۰هزار تومان متغیر است
که البته تهیه یک دســت لباس به سفارش مدارس

ساماندهی بازار پاییزه نوشتافزار

کمتر از این رقم است .تولیدکنندگان آن برای دوخت
لباس از پارچههای وارداتی بیکیفیت چینی استفاده
میکنند که ماندگاری آن با هر بار شســت و شو به
کمتر از  ۴ماه میرسد.
حمایت نکردن از تولیدکنندگان بومی

یک تولیدکننده کیف و کفش در قــروه میگوید:
وارد بازار کیف و کفش که میشوید همه نوع جنس
با برندهای مختلف خارجی به چشم میخورد که با
مواد پالســتیکی و فوم ارزانقیمت در کارگاههای
اطراف کالنشــهرهای کشــور مانند تهران تولید
میشود.
«محمد وحیدزاده» میافزاید :قیمت هر جفت کفش
پسرانه موجود در بازار قروه از  ۲۵تا  ۱۵۰هزار تومان
است .نمونه دســتباف و بومی آن که در کارگاههای
شهر قروه به صورت دستدوز با چرم و مواد طبیعی
مانند نخ تولید میشود نرخ ثابتی دارد و همه سایزها
حدود یکصد هزار تومان است.
وی ادامــه میدهد :کولهپشــتی و کیــف مدارس
در طرحهای متنوعی در بازار این شــهر به چشــم
میخورد که بــه صورت فلهای از بازار کشــورهای
عراق و ترکیه وارد میشــود و با کمترین قیمت به
دست مصرف کننده میرسد .این کاالها دارای عمر
کوتاهی هســتند و طی زمان کمی از بین میروند.
یک کولهپشتی با قیمت  ۳۰هزار تومان که در بساط
دستفروشــان و در مغازهها وجود دارد تا چه اندازه
میتواند کیفیت داشته باشد؟
این تولیدکننده کیف و کفــش میگوید :به همراه
 ۳استادکار در کارگاه چرمدوزیای که دارم به طور
میانگین در طول هفته  ۲۰تا  ۲۷کیف چر م دستدوز

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قروه میگوید :در راستای اجرای طرح بازگشایی مدارس  ۳طرح در قالب برپایی
نمایشگاه پاییزه ملزومات مدرسه ،نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی عرضه نوشتافزار و اجناس مربوط به مدارس و
فروش ویژه در مراکز خرید شهر برنامهریزی شده است«.علی منتشلو» ادامه میدهد :طرح نظارت بر بازار نوشتافزار
توسط بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیههای اصناف از نیمه دوم شهریورماه تا اواسط مهرماه اجرا
خواهد شد .وی میافزاید :در این طرح ،عالوه بر نظارت بر نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم كاال ،بر بازار كاالهای ویژه
فصل بازگشایی مدارس(لوازمالتحریر ،كیف ،كفش ،پوشاک و سایر كاالهای مرتبط) نیز نظارت میشود.
وی تصریح میکند :طبق نظر کمیسیون هیات عالی نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت قروه ،که از سال  ۸۲به
تصویب رسیده است ،سود محاسبه شده برای انواع کیف ،کفش ،پوشاک و ساک دستی به صورت عمده و خردهفروشی
از  ۴تا  ۱۵درصد نسبت به قیمت درجشده در فاکتور خرید در نظر گرفته شده است .همچنین برای انواع نوشتافزار،
لوازم التحریر و دفتر درصد سود نسبت به قیمت درج شده در فاکتور خرید از  ۳تا  ۱۵درصد پیشبینی شده است.

در بازار کیف و کفش همه نوع جنس با برندهای مختلف خارجی به چشم میخورد عکس:همشهری

با طرح و اشکال مختلف که نمادهای بومی منطقهای
در آنها بهکار مــیرود تولید میکنیم .با ســفارش
مدارس و دانشآموزان ،عالوه بر افزایش نیروی کار،
این میزان تولید به چند برابر افزایش پیدا میکند و
در کنار اشتغالزایی ،رونق اقتصادی منطقه و ترویج
صنایع دســتی را در سطح گســتردهای در قروه به
همراه خواهد داشت.
افزایش  ۳۵درصدی قیمت اقالم مصرفی مدارس

یکی از شــهروندان هنگام خریــد لوازمالتحریر از
دستفروشان میگوید :با اینکه در جای جای استان
و قروه از فرهنــگ فاخر ایرانی اســامی برخوردار
هستیم ،اما کمتر نشــانی از آن در نوشتافزارهای
موجود در بازار به چشم میخورد.
«سمیه حســینآبادی» میافزاید :در بازار فیلم و
انیمیشنهای موجود به قدری شخصیتهای مختلف
بیگانه وجود دارد که کودکان بیش از هر چیز دیگری
با آنها آشنایی دارند و با دیدن آنها روی نوشتافزارها
و دفترها با رغبت سعیمیکنند چند نمونه از آنها
را داشته باشند.
وی عنوان میکند :در فروشــگاههای قروه قیمت
انواع لوازمالتحریر چندین برابر بیشــتر از بســاط

دستفروشان اســت که مردم سعی میکنند بیشتر
نیاز خود را در این زمینه از طریق دستفروشان تامین
کنند.حسینآبادی ادامه میدهد :در بازار نوشتافزار
قروه قیمت هر عدد مداد ،خــودکار ،دفتر ،ماژیک،
آبرنگ ،چسب و سایر ملزومات مدرسه نسبت به سال
گذشته بیش از  ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است.
مضرات واردات

یک کارشناس امور تربیتی مدارس میگوید :استفاده
از نمادهای غیربومی روی نوشــتافزارهای موجود
در بازار قروه عالوه بر ترویج فرهنگ بیگانه به نوعی
دوگانگی شــخصیتی را در کودکان ،بــا قرار دادن
خود به جای شخصیتهای کارتونی روی جلد این
نوشتافزارها ،نمایان میکند.
«ابراهیم رستگاری» ادامه میدهد :واردات بی رویه
نوشتافزارهای چینی ،که قیمت آنها در قروه با بازار
خود چین تفاوت چندانی ندارد ،چــرخ تولید این
کاالهایی را که بهراحتی در شــهر تولید میشود از
حرکت انداخته است ،به طوری که نمونه آن در بازار
تولید کیف ،کفش و لباس به چشم میخورد .ضرورت
دارد که دستگاههای اجرایی نظارت بیشتری بر این
موارد داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت:
از ابتدای فعالیت پذیرش و اسکان میهمانان
تابستانی (اول تیرماه  204 )96هزار و 98
نفر-روز میهمــان در مراکز اقامتی آموزش
و پرورش این استان پذیرش شده و اسکان
یافته اند.
«رشید قربانی» در گفت و گو با ایرنا اظهار
کــرد :در این مــدت  81هــزار و  639نفر
میهمــان در قالب  18هــزار و  777خانوار
در مراکز اقامتی آموزش و پرورش اســتان
پذیرش و اسکان داده شدند.
وی با اشــاره به افزایش چشمگیر اسکان و
پذیرش میهمانان در ایام تابســتان جاری
در این اســتان افزود :ســال گذشته تعداد
 161هزار نفر-روز در مراکز اسکان پذیرش
شدند که امسال این میزان  43هزار نفر-روز
افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی ،امسال تعداد  16مرکز پذیرش
بــه منظور خدمت رســانی بــه میهمانان
فرهنگی در ایام تابســتان در استان پیش
بینی شده و خدمات رسانی میکردند.
کشف سیگارخارجیقاچاقدر«اورامان»

فرمانده انتظامی استان از کشف  ۷۴۰هزار
نخ ســیگار خارجی قاچاق بــه ارزش یک
میلیارد و  ۸۵۰میلیون ریال در «اورامان»
شهرستان سروآباد خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سردار «مسعود خرمنیا»
اظهار داشــت :مأموران پاســگاه انتظامی
«اورامــان» شهرســتان ســروآباد حین
گشتزنی در حوزه استحفاظی خود متوجه
حمل بار قاچاق توسط یک وانت شدند.
وی گفت :مأموران با تعقیب و گریز توانستند
این خودرو را در ورودی روســتای اورامان
متوقف کنند.
فرمانده انتظامی اســتان تصریــح کرد :در
بازرســی از این خودرو تعداد  740هزارنخ
ســیگار خارجی قاچاق در قالب  74کارتن
کشف شد.
خرمنیا با اشاره به ارزش یک میلیارد و 850
میلیــون ریالی این تعداد ســیگار خارجی
افزود :در این راستا راننده دستگیر و خودرو
به پارکینگ منتقل شد.

مطالبات برزمین مانده گندمکاران کردستانی

 56درصد مطالبات گندم کاران استان تاکنون پرداخت نشده است

اراضی زیر کشت گندم

صالحی با بیان اینکه کردســتان جزو  5استان مطرح
کشور در بخش زراعت است ،گفت :امسال  556هزار و
 500هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم بوده که از
این مقدار  522هزار هکتار اراضی دیم و  34هزار هکتار
آبی بوده است.

صالحی افــزود :بــا توجه به نبــود بــارش در پاییز و
سرمازدگی شــدید در آذرماه سال گذشته و همچنین
نبود بارش در نیمه دوم اردیبهشــت ماه امسال ،طبق
آخریــن پیشبینیهای انجام شــده توســط جهاد
کشاورزی 651 ،هزار تن گندم در استان تولید و 526
هزار تن گندم خریداری میشود.
خرید  504هزار تن گندم

صالحی با بیان اینکه امســال ،بهدلیل کاهش عملکرد،
کشــاورزان بخشــی از گندم را بهعنوان بذر نگهداری
کردهاند ،اظهار کرد :تاکنون  504هزار و  282تن و 516
کیلوگرم گندم خریداریشده مازاد بر نیاز کشاورزان در
قالب  83مرکز خرید تضمینی در استان ،اعم از مراکز
دولتی همچون انبارهای تعاون روســتایی ،سیلوهای
بخش خصوصی و دولتی و کارخانههــای آرد تحویل
گرفته شده و نسبت به برآورد و پیشبینی صورت گرفته
بیش از  96درصد محقق شده است.
مدیرکل شــرکت غله و خدمات بازرگانی کردســتان
خاطرنشــان کرد :بیشــترین خرید گنــدم مربوط به
شهرستان قروه با  112هزار و  330تن و  296کیلوگرم،
بیجار با  98هزار و  547تن و  127کیلوگرم ،سقز با 97
هزار و  852تن و  760کیلوگرم ،دهگالن با  78هزار و
 494تن و  738کیلوگرم ،کامیاران با  47هزار و  504تن
و  112کیلوگرم ،دیواندره با  44هزار و  785تن و 780
کیلوگرم ،سنندج با  17هزار و  780تن و  175کیلوگرم،
بانه با  3هزار و  855تــن و  358کیلوگرم ،مریوان با 2
هزار و  604تن و  907کیلوگرم و سروآباد با  527تن و
 263کیلوگرم بوده است.
مطالبات گندمکاران کردستانی

صالحی گفت :جمع کل گندم خریداری شده در استان

 504هزار و  282تن و  516کیلوگــرم به ارزش 659
میلیارد و  374میلیون و  30هزار و  575تومان بوده که از
این میزان  44درصد از مطالبات گندمکاران کردستانی
( 292میلیــارد و  319میلیون و  899هــزار تومان)
پرداخت شــده و  56درصد مابقی ( 367میلیارد و 54
میلیون و  131هزار و  323تومان) پرداخت نشده است.
مدیرکل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی اســتان
با بیــان اینکه بر اســاس پیشبینیهای انجام شــده
شهرســتانهای ســقز ،کامیاران و بانه گنــدم مازاد
بیشــتری خریداری کردهانــد ،عنوان کــرد :تاکنون
ســقز  20هــزار تن گنــدم مــازاد خریــداری کرده
است.
صدور گندم کردستان به استانهای دیگر

وی گفت :میزان حمل گندم به خارج از اســتان 192
هزار و  650تن بوده که به استانهای تهران ،البرز ،قم،
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،گیالن ،مازندران و یزد
صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.
صالحی با اشــاره به میزان ظرفیت مراکز ذخیرهسازی
بلندمدت گندم در استان افزود :در کردستان  16سیلو
به ظرفیت  430هزار تن وجود دارد کــه از این میزان
 80هــزار تن دولتــی 15 ،هزار تن تعاونــی 70 ،هزار
تن کارخانههای آردســازی و مابقــی مربوط به بخش
خصوصی است.
وی با بیان اینکه مصرف ساالنه گندم در استان حداکثر
 200هزار تن است ،اظهار کرد :ساالنه بهطور میانگین
 650هزار تن گندم در استان تولید میشود.
مدیرکل شــرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت:
شهرستانهای دیواندره ،بیجار و سنندج ،بهدلیل پایین
بودن عملکرد در واحد ســطح و پایین بودن سطح زیر
کشت گندم آبی ،بیشترین کاهش خرید گندم نسبت به
سال گذشته را داشتند.

رشد  44درصدی تولید محصوالت کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی کردستان با تاکید
بر این که طی  3ســال گذشته 44درصد رشد تولید
محصوالت کشــاورزی داشــتهایم ،گفت :این رشد
چندبرابــری در زمینه تولیدات کشــاورزی نیاز به
ایجاد زیرســاختها در صنایع تبدیلی دارد ،چرا که
تازهخوری دیگر نمیتواند پاسخگوی نیاز ما در این
حوزه باشــد.به گزارش فارس «کریم ذوالفقاری»
در نشست نماینده قروه و دهگالن با مدیران استانی
جهاد کشاورزی استان در سنندج اظهار کرد :آمادگی

برگزاری مسابقات قوی ترین مردان ایران در سنندج
سومین دوره مسابقات قویترین مردان با عنوان جام دفاع مقدس و یادواره  5400شهید استان ،در دسته وزنی
آزاد ،جمعه  31شهریور به میزبانی سنندج برگزار می شود .به گزارش ایرنا ،این برنامه در قالب برنامههای ورزشی
گرامیداشت هفته دفاع مقدس قرار گرفته است و برای سومین سال پیاپی در استان برگزار میشود.

خبر
یک میلیارد تومان
برای ساخت زمین
چمن دهگالن
مدیــرکل ورزش و جوانان کردســتان از
اختصاص یک میلیارد تومان برای احداث
زمین چمن دهگالن خبر داد.
به گزارش فارس «حامد جوالیی» در جریان
بازدید نماینده مردم شهرســتانهای قروه
و دهگالن و فرماندار دهگالن از پروژههای
ورزشی اظهار کرد :برای احداث زمین چمن
دهگالن یک میلیارد تومان از محل اعتبارات
مالیات بــر ارزش افــزوده اختصاص یافته
است.
وی گفت :با توجه به ادامــه احداث زمین
چمن طبیعی شهرســتان دهگالن از محل
اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده یک میلیارد
تومان اختصاص داده شده است.
جوالیی افزود :با اعتبار در نظر گرفته شده،
احداث این زمین چمن دوباره آغاز میشود
و تا ســال مالی  97به بهرهبرداری خواهد
رسید.
وی در ادامه تصریح کرد :از محل اعتبارات
مالیات بــر ارزش افزوده در ســال جاری
 ۲میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان برای
زیرساختهای ورزشی در نظر گرفته شده
است.

نمایی از زمین چمن نیمهکاره دهگالن

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

داریــم هرلحظه نماینــدگان مجلــس اراده کنند
بستر برگزاری این جلســات را با حضور آنان فراهم
کنیم.وی خاطرنشان کرد :موضوعات بخش کشاورزی
بسیار گسترده است و پرداختن به این حوزه وسیع و
پرچالش نیاز به وقت و زمان زیادی دارد.وی با بیان
اینکه امروز در بحث تولید محصوالت کشــاورزی با
کیفیت خوب در استان عمل کردهایم ،اظهار داشت:
امروز مشــکل اصلی ما نبود صنایع تبدیلی است و
به این نتیجه رســیدهایم که از خارج اســتان برای

سرمایهگذاری در این حوزه ورود پیدا نمیکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت :بیش
از  800هزار تن به محصوالت کشــاورزی استان در
حوزههای مختلف (که بالغ بر  200هزار تن آن گندم
است) به تولیدات استان اضافه شده است.
به گفته ذوالفقاری ،این رشــد چندبرابری در زمینه
تولیدات کشــاورزی نیاز به ایجاد زیرســاختها در
صنایع تبدیلی دارد ،چرا که تازهخوری دیگر نمیتواند
پاسخگوی نیاز ما در این حوزه باشد.

کردستان
3 288585

امیدی که در دل زندانیان جوانه میزند

مدیر کل فنی و حرفهای :در سال جاری  909نفر در زندانهای استان آموزشهای مهارتی را فرا گرفتهاند
هیوا محمدپور

دیواندره – خبرنگار

روی بیاورم .بســیاری از افرادی که در زندان به سر
میبرند به علت بیکاری و نبود شغل مناسب در استان
فعالیت خود را از چنین شــغلهای کاذبی شــروع
میکنند و در برخورد با افــراد خالفکار به خالف
روی میآورند.

هر فردی بــرای شــروع و راهاندازی
مهارت
کسب و کار آبرومند نیازمند دانستن و
فراگیری یک مهارت است .افرادی که
در دوران تحصیل و در دانشگاهها یا آموزشگاههای
نگاه مردم به زندانیان آزادشده
آزاد مهارت یاد میگیرند یــا آن را ارتقا میدهند با یک جامعهشــناس میگوید :افرادی کــه به دلیل
تامین مقداری ســرمایه راحتتر میتوانند شغلی ارتــکاب جرم به زنــدان میروند بعد از بازگشــت
برای خود دستوپا کنند .برای پویا کردن کسب و آســیبپذیرتر میشــوند .به ویژه افراد متاهل که
کار در جامعه نباید لحظهای را برای آموزش مهارت مجبور به کســب درآمد هستند بیشــتر در خطر
به افراد بدون مهارت از دست داد ،حتی افرادی که ارتکاب دوباره جرم هستند.
در زندان هستند بیشتر به این آموزشها نیاز دارند« .ناصر کریمی» ادامه میدهد :دولت باید راهکاری
زندانیانی که مهارتی ندارند معمــوال بعد از آزادی برای اشتغال این افراد ارائه دهد .مثال فرد آزادشده را
دچار سرخوردگی میشــوند و ممکن است دوباره در کارگاههای دولتی به کار گیرد و حمایت کند تا بار
دست به کارهای خالف بزنند .بنابراین مهارتآموزی دیگر به ناهنجاری روی نیاورد .وی میافزاید :آموزش
به زندانیان میتوانــد آنها را به
مهارتهای کاربردی در زندانها
روزهای بعــد از آزادی امیدوار
روش مناسبی است که چند سالی
کند .در اســتان نیــز آموزش
اســت بهخوبی انجام میگیرد.
برای کســب مهــارت زندانیان یک جامعه شناس:طرد و فرد زندانی در مدتی که در زندان
درزندانها مدنظر است.
اخراج از محل كار و سایر است یک مهارت یاد میگیرد که
با استفاده از آن در آینده میتواند
محیطها ،عــدم توفیق
کســب درآمد کند .یک زندانی
کسب درآمد حالل
در یافتن شــغل مناسب و
آزادشده چارهای جز راه انداختن
یکی از افرادی که در گذشته به
بسیاری از معضالت دیگر
شغلی مستقل ندارد تا اینکه کم
دلیل ارتــکاب جرم راهی زندان
شده بود ،میگوید :بعد از تحمل سبب میشود كه زندانیان کم ذهنیتهای منفی پاک شود و
جرم قانونی از زندان آزاد شدم .موقعیت اجتماعی ،شغلی بتواند بار دیگر با چهرهای آبرومند
زمانی که در زندان بودم هر شب و اقتصادی سابق خود را از به جامعه برگــردد و این نیاز به
آرزوها و ایدههایم را برای خودم دست بدهند
حمایت همه جانبه دارد.
تکرار میکردم که وقتی به جامعه برگشــتم از راه کریمی بیان میکند :مردم بعد از آزادی زندانی از او
حالل کسب درآمد کنم و زندگی آرامی داشته باشم .هنوز به عنوان مجرم یاد میکنند و همین موضوع
وی که نمیخواهــد نامی از وی برده شــود ،ادامه سبب میشود فرد در زندانی بزرگتر زندانی شود!
میدهد :بعد از آزادی بالفاصله به دنبال تسهیالت زندانی آزادشده فردی اســت که دوباره متولد شده
رفتم تا از جایی چند میلیون تومان برای شروع کار است.
دریافت کنم .با توجه به مــدرک مهارتی که گرفته وی تصریح میکنــد :طرد و اخــراج از محل كار و
بودم به من قول پرداخــت وام را دادند ،اما با توجه سایر محیطها ،عدم توفیق در یافتن شغل مناسب و
به سابقهام کسی حاضر نشد ضامنم شود و به همین بسیاری از معضالت دیگر سبب میشود كه زندانیان
موقعیت اجتماعی ،شغلی و اقتصادی سابق خود را
دلیل نتوانستم وام را بگیرم.
این زندانی آزادشــده میافزاید :ماهها به دنبال کار از دســت بدهند .از همین رو اغلب آنان به ارتكاب
گشتم ،اما نتوانستم در جایی مشغول شوم .به همین مجدد جرم روی میآورند و به محیطهای نامناسب
دلیل برای امرار معاش مجبور شــدم بهقاچاق کاال و افراد ناباب پناه میبرند .به گفته این جامعهشناس،

در سال جاری  73حرفه در زندانها آموزش داده شده است

اعتیاد زندانیان دلیل دیگری برای بازگشت دوباره به
زندان و انجام رفتار ناهنجار است .باید زندانی را از
نظر روحی آماده کرد تا با کنار گذاشتن جرم بتواند
زندگی آبرومندی داشته باشد و بعد از آن نباید او را
به حال خود رها کرد.
400هزار نفر-ساعت؛ سهم آموزش زندانیان

مدیر کل آموزش فنی و حرفهای اســتان نیز اظهار
میکند :ایــن اداره کل در ارائه آمــوزش مهارتی
به تمامی اقشــار محدودیتی ندارد و ســاالنه بالغ
بر 3میلیون و  500هزار نفر-ســاعت آموزشهای
مهارتی در بخش دولتی و یک میلیون و  250هزار
نفر-ساعت آموزشهای مهارتی در بخش خصوصی

مدیرکل زندانهای استان ضمن تشکر از همکاریها و تعامالت گسترده اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان در
امر ارائه آموزشهای مهارتی به زندانیان میگوید :ما خواستار توسعه و ترویج بیش از پیش آموزشهای مهارتی در
زندانهای استان هستیم .با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده است که بازگشت به زندان آن دسته از زندانیانی
که در طول مدت محکومیت خود تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار گرفتهاند بسیار کمتر از سایر افراد است.
«اسحاق ابراهیمی» ادامه میدهد :جوانان دارای مهارت به طور قطع طعم بیکاری را نخواهند چشید ،زیرا این افراد با
مهارت خود میتوانند عالوه بر خود برای دیگر افراد جامعه نیز کارآفرینی کنند و همین امر سبب کاهش چشمگیر بزه
و ایجاد امنیت اجتماعی و جامعهای توسعه یافته خواهد شد.
وی میافزاید :بیش از  70درصد محکومان بیکار و فاقد شغل و مهارت هستند که ضرورت دارد این افراد از آموزشهای
مهارتی بهرهمند شوند تا پس از پایان دوره محکومیت و بازگشت به جامعه بتوانند برای خود شغلی اختیار کنند.

چراغ روشن دستاس سازی در کامیاران
نالههای چکش استاد «جالل محمدپور» ،استادکار
کامیارانی ،در گوش ســنگ برای زنــده کردن آوای
فراموششده دستاس (آسیاب سنگی دستی) است
به گزارش ایرنا ،اگر سفری به زمانهای قدیم داشته
باشــیم ،خواهیم دید که تالش برای زنــده ماندن و
تکامل دنیای اطراف چگونه انسانها را وادار به کشف
و اســتفاده از تمامی ابزار و امکانات اطراف خود کرده
است.
اگر این تحقیق را از چگونگی مراحل تهیه نان به عنوان
یکی از اساسی ترین نیازهای انســان دنبال کنیم به
انسانهای اولیه خواهیم رســید که برای تهیه آرد از
گندم و دیگر غالت از وسیله ای که از  2سنگ تشکیل
میشد استفاده میکردند .آنها دانهها را بین سنگها
میریختند تا خرد شوند.
« جالل محمدپور» درکارگاه خود ،مشغول ساخت دستاس
نام این وسیله که مصریها در  2هزار سال قبل از میالد
مسیح از انواع (دستی ،بادی و آبی) آن برای آرد کردن
گندم اســتفاده میکردند ،آسیاب سنگی یا دستاس کنار گذاشتن بنایی شدم و با توجه به اینکه به ساختن
اســت .اما این روزها به دلیل پیشرفت تکنولوژی در دستاس عالقهمند بودم و آن را از کودکی یاد گرفتم
برای چرخاندن چرخ زندگی به این کار روی آوردم.
حال فراموشی است.
در هر جامعــه ای صنعــت و ســنتهای قدیمی و
عالقه و پشتکار؛ شرط موفقیت
فراموششده چون دستاس طرفدارانی دارد که سبب
انگیزه برای عده ای میشود تا کمر همت به زنده کردن وی عالقه و پشتکار را مهم ترین شرط موفقیت در هر
آن صنعت یا سنت ببندند .در کامیاران نیز استاد جالل کاری دانست و گفت :وقتی بعد از  10سال فعالیت در
به عنوان تنها سازنده دستاس در این شهرستان پرچم این زمینه از استانها و شهرستانهای مختلف و حتی
خارج کشور برای ســاخت دستاس
امید به زنده کردن این صنعت را
سفارش میگیرم ،تازه معنای عالقه
در کارگاه خود برافراشته است.
و پشتکار را درک میکنم.
کارگاه «جــال محمدپــور»
محمدپور مالک قرار دادن میزان سن
در تپه پیرمحمــد از محلههای سنگ آســیاب به لحاظ
افراد را برای کســب موفقیت اشتباه
قدیمی شهر کامیاران واقع است ویژگیهای خاصی که باید
دانست و اضافه کرد :با  66سال سن از
و با اینکه سه ،چهار متر بیشتر داشته باشد از سنگهای
اینکه میبینم تالشم در راستای زنده
نیست ،اما روی خندان و صدای
گرم و دلنشــین و پرمحبت او مخصوصی تهیه میشود که نگه داشتن یک صنعت رو به فراموشی
در استقبال از بازدیدکنندگان دارای جنسی تقریبا مالیم و بــی نتیجه نبوده اســت ،احســاس
کارگاهــش احســاس کوچک سفیدرنگ است
موفقیت به من دست میدهد.
با دیدن دستهای پینهبسته و شوق
بودن کارگاه را به سرعت از بین
چشــمانش برای کار کردن توصیــه او را به جوانان
میبرد.
به محض نشستن در کارگاه و دیدن اینکه استاد جالل امروزی خالی از لطف ندیدم .او در جواب گفت :در هر
با حسی زیبا و احتیاط زیاد مشغول تراشیدن سنگ شرایطی داشتن ایمان به خداوند و امید به آینده باید
بزرگ ترین سرمایه زندگی هر انسانی باشد.
بود ،از او پرسیدم که سنگ برایش تداعیگر چیست.
در حالی که هنوز دســت از کار نکشــیده بود ،گفت:
مراحل تهیه سنگ آسیاب
سنگ یعنی انسان .به این معنا که اگر به او محبت کنی
و پیمان صلح و دوستی با او ببندی هر آنچه تو بخواهی اســتاد جالل در ادامه در خصوص روند تهیه سنگ
آسیاب تاکید کرد :سنگ آسیاب به لحاظ ویژگیهای
آن خواهد شد.
وی افزود :از کودکی در کنار استادکاری در روستای خاصی که باید داشته باشد از سنگهای مخصوصی
پالنگان با نرمی سنگ آشنا شدم و چگونگی ساخت تهیه میشــود که دارای جنســی تقریبــا مالیم و
سفیدرنگ است.وی با اشاره به اینکه کوهی که دارای
دستاس را فرا گرفتم.
استاد جالل با بیان اینکه کار اصلی او بنایی بوده است ،این نوع سنگ باشد بسیار کم پیدا میشود ،افزود :به
اظهار کرد10 :ســال پیش بر اثر یک اتفاق مجبور به همین خاطر باید قبل از جداســازی سنگ با مطالعه

و بررســی منطقه ســنگهایی را پیدا کرد که فاقد
شکستگی یا رگه (ترکخوردگی) باشند.
این استادکار ماهر کامیارانی با بیان اینکه در گذشته
این نوع ســنگ فقط در قســمتی از کوه شاهو به نام
هوارهانیه در روستای پالنگان یافت میشد ،گفت :در
چند سال گذشته در روستای خامسان از توابع بخش
موچش شهرستان کامیاران یک معدن استخراج شده
که سنگهای آن مخصوص ساخت دستاس است و
از آن زمان ســنگهای مورد نیاز کارم را از این معدن
تهیه میکنم.
محمدپور افــزود :چکش ،کلنگ ،مته و ســنگ فرز
وســایلی هســتند که از آنها برای تراشیدن سنگ و
ساختن دستاس استفاده میکنم.
از دستاس تا کارخانههای عظیم آرد

ارائه میکند که ســهم این مقــدار از آموزشهای
مهارتی در زندانهای استان  400هزار نفر-ساعت
است.
«ســیدجمیل احمدی» ادامه میدهــد :از ابتدای
ســالجاری تاکنون در زندانهای استان  909نفر
از زندانیان ،در قالب  74دوره آموزشی و  73حرفه،
بیش از 176هزار و  731ساعت آموزشهای مهارتی
دیدهاند.
وی میافزاید :هر دالر ســرمایه گــذاری در حوزه
آموزشهای مهارتی  15دالر ارزش افزوده در بر دارد.
در کشورهای توسعه یافته به ازای هر کارشناس  4نفر
تکنسین ماهر تربیت خواهند شد و این امر به وضوح
نشانگر اهمیت آموزشهای مهارتی در دنیاست.

توسعه و ترویج آموزشهای مهارتی در زندانهای استان

میراث

کشاورزی

مدیرکل شــرکت غله و خدمات بازرگانی کردســتان
گفت :تاکنــون  ۴۴درصــد از مطالبات گنــدمکاران
اســتان پرداخت شــده و  ۵۶درصد آن باقــی مانده
است.
«جمال صالحی» در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :در
استانهای جنوبی کشور کوتاه بودن فاصله بین کاشت
تا برداشت گندم ،استفاده از منابع آبی یارانهدار دولتی،
کالیبره بــودن کمباینها و واریز وجه بهموقع ســبب
افزایش عملکرد در واحد ســطح و کاهش هزینههای
تولید نســبت به کشــاورزان دیمکار کردستانی شده
است.
وی با اشــاره به طوالنی بودن زمان کاشت تا برداشت
گندم در استان گفت :کردستان بهدلیل عدم برخورداری
و اســتفاده از منابــع آبــی ،کمباینهای فرســوده و
غیرکالیبره ،افزایش قیمت تمامشــده گندم و تأخیر
درواریز وجه نسبت به استانهای جنوبی در واحد سطح
عملکرد پایینتری دارد و کشاورزان گندمکار نیازمند
توجه دولت هستند.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان تصریح
کرد :باید یارانه مستقیم و غیرمستقیم در قالب تهیه بذر
رایگان ،تغذیه رایگان و مکانیزاسیون ،که سبب کاهش
هزینههای تولید میشــود ،در اختیار کشاورزان قرار
داده شود و دولت این سازوکار را فراهم و به کشاورزان
کردستانی بهصورت ویژه کمک کند.

02123023914

این استادکار ماهر با بیان اینکه پیشرفت و تکنولوژی
ما را از دستاس به کارخانههای عظیم آرد رسانده است،
یادآور شد :فراموش نکردن ریشهها مهمترین کاری
است که باید برای بقای هر مساله ای به آن توجه کرد.
وی با اشاره به اینکه در ماه بیش از  15دست ،دستاس
میسازد ،تاکید کرد :بیشتر مشتریان از شهرستانهای
سنندج ،کرمانشاه ،جوانرود ،نودشه ،مریوان ،سقز ،بانه
و شهرهای استان لرستان هستند.
محمدپور قیمت هر دستاس را یک میلیون ریال اعالم
و اظهار کرد :تا به حال چندین سفارش برای عرضه در
نمایشگاه از خارج کشور داشته که جنبه مالی آن برای
او مهم نبوده است.
اســتاد جالل پیشــرفت جامعه در تمام عرصهها را
نیازمند مرور تاریــخ و فراموش نکردن تمــام ابزار و
فرهنگ گذشــتگان دانســت و گفت :حاضر است به
عالقهمندان یادگیری این حرفــه ،به صورت رایگان
آموزش دهد.
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ورزش
انتقاد«وریا» از ضعفهای
زیرساختی ورزش استان
فوتبالیست کردستانی استقالل تهران و تیم ملی گفت :امکانات و
آموزشهای الزم برای پیشرفت ورزش در استان متناسب با نیازها
نیست و مسئوالن به ورزش این استان توجه کافی ندارند.
«وریا غفوری» در گفت و گو با ایرنــا اظهار کرد :با توجه به ضعف
زیرســاخت های ورزش در کردستان ،ورزشــکاران حرفه ای و
بااستعداد تنها با پشتکار ،تمرین و حضور در تیمها و باشگاههای
دیگر استان های کشــور میتوانند زمینه پیشرفت خود را فراهم
کنند.وی محرومیت و نبود ســرمایه گذاری در ورزش اســتان
را از دالیــل اصلی ضعف ورزش در کردســتان دانســت و افزود:
استعدادهای نهفته فراوانی در بین نونهاالن و نوجوانان این استان
وجود دارد که در صورت شکوفا نشدن از بین خواهد رفت.
این بازیکــن عضو باشــگاه اســتقالل تهــران تاکید کــرد :با
ســرمایهگذاری در ورزش و حمایت مســئوالن ،در صورت نیاز،
آمادگی دارم در زمینه اقتصادی و ورزشــی به توسعه و شکوفایی
اســتعدادهای زادگاهم کمک کنم.غفوری در ادامه در پاســخ به
سوالی در خصوص شرایط اســتقالل گفت :با وجود اینکه شرایط
استقالل مناسب نیست ،اما به آینده این تیم امیدوارم و اطمینان
دارم روند تیم به زودی بهتر خواهد شــد.وی با بیان اینکه هنوز
چند ماه تا پایان قراردادش با استقالل باقی است ،افزود :در صورت
مناسب شدن شرایط ،برنامه ای برای خروج از این باشگاه ندارم و
قراردادم را با این تیم تمدید مــی کنم.بازیکن تیم ملی در بخش
دیگری از سخنان خود وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان را بسیار
مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد :این تیم مربی باتجربهای دارد و در
چند سال اخیر تیم اول آسیاست.به گفته غفوری ،صعود به جام
جهانی از نشانه های پیشــرفت و موفقیت تیم ملی فوتبال ایران
است.وی از حضور خود در اردوی تیم ملی و رضایت کیروش خبر
داد و اضافه کرد :امیدوارم پس از شرایط سخت سال گذشته ،در سه
ماه آینده به شرایط آرمانی خود بازگردم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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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 :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

«میم »مثل« معلم »

صدای همشهری
021-88932308

معلم نمونه سنندجی :دانشآموزان باید با روشهای پویا و
حرفهای آموزش داده شوند
روزیتا قادری

سنندج -خبرنگار

نوع و چگونگی آموزش در مدارس
گفت و گو
اهمیــت دارد .معلمــان باید از
روشهای نوین استفاده کنند و به
روز باشند .در آستانه بازگشایی مدارس هستیم.
در مورد مشــکالت و معضالت دانشآموزان و
نحوه برخورد با آنها گفت وگوی همشهری را
با «پوران المی» یکی از معلمان نمونه سنندج
با  25سال سابقه آموزشــی در مقطع ابتدایی
میخوانید.
در زمینه شــکوفایی استعداد
دانشآموزان چه راهکارهایی را پیشنهاد
میدهید؟

برای رسیدن به شکوفایی و پیشرفت در زمینه
استعدادهای دانشآموزان نیازمند تشکیالت
نو ،معلمان نواندیــش و دانشآموزان نوپرداز
هســتیم .باید دانشآموزان با روشهای پویا
و حرفهای آمــوزش داده شــوند و همچنین
عالقهمند به علم تربیت شوند و توانایی اختراع
را داشته باشند .برای دستیابی به این ایدهآل
و توســعه فرهنگی کــه منجر به شــکوفایی
استعدادهای دانشآموزان میشود باید معلمان
بــا تواناییهای باالتر در آمــوزش به فراگیران
همت گمارند .معلمان بایــد مجهز به آخرین
فناوریهــای عصر حاضــر و روشهای نوین
تدریس باشــند و روحیه تولید علم و اختراع و
پیشــرفت را در مغزهای نونهاالن بارور کنند و
پرورش دهند .تربیت دانشآموزان از ســن کم

ظرفیت های یک معلم خوب
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با توجه به تجربیاتم در این زمینه میتوانم بگویم
که عوامل متعددی در جلوگیری از پیشــرفت
تحصیلی دانشآمــوزان دخیــل و تاثیرگذار
هستند که در اینجا به چند مورد مهم که بیشتر
نقش دارد اشاره میکنم .اولین مورد را میتوان
وضعیت فرهنگی خانواده دانست .آرامش روانی
و عاطفی خانواده ،دوستان دانشآموز و ویژگی
و خصوصیات آنها ،انجام منظم تکالیف درسی
در منزل و کالس ،رفتار معلــم و نوع برخورد
در کالس و همچنیــن ضریب هوشــی پایین
دانشآموز اگــر آیکیو از  75پایینتر باشــد،

«پوران المی» یکی از معلمان نمونه ســنندج میگوید :یک معلم خوب قادر است یادگیری دانشآموزان را
افزایش دهد و امکانات بیشتری را در اختیارآنها قرار دهد و سطح انگیزه آنها را باال ببرد .همچنین معلم خوب
معلمی است که قدرت تفکر دانشآموزان را پرورش دهد ،رشد علمی آنها را آسان و آموزش را معنادار کند،
مهارت الزم را برای ارزیابی و میزان یادگیری دانشآموزان داشته باشد و به خوبی از عهده کالس برآید .در عین
حال یک معلم خوب باید با ترغیب کالمی (اظهارنظر مثبت و تشویق) ،توجه به شرایط فیزیولوژیکی ،شیوه
تدریس نو و فعال ،روش نمایشی ،بحث گروهی و حل مساله استقرایی و اکتشافی ،شرایط را برای آموزش بهتر
دانشآموزان مهیا کند.

روزهــاي

اســتثناي

تعطيــل]

درخواست اهالی «صادقآباد» و«نورآباد»

پروژه برجسازی یک شركت ســاختمانی در محالت صادقآباد و نورآباد سبب
میشود بر كلیه منازل مسكونی اطراف برج سایه بیفتد و از تابش نور خورشید
بر آنها جلوگیری شود.
همچنین محدود شدن دید و چشــمانداز پارک آبیدر را در پی دارد .مشكالت
ترافیكی هم ایجاد میکند .از مسئوالن شــهرداری درخواست بررسی و اقدام
داریم.

نحوه تشــویق و ایجاد انگیزه در
دانشآموزان ضعیف چگونهاست؟

در آمــوزش چــه موضوعاتی
میتوانــد مانــع پیشــرفت تحصیلی
دانشآموزان شود؟

تــا
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یــا
بــه

08733288585

k u r d i s t a n @ h a m s h a h r i . o r g

موجب میشود انسانهایی خودباور و عالقهمند
به گرایشهای معنوی بار بیایند.

در درجه اول مهم تر از همه موارد این اســت
که کیفیت آموزش را بهبود ببخشــیم که این
اقدام سبب افزایش یادگیری و کسب موفقیت
دانشآموز در درس خواهد شد .کسب موفقیت
ســبب میشــود که فرد تصویــری مثبت از
یادگیری به دســت آورد که این خود عالقه و
انگیزه برای یادگیــری را در دانشآموز ضعیف
باال میبرد ،همچنین ارائه مطالب درســی به
صورت خیلی ساده مهم اســت ،چرا که سبب
میشود دانشآموز در یادگیری مطالب ساده به
اندازه کافی موفقیت به دستآورد و این کسب
موفقیتها انگیزش یادگیری را افزایش میدهد.

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

اهالی محالت صادقآباد و نورآباد-سنندج

مشکل ایجاد فضای سبز با کاج

معلم خوب معلمی است که قدرت تفکر دانشآموزان را پرورش دهد

میتواند در عدم یادگیری نقش داشــته باشد .مشاهده میکردند بســیار متفاوت است .پس
همچنین بیسواد بودن والدینی که نمیتوانند آموزش دادن به نســل امروز نســبت به نسل
گذشته ســختتر است .اما
در رفع اشــکاالت درسی به
نکته قابل اهمیــت در این
فرزنــد خود کمــک کنند،
زمینه آمــوزش به شــیوه
نبود ارتباط بیــن والدین و
معلم ،مشــکالت جسمانی یــک معلم:دانشآموزان امروزی اســت کــه نتیجه
دانشآمــوز ،اضطــراب از امروز به اینترنت و موبایل مطلوب را خواهد داشت .در
امتحــان ،هراس از شــیوه دسترســی دارند و نسل مورد معلمها نیز با توجه به
این که معلمهــا نماد کتاب
نامناســب فضای آموزشی ،تحول ارتباطات هستند.
و مطالعه هســتند ،بنابراین
نبود وسایل کمکآموزشی
دانشآمــوزان دیــروز با
با رشــد فناوری ارتباطات
مناســب بــرای تدریس و
دانشآموزان امروز بسیار
باید خــود را از نظــر علمی
تفهیم بــه دانشآمــوز ،و
فرزندمحــوری در خانــه متفاوت هستند
قوی کنند و همیشه در حال
مطالعه ،تحقیق ،پژوهش و
میتواند نقــش مهمی در
به روز کردن علم باشند.
کاهش پیشرفت دانشآموز
نقاط ضعفی کــه فکر میکنید بر
داشته باشد.
دانشآموزان و نیز معلمان امروز و
دیروز را چگونه ارزیابی میکنید؟

دانشآمــوزان امروز بــه اینترنــت و موبایل
دسترسی دارند و نسل تحول ارتباطات هستند.
دانشآموزان دیروز با دانشآموزان امروز بسیار
متفاوت هستند .تفاوت آنها در نوع گرایشها،
اعتقادات ،روابط ،رفتارها و هنجارهای فکری و
فرهنگی ،نوع ارزشهای دیروز با امروز ،روابط
در خانــواده ،درس و تحصیالت اســت .آنچه
امروز دانشآموزان میبینند با آنچه در گذشته

کارتان تاثیر منفی گذاشته چیست؟

برخورد و دخالتهای ناآگاهانه برخی از والدین،
افزایــش بی رویــه معلم محــوری در کالس
نیرو و انرژی معلمها را گرفته اســت .معلمان
بیشترین وقت خود را صرف کارهای حاشیهای،
جشنوارهها و پر کردن فرم و لیستهای اضافی
و بیاثر میکنند و این توقعات بیش از حد توان
معلمهاست که منجر به خستگی میشود.

چه مشــکالتی امروزه در میان
دانشآموزان کردســتانی -پایه تحصیلی

تدریس شما -بیشتر دیده میشود؟

بیشــترین مشــکالتی که امــروزه در میان
دانشآموزان مشــاهده میشــود اســتفاده
بیرویهآنها در منزل از تلفن همراه ،بازیهای
کامپیوتــری ،تبلــت و دور بــودن از مطالعه
کتابهای غیردرســی اســت .همچنین اکثر
دانشآموزان شاد نیستند .راهکاری که از نظر
من مهم اســت این اســت که باید در جلسات
انجمــن کالمی که بــا والدین در طول ســال
برگزار میشود ،بر خرید کتابهای مورد عالقه
غیردرســی دانشآموزان با نظر و انتخاب خود
دانشآموز تاکید شود و همراهی پدر و مادر در
خواندن کتاب در منزل افزایش یابد .همچنین
اســتفاده کمتر از اینترنت هم مهم اســت .به
والدین توصیه میشــود که فرزندان خود را به
گردش طبیعت ببرند و فضای گرم و صمیمی
و از همه مهمتر شاد را در منزل ایجاد کنند.
سخن آخر...

در خاتمه این که خیلی زود دیر میشود .پس
کار امروز را به فردا نیندازیم و مسئولیتی را که
به عنوان معلم به دوش ما نهادهاند به درســتی
انجام دهیم .امروز وضعیت تحصیلی اســتان
چندان رضایت بخش نیســت .معلمی یعنی
تفکر نو در ذهن پیشرو ،ایده نو و عملکرد نو .پس
باید ژرفاندیش باشیم ،چراکه با ایمان و دانش
میتوان انسانیت را رواج داد.

لطفاً شهرداری به جای كاشتن این همه درخت كاج كه در هیچ جای دنیا سابقه
ندارد از درختچههای تزیینی و شمشاد استفاده كند .کاج عالوه بر مصرف آب
زیاد سبب خشک شدن گیاهان میشود.
برقی-سقز

وصلهپینههای خیابان

در میدان انقــاب ،اول خیابان فردوســی ،موج آســفالت خیابــان به خوبی
پیداست.
در وسط شهر آسفالت خیابانها موج دارد .این در حالی است كه برخی خیابانها
هم نیاز به آسفالت دارند و كوچههای بسیاری هم آسفالت نشدهاند .شهرداری
در این زمینه مهم اقدام کند.
یك شهروند-سنندج

ورودی روستای حسینآباد و حوادث ناگوار

لطفاً پلیس راه با هماهنگی شورای حسینآباد برای ورودی این روستا سرعتگیر
بگذارد.
زیرا حوادث دردناكی طی این سالها اتفاق افتاده و ماشینهای سنگین با سرعت
از این محل میگذرند و جان مردم روستا به خطر میافتد.
اهالی روستای حسینآباد-دیواندره

خانهمان را كی میسازند؟

از سال  86که کلنگ پروژه مســکن مهر تعاونی  34هنرمندان و خبرنگاران به
زمین زده شد و اســتاندار وقت اعالم کرد که اولین تعاونی نمونه در زمان و نوع
ساخت خود میشود تا االن حدود  10ســال گذشته است .مسئوالن و اعضای
هیات مدیره لطفا اقدام عاجل کنند.
 107عضو تعاونی-سنندج

کافه کتاب
«راهنمای مردن با گیاهان دارویی» در کتابفروشیها
رمان «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشته
«عطیه عطارزاده» را نشر چشمه منتشر و راهی
بازار نشر کرد.
به گزارش مهــر ،این کتاب پنجمیــن عنوان از
مجموعه «کتا بهای قفسه قرمز» است که این
ناشر چاپ میکند .کتابهای قفسه قرمز چشمه،
داستانهای ســاختارگرا ،جریانگریز و ضد ژانر
این ناشر را دربر میگیرند.
«راهنمای مردن با گیاهان دارویی» اولین رمان
عطارزاده است که منتشــر میشود .داستان این
رمان درباره دختر جوانی اســت که چشــمانش
نمیبینــد و در خانهای همراه مــادرش ،در کار
خشــک کردن ،ترکیب و آمادهســازی گیاهان
دارویی فعالیت میکند .به دلیل ناتوانی این دختر
در بینایی ،او در استفاده از قوای دیگرش قدرت
پیدا کرده و توانســته است در ســاختار و وجوه
گوناگون اشــیا ،گیاهان دارویی و البته رابطه با
مادرش به درک جدید و جذابی برسد.
تنهایی در این رمان مفهومی برآشــوبنده است و
رهایی از آن ،راههای عجیب و گاه خونینی دارد.
شخصیت اصلی داستان که همیشه در خانه است
برای یک مراسم خانوادگی از خانه بیرون میرود
و همین مسأله باعث بروز اتفاقاتی میشود.
این رمان  ۲۳فصل دارد که این فصلها «پرده»

جاده کامیاران به پالنگان
عکس :همشهری

نامیده شدهاند .بنابراین ،رمان «راهنمای مردن با
گیاهان دارویی»  ۲۳پرده دارد.
در قسمتی از این رمان میخوانیم« :مادر میگوید
برایمان ماشــین بگیرند .میگویــد باید هرچه
ســریعتر برگردیم خانه .صدایش تکانم میدهد.
محیط اطراف را احســاس میکنــم .میخواهم
جلوش را بگیرم اما زبانم بند آمده و اختیار تنم با
من نیست .خاله میگوید برای ناهار برویم خانه
پاپا .میگوید کل فامیل جمعاند .مادر نمیخواهد
به آن خانه برود ،آن هم حاال که خانم کوچک و پاپا
رفتهاند .میگوید تحمل آن همه خاطره را ندارد.
میگوید تا همین جا برایش کافی اســت .هرچه
اصرار میکنند نمیتوانند مادر را به ماندن راضی
کنند .منصور میرود که برایمان ماشین بگیرد.
من صدای فریاد پرندگان را به وضوح میشنوم.
جهان را برداشته است .سوار ماشین که میشویم
منصور خم میشود و دســتش را از کنار من که
صندلی عقب نشستهام دراز میکند و چیزی به
راننده میدهد .تمام.
راه که میافتیم و مدتی میگذرد تالش میکنم
بیدار بمانم .گوشــم را به شیشه ســرد ماشین
میچســبانم و زور میزنم از فروافتادن پلکها
جلوگیری کنم .کف دستانم میسوزند .مادر توی
خودش است و حرف نمیزند .صدای نفسهایش

آرام و بریدهبریده به گوش میرسد .زبانم خشک
است .هنوز تنها چیزی که هست بوی کتان است.
صورتم را به شیشه ماشین میچسبانم و همهچیز
را مرور میکنم.» .
این کتاب با  ۱۱۷صفحه ،شمارگان هزار نسخه و
قیمت  ۱۲هزار تومان منتشر شده است.

