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مشکالت مسکن مهر
«کوهدشت» رفع میشود
رئیس اداره راه و شهرسازی سقز :تا  2ماه آینده مشکالت ساکنان
مسکن مهر کوهدشت به حداقل میرسد
2

عکس یادگاری پیشمرگان کرد مسلمان با رزمندگان سپاه اسالم  /عکس :سایت دلیران کردستان

 8سال حماسه عاشقانه
صنایع تبدیلی مدرن
نیاز مبرم کشاورزی استان
محمدتوفیق مشیرپناهی

سنندج-خبرنگار

توت فرنگی از محصوالت مهم کشاورزی استان
اســت و در تأمین میوه در بهار و پاییز که کمبود
میوه وجود دارد ،اثر میگــذارد .این محصول به
دلیل خصوصیات ویژه بسیار فسادپذیر اســت و در دوره برداشت و پس از
ل مصرف میشود.
برداشت بخش عمدهای از آن ضایع و غیرقاب 
برای کاهش ضایعات این محصول استان (که ضایعات آن گاه به  35تا 40
درصد میرسد) استفاده از روشهای صحیح برداشت و بهکارگیری اصول
و شیوههای پس از برداشــت مثل درجهبندی ،بســتهبندی ،سرد کردن
مقدماتی ،حمل و نقل مناســب و نگهداری درست اهمیت دارد .مسئوالن،
دســتاندرکاران و برنامهریزان بخش کشــاورزی باید در بهکارگیری این
راهکارها تالش کنند .بخشی از محصوالت کشاورزی به صورت تازه مصرف
میشود .این تولیدات فســادپذیرند و اگر درست بستهبندی ،حمل و نقل،
دانهبندی ،درجهبندی و به ویژه در شرایط ویژه و مناسب نگهداری نشوند ،به
سرعت فاسد و از جریان مصرف خارج میشوند .روشهای مناسب بستهبندی
و نگهداری در ســردخانه برای کم کردن فساد بعضی از مواد غذایی به ویژه
میوه و سبزی بسیار موثر هستند که برای مقابله با این مشکل از آنها استفاده
میشود.
به کارگیری فناوریهای پس از برداشت و روشهای مناسب کنترلی ،عالوه
بر تأمین سالمت میوهها و سبزیها و حفظ کیفیت و جلوگیری از ضایعات
این محصوالت ،تعادلی نسبی میان قیمت این محصوالت و مصرف آنها در
طول سال ایجاد میکند .این رویه ،عالوه بر کاهش ضایعات ،از نظر اقتصادی
اهمیت دارد .روش و فناوری مهم پس از برداشــت در این زمینه ،نگهداری
محصوالت میوه و ســبزی در سردخانههاست .با اســتفاده از این روش به
خصوص در مــورد محصوالتی مانند توت فرنگــی میتوان موجبکاهش
ضایعاتشد.
کشت توت فرنگی در استان بیش از  60سال پیشــینه دارد .این محصول
ارقام مختلفی دارد.
«کودرستان» رقم اصلی و رایج و بومی آن در اســتان است که شناسنامه
دارد و عمر انبار کردن آن طوالنی نیست .توصیه میشود کارشناسان ارقام
تجاری و مقاوم را به جای رقم فعلی در نظر بگیرند تا با ایجاد صنایع تبدیلی
و بستهبندی و صادرات آن بتوان درآمد کشاورزان منطقه را باال برد و زمینه
کار و اشتغال بیشتری برای نیروهای جوان و جویای کار فراهم کرد .نکته مهم
در کشت توت فرنگی ایجاد ضایعات فراوان به علت اجرای روشهای سنتی
در کاشــت و فروش آن و به کار نگرفتن روشهای مختلف پس از برداشت،
درجهبندی و بستهبندی نکردن و نبود یا کمبود صنایع تبدیلی توت فرنگی
در منطقه است.
آموزش کشاورزان توتفرنگیکار در منطقه برای برداشت صحیح و به موقع
محصول و ســرد کردن اولیه توت فرنگی پس از برداشت از مزرعه و حمل و
نقل مناسب و نگهداری آن در ســردخانهها به همراه ایجاد صنایع تبدیلی
از روشهای مناســب برای جلوگیری از ضایعات این محصول ارزشمند در
استان است.
با توجه به کوتاه بودن طول دوره تولید توت فرنگی (حدود  45روز تا  2ماه در
سال ،به اضافه یک دوره برداشت پاییزی) ،ایجاد واحدهای سردخانهصرفاً
برای نگهداری توت فرنگی به دلیل اینکه هزینه سرمایهگذاری نسبتاً باالیی
نیاز دارد شاید منطقی و اقتصادی نباشد .برای همین در سایر فصول و ماههای
سال میتوان از این سردخانهها برای نگهداری سایر محصوالت باغی و زراعی
مثل سیب ،انگور ،گالبی و سبزی نیز استفاده کرد.
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هزارمیلیاردتومانواماشتغالزاییدردسترساستان
رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسالمی گفت :در صورت
ارائه طرحهای کارشناسیشــده ميتــوان تا هزار میلیارد تومان تســهیالت

اشــتغالزایی از وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی برای
کردستان جذب کرد.

صفحه2
رابخوانید

باغهای انگور مریوان
توسعه مییابد

مناطق مرزی چشم انتظار
سرمایهگذاری کالن

در حال حاضر از  2هــزار و  500هکتار بــاغ انگور در
مریوان محصول برداشــت میشود که در افقی 5ساله
باید این میزان به  4هزار هکتار برسد.
استان با وجود دارا بودن رتبه دوم تولید انگور دیم در کشور ،صنایع تبدیلی
ندارد و این موضوع تقریبا برای تمامی محصوالت کشاورزی استان صدق
میکند.

نماینده مردم ســقز و بانه رونــق تولیــد را راهکار رفع
بیکاری و معضــات مناطق مرزی عنــوان کرد و گفت:
باید ســرمایهگذاران داخلی و شــرکتهای بزرگی همچون «شســتا» در
بانه ،مریــوان و ســقز ســرمایهگذاری کنند تا مــردم مجبور بــه کولبری
نشوند«.محسن بیگلری» در جلسه شــورای اداری بانه که در سالن جلسات
فرمانداری این شهر برگزار شد...

در استان
سینما آزادی بیجار افتتاح شد
ســینما آزادی بیجار با حضور رئیس حوزه هنری انقالب اســامی ایران و جمعی از
مسئوالن کشوری ،استانی و شهرستانی افتتاح شد.
به گزارش ایرنا ،نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت:
شهرستان بیجار پتانسیلهای خوب و ارزشمندی دارد و باید زمینه توسعه و پیشرفت
آن فراهم شود.
«حمداهلل کریمی» در آیین افتتاح سینما آزادی بیجار اظهار کرد :این شهرستان دارای
پتانسیل و توان بسیار باالیی است و باید شرایط توسعه در تمام زمینه ها باالخص زمینه
فرهنگی و هنری را فراهم کرد.
کریمی به اهمیت وجود سینما در توسعه بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت :برای ایجاد
این سینما تالش های زیادی صورت گرفته است اما باید این تالش ها بیشتر شود و
درمسیر توسعه شهرستان تنگنظری ها را کنار گذاشت.
وی همچنین از ساخت خانه تئاتر در این شهرستان خبر داد و گفت :اقدامات ساخت
خانه تئاتر و خانه هنرمندان در بیجار انجام شــده است و با تالش مسئوالن استانی و
شهرستانی در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مرکز خواهیم بود.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی کشور نیز گفت :در سال جاری  6هزار صندلی جدید
به تعداد صندلی های سینماهای کشور اضافه شده است و برنامه داریم این تعداد را
به 14هزار صندلی افزایش دهیم«.محسن مومنی شریف» در آیین افتتاحیه اولین
سینمای بعد از انقالب در بیجار افزود :تاثیر سینما در زندگی امروز غیرقابل انکار است
و در دیاری که خود مهد فرهنگ و هنر است میتواند نقش بیبدیل و شگرفی داشته
باشد.وی سینما را فرصتی برای ایجاد عشق و امید در زندگی دانسن و تاکید کرد :نباید
خروجی سینما ،یاس و ناامیدی باشد.

احتمال کاهش سهمیه سوخت
برای جلوگیری از قاچاق
سهمیه سوخت نفت-گاز کارت های آزاد جایگاه های سوخت در شهرهای مرزی ،برای
جلوگیری از قاچاق ســوخت و فراورده های نفتی ،در صورت تایید نهادهای مرکزی
کاهش می یابد.
به گزارش ایرنا ،به گفته «علیرضا آشناگر» سرپرست استانداری ،هم اکنون هر کارت
سوخت موجود در جایگاه ها دارای  10هزار لیتر سهمیه است که طبق این مصوبه این
میزان به  5هزار لیتر کاهش می یابد.
وی ادامه داد :این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود که دستاندرکاران ذی ربط
از جمله شرکت فراوردههای نفتی اســتان باید در دوره آزمایشی نتایج این طرح را
راستیآزمایی کنند و اگر نتیجه خوبی از آن حاصل شد به صورت دائمی طبق نظارت
نهادهای کشوری باید ادامه داشته باشد.
آشــناگر افزود :همچنین کنترل اتوبوس هایی که مجوز تردد از مرز را دارند نیز باید
ازسوی سازمان های مربوطه به صورت جدی انجام گیرد تا از احتمال سوءاستفاده از
آنها جلوگیری شود و شرکت های مورد نظر نیز بازخواست شوند.
مدیرعامل شرکت فراورده های نفتی کردستان نیز با بیان اینکه کاهش سهمیه میزان
سوخت کارت های با نرخ آزاد در جایگاه های سوخت اولین اقدام برای کاهش قاچاق
سوخت از شهرهای مرزی است ،افزود :برای تکمیل این طرح جایگاهداران شهرهای
مورد هدف موظف می شوند مشخصات کامیون و اتوبوس هایی را که از کارت سوخت
آزاد استفاده می کنند نیز ثبت کنند.
«فریدون یاســمی» ادامه داد :ثبت مشــخصات وســایل نقلیه ،عالوه بر باال بردن
راستیآزمایی ،کمکی اساسی در شناسایی جایگاهداران و رانندگان احتمالی است که
اقدام به قاچاق سوخت می کنند.به گفته وی ،این طرح در صورتی عملی می شود که
سازمان های مربوطه کشور آن را به تصویب برسانند.
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با نماینده
مناطق مرزی چشم انتظار
سرمایهگذاری کالن
نماینده مردم ســقز و بانه رونــق تولید را راهــکار رفع بیکاری و
معضالت مناطق مرزی عنوان کرد و گفت :باید ســرمایهگذاران
داخلــی و شــرکتهای بزرگــی همچــون «شســتا» در بانه،
مریوان و ســقز ســرمایهگذاری کنند تا مردم مجبور به کولبری
نشوند.به گزارش ایرنا «محسن بیگلری» در جلسه شورای اداری
بانه که در سالن جلسات فرمانداری این شــهر برگزار شد ،افزود:
منطقه ویژه اقتصادی در بانه زمینه خوبی برای ســرمایهگذاران
فراهم کرده است .انتظار داریم که سرمایهگذاران در این منطقه
سرمایهگذاری کنند تا مشکالت اقتصادی مردم به حداقل برسد.
نماینده مردم ســقز و بانه اظهار کرد :منطقــه آزاد بانه و مریوان
راهکار دیگری برای کاهش بیکاری و حذف کولبری است که باید
نمایندگان مجلس با رای خود به تصویب منطقه آزاد در این زمینه
کمک کنند.وی با اشاره به کشته شدن  2ترددکننده مرزی در بانه
اظهار کرد :این حادثه برای همه جای تاسف است ،چراکه  2نفر از
همشهریان ما در مرز هنگهژاله جان خود را از دست دادند.
فرماندار بانه نیز در این نشست گفت :سودجویان و فرصتطلبانی
که در اتفاقات اخیر نقش داشــتند با اهدافی خاص این حوادث را
برنامهریزی کرده بودند.
به گفته «محمد فالحی» ،منافع افــراد رانتخوار و فرصتطلب
به خطر افتــاده ،چراکه  2هــزار کارت کولبری مازاد در دســت
رانتخواران حذف شده و دریافت 15هزار تومان از سوی شورای
بازارچه از هر کولبر نیز متوقف شده است.
وی گفت :باید برخی شخصیکاریها و روابط خارج از چارچوب
اداری را حذف کنیم و به معنای واقعی قانونمدار و مردمدار باشیم
و قانونمداری و قانونمندی را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
فالحی در بخش دیگری از ســخنان خود بــه افزایش مهاجرت
روســتاییان به شــهر اشــاره کرد و افزود :برنامه راهبردی برای
احیای بخش کشاورزی در بانه اجرا شده که رفع تداخالت اراضی
کشاورزی و محدوده زمین که سد راه کشاورزی و باغداری است
از جمله آنهاست.
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مختومه شدن  1739پرونده تعزیراتی در کردستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت :امسال هزار و  739پرونده تعزیراتی مختومه شده و 185
پرونده در دست رسیدگی است .به گزارش ایرنا« ،نجیم حسینی» افزود 40 :میلیارد ریال از محل جرایم
تعزیراتی پرونده های رسیدگیشده به خزانه دولت واریز شده است.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

مشکالت مسکن مهر «کوهدشت» رفع میشود

گوناگون

از  ۳هفته آینده با نصب چراغهای برق روشنایی مسکن مهر کوهدشت تأمین میشود
فردین مصطفایی

سقز-خبرنگار

ساخت مجتمع مســکن مهر زاگرس
مسکن
(کوهدشت) سقز از ســال  88شروع
شده ،اما هنوز مشکالتی دارد که سبب
گالیه ساکنان و متقاضیان شده است.
این مجتمــع دارای  848واحد اســت و در ابتدای
جاده ســقز-بوکان قرار دارد .شــرکت پیمانکاری
پروژه آنطور که باید و شاید به تعهدات خود عمل
نکرده اســت ،به طوری که میتوان از مشــکالت
مشــهود بهوجودآمده به زمانبر بودن پروژه نسبت
به سایر مجتمعهای مســکن مهر و فضای نامساعد
آن اشاره کرد.
در ســال جاری اقدامات زیادی برای حل مشکالت
این پروژه شــروع شده است .مســئوالن در تالش
هستند برخی از اساسیترین مشکالت را حل کنند.
نبود روشنایی کافی

یکــی از ســاکنان این محلــه میگوید :بــا توجه
به گســتردگی مجتمعها و ناهمــواری فضای بین
ساختمانها ،در شــب برای تردد با مشکل مواجه
هستیم ،زیرا روشنایی کافی وجود ندارد.
«امید محمــدی» میافزاید :الزم اســت نهادهای
مربوطه همچون شرکت برق برای نصب چراغهای
روشنایی بزرگ در محوطهها اقدام کنند.
محمدی به برخی مشــکالت تاسیساتی مجتمعها
همچون عدم راهاندازی آیفون و آسانســور اشــاره
میکند و ادامه میدهد :تردد برای بسیاری از ساکنان
به ویژه ساکنان طبقات  2به باال بدون آسانسور بسیار
مشکل است ،زیرا بسیاری از خانوادهها مریض ،افراد
ســالخورده یا فرزندی کوچک دارند که این مشکل
تردد را برای آنها سخت میکند.
این ساکن مجتمع خواستار عمل پیمانکار به تعهدات
خود برای تســریع در راهاندازی آیفون و آسانسور

رفع مشکالت مسکن مهر

هزار میلیارد تومان وام اشتغالزایی
در دسترس استان

ساختمانهای مســکن مهر کوهدشت میشود و
میگوید :در ایــن زمینه تاخیر بیــش از این جایز
نیست.
نبود فضای سبز و بوستان

یکی دیگر از ســاکنان آپارتمانهای کوهدشت به
سکونت بیش از یکهزار نفر در شرایط کنونی در این
مجتمعها اشــاره میکند و میگوید :به مرور تعداد
ساکنان به 2هزار نفر خواهد رسید .این جمعیت زیاد
نیاز به تفریح و فضای سبز دارند و الزم است کودکان
در مکانی امن به بازی و تفریح بپردازند.
«بیتا قربانی» افزود :ایجاد بوستان محلی و شهربازی
ضروری است و امیدواریم مسئوالن مربوطه به این
مساله توجه کافی کنند.
این شهروند همچنین خواستار ساماندهی و بهسازی
معابر محوطــه آپارتمانهای شــهرک زاگرس یا
کوهدشت میشود و میگوید :ســاماندهی معابر و
درهای ورودی و خروجی ،نصب تابلو و عالئم برای
سهولت تردد ساکنان ضروری است.
راهاندازی مراکز خدماتی ،توزیعی و آموزشی

«فاطمه کریمی» دیگر شــهروند ســقزی یکی از
مشــکالت مجتمعهای مســکن مهر را نبود مراکز
خدماتی و توزیعی همچون فروشــگاه زنجیرهای و
ســوپرمارکت ،نانوایی ،فضای آموزشی و فرهنگی
عنوان میکند و میگوید :البته این مشکل مربوط
به سالهای اول است و در سایر شهرها هم شرایط
مشــابهی وجود دارد .ولی بهتر اســت با پیگیری
مسئوالن فعلی راه و شهرسازی ،شهرداری و شورای
شــهر این موارد با مشــارکت بخش خصوصی رفع
شوند.
کریمی به کمبود سطلهای مخصوص زباله اشاره
میکند و میگوید :نخالههای ساختمانی در برخی
نقاط رها شــده که الزم اســت برای پاکسازی این
محوطه اقدام شود.

یکی از ساکنان مجتمع«مهر زاگرس» عنوان میکند :پروژه مسکن مهر یکی از طرحهای عمرانی در کشور است که
میتواند بسیاری از اقشار کمدرآمد و بیبضاعت جامعه را صاحب منزل کند .لذا باید برخی مشکالت فرارو را رفع کرد
تا بهره آنها به مردم برسد«.کیومرث بیگی» میافزاید :برخی نقصها در آپارتمانهای مسکن مهر زاگرس وجود دارد
که ما بارها تقاضای رفع آنها را از پیمانکار کردهایم.

نمایی از واحدهای طرح مسکن مهر زاگرس (کوهدشت) سقز عکس :همشهری

ترمیم و نوسازی ایزوگام بامها

شهروند دیگری با اشاره به مشکل ایزوگام میگوید:
مشکل ایزوگام بامها یکی از موضوعاتی است که در
زمستانها با آن مواجه میشــویم و زحمت زیادی
را برای خانوادههــا ایجاد میکند .بایــد یک گروه
متخصص این مســاله را بهصورت مناسب بررسی و
پارگیها و درزهای ایزوگام را ترمیم کنند.
«محمد رضایی» همچنین وجود برخی اشــکاالت
در سیستم برقکشی و تاسیسات را یادآور میشود
و میگوید :با توجه به اینکه این پروژه بسیار بزرگ
بوده ،ســختی کار و وجود برخی مشکالت طبیعی
است .اما کیفیت کار در مقایسه با سایر مجتمعهای
مســکن مهر در ســقز پایین بوده اســت .البته با
تعامل مناسب ســاکنان با مدیریت جدید اداره راه
و شهرسازی و پیگیری موضوع ،مشکالت در مسیر
حل شدن قرار گرفته است.
اقدامات انجامشده برای حل مشکالت

رئیس اداره راه و شهرســازی ســقز بــه اقدامات
انجامشده برای حل مشکالت ساکنان مسکن مهر
کوهدشت اشــاره میکند و میگوید :با همکاری و
هماهنگی بهعملآمده با اداره مخابرات ،ســاکنان
مسکن مهر کوهدشت از هفته آینده میتوانند برای
خرید اشتراک تلفن به اداره مخابرات مراجعه کنند.

«باقی رحمانپور» اظهار میکند :با توجه به رایزنی
و هماهنگی الزم بــا اداره برق ،نصب چراغهای برق
برای تامین روشنایی محوطه آپارتمانها از  ۳هفته
آینده شروع میشود.
وی میافزاید :برای خدماترســانی مناســب به
ساکنان این آپارتمانها ،ساخت و ساماندهی محوطه
اطراف مسکن مهر کوهدشــت نیز بهزودی شروع
میشود.
رحمانپور از تمام همشهریان درخواست میکند:
کسانی که در مســکن مهر دارای واحد آپارتمانی
هســتند و تا اکنون اقدام به قســطبندی نکرده و
واحد خود را تحویــل نگرفتهاند تا پایــان مهرماه
اقدامات الزم را در این راســتا انجام دهند .در غیر
این صورت طبق قانون تصمیمات الزم اخذ خواهد
شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی با اشاره به نشست اخیر
با نمایندگان مجتمعهای مســکونی کوهدشت و
پیمانکار پــروژه میگوید :در این نشســت با توافق
طرفین مقرر شــد با کمک و همکاری ســاکنان و
اقدامات شرکت کوهدشت تا  2ماه آینده مشکالت
واحدها به حداقل برسد .همچنین مقرر شد هر هفته
اداره راه و شهرســازی با حضور نمایندگان بلوکها
بازدیدی از اقدامات صورتگرفته در بلوکها انجام
دهد.

رئیس مجمــع نمایندگان کردســتان در
مجلس شورای اســامی گفت :در صورت
ارائه طرحهای کارشناسیشــده ميتوان تا
هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
از وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی برای
کردســتان جذب کرد.به گــزارش فارس
«سیدمهدی فرشــادان» در دیدار با علی
ربیعی ،ضمن تشــریح وضعیت اشتغال در
کردســتان ،اظهار کرد :شــاخص بیکاری
در اســتان نگرانکننــده اســت .بنابراین
سرمایهگذاری در کردســتان برای کاهش
نرخ بیکاری باید مورد توجه جدی دولت قرار
گیرد.وی گفت :در این دیدار سرمایهگذاری
شــرکتهای وابســته به زیرمجموعههای
وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی از وزیر
درخواست شــد که ربیعی برای تحقق این
مهم و انجام بررسیهای کارشناسی مرتبط
اعالم آمادگی کرد.

حمایت حوزه هنری کردستان از تولیدات هنری دانشجویان
حوزه هنری کردستان ،در راستای حمایت از تولیدات هنری دانشجویان و گسترش همکاریهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و هنری ،با مرکز علمی-
کاربردی فرهنگ و هنر استان تفاهمنامه همکاری امضا کرد .به گزارش ایرنا «امین مرادی» رئیس حوزه هنری کردستان اظهار کرد :امروز استان به عنوان
مرکز اصلی فعالیتهای هنری در کشور شناخته شده است که در این میان ،نقش هنرمندان بخشهای سینما ،تجسمی ،موسیقی و نمایش بسیار پررنگ است.

 8سال حماسه عاشقانه

در جنگ نابرابر ایران و عراق ،جوانان رشید ما در مقابل همه دنیا ایستادند
رسول عودهزاده

خبرنگار

جبهه یعنی نخلهای ســوخته قربانی شده برای
ســامتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای
آزادی از قید و بندها .یعنی نوجوانی که ناگهان مرد
جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی
ایستادن با هدف برای دفاعی مقدس برای حفظ نام و
آبرو و برای پاسداری از دین و شرف.
قلبهای بیقرار و زخمهای بیشمار  8سال همراه
مردمی بودند که خار چشم دشمنان شدند .با هر بانگ
آژیر خطر ،جلوهای از عزت و پایمردی و با هر بانگ اهلل
اکبر ،موزهای از دلدادگی و جانفشانی را رقم زدند.

معادن؛ظرفیتی برای توسعه استان

رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
کردســتان معادن را یکــی از ظرفیتهای
توسعه استان خواند و عنوان کرد :قطعا به هر
میزان که از خامفروشی در هر حوزهای اعم از
مواد معدنی فاصله بگیریم به همان میزان به
توسعه کشور خدمت کردهایم.به گزارش مهر
«محمد درهورزی» در نشست با جمعی از
تولید کنندگان برتر استان با اشاره به اینکه
مساحت کردســتان ۲۹هزار کیلومترمربع
اســت ،بیان کرد :از این میــزان ۱۲هزار و
 ۵۰۰کیلومترمربع پهنه برای اکتشــافات
معدنی تعریف شده اســت.رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت کردستان با اشاره
به اینکه  ۱۸ماده معدنی در این استان وجود
دارد ،ادامه داد :در بخش مواد معدنی نگرانی
زیادی بابت فراوری آنها نداریم ،چراکه راه
و مسیر مشخص شده است.درهوزمی اضافه
کرد :تنها نگرانی ما در این بخش مربوط به
سنگ مرمر است .البته در این خصوص هم
تاکنون  ۳۰کارگاه تولید مصنوعات سنگی را
در استان فعال کردهایم.

یادداشت

باغهای انگور مریوان توسعه مییابد

خرید انگور؛ دغدغه کشاورزان

مدیر جهاد کشاورزی مریوان در پاسخ
به این ســوال که دغدغه کشاورزان و

آیتاهلل «عبدالکریم فرحانــی» دیگر نماینده
خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری ،نیز

عكسها :همشهری

باغــداران مریوانــی چیســت ،افزود:
دغدغه اصلی کشــاورزان در سالهای
گذشته خرید انگور بود که با ورود جهاد
کشاورزی و تعاون روستایی این مشکل
حل شده است و کشــاورزان مشکلی
از این بابت نخواهند داشت.هاشــمی
تصریح کرد :اتحادیه شرکتهای تعاون
روســتایی اقدام به جمعآوری و خرید
انگور کرده و انگور بــه کارخانهای که
به ســازمان مرکزی تعاون روســتایی
وابسته اســت در استان سمنان منتقل
خواهد شد.به گفته این مسئول ،بخش
خصوصی نیز وارد این حوزه شده است
که تا  4میلیارد تومان سرمایه در گردش
آن از طریــق بانک کشــاورزی تامین
شده است و به کشاورزان ارائه خدمت
میدهد و محصولشــان را جمعآوری
میکند.هاشمی تصریح کرد :همچنین
مریوان در کنار اتحادیه استانی تعاون
روستایی ،محصول جمعآوریشده خود
را از طریق غرفههای ایجادشده سازمان
جهاد کشاورزی در میادین میوه و تره
بار تهــران به صورت مســتقیم عرضه
خواهد کرد.
ویژگیهای انگور مریوان

هاشــمی گفت :یکــی از ویژگیهای
انگور مریوان این اســت که محصولی
کامال ســالم و ارگانیک است ،زیرا کود
و سم برای تولید آن استفاده نمیشود.
تنها کار باغدار ،هرس و شــخم اســت
که در راســتای مبارزه بــا بیماریها،
بدون استفاده از مواد شیمیایی ،انجام
میدهد.
وی عنوان کرد :ویژگــی اصلی مریوان

افزایش باغهای انگور مریوان از  250هکتار
به  4هزار هکتار در افق  5ساله

رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

امسال حدود  16هزار تن انگور ازباغهای مریوان برداشت خواهد شد

در کشــت انگــور دیــم ،بارندگــی با
میانگین  800میلیمتــر تا یکهزار و
 200میلیمتر در سال است که امتیاز
بســیار خوبی برای باغداران است تا به
صورت دیم محصوالت خود را پرورش
دهند .وی در ادامه با بیــان اینکه افق
توســعه باغهای انگور تا  4هزار هکتار
برنامهریزی شده است ،خاطرنشان کرد:
میزان  2هزار و  500هکتار باغ انگور در
افقی 5ساله باید به  4هزار هکتار برسد و
تاکنون  250هکتار آن ایجاد شده است.
خدماتی کــه به کشــاورزان ارائه
میشود

مدیر جهاد کشــاورزی مریــوان اعالم
کرد :کشاورزانی که در اراضی شخصی
خود اقــدام به ایجاد تاکســتان کنند،
تمامی هزینههایشــان اعم از احداث،
کارشناسی ،هرس و قلمه ریشهدار (که
برای هر هکتار حدود یک میلیون و ۵۰۰
هزار تومان است) رایگان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :برای افرادی که در
زمینهای ملی باغ احداث کنند ،زمین

خرید  100هزار تن گندم در سقز
مدیر جهاد کشاورزی سقز از خرید  100هزار تن گندم
مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان خبر داد.
«نافع عالئینیا» در گفتوگو با فارس با اشاره به اهمیت
امنیت و ســامت غذایی و اهمیت گندم به عنوان یک
محصول راهبردی تصریح کرد :برنامهریزی برای افزایش
تولید گندم از اولویتهای کاری نهادهای کشــاورزی
است.

نویسندگانجنگویکحسمشترک

رئیس اداره تعاون روســتایی ســقز هم در این زمینه
گفت :از مجمــوع  100هزار تن گندم خریداریشــده
در شهرستان ســقز 64هزار و  500تن آن در قالب 12
هزار و  550محموله توسط  9مرکز خرید شبکه تعاون
روســتایی خرید شده اســت«.عبداهلل کریمی» افزود:
ارزش ریالی گندمهای خریداریشــده توســط شبکه
تعاون روســتایی بیش از 740میلیارد ریال اســت.وی

به صورت ۹۹ساله واگذار میشود و تمام
هزینهها از تامین قلمه تا سایر خدمات
آن به صورت رایگان ارائه میشود.
برداشت از  14هزار هکتار باغ انگور

مدیر امــور باغبانــی ســازمان جهاد
کشاورزی کردستان نیز اظهار کرد :در
سالجاری از بیش از  14هزار هکتار باغ
انگور که شامل 5هزار هکتار آبی و 9هزار
هکتار دیم است ،انگور برداشت خواهد
شد و باغداران اســتان هرساله تا پایان
مهر کار برداشت را انجام خواهند داد.
«اردشــیر پورحبیبی» عنوان کرد2 :
رقم انگور رشــه مریوان و خوشناو بانه
بیشترین میزان سطح زیر کشت انگور
دیم را دارند و انگور کشمشــی سفید
و قرمز ،ارقــام عســکری و فخری نیز
بیشترین سطح باغهای آبی استان را به
خود اختصاص داده اند .شهرستانهای
مریوان ،ســروآباد و بانه بیشترین سهم
کشــت انگور دیم و شهرســتانهای
سنندج ،کامیاران و بیجار نیز بیشترین
میزان تاکستانهای آبی را دارند.

با اشاره به شــرایط جوی نامناسب سال زراعی گذشته
گفت :به دلیل تاخیر در بارندگیهای پاییزه و ســرمای
زمســتانی ،میزان خرید تضمینی گندم توسط شبکه
تعاون روستایی 12درصد نسبت به سال گذشته کاهش
نشــان میدهد.کریمی افزود 97 :درصد از گندمهای
خریداریشــده به  4ســیلو و کارخان ه آردسازی داخل
استان و  7ســیلو و کارخانه آردســازی خارج از استان
تحویل داده شــده است.وی یادآور شــد :مراکز خرید
صاحب ،ســرا و تموغه به ترتیب رتبههای اول تا سوم
خرید را به خود اختصاص دادهاند.

ما یک سالم نظامی به نویسندگان حوزه دفاع مقدس
بدهکاریم که یک حس مشــترک بــرای همه ما خلق
کردهاند .آنها فقط به دنبال افزایش میزان فروش یا تیراژ
کتابهای خود نبودهاند .آنها قلم و سوژه داستانهای
خود را بر مدار جنگ گذاشتند و برای همیشه ماندگار
شدند .جنگ را به نفع خود مصادره نکردهاند و فقط برای
کسانی نوشتند که دور از شهر و نزدیک به خدا بودند.
نگاهی به مطالب منتشر شــده در خصوص تاثیر دفاع
مقدس بر ادبیات کشور بیانگر آن است که نویسندگان
ما مفهوم دفاعمقدس را که تعبیری است از یک دورهای
به بعد در ادبیات شــفاهی و بعدها بــه ادبیات مکتوب
ما اضافه شد ،عینیت بخشــیدند و قداست تعبیر دفاع
مقدس را پذیرفتند .آنها با این تعبیر چارچوبی به وجود
آوردند که قانونهای نانوشــتهای را به هنر متاثر از آن
دوران تحمیل میکند.
شهریور سال  ٥٩نیروهای بعثی به ایران حمله میکنند
و جنگی آغاز میشود که 8سال طول میکشد .با دفاع
مقدس بود که مهاجمان اجازه پیدا نمیکنند که حتی
یک وجب از آب و خاک ایران از آن جدا شود و به دست
آنها بیفتد.
حماســه پیر و جوان و زن و مرد و شــهری و روستایی
در هشتسال دفاع مقدس پدیدآورنده صدها و شاید
هزاران قصه بینظیر اســت؛ از فتح خرمشهر گرفته تا
شکست حصر آبادان ،از شکست حصر سوسنگرد تا فتح
بستان .برخی از این قصهها نوشته شده و ماندگار شدهاند
و درباره بسیاری از موضوعات هنوز هم میتوان نوشت
و نوشت و نوشت.
ملل گوناگونی کهتاریخ آنها نیزبه پدیده جنگ مبتال

تزدهاند که به
بوده به آفرینش ادبیات دراینباره دســ 
فراخور نقش و موضعگیریای که در جنگداشتهاند ،با
عناوین متفاوتی شناخته شده است:ادبیات دفاع کبیر
میهنی (روســیه) ،ادبیات مقاومت (فرانســه) ،ادبیات
جنگ (ایاالتمتحده) ،ادبیات ضدجنگ (آلمان پس از
ن) .ادبیات
جنگ) و ادبیات دفاع مقدس یا پایداری (ایرا 
داستانی و جنگدر ایران پیوند عجیبی با هم خورده و
به یکی از ژانرهای مهم ادبی این دیار تبدیل شده است.
نوشتن درباره جنگ عرصه گســتردهای را پیش روی
داســتاننویس قرارمیدهد که میتواند از طریقثبت
هنرمندانه وقایــع ،تصویرگردالوریها ،حماســهها،
پیکارها ،شکســتها و پیروزیهــا و نگارگرعوارض و
تبلیغات آن باشد .در دو قرناخیر  ،رمانها و داستانهای
کوتاهبسیاریبا بهرهگیری از زمینه رویدادهای جنگی
نوشته شده است.«همینگوی» ضمن اینکه در مبارزات
داخلی اسپانیا حضور داشت ورمان «ناقوسها برای که

پيامك شما را درباره

ي
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جانفشانی در رکاب وطن

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به همزمانی هفته
دفاع مقدس با بازگشایی مدارس ،ضمن یادآوری
شهادتطلبی دانشآموزان میگوید 15 :درصد
همه شــهدای کشورمان شــهدای دانشآموز
هســتند .این یک پدیده بینظیر است که باید
این فرهنگ را به دنیا نشان بدهیم تا ملتهای
تحت ظلم و استکبار که نیازمند چنین فرهنگی
هستند ،مقاومت و رشد کنند.
آیتاهلل «محســن حیــدری» در گفتوگو با
همشــهری تأکیــد میکنــد :روحیــهای که
دانشآمــوزان ما در دفاع مقدس از خودشــان
نشان دادند از معجزات تاریخ اسالمی است.
وی به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با ایام
محرم اشــاره میکند و آنها را از هم جدانشدنی
میداند و میافزاید :به فرمایش امام خمینی(ره)
ما هر چه داریم از محرم و صفر اســت .برای پی
بردن به عمــق تأثیر فرهنگ عاشــورا در دفاع
مقدس باید جلوهها و یادگارهای دفاع مقدس
یعنی وصیتنامهها ،نوشتهها و خاطرات شهدا،
تابلوهای جبهه و جنگ ،اسامی اماکن ،مقرها،
سنگرها ،مناطق عملیاتی و محورها ،لشکرها،
گردانها ،گروهانها و علیالخصوص عملیاتها
و رمز عملیاتها و شــعرها و شعارهای جنگ را
مطالعه و بررسی کرد.
به گفته امام جمعه موقت اهواز ،شهادتطلبی
فرهنگی اســت که امام امت از فرهنگ اسالم و
مکتب سیدالشهدا (ع) به ملت ما آموزش داده
است .ملت ما نیز با این فرهنگ رشد کرده و این
فرهنگ اکنون منتشر شده است.
آیتاهلل حیدری میگوید :در جنگ تحمیلی که
دشمنان برای سرنگونی حکومت نوپای انقالب
اســامی به وجود آوردند ،مردم ما از هر صنف،
قوم و نژادی به صحنه آمدنــد و با رهنمودهای
حکیمانه بنیانگذار جمهوری اســامی علیه
دشمنان اسالم خروشیدند و از اسالم و انقالب
اسالمی پشتیبانی کردند.
عظمت عشق

کشاورزی

در حال حاضر از  2هــزار و  500هکتار
با غ انگور در مریوان محصول برداشــت
میشــود که در افقی 5ســاله باید این
میزان به  4هزار هکتار برسد.
به گزارش فارس ،اســتان با وجود دارا
بودن رتبه دوم تولید انگور دیم در کشور،
صنایع تبدیلی ندارد و این موضوع تقریبا
برای تمامی محصوالت کشاورزی استان
صدق میکند.
تنها در مریوان  ۱۶هزار تن انگور سیاه
از تاکستانها برداشت میشود که ۱۰
درصد آن به صورت تازهخوری مصرف
میشود و مابقی به صورت فراوریشده
توســط کارخانههای صنایــع تبدیلی
خارج از استان به فروش میرسد.
مدیر جهاد کشــاورزی مریوان با اشاره
به برداشت انگور دیم در این شهرستان
اظهار کــرد :برداشــت انگــور دیم از
تاکستانهای مریوان چند روزی است
که آغاز شده و امســال این شهرستان
بیش از  2هــزار و  500هکتار باغ دیم
دارد که درختان حــدود  2هزار و 200
هکتار آن در ســن اقتصادی و باروری
هستند«.عزیز هاشمی» افزود :با توجه
به آمارهــای موجود ،امســال حدود
 16هــزار تن انگور از باغهــای مریوان
برداشــت خواهد شــد که بخشــی به
صورت تازهخوری مصرف میشــود و
بخشی دیگر نیز به کارخانههای شمال
کشور برای صنایع تبدیلی تحویل داده
میشود.

مردان مردی که گفتند «مترس از جانفشــانی گر
طریق عشق میپویی» و با خود عهد بستند که «در
طریق جانفشانی از شراری کم مباش» و به ما ثابت
کردند که «به اختیار چو پروانه جانفشانی کن».و ما
همهساله جشن میگیریم این مقاومت سرسخت،
این عظمت عاشقانه و این جانفشانی بینشان را تا
فراموش نکنیم که خطر همیشه در کمین ،پیروزی در
وحدت و بزرگی در فداکاری است.
ســالگرد هفته دفاع مقدس جشنی است در میانه
همه سختیها و رنجهای جنگ .سالروز آغاز حمله
رژیم بعثی صدام به ایران در آخرین روز شــهریور
سال  1359درسی اســت در میانه همه صفحههای
کتاب زندگی ما.
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مینوازد»او برگرفته ازاین جنگداخلی است ،خود از
زخمیان جنگ جهانی اول نیز بود.
در البهالی کتابهای شاخص در حوزه ادبیات داستانی
دفاع مقدس در ایران میتوان بــه آثاری چون «زمین
ســوخته» احمد محمود« ،زمســتان  »62اسماعیل
فصیح« ،دوشنبههای آبی ماه» محمدرضا کاتب« ،پل
معلق» محمدرضا بایرامی« ،کوه روی شانههای درخت»
نرگس آبیار« ،سکان ،سمت ،میانه اروند» فیروز جاللی
زنوزی« ،ما از دوکوهــه آمدهایم ،اینجا غریبیم» مجید
پورولی کلشتری« ،خواب سبز عشق» اعظم بروجردی،
«گنجشکها بهشت را میفهمند» حسن بنیعامری،
«نخلهای بیســر» قاسمعلی فراســت ،و «نخلهای
تشنه ،کنارهای سیراب» سمیرا اصالنپور اشاره کرد.
« آرش شفاعی» شاعر و روزنامه نگار جایی نوشته است:
اگرچه در ســالهای اخیر برخی آثار نویسندگان ما در
عرصه ادبیات دفاع مقدس از مرزهای داخلی گذشته و
خوانندگانیهرچند کمشمار پیدا کرده است و میتواند
باز هم این عرصه به روی داستانهای جنگی و ادبیات
دفاعی ما گشوده باشد ،اما هنوز هم این عرصه سرشار
است از راههای نرفته و گامهای پیموده نشده و فاصله
میان آنچه باید انجام میشد و آنچهانجام شده ،زیاد و
طوالنی است.
مثل کارگاههای داستاننویسی،
هایی
ه
مولف
فراگیرشدن
ِ
ناشران تخصصی ادبیات ایران ،گستردگی فضای وب و
طرح این آثار و از همه مهمتر جدیشــدن
مجازی در ِ
پذیرفتن
پدیده فروش ،باعثشــده ناگزیر باشــیم از
ِ
واقعیتهای جدیدی که در این دهه شاهدش بودهایم،
اما به قطع و جــزم میتوان نتیجه گرفــت که رؤياي
نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود.

درباره نقش مردم خوزستان در دفاع مقدس به
همشهری میگوید :مردم خوزستان همراهی و
پیروی از والیت را چه در دوران انقالب اسالمی
و چه پس از آن به ویژه در دفاع مقدس به طور
کامل نشان دادند.
وی بیــان میکند :مــردم خوزســتان ثابت
کردند در همــه عرصهها در دفــاع از صیانت
جمهوری اســامی ایران تابلو اســتقامت و
فداکاری هستند .آنها در  8سال دفاع مقدس
در شــرایطی که هنوز نه ارتش سازمان یافته
بود و نه بسیج شکل گرفته بود در مقابل یورش
دشمن ایستادند و از امنیت ایران دفاع کردند
تا پیروز شوند.
رئیس شــورای محتوایــی صالحین کشــور
میافزاید :اگر ما توانســتیم انقالب اسالمی را
پیش ببریــم ،به خاطر رزمندگان بــود .اگر در
دوران دفاع مقدس حتی یک متر از خاک ایران
واگذار نشــد ،فقط به خاطر دلیرمردانی بود که
در جبهه حضور یافتند و از دین و میهن ما دفاع
کردند.
آیت اهلل فرحانی ادامه میدهد :ایران اسالمی در
هر جنگی که رخ داد بخشی از خاکش جدا شد،
ولی تنها جنگ نابرابــر که در آن در مقابل همه
دنیا ایستادیم و یک وجب از خاکمان را ندادیم،
جنگ تحمیلی بود و این موضوع به دلیل حضور

رزمندگان جانبرکف در جبهــه و میدانهای
جنگ محقق شد.
تیر دشمنان به سنگ خورد

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان
نیــز در گفتوگو با همشــهری اظهار میکند:
شهدایی که روزی با قدی رشید از خانوادههای
خود جدا شدند و دنیا را پشت ســر نهادند تا با
دیوصفتان و صدامیان متجاوز بجنگند قهرمانانی
هستند که سالیان ســال در بیابانهای جنوب
گمنام ماندند و امروز روح پاک این شهدا است
که ملت ما را زنده کرده است.
سردار «حسن شاهوارپور» میگوید :اگر آن روز
دشمنان ما ایرانهراسی را شعار دادند و تبلیغ
کردند و صدام خیرهســر هم باورش شــد ،این
جوانان آمدند در میدان مبــارزه و مثل مردان
مردی که در حادثه عاشــورا به دشــمن «نه»
گفتند ،ایستادگی کردند.
او میافزاید :امروز دشمنان ما اسالمهراسی را در
منطقه شعار میدهند و در کشورهای اروپایی
با تبلیغات گســترده اســام را دین خشونت و
تروریســم معرفی میکنند ،اما بعد از اینکه در
ایرانهراسی و اسالمهراسی موفق نشدند آمدند
و گروههای تکفیری را اجیــر کردند ،اما باز هم
مدافعان حرم وارد عرصه شــدند و به امام خود
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لبیک گفتند و تیر دشمنان به سنگ خورد.
سردار شاهوارپور ادامه میدهد :امروز ایستادهایم
تا به همه دنیا و تمام کســانی که آن روز از یک
انسان خیرهســر و متجاوز پشــتیبانی کردند
بگوییم ملت ایران مردانه ایستادهاند و همچنان
با همه توان از آب و خاک میهن اسالمی و از دین
و شرف خود محافظت و پاسداری میکنند.
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر (عــج)
خوزستان ۳۱شهریور سال  ۵۹را روزی بزرگ
میخواند و میافزاید :هم تلخیهای ثبت شده
در تاریخ آن روز و هم شــیرینیهای حاصل از
مقاومت و ایستادگیها را باید ثبت کرد.
وی تاکید میکند :ایران توانســت با اعتقاد به
خود و با تکیه بر توانمندیهــای داخلی امروز
در حوزه امنیــت مقتدر ظاهر شــود و امنیتی
پایدار در منطقه ایجاد کند .نیروهای جمهوری
اسالمی به عنوان ستون مقتدر منطقه در برابر
زیادهخواهیها ایستادگی میکنند.
اســتعانت از خدای متعال ،هدایت مقام معظم
رهبری و تکیه بر توانمندیهــای جوانان این
ملت تنها عاملی اســت که میتواند کشور ما را
پیروز کند و ما تنها به ایــن روش میتوانیم به
اهداف متعالی و مقدسی که برای پیشبرد نظام
جمهوری اسالمی است دست یابیم.
دشمن نتوانست قامت ملت ایران را خم کند

دشمن تا بن دندان
 31شهریور  37سال پیش،
ِ
مســلح به قصد تصاحب بخشهــای مهمی از
خاک کشــور عزیزمــان و نیز با هــدف درهم
شکستن قدرت ملت و نظام جمهوری اسالمی
وارد خاک ایران شــد و  8ســال برای رسیدن
به ایــن رؤیا تخریــب کرد ،زخــم زد ،مجروح
کرد و مــادران و پدران زیادی را ســیاهپوش و
فرزندان بسیاری را یتیم کرد ،اما هرگز نتوانست
قامت ملــت ایــران را اندکی خم کنــد .هرگز
نتوانست.
جوانان برومند ایــران در هر خطه از این خاک،
در خوزستان ،لرســتان ،کرمانشــاه ،ایالم و...
جانبرکف قــدم به میدان گذاشــتند و آبروی
ایران و ایرانیان را تا ابد حفــظ کردند و اعتبار
دشمن بعثی و حامیانش را برای همیشه درهم
شکستند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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آوای سوگواری درکوچههای شهر
فاطمه امامی

خبرنگار

صدای زنگ کاروان امام حسین(ع) که از دور میرسد ،محرم با
هیاهوی آرامشبخشش از راه میرسد .همان روزهایی که شهرها
جامه سیاه بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشان را در جوی
اشک چشمانی میشویند که داغدار ساالر شهیدان است.
محرم که از راه میرسد باز سفرهاش را در مسجد و محله و کوچه
و خیابان پهن میکند .همان سفرهای که برکتش سراسر ایران
را در برمیگیرد و لقمههایش شــفای بیماریهای روح و جسم
مردم میشود.
محرم با نوای «هل من ناصــر» اباعبداهلل(ع) از راه میرســد و
باز حقیقتی با نام «کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال» در عمق
جانت هیاهویی به راه میانــدازد .از کودکی در این مکتبخانه
قد کشــیدهای و به خوبی میدانی این جنگ تــا صبح قیامت
پایدار است...
به خوبی میدانی وقتی حسین(ع) دست عزیزترینهای روزگار
را گرفته و با خود به صحرای کربال بــرده ،معنیاش چیزی جز
اتمام حجت نیست .اتمام حجت با همه کسانی که قرار است در
ق و باطلهای هر روزه زندگیشان یکی
هیاهوی روزگار ،میان ح 
را انتخاب کنند و هر بار باید از خود بپرسند پاسخ لبهای تشنه
را چه کسی میدهد؟
سنتهای عزاداری در شهرهای مختلف

محرم که میآید شــمال و جنوب نمیشناسد .از ساحل دریای
خزر گرفته تا جزایر خلیج فارس همه و همه در این داغ مشترک
عزادارند و هر کس به شیوه خود این حزن و اندوه را نشان میدهد.
«نخلگردانی ،طبقکشی ،طشــتگذاری ،دستههای شاخسی
واخســی ،زارخاکِ ،گلمالی ،بیلزنی و »...فقط بخش کوچکی
از جلوهها و مراسم عزاداریای است که مردم شهرهای مختلف
ایران در این روزها و شبهای عزای سید و ساالر شهیدان انجام

میدهند.
طشتگذاری رسمی است که آذریزبانهای کشور در مساجد
و حسینیهها پیش از محرم به جا میآورند .نخلگردانی از آداب
عزاداری در میدان بزرگ شهر یزد است .مردم زنجان این روزها
در تدارک برپایی یک مراسم عظیم در حسینیه بزرگ این شهر
م را با محوریت بارگاه امام هشتم(ع)
هستند .مشهدیها مراســ 
پیش میبرند و قمیها با داشــتن هیأتهای بســیار قدیمی و
رسومی که مخلوطی از آداب ملل مختلف است ،به استقبال این
ماه میروند .در تهران و تبریز و شیراز بازار محور اصلی برگزاری
مراسم محرم است و در لرستان مراسم سوگ سیاوش قرار است
سختیهای ظهر عاشورا را به مردم نشان دهد.
امام حسین(ع) با همه حکمتها و زیباییهای مکتبش از کودکی
تا کهنســالی هر فرد از ملت ایران ،عنصر هویتی بسیار پررنگ
است طوری که حتی اقلیتهای مذهبی ایران نیز در ایام عزای
سیدالشهدا(ع) سیاهپوش این داغ میشوند.
مراســمی که این روزها در کوچه به کوچه شهرها و روستاهای
کشورمان برگزار میشود هر کدام میتواند مدرسه بزرگی برای
آموزش درست زندگی کردن باشد.
هزینه  2هزار میلیارد تومانی برای اطعام

همانگونه که حجتاالســام «علی دارابی» ،معاون ســازمان
تبلیغات اســامی ،میگوید :در دهه اول محرم در کشور حدود
۲هزار میلیارد تومان برای اطعام عزاداران هزینه میشــود .این
یعنی محرم اوج مشارکت مردمی است .در واقع این مدرسه عالوه
بر درسهای بزرگی مانند شناخت حق و باطل و از جان گذشتگی
در مسیر حق ،به ما درس همافزایی در امور خیر را یاد میدهد.
برگزاری مجالس عزای کوچک در خانهها و توســط بانوان یکی
از جلوههای بیهمتای این روزهاســت .مجالسی که میتواند با
ذکر نکتههای کلیدی و ساده توســط مبلغان آموزشدیده ،در
اصالح سبک زندگی و بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش بسزایی
داشته باشد.

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)

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

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

محرم با نوای «هل من ناصر» از راه رسیده است

بهترین فرصت برای اصالح امور

حسین سکوالر
«هیأتها نمیتوانند سکوالر باشند ،هیأت امام
ِ
ما نداریم! هر کس عالقهمند به امام حســین(ع) اســت ،یعنی
عالقهمند به اسالم سیاسی ،اسالم مجاهد ،اسالم مقاتله ،اسالم
خون دادن و اســام جان دادن اســت؛ معنای اعتقــاد به امام
حسین(ع) این است ».اینها سخنان مقام معظم رهبری است .از
نظر ایشان ایام محرم بهترین فرصت برای اصالح بسیاری امور در
جامعه و حتی جهان اسالم است .استفاده از ظرفیت محرم یعنی
حتی کودکان میانمار هم در لحظه به لحظه این حرکت جمعی
مردم ایران شریک و حاضر باشند.
همانطور که امام راحل میگفتند ،محرم و صفر اســام را زنده
نگه داشته است .در واقع بقای تشیع به این مکتب پرشور وابسته
است و عجیب نیست اگر مراجع تقلید و علمای تشیع بیشترین
حساسیت را نسبت به ویژگیهای عزاداری داشته باشند و برای
رفع آسیبهای آن تالش کنند.
ترجیح ندادن عزاداری به نماز اول وقت ،لزوم بیان مسائل شرعی
در منابر ،پرهیز از خرافاتگرایی در مداحیها ،پرهیز از استفاده
از آهنگهای موهن در مداحیها و توجه به اشعار مناسب و زیبا
از جمله موضوعهایی است که مراجع تقلید تقریبا هر سال با آغاز
ماه محرم به عزاداران توصیه میکنند.
توصیههای مراجع عظام تقلید

آیتاهلل العظمی «عبداهلل جوادیآملی» در جلسه درس اخالق
خود ،مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) را به رعایت عظمت و جالل
خاندان عصمت و طهارت توصیه کردند و افزودند :مداحان کاری
که از عظمت اهلبیت(ع) کمکند ،انجام ندهند ،این سفارش
حسینبنعلی(ع) است .بگذارید کربال با جالل و شکوه شناخته
شود .حرفها ،قصهها ،داستانها ،روشها و منشهایی را که از
جالل کربال ،جمال کربال ،عظمت کربال ،استقالل کربال ،حریّت
و آزادیخواهی کربال کم کند ،نزنید .در صحنه عاشورا و در آن
موقعیت خطیر حسینبنعلی(ع) به اهلبیت(ع) خود فرمود:

کاری کنید در این سفر که عظمت و حیثیت شما محفوظ باشد؛
بنابراین مداحان و ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و شکوه
اهلبیت(ع) بکاهد انجام دهند و حرف و ســخن بدونسند و
مدرک بیان کنند.
آیتاهلل العظمی «ناصر مکارمشــیرازی» هم هر سال با نزدیک
شــدن به ایام محرم ،به مداحان درباره استفاده از اشعار ضعیف
برای اهلبیت(ع) هشدار میدهند .اشــعاری که به نوعی وهن
سیدالشهدا(ع) و یارانش محسوب شود و حاوی نکاتی توهینآمیز
یا نادرست باشد.
ایشان با بیان این که شیعیان صدها سال تالش کردهاند تا عزاداری
محرم و صفر زنده بماند ،گفتند :در گذشــته مداحی و عزاداری
برای امام حسین(ع) جرم بود و حتی موجب به خطر افتادن جان
افراد میشد اما مردم به هر سختی و به قیمت از دست دادن مال
و جان این سنت را زنده نگهداشتند و امروز وظیفه ما پاسداری
صحیح از آن است.
این مرجع عالیقدر با اشاره به این که برای یک مداحی خوب باید
به منابع صحیح مراجعه کرد افزودند :باید از اشــعار هماهنگ با
کتابهای معتبر و مقاتل اصیل بهره جست .بر همگان الزم است
شکوه امام حسین(ع) را در اشــعار و مداحیها جلوهگر سازند و
شاعرانی هم که به سرودن اشعار میپردازند باید به تاریخ عاشورا
و صدر اسالم مسلط باشند.
آیتاهلل العظمی «جعفر سبحانی» ،یکی دیگر از مراجع عالیقدر
هم خطیبان ایام محرم را به مطالعه پیش از رفتن بر منبر توصیه
کردند .ایشان با اشاره به ســاعتها مطالعه منبریهای معتبر
گذشته ،از خطیبان خواســتند در این ایام برای ایراد سخنرانی
بیشتر از قرآن استفاده کنند.
آیتاهلل العظمی سبحانی خواستار شناخت نیازهای روز جامعه
توسط طالب و مبلغان و بیان راهکارهایی برای حل آنها شدند.
پیداکردن راه حلی برای مشکالتی مانند شبکههای ماهوارهای که
موجب از بین رفتن اعتقادات جوانان شده از دیگر خواستههای
ایشان برای منابر محرم و صفر بود.

کتیبههای محتشم ،سیاهپوشها و پرچمهای سرخ و سیاه امروز
از صندوقچهها بیرون آمده و به در و دیوار شهرها نشسته است.
شهر با این لباس جدید و مردم با این محرم تازه از راه رسیده ،قرار
است خود را در باران رحمت الهی شستوشو دهند .رحمتی که
از صحرای سوزان کربال تا دورترین سرزمینها امتداد دارد و هر
تشنهای را سیراب خواهد کرد...

آيتاهلل العظمی جوادی آملی :مداحان و
ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و
شکوه اهل بیت(ع) بکاهد انجام دهند و
حرف و سخن بیسند بیان کنند

آموزش و پرورش

دغدغه شهریه در آغاز فصل مهر
رزیتا قادری

سنندج-خبرنگار

فرارسیدن فصل بازگشــایی مدارس و
ورود دانشآموزان به عرصه علم و دانش
حال و هوای خاصی بــه روزهای پایانی
تابســتان داده اســت .مدیران مدارس
و مســئوالن آموزش و پرورش استان
با تمام توان برای پیشــرفت و توســعه
علم و آمــوزش و تربیــت دانشآموزان
تالش میکنند .اما با فرارســیدن فصل
بازگشــایی مدارس ،نگرانــی و دغدغه
والدین نیز به دلیل وجود برخی مشکالت
شروع میشــود .از جمله این مشکالت
هزینههایی اســت که بهاجبــار هنگام
ثبت نــام از والدین گرفته میشــود .به
ویژه والدینــی که دانشآمــوز مقطع
پیشدبســتانی دارند از ایــن وضعیت
بیشتر گالیه میکنند.
آموزش رایگان

یکی از شهروندان ســنندجی در گفت
و گو با همشــهری میگوید :طبق اصل
 30قانون اساســی کشور ،دولت موظف
است وســایل آموزش و پرورش رایگان
را تا پایــان دوره متوســطه فراهم کند
و امکانــات تحصیــات عالــی را نیز تا
سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان
گسترش دهد.
«غالم احمدپور» بیــان میکند :یکی از
مشکالت اصلی والدین ،پیشدبستانیها
هســتند ،چراکه این مقطع در مدارس
دولتی بســیار کم اســت .لذا هزینهای
که مراکز خصوصی پیشدبســتانی از
والدیــن دریافت میکنند بســیار زیاد
اســت ،تا جایی که برخی از خانوادهها
مجبور میشــوند با کار کردن بیشــتر،
قرض کردن و وام گرفتــن هزینههای
مقطع پیشدبســتانی فرزندشــان را

تهیه کنند.وی میافزاید :برای حل این
مشــکل چه راهکارهایی وجــود دارد؟
قشــر ضعیف جامعه ،که در استان کم
هم نیســتند ،نمیتواننــد هزینههای
تحصیلــی اینچنینــی را تامین کنند.
هرساله در شهریورماه با این که مسئوالن
اعالم میکنند نباید هزینهای از والدین
گرفته شــود ،برخــی مدارس بــا ارائه
لیســتی بلندباال و به بهانههای مختلف
هزینههایی را از خانوادهها میگیرند.
کاهش اعتمادبهنفس برخی
دانشآموزان

یکی دیگر از شــهروندان سنندجی نیز
در مورد مشــکالت تحصیلی میگوید:
هزینه تحصیل در کشــور رایگان است
و طبق بخشــنامه نباید هنگام ثبت نام
از دانشآموزان هیچ پولی گرفته شــود،
اما هر ســال میبینیم که هزینه سرانه
دانشآموز ازسوی وزارتخانه به حساب
مدرســه واریــز نمیشــود و آموزش و
پرورش برخی هزینههــای مدارس را از
طریق مشــارکتهای مردمی پرداخت
میکند.
«محمد فیضــی» میافزایــد :اگرچه
مشــارکت مردمــی میتوانــد اقدامی
شایســته و کمکی برای دانشآموزان
باشد ،زیرا در بســیاری از موارد حضور
خیران و مشــارکت مردم ســبب شده
مسجد یا مدرسه ای ســاخته شود ،اما
موضوع مهم این اســت که شــهریه و
هزینههای اضافی بدون قانون به والدین
تحمیل میشــود .همچنین تذکراتی
که در این زمینه از ســوی مدیر ،معاون
و معلم به دانشآموزان داده میشــود،
سبب تخریب شخصیتی و پایین آمدن
اعتمادبهنفــس برخــی دانشآموزان
میشود.این شهروند سنندجی در ادامه
میگوید :مسئوالن باید راه حل اساسی

پرداخت پول بیمه و کتاب اجباری است

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان میگوید:
هیچ گونه وجه نقدی به صورت اجباری هنگام ثبت نام دانشآموزان  -مگر در مورد پول
بیمه و کتاب -در مدارس دولتی دریافت نمیشود .اگر این اتفاق بیفتد غیرقانونی است و
با آن برخورد جدی میشود«.محمد رضا وینسفهانی» میافزاید :درگیر کردن دانشآموز
در مدارس دولتی با عنوان پرداخت کمکهای مردمی و هر نوع وجه دیگری غیراخالقی و
غیرقانونی است .اما اولیا و مسئوالن مدارس میتوانند با رضایت والدین در راستای رفع
مشکالت مدارس و برطرف کردن مشکالت روحی و روانی دانشآموزان همیاری کنند.

برای هزینههای مدارس داشــته باشند
و بتوانند امکاناتی چــون آب ،برق ،گاز
و تلفن را برای مــدارس رایگان کنند تا
مدارس با بودجه عمومــی و نه از جیب
مردم اداره شود.
شرایط ثبت نام در مدارس مختلف

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات آموزش و پرورش استان در
مــورد هزینه پرداختــی والدین هنگام
ثبت نــام میگوید :با توجه بــه این که
نحوه ثبت نام در مدارس شاهد ،مدارس
استعدادهای تیزهوشان ،مدارس هیات
امنایی ،مدارس نمونه دولتی و مدارس
عادی دولتی متفاوت است ،هر یک طبق
جایگاه قانونی و دستورالعمل اداری ثبت
نام دانشآموزان را انجام میدهند.
«محمدرضا وینســفهانی» با اشــاره به
شــرایط ثبت نام مــدارس میافزاید:
مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی هرساله،
با توجه به شرایط شهر و استان محروم،
نحوه پرداخت هزینههایشــان متفاوت
است .در مدارس استعدادهای درخشان
نصــف شــهریه مــدارس غیرانتفاعی
گرفته میشــود و در مدارس شاهد ،با
توجه به مبلغ مشخصشــده از ســوی
وزارتخانه ،ثبت نام طبق بخشنامه انجام
میشــود .همچنین در مدارس هیات
امنایی ،بــا توجه به شــرایط خاص این
مدارس ،شــهریه ثبت نام دانشآموزان
طبق مصوبه اعضای هیات امنای مدرسه
تعیین میشود .در مدارس نمونه دولتی
نیز طبق مصوبه آمــوزش و پرورش بر
اســاس کالسهای فوق برنامه ،مبلغی
بابت ثبت نام گرفته میشود.
وی عنوان میکند :در مــدارس عادی
دولتی هیچ گونه وجه نقــدی اجباری

هنگام ثبت نام از والدین گرفته نمیشود،
اما کمکهای مردمی در طول سال و با
رضایت والدین داوطلب برای ساماندهی
مدرسه گرفته میشود.
مدارس پیشدبستانی غیردولتی
هستند

وی با اشــاره به مبلغ دریافتی مدارس
در مقطع پیشدبستانی اظهار میکند:
مدارس پیشدبســتانی جــزو مدارس
غیردولتی و غیرانتفاعی هستند و مدارس
عادی دولتــی مقطع پیشدبســتانی
ندارند .ســالهای گذشــته تشــکیل
مقطع پیشدبســتانی بر عهده آموزش
و پــرورش بود و بدون شــهریه زیر نظر
معلم آموزش و پرورش تشکیل میشد
که بســیار مورد رضایت والدین بود.این
مسئول میگوید :بخش پیشدبستانی
به سازمان بهزیستی واگذار شده و متولی
این مقطــع این ارگان اســت .لذا مجوز
آن مانند مــدارس غیرانتفاعی دریافت
میشود و معلمان این مقطع نیز از اداره
آموزش و پرورش تعیین نمیشوند .البته
شهریه باید طبق مصوبههای تعیینشده
و با توجه به کیفیت مدارس گرفته شود.
وی میگویــد :گذرانــدن مقطــع
پیشدبســتانی برای ثبت نام پایه اول
ابتدایــی اجبار نیســت و خانوادههایی
که مشــکل اقتصادی دارنــد میتوانند
از این مقطع صرف نظــر کنند .اگرچه
توصیه میشــود که ثبت نام در مقطع
پیشدبستانی ،با توجه به شرایط استان
و زبان و لهجههای مختلــف ُکردی ،به
منظور آمادگی بیشــتر بــرای ورود به
مقطع ابتدایی انجام شــود تا دانشآموز
در پایه ابتدایی با ضعف و مشکل مواجه
نشود.

