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چوب کاالی خارجی در چرخ بازار لوازم خانگی داخلی

یک فعال اقتصادی:بازار لوازم خانگی دیواندره به دست محصوالت چینی افتاده است

فصل برداشت عسل در سروآباد

نقش محوری شوراها
در رفع مشکالت مردم

7

ضرورت دایر کردن بازار میوه
در خارج از شهر
محمدتوفیق مشیرپناهی

سنندج  -خبرنگار

نگاه

نیاز به خرید روزانــه ارزاق و مایحتاج عمومی و
تامین خدمات فرهنگی و بهداشــتی از نیازهای
زندگی شــهری با توجــه به افزایــش جمعیت

هستند.
در کنار اینها ،دسترسی آسان به بازار در میان انواع گرفتاریها و مشغلههای
روزانه مردم از نیازها و خواستههای اولیه شهروندان است .بازارهای میوه و
ترهبار از بازارهایی است که به دلیل تردد بســیار شهروندان ،از بازارهای پر
رفت و آمد بهشمار میآید .بازارهای میوه و ترهبار سنندج در  20سال گذشته
اطراف میدان انقالب قرار داشت.
این روزها اما بیشتر این بازارها بهانگیزه دسترسی آسانتر مردم در هسته
مرکزی شهر متمرکز شدهاند .در سالهای اخیر ،غیر از تعداد زیادی جایگاه
عرضه میوه و ترهبار ،تعداد زیادی دستفروش و وانتبار هم در مرکز شهر و
حاشیه خیابانها به این بازارها اضافه شدهاند.
در شهر کنایهای وجود دارد که «سنندجیها در هر جای دور و نزدیک شهر
که باشــند برای خرید یک کیلو ســبزی هم باید حتما سری به مرکز شهر
بزنند» .به عبارتی ،مردم از یک کیلومتری شهرکهای پرتعداد اطراف هم
برای خرید روزانه خود به مرکز شهر میآیند .به ویژه برای خرید میوه و ترهبار
بیشتر رفت و آمد میکنند که سبب ایجاد مشــکالتی چون تراکم انسان و
خودرو میشود .این تراکم از علتهای افزایش دستفروشان و وانتهای سیار
در مرکز شهر است.
شهرداری و شورای شهر دورۀ دوم در برخورد با این مشکل و برای جلوگیری
از ترافیک و تردد و سفرهای درونشهری به هستۀ مرکزی شهر ،چند بازارچه
میوه و ترهبار در چند نقطه شــهر دایر کردند .از جمله این بازارهای میوه و
ترهبار میتوان از  28دی ،سوم خرداد ،روبهروی فروشگاه رفاه ،روبهروی پارک
آیتی و چند کانکس دیگر یاد کرد.
در ابتدای فعالیت این مراکز عرضه میوه و ترهبار ،میوهفروشان از آن استقبال
نکردند .زیرا معتقد بودند کسی حاضر نمیشود برای خرید یک کیلو میوه
به این مسیرهای فرعی بیاید .حال آنکه این معضل در مورد خرید از مرکز
شهر هم صدق میکرد.
بنابراین به مرور بازارچههای عرضه میوه و ترهبار تعطیل شد و فروشندگان
به دلیل تامین نشدن اجاره محل و متضرر شدن ،غرفهها را تحویل شهرداری
دادند و به محلهای سابق که همان مرکز شهر بود ،بازگشتند .بازارهای میوه
و ترهبار شهرداری که با هدف کنترل ترافیک و جلوگیری از تردد مردم به قصد
خرید از مرکز شهر دایر شد ،نباید ناکام میماند .به یقین اگر همزمان با دایر
کردن این بازارچهها تبلیغات و آموزش نیز برای شهروندان شروع میشد،
این بازارها رونق میگرفت.
اگر جانمایی این بازارچهها درســت بود یا اگر در نزدیک مرکز شــهر دایر
میشدند ،ممکن بود امروز نتیجه دیگری حاصل شود .ایجاد عادت برای خرید
از بازارچههای میوه و ترهبار شهرداری و همکاری شهروندان در این زمینه
اصلی بااهمیت چون دیگر موضوعات شهری است .اکنون بازارچههای میوه
و ترهبار شهرداری به شکلی نامناسب تعطیل و به انبار تبدیل شدهاند و مرکز
شهر سنندج هنوز دچار مشکالت هر روزی ترافیک سنگین و تردد مردم به
دلیل نیاز آنها به خرید است.
الزم است شــورای اســامی شــهر دوره پنجم این موضوع را با دعوت از
کارشناسان بررسی و آسیبشناســی کند .زیرا جز این راهحل و دایر کردن
دوباره بازارچهها ،چارهای برای رفع معضل شــلوغی هسته مرکزی شهر به
دلیل رفت و آمد انبوه مردم نیست.

اشتغال زنان قروهای
با همت بانوی کارآفرین
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در استان
جذب کارآفرینان در واحدهای تولیدی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردســتان گفت :در تالش برای جذب
افراد کارآفرین در واحدهای تولیدی هستیم و این افراد در صورت داشتن دفاتر
و اسناد قانونی از  ۱۳سال مالیات ابرازی معاف میشوند.
به گزارش مهر «شاهو حاجبی» در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق
بازرگانی سنندج و شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت :دولت یازدهم تعامل
خوبی با بخش خصوصی داشته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان عنوان کرد :در این راستا شرکت
شهرکهای صنعتی استان و اتاق بازرگانی سنندج بررسیهای الزم را با همدیگر
انجام دادند که به عقد این تفاهمنامه منجر شد.
وی با بیان اینکه چنین تفاهمنامههایی از موازیکاری جلوگیری میکند و منجر
به ذخیره انرژی میشود ،گفت :در این تفاهمنامه شرکت شهرکهای صنعتی از
نظر سختافزاری و نرمافزاری از توان اتاق بازرگانی بهرهمند شده است.
حاجبی افزود :افراد کار آفرین و فعاالن اقتصادی بیشتر با اتاق بازرگانی در ارتباط
هستند و در تالش برای جذب این افراد در واحدهای تولیدی هستیم.
مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان اظهار کرد :اگر افرادی در
شهرکهای صنعتی جذب شوند در صورت داشــتن دفاتر و اسناد قانونی از ۱۳
سال مالیات ابرازی معاف میشوند.
وی افزود :شرکت شهرکهای صنعتی اولین خوشه کســب و کار را که خوشه
مصالح ساختمانی است در سال  ۸۹آغاز کرد و در سال  ۹۲به پایان برد و به بخش
خصوصی واگذار کرد.
حاجبی با بیان اینکه در خوشه طیور کنسرســیوم صادراتی تشکل شد ،افزود:
شرکت شــهرکهای صنعتی در تالش برای احداث خوشه توسعه فرش استان
است که باید با اتاق بازرگانی همکاریهای الزم انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی اســتان عنوان کرد :انتقال تکنولوژی
و فناوری اطالعــات و آموزشهای مدیریتی کارآفرینی جــزو برنامههای دیگر
این تفاهمنامه اســت که باید اتاق بازرگانی برای شــرکت شهرکهای صنعتی
نیازسنجی انجام دهد.
وی افزود :کلینیک ســیار برای ویزیت واحدهای تولیدی در بانه تشکیل شده
و در تالش برای تاســیس این کلینیکها در تمام  ۱۴شــهرک صنعتی استان
هستیم.
حاجبی گفت :امید است در آینده برای بررسی عملکرد این تفاهمنامه با حضور
اصحاب رسانه به صورت فصلی جلساتی تشکیل شود.

ایجاد زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی
بانه کلید خورد
فرماندار بانــه از آغاز عملیات احداث زیرســاختها در منطقه ویــژه اقتصادی این
شهرستان در  ۱۰روز آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم «محمد فالحی» با اشــاره به افتتاح طرحها و پروژههای مختلف
عمرانی و خدماتی در این شهرستان افزود :امســال بالغ بر  70پروژه به ارزش 113
میلیارد تومان در بانه افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
وی در مورد آغاز عملیات احداث زیرســاختها در منطقه ویژه اقتصادی بانه اظهار
کرد :پیمانکار این پروژه مشخص شده و این موفقیت نقش بسزایی در رونق و توسعه
اقتصادی شهر مرزی بانه و سایر شهرهای همجوار دارد.

 9هزار و  295کلونی زنبور عسل در سروآباد وجود دارد/عکس :همشهری -شکیب ناصری
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ایجاد زیرساختهای منطقه ویژه
اقتصادی بانه کلید خورد

1

جای خالی
« نهضت ترجمه»
اشعار کردی

میزبانی سنندج
از جشنواره ملی«اسب کرد»

شــاعر و
نویسنده
کردستانی گفت :به ایجاد نهضت
ترجمه اشــعار کردی بــه دیگر
زبانها از جمله فارسی ،انگلیسی،
ترکــی و عربی در کردســتان به
شدت نیاز داریم.
«کامبیز کریمی» گفت :ما در ابتدا
و آغاز یک بحران در حوزه شــعر
کردی هستیم که اگر به این مهم
توجه نشــود قطعا در کوتاهمدت
قابل جبران نخواهد بود.
وی عنوان کرد :یک ســال قبل از
تحولی که نیما یوشــیج در شعر
فارسی ایجاد کرد ،عبداهلل گوران
در شــعر کردی تحــول به وجود
آورد.وی با اشــاره به اینکه شعر
کردی به  3دوره تقسیم میشود،
بیان کرد....

رئیس هیات سوارکاری کردســتان از برگزاری نخستین
جشنواره ملی اسب ُکرد از  ۱۶تا  ۱۸شهریورماه امسال در
این استان خبر داد« .فیضاهلل پیری» با اشــاره به برگزاری نخستین جشنواره
ملی اسب کرد در کردستان گفت :این جشــنواره برای احیای نژاد اسب اصیل
کرد و معرفی آن به مردم از  ۱۶شهریورماه در استادیوم ۱۵هزارنفری  ۲۲گوالن
سنندج برگزار میشــود.وی عنوان کرد :مردم این استان نگرانیهایی در مورد
انقراض اسب کردی و همچنین کمتوجهی به این نژاد نسبت به دیگر نژادهای
موجود در کشورمان داشتند.
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داستان روستايي
كه دوباره
زنده شد

صفحه  2را
بخوانید

 |6فرهنگ

جذب کارآفرینان در واحدهای تولیدی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان گفت:
در تالش برای جذب افراد کارآفرین در واحدهای تولیدی
هستیم و این افراد در صورت داشتن دفاتر و اســناد قانونی از  ۱۳سال مالیات
ابرازی معاف میشوند.
«شاهو حاجبی» در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی سنندج
و شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت :دولت یازدهم تعامل خوبی با بخش
خصوصی داشته است.
همین صفحه
را بخوانید

منزل صدای کویر
ماندگار شد

2

کردستان

kurdistan@hamshahri.org
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جشنواره
جشنواره هفتم «دف نوای رحمت»
به ایستگاه آخر رسید
هفتمین جشــنواره دفنــوازی «دف نوای رحمــت» با معرفی
برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش فارس  ،هفتمین دوره جشــنواره دفنوازی «دف نوای
رحمت» ،امسال به مدت  3روز و به صورت بینالمللی و با حضور
هنرمندان دفنواز کردستان ،ایران و عراق در سنندج برگزار شد.
مراســم اختتامیه این جشــنواره با حضور مســئوالن استانی و
هنرمندان برگزار شــد و در آن برترینها معرفی شدند.در بخش
تکنوازی  13تا  19ســال دختران ،فرزانه معتمدپور از خراسان
رضوی شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه رتبه سوم این بخش به
پرنیان سلیمانی از اصفهان اهدا شد.همچنین در این بخش ،بهار
دهستانی از استان مرکزی به رتبه دوم دست یافت و جایزه رتبه
اول نیز به کیناز کیاالوندی از گلستان رسید.در بخش تکنوازی 13
تا  19سال پسران هم شاهو رستمی شایسته تقدیر شناخته شد.
سعید فرزانگان و دیاکو آرامنیا هر دو از سنندج و آرمان حسنزاده
از مریوان به ترتیب در این بخش رتبههای اول تا ســوم را کسب
کردند.در بخش تکنوازی دختران بزرگســال ،شادی غالمی از
کردستان رتبه سوم را بهدست آورد ،آرزوی شفاعت از البرز رتبه
دوم را از آن خود کرد و غزل میرزایی از خوزستان به رتبه اول این
بخش دست پیدا کرد.بر اساس رای هیات داوران ،پوریا رحمانی و
مختار زندسلیمی از کردستان و محمدرضا قلیپور از چهارمحال
و بختیاری به ترتیب حائز رتبههای اول تا ســوم بخش تکنوازی
بزرگساالن پسران شدند و امیر دلشاد هم از استان مرکزی شایسته
تقدیر شناخته شد.جایزه رتبه سوم گروهنوازی هفتمین جشنواره
دفنوازی «دف نوای رحمت» به گروه «دگ» از خوزســتان اهدا
شد ،گروه ژیار سنندج رتبه دوم این بخش را به خود اختصاص داد
و رتبه اول نیز به گروه کارین از کردستان رسید.
همچنین در این مراسم از گروه دفنوازی «دف نوای رحمت» حوزه
هنری کردستان ،گروه دفنوازی دهگالن و گروه اخوان سنندج به
دلیل اجرا در بخشهای جنبی جشنواره تقدیر شد.
کردستانیها بیشترین اثرگذاری را در موسیقی داشته اند

استاندار در این مراسم گفت :با نگاهی به تاریخ موسیقی ملی ایران
در مییابیم که مردم کردستان بیشــترین اثرگذاری را در این اثر
ملی داشته اند «.عبدالمحمد زاهدی» در آیین اختتامیه هفتمین
جشنواره سراســری دف اظهار کرد :باید سپاسگزار هنرمندانی
باشیم که پاســدار ســاز دف به عنوان میراث کهن این سرزمین
بودهاند و به راســتی دف ،نوای رحمت است.اســتاندار ادامه داد:
کردستان همواره مهد فرهنگ و هنر بوده است و رونمایی از طرح
ثبت ملی ســاختن و نواختن دف به عنوان اثر ملی این استان که
انجام شد کاری شایسته و در خور شان این منطقه است.

3288585

02123023914

کردستان در رتبه دوم رشد شاخصهای سوادآموزی کشور
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت :بعد از سیستان و بلوچستان ،استان کردستان بیشترین رشد سواد در کشور را
داشته است .به گزارش ایسنا «علی باقرزاده» از رشد  8/3درصدی شاخص سوادآموزی استان از سال  90تا  95خبر داد و گفت:
از سال  91تا سال  95میزان رشد شاخص سواد  85/2درصد بوده است که نسبت به قبل  14برابر رشد نشان میدهد.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه کردستان م خوانيم

چوب کاالی خارجی در چرخ بازار لوازم خانگی داخلی

همشهری از بازار لوازم خانگی دیواندره گزارش میدهد
هیوا محمدپور

دیواندره – خبرنگار

خارجی برایش تفاوتی دارد ،بیان میکند :چندان
به این موضوع توجه نکردهام .برخی لوازم آشپزخانه
آرم ندارنــد ،اما برخــی دیگر آرمهــای معروفی
دارنــد .کاالی ایرانی چندان عرضه نمیشــود که
چشمگیرباشد ،زیرا از میان دهها مغازه لوازم خانگی
تنها یک یا دو مغازه به صورت محدود کاالی ایرانی
برای عرضه دارند.

این روزها بازار لوازم خانگی دیواندره
بازار
داغ نیســت .زیرا بیشــتر دیواندره
ایها بــرای خرید به بانــه به دلیل
تنوع کاالهــای خارجی میرونــد .از طرفی تعداد
فرووشــگاههایی که لوازم ایرانی را عرضه کنند در
تبلیغات بیشتر کاالهای خارجی
این بازار کم اســت .این درحالی اســت که جنس
ایرانی سود بیشتری برای فروشندگان دارد ،اما به یک فروشــنده تلویزیونهای الایدی میگوید:
دلیل استقبال دیواندره ایها از کاالی خارجی کمتر وقتی در حاشــیه زمینهای فوتبال ،شــبکههای
عرضه میشود .فردی که به همراه خانواده در حال داخلی و خارجی همگی یک یــا چند برند خاص
خرید جهیزیه بــرای دخترش
را تبلیــغ میکننــد ،قطعا این
اســت ،میگوید :تمام وسایل
مارکها فروش بیشتری خواهند
خانه اعم از وســایل آشپزخانه
داشت .این شرکتهای خارجی
و لوازم صوتــی و تصویری را در ر ئیس اتحادیه لوازم خانگی قدرت تبلیغــات جهانی دارند
دیوانــدره خریــداری کردهام .شهرســتان دیوانــدره :و جنــس باکیفیت هــم تولید
جنسهــای متنوعــی را در در زمینــه تولیدات بلور و میکنند .به همین دلیل مورد
مغازهها دیدهام که مغازهداران بسیاری از تولیدات دیگر استقبال قرار میگیرند.
ادعا دارند جنس آنهــا بهتر از کاالی ایرانی دارای اعتبار «کاوه مــرادی» ادامه میدهد:
تمام جنسهای موجود در بازار است ،اما جنسهای درجه تعــدادی از نمایندگیهــای
است.
چندم آن شرکتها برای کاالهــای ایرانــی جوابگــوی
ادامه
قادری»
«محمدابراهیــم
مشــتریان بــرای گارانتیهــا
فروش به دیواندره میآید
میدهــد :از آنجــا کــه از نظر
نیســتند .مردم هم میگویند
فنی توانایی تشــخیص جنس
وقتی گارانتــی اهمیتی ندارد
مرغوبتر را نداریم سعی کردیم برندهای معروف را جنس خارجی بدون گارانتی تهیه میکنیم .برخی
تهیه کنیم؛ همان برندهایی که همه در چند سال از شرکتها هم هستند که در قبال  50هزار تومان
گذشته از آنها راضی بودهاند و معموال این برندها هم یک کاالی خارجی را یک سال گارانتی میکنند.
در داخل شهر بسیار فراوان است.
وی میافزاید :وجود بازار بانه هم بیتاثیر نیســت.
وی در پاســخ به اینکه آیا خریــد کاالی ایرانی یا معموال مردم از اجناسی که وارد بازار بانه و از آنجا

حمایت از تولید کاالهای ایرانی

یک فعال اقتصادی میگوید :کاالهای ایرانی برای رقابت با رقیبان خارجی نیاز به حمایت دارند .این حمایتها باید
توسط مردم با خرید کاالی ایرانی و نیز توسط دولت با حمایت از تولید صورت بگیرد .احساس بیکیفیتی البته با خود
بیکیفیتی متفاوت است .خریدار ایرانی خیلی اوقات تحت تاثیر تبلیغات منفی در مورد کیفیت تولید داخلی قرار
میگیرد و شاید هم هنوز قضاوت سالها پیش را در مورد کاالهای داخلی دارد.
«جلیل دارابی» ادامه میدهد :عالقه برای اظهار «باکالس بودن» را هم نمیتوان در ترغیب مردم برای خرید جنس
خارجی نادیده گرفت .ایران پیشرفتهای خوبی در زمینههای مختلف داشته ،اما همچنان خرید کاالی خارجی میان
خیلی از مردم مؤلفهای برای فخرفروشی به شمار میرود.
دارابی بیان میکند :فرهنگســازی ســادهترین ،ارزانترین و بهترین راه برای کمک به تولید داخلی اســت.
تولیدکنندگان اگر حمایت شوند ،همچنان که تالش کردهاند و در بسیاری از تولیدات مهم جلو افتادهاند ،در دیگر
تولیدات هم موفق خواهند شد.

تسهیالتی توسط تعدادی از بانکها برای خرید کاال به مشتریان داده میشود عکس:همشهری

پخش میشود استقبال میکنند .گاهی شرکتهای
ایرانی روی لوازم آشپزخانه مارکی نمیزنند و آنها را
در بازار بانه به فروش میرسانند .مسافران هم آنها را
با خیال اینکه کاالی خارجی هستند تهیه میکنند.
منظورم این است که یک بازار معروف هم در معرفی
اجناس تاثیرگذار است.
بانه و تنوع کاالها

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرســتان دیواندره
میگوید :در زمینــه تولیدات بلور و بســیاری از
تولیدات دیگر کاالی ایرانی دارای اعتبار است ،اما
جنسهای درجه چندم آن شرکتها برای فروش
به دیواندره میآید و همین موضوع سبب شده دید
خریداران نسبت به جنسهای ایرانی خراب شود و
نتوانند خود را برای خرید کاالی ایرانی قانع کنند.
«عــارف امامــی» ادامــه میدهــد :در نزدیکی
شــهر دیواندره مرز بانه قــرار دارد که جنسهای
تازهتولیدشده به آن وارد میشود .این تنوع کاالها
در بانه قدرت انتخاب زیادی به خریداران داده است.
از طرفی ،برخی مردم به دلیل چشموهمچشمیاز

خرید لوازم خانگی خارجی استقبال میکنند.
وی میافزاید :دلیل دیگری که مردم از خرید کاالی
خارجی استقبال میکنند برندســازی است .نام
برخی از کاالهای خارجی در ذهن مردم نقش بسته
است .تعدادی از مشــتریان بدون اینکه اطالعی از
مشخصات یک کاال داشته باشــند فقط به خاطر
معروف بودن آن کاال آن را میخرند.
امامی بیان میکند :کیفیــت و قیمت هم از دالیل
دیگر انتخــاب کاالهای خارجی اســت .طراحی
کاالهای خارجی معموال زیباتر اســت .این کاالها
حتی بستهبندیهای متفاوتی هم دارند.
برخی مردم هم از روی ظاهر کاال را میپســندند،
اما برخی از مشــتریان تمامی مشــخصات کاال را
میپرســند و حتی پیگیر گارانتی و استاندارد آن
هم هستند.
وی میافزاید :جنس ایرانی برای فروشندگان سود
بیشتری دارد ،زیرا آنها میتوانند به صورت چکی
هم از کارخانه خرید کنند و در صورت خرابی کاال
نیز میتوانند آن را به کارخانه پس بدهند .اما از آنجا
که کاالی ایرانی مورد استقبال همشهریان نیست،

تنها چند مغازه کاالی ایرانی را برای فروش عرضه
میکنند.
تبلیغات گسترده نیست

یک فعال اقتصادی میگوید :کم شدن قدرت خرید
و بررســی و تحلیل اقتصاد منطقه توسط چینیها
سبب شــده بازار لوازم خانگی در دست چینیها
بیفتد .آنها هر جنســی را با هر قیمتی که خریدار
مایل باشــد برای بازرگانان ایرانی میسازند .این
کاالها نیاز قشــر متوســط رو به پایین جامعه را
بهخوبی رفع میکند« .جلیل دارابی» ادامه میدهد:
تولیدکنندگان ایرانی باید طراحان اهل فن را برای
طراحی اجناس خود به خدمت بگیرند و تبلیغات
گســترده را در مکانهای پرمخاطب قرار دهند تا
بتوانند خریداران ایرانی را جذب کنند.
برای حمایت از خرید کاالی ایرانی تسهیالتی توسط
تعدادی از بانکها برای خرید کاال به مشتریان داده
میشود .اما متاســفانه بعضی از این خریدها فقط
دارای فاکتور جنس ایرانی هستند و در عمل جنس
خارجی تحویل گرفته میشود.

اخبار

شناسایی  ۵۰۰راس اسب کرد در ایران

دبیر هیات سوارکاری استان هم گفت :یکی از مباحثی
که در چند سال اخیر در مورد اسب اصیل کرد پیگیری
کردیم ساماندهی این نژاد است که این مهم از طریق
فدراسیون سوارکاری و سازمان جهاد کشاورزی استان
اجرایی شد.
«اقبال میهمی» تعداد اسب کرد شناساییشده موجود

دانشگاه
پذیرش ناکافی
دانشجویان بومی
در دانشگاه کردستان
معاون توسعه اقتصادی استاندار با اشاره به
اینکه پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه
کردســتان کم اســت خواســتار افزایش
سهمیه دانشجویان بومی استان در دانشگاه
کردستان شد.
به گزارش ایرنا «حســین فیروزی» افزود:
موضوع بومی گزینی به نفع اســتان نبوده
است و پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه
کردستان کم است.
وی اظهار کرد :باید توان دانشجویان نسبت
به استانهای دیگر سنجیده شود تا عادالنه
بتوانند در عرصه علمی رقابت کنند.
او جوانان اســتان را در عرصههای مختلف
پزشکی ،فنی و مهندسی سرآمد دانست و
گفت :وجود فارغ التحصیالن در کردستان
منشا خیرو برکت و ســازندگی برای کشور
است.وی افزود :بسیاری از جوانان استان با
فعالیت در بسیاری پروژههای جنوب کشور
نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کرده اند،
اما مردمان استان از کمترین درآمد سرانه
برخوردارند.
فیروزی بــا بیان اینکه حلقــه کارآفرینی
و اکوسیستم کســب و کار دانش بنیان در
اســتان جا نیفتاده و نخبههای جویای کار
مهاجرت میکنند ادامه داد 20:هزار نیروی
کار در عراق و شــمال اربیل مشغول بهکار
بودند اما به دلیل ناامنی به استان بازگشتهاند
بنابراین به آمار بیکاران اســتان اضافه شده
است.وی با اشــاره به نیروی انسانی خالق
و مبتکر اســتان گفت :نیروی خالق استان
معیار خوبی برای ما محسوب میشود و این
نیروی خالق و نوآور میتواند کمک شایانی
به توسعه کشور کند.وی اظهار کرد :از آنجا
که علم به ثروت تبدیل نشده است کاربردی
کردن علم و دانش بــا هدف تولید ثروت در
استان ضروری است.کردستان یک میلیون و
 600هزار نفر جمعیت دارد و از یک دانشگاه
دولتی روزانه در مرکز استان برخوردار است.

پيامك شما را درباره
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در کشــور را  ۵۰۰راس ذکر کرد و افزود :از این به بعد
اســبهای ُکردی که والدین آنها در تبارنامه اســب
ُکرد ثبت شده باشند در لیست اســب اصیل ُکرد قرار
میگیرند.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود
 ۱۵۰راس اسب اصیل ُکرد اعم از نر و ماده داریم ،بیان
کرد :اســبهای نژاد عرب در بخش ورزشی کاربردی
ندارند ،ولی اسب ُکرد برای مسابقات چوگان و استقامت
بینظیر هستند.
وی عنوان کرد :در ســال  ۹۲پیگیریهایی از ســوی
ادارهکل میراث فرهنگی اســتان در زمینه ثبت ملی
بازیهای بومی و محلی با اسب به عنوان میراث معنوی
انجام شد که در جشنواره ملی اســب ُکرد از لوح ثبت
ملی این میراث رونمایی میشود.
دبیر هیات ســوارکاری اســتان ادامه داد :پیشبینی
میشــود  ۳۰۰تا  ۳۵۰راس اسب در ســه رده در این
جشنواره شرکت کنند.

رئیس کمیته اجرایی جشــنواره ملی اسب ُکرد هم در
این نشســت گفت ۸۰ :درصد زیبایی اسب ُکرد زمانی
نمایان میشود که سوارکار بر آن سوار است.
عطایی عنوان کرد :بــه دنبال این هســتیم که برای
برگزاری جشنوارهها و مسابقات مربوط به اسب قوانین
مدونی ایجــاد کنیم تا این برنامهها بــه طور یکپارچه
برگزار شوند.
وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی اسب ُکرد در  2بخش
برگزار میشود ،افزود :بخشهای این جشنواره شامل
زیبایی اسب و شو سواره است.
وی بیان کرد :در بخش زیبایی ،اسبهای رده مادیان و
نریان به  8کالس از نظر سنی و همچنین در بخش شو
سواره به  5کالس تقسیم میشوند.
توسعه گردشگری و اشتغالزایی

فرماندار سنندج هم با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره
ملی اســب ُکرد از لحاظ فرهنگی حائز اهمیت است،
گفت :برگزاری اینگونه جشــنوارهها در ایجاد نشاط
اجتماعی ،توسعه گردشگری و اشتغالزایی موثر است.
«محمدابراهیم زارعی» افزود :برگزاری ساالنه جشنواره
اســب ُکرد فرصت خوبی برای برندسازی گردشگری،
ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است.
وی حمایت ارگانهای دولتــی و بخش خصوصی را از
این جشنواره ضروری دانســت و اظهار کرد :برگزاری
چنین جشــنوارههایی میتواند در معرفی کردستان
و پتانســیلهای فرهنگی ،گردشــگری و ورزشی این
استان به مردم کشور تاثیر بســزایی داشته باشد و به
احیای صنعت اسب و صنایع وابسته به آن و در نتیجه
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منجر شود.

و سوم کشوری را داشتیم ،اما در دو سال گذشته 99/9
درصد زایمانها در استان توسط افراد دورهدیده انجام
شده است.
وی گفــت :اســتان در  2ســال گذشــته در بخش
مراقبتهای پیش از بارداری ،نســبت بــه میانگین
کشوری ،در ســطح پایینتری قرار داشت که این آمار
را با تالش و برنامهریزی در قالب طرح ســامت ارتقا
دادیم.
بیدارپور افزود :در استان یکهزار و  255مادر باردار و
شیرده بیبضاعت را با کمک نهادها و ارگانهای مختلف
تحت پوشش قرار دادیم و ماهانه  250هزار تومان سبد
غذایی به این افراد تعلق میگیرد.
وی اظهار کرد :در سال  90حدود  41درصد از زایمانها

به صورت سزارین انجام میشد و از 2سال قبل زایمان
فیزیولوژی را در استان شــروع کردیم و اکنون میزان
زایمان سزارین به  37/5درصد رسیده است.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کردستان با
توجه به شــرایط صعبالعبور بودن اســتان گفت :در
سال گذشــته در  125مورد جان مادران باردار نجات
داده شده و اکنون شــرایطی به وجود آمده که تعداد
مرگ مادران باردار از  10تا  16مورد در سال به  2تا 3
مورد کاهش یافته است .امیدواریم بتوانیم این روند را
همچنان کاهش دهیم.
وی عنوان کرد :در کاهش عوارض بارداری برای مادران
باردار قرار بر این است که  11هزار مادر را تحت مراقبت
قرار دهیم.

کردستان
3288585

نقش محوری شوراها در رفع مشکالت مردم

مدیر کل امور شهری و شوراها در گفت و گو با همشهری عملکرد  4دوره شوراهای استان را ارزیابی میکند
محمدتوفیق مشیرپناهی

حسنهایی است؟

سنندج-خبرنگار

شــوراي اســامي شــهر نقــش
شورا
سياستگذاری و نظارتي در مديريت
شهري دارد و موفقيت در انجام اين
نقش مستلزم برخورداري از اختيارات و ابزارهاي
ويژه است .از اين منظر شــناخت و تحليل جايگاه
شــوراها در فرايند تصميمگيري تــا اجرا تحليل
میشــود و مد نظر قــرار میگيــرد .گفتوگوی
همشهری را با «جمشید اســدی» مدیرکل امور
شهری و شــوراهای اســتانداری درباره جایگاه،
عملکرد و مسئوليت شوراها میخوانید.
نقش شوراهای اسالمی در شهرها و
روستاهای استان را چگونه ارزیابی میکنید؟

شوراهای اسالمی به عنوان
حلقه واسط و ارتباطی بین
دولت و ملت وظیفهای بس
سنگین و تأثیرگذار دارند
و در احصا و دستهبندی و
اولویتبخشی به نیازها و
خواستههای مردم و بیان
آنها از طریق مجاری قانونی نقشآفرین هســتند.
شوراها که در ادبیات سیاسی با عنوان «پارلمانهای
محلی» از آنها یاد میشــود با تصویب برنامههای
جامع در توسعه رفاه شــهروندان و روستانشینان
موثر هستند .با توجه به رو به رشد بودن خواستهها و
نیازهای جامعه ،اقدامات شوراها نیز باید متناسب با
آن رشد پیدا کند که در بعضی از شهرها و روستاها
این مهم اتفاق افتاده ،اما همهگیر نشده است.
شهرداری ،شــهروندان و شوراها در
ارتباط با هم و مکمل همدیگر هستند .جایگاه
مردم در روند فعالیت و طرحهای شــورایی و
اجرایی شهرداریها در کجا قرار دارد؟

مردم در جاهایی که پیگیر مســائل هســتند و از
شوراهای منتخب خود خواستههایشان را مطالبه
میکنند ،در درجه اول اهمیت قرار دارند .به عقیده
من مردم در جایگاه رفیع و اول قرار دارند و حق هم
همین است.

اکنون با پشت ســر گذاشتن چهار
دوره از حیات شورا ،این نهاد مردمی دارای چه

شــوراها به درجهای از بلوغ رســیدهاند که به نظر
میرسد باید بتوانند در رفع مشکالت و مسائل کالن
جامعه گامهای موثری بردارند و امیدوارم این مسئله
با عملکرد خوب شوراها به تحقق برسد.

در اصل  103قانون اساسی به مدیریت
امور محلی اشــاره شده اســت .آیا شوراها
توانستهاند خود مدیریت یکپارچه را راهبردی
کنند؟

منظور از مدیریت محلی تصدیگری نیست ،بلکه
منظور متولی بودن است و با ذکر مواردی میتوان
ادعا کرد کــه این اصل قانون اساســی تا حدودی
محقق شده اســت .از جمله این موارد میتوان به
تصویب بودجه برای اجرای طرحهای عمران شهری
از طریق شهرداریها ،تصویب و وضع عوارض محلی
و نامگــذاری معابر (از طریق شــورای نامگذاری)
اشاره کرد.
اکنون شوراهای استان چند نفرند و
چه دستاوردهایی داشتهاند؟

در حال حاضر  29شورای اسالمی شهر با  163نفر
عضو 10 ،شورای شهرســتان و  31شورای بخش
در استان فعال هستند و در راس آنها نیز شورای
اسالمی اســتان وجود دارد که با توجه به عضویت
رئیس شورای استان در شــوراهای برنامهریزی و
اداری استان و داشــتن حق رای میتوان ادعا کرد
که نظر شــوراهای مختلــف در عالیترین مراجع
تصمیمگیری استان اعمال و بیان میشود.
شوراهای استان برای رونق اقتصاد
شهری چه گامهایی برداشتهاند؟ آیا میتوانند
با پیشنها ِد برنامهها و طرحهای مناسب سطح
درآمد مردم را افزایش دهند؟

شــوراهای اســامی بــا تشــکیل کارگروههای
ســرمایهگذاری و ایجــاد فضایــی بــرای جذب
ســرمایهگذار بخش خصوصی ،بــه منظور اجرای
بستههای ســرمایهگذاری برای شــهرداریها و
دهیاریها ،میتوانند در رونق اقتصادی جامعه و نیز
ایجاد منابع درآمدی جدید پایدار برای شهرداری
و دهیاریها موثر باشــند که خود کمک بزرگی به
توسعه و رونق اقتصادی است.
نقش آمــوزش را در رونــد فعالیت
شــوراها چگونه میبینید و حوزه امور شهری

شورا نقش تاثیرگذاری در حل مشکالت مردم دارد و مردم نیز باید مشکالت خود را بیان کنند عکس:همشهری

و شــوراهای اســتانداری در این زمینه چه
برنامههایی داشته است؟

آموزش در هر حــال و در روند کار شــوراها نقش
تعیینکننــده و تأثیرگذاری دارد .امور شــهری
اســتانداری هم در همین زمینه برنامههایی اجرا
کرده و نیز در دست اجرا دارد.
در عصر کنونی که همگان بــه دریایی از اطالعات
از طریق فضای مجازی و اینترنت و ســایر وسایل
ارتباطی دسترسی دارند و با توجه به میزان دانش
و سطح سواد اعضای شــوراهای اسالمی میتوان
گفت که اعضای شوراها به خوبی از حدود وظایف
و اختیارات خود آگاهی دارند و دورههای آموزشی
صرفا برای یادآوری است.
برای دســت یافتن بــه مدیریت
یکپارچه مشــکالتی پیش روی شوراها - در
تصویب قوانین جدید  -وجود دارد .نظر شما در
این زمینه چیست؟

شاعر و نویســنده کردســتانی گفت :به ایجاد نهضت
ترجمه اشــعار کردی به دیگر زبانها از جمله فارسی،
انگلیســی ،ترکی و عربی در کردســتان به شدت نیاز
داریم.
به گزارش مهر «کامبیز کریمی» گفــت :ما در ابتدا و
آغاز یک بحران در حوزه شعر کردی هستیم که اگر به
این مهم توجه نشــود قطعا در کوتاهمدت قابل جبران
نخواهد بود.
وی عنوان کرد :یک سال قبل از تحولی که نیما یوشیج
در شعر فارسی ایجاد کرد ،عبداهلل گوران در شعر کردی
تحول به وجود آورد.
وی با اشــاره به اینکه شــعر کردی به  3دوره تقسیم
میشــود ،بیان کرد :نمایندگان دوره دوم شــاعران
نامداری همچون شیرکو بیکهس و عبداهلل پهشیو بودند
و دوره سوم هم از  ۲۵ســال قبل آغاز شده که تاکنون
نتوانستهایم در سطح منطقه و دنیا شاعران این دوره را
مطرح کنیم.
این شــاعر و نویسنده کردســتانی ادامه داد :در حوزه

ادبیات فارسی ،وقتی از شــعر کردی سخنی به میان
میآید ،به مجموعه شعرای نسل دوم اشاره میشود.
کریمی با اشــاره بــه اینکــه غفلت بزرگی نســبت
بــه ادبیات کــردی در ایــران شــده اســت ،اظهار
داشــت :شــعر و ادبیات کــردی همــواره چند گام
از ادبیات عربــی و حتی فارســی جلوتر اســت ولی
تاکنون توجــه چندانی به آن در کشــورمان نشــده
است.
وی با بیان اینکه اشعار کردی شاعر معاصر کردستانی،
جالل ملکشاه ،یک جریان است ،بیان کرد :از آنجا که
شعرهای ملکشاه و لطیف هلمت از یک سبک پیروی
میکند ،میتوان گفت که اشــعار جالل ملکشــاه به
مراتب از اشــعار لطیف هلمت و حتی عبداهلل پهشیو
هم قدرتمندتر است.وی عنوان کرد :ما به یک نهضت
ترجمه در کردستان به شدت احتیاج داریم؛ نهضتی که
شعر معاصر کردســتان ایران را به زبانهای انگلیسی،
فارسی ،ترکی و عربی ترجمه کند.
این شاعر و نویسنده کردســتانی به یکی از شعرهای

شوراها چه نقشی در فرهنگ و اخالق
شهروندی میتوانند داشته باشند و شوراهای
استان در این زمینه چه برنامههایی داشتهاند؟

رفتار و کردار و مصوبات شوراها به ویژه رفتار و گفتار
اعضای شوراها برای عده زیادی از شهروندان الگو
بوده و مورد توجه است.
لذا اعضای شوراها باید بسیار مراقب رفتار و کردار
و گفتار خود باشند.

نقش شوراها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار

خود که در نروژ به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده
است اشاره کرد و گفت :بعد از انتشار این شعر در یکی
از نشریات این کشــور ،دو مطلب در مورد آن منتشر
شده بود.
کریمی ادامه داد :نهضت ترجمه باید توسط نویسندگان
و مترجمان ما آغاز شود .اگر این مهم اتفاق نیفتد ،نحله
شعری ایجاد میشود که با ســنت و سبک شعر ایران
متفاوت خواهد بود و جنس آن با ساحت فرهنگی و نوع
دیالوگ ایرانی هماهنگ نخواهد بود.
وی بیان کرد :بیشک ما شاعران ُکرد نمیتوانیم شعر
فارسی بســراییم .اگر هم این کار را بکنیم شاعر درجه
 ۱۵و  ۱۶فارسی خواهیم بود و قطعا هیچگاه در سرودن
غزل فارسی به محمدعلی بهمنی نخواهیم رسید.
وی یادآور شد :باید شــعرای ُکرد در حدی که جایگاه
اصلی آنهاست در فضای ادبیات ایران مطرح شوند و این
مهم نیز باید از سوی مسئوالن ذیربط انجام شود و در
راستای تسهیل فضای چاپ آثار آنان تالش مضاعفی
صورت گیرد.

پایان رقابتهای جایزه بزرگ دوچرخه سواری در مریوان
رقابتهای جایزه بزرگ دوچرخه سواری جوانان و بزرگساالن کشور ،با معرفی نفرات
برتر در شهرســتان مریوان به پایان رســید .به گزارش ایرنا ،این رقابتها با حضور
دوچرخه ســواران المپیکی و آسیایی و همچنین ورزشــکاران مطرح در این رشته
برگزار شد و  65رکابزن در  2رده سنی در مسافتهای مختلف به رقابت پرداختند.این
رقابتها در رده سنی جوانان در مسافت  40کیلومتر و در بخش بزرگساالن در مسافت
 72کیلومتر با مسیرهای از قبل تعیین شده برگزار شد .در پایان ،در رده سنی جوانان،
علی اصغر موسی زاده از آذربایجان شــرقی ،پوریا شهسواری از تهران و بهنام آبیار از

ِ
درســت قوانین فعلی به
به نظر من اجرای دقیق و
اندازهای بر زندگی مردم تاثیر مثبت دارد که بیان
کردن نقص قانون فاقد وجاهت و توجیه است .قانون
شوراها به حدی گسترده و وسیع دیده میشود که
چنانچه قصد خدمت و انجام وظیفه قانونی باشد،
هیچ کم و کاستیای وجود نخواهد داشت؛ چنانکه
در بعضی از شهرها و روستاها نمونههای موفقی در
این زمینه به چشم میخورد که اجازه دهید از ذکر
نام آنها خودداری کنم.

«جمشید اسدی» مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری میگوید :شوراها در توسعه پایدار شهری در رتبه اول
تاثیرگذاری قرار دارند و این تاثیرگذاری بستگی به میزان باور اعضای شوراها به مفاهیم توسعه دارد .چون مصوبات
شوراها بر تمامی آحاد مدیریت شهری تأثیر میگذارد ،اما شــهرداریها به عنوان مجری تنها در بخشی از مسائل
تأثیرگذارند و بخشی از نظرها و تصمیمات شورا را عملی میکنند .لذا باید شوراها خود را شورای «شهر» بدانند و نه
شورای «شهرداری» تا موثرتر واقع شوند.

جای خالی« نهضت ترجمه» اشعار کردی

خدمات رایگان بهداشتی برای زنان کردستان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت:
یکی از برنامههای دانشــگاه این است که غربالگری
سرطان سینه و سرطان دهانه رحم را بهصورت رایگان
انجام دهیم.
به گزارش تسنیم «فرزام بیدارپور» در نشست تخصصی
امور بانوان و خانواده که در ســالن دولت اســتانداری
کردستان برگزار شد ،اظهار داشت :سالمت زنان یکی
از وظایف عمده دانشگاه علوم پزشکی کردستان است
و امیدواریم در این زمینه بیشتر گام برداریم و بتوانیم
سالمت جسم ،روح و روان زنان را ارتقا دهیم.
وی گفت :در  25سال گذشته زایمان در استان توسط
ماماهای دورهندیده و در شرایط نامناسب انجام میشد
و در آن زمان از لحاظ نامناسب بودن زایمان رتبه دوم

شناگر سنندجی بر سکوی نخست رقابتهای قهرمانی آبهای جام خزر
فرشید صادقی ،شناگر سنندجی ،در پایان مسابقات شنای آبهای جام خزر توانست نشان طالی رده
سنی  ۳۵تا  ۳۹سال را کسب کند .به گزارش مهر ،تیم استان با  8شناگر ردههای سنی مختلف در این
رقابتها شرکت کرد و با یک نشان طال به کار خود پایان داد.

این سو و آن سوی استان

میزبانی سنندج از جشنواره ملی«اسب کرد»
رئیس هیات سوارکاری کردستان از برگزاری نخستین
جشنواره ملی اسب ُکرد از  ۱۶تا  ۱۸شهریورماه امسال
در این استان خبر داد.
به گزارش مهر «فیضاهلل پیری» با اشــاره به برگزاری
نخستین جشنواره ملی اسب کرد در کردستان گفت:
این جشنواره برای احیای نژاد اسب اصیل کرد و معرفی
آن به مردم از  ۱۶شهریورماه در استادیوم ۱۵هزارنفری
 ۲۲گوالن سنندج برگزار میشود.وی عنوان کرد :مردم
این استان نگرانیهایی در مورد انقراض اسب کردی و
همچنین کمتوجهی به این نژاد نسبت به دیگر نژادهای
موجود در کشورمان داشتند .به همین دلیل در راستای
اهمیت قائل شدن و توجه هرچه بیشتر به این نژاد اقدام
به برگزاری این جشنواره کردهایم.
وی ایجاد فضای شادی و نشــاط در جامعه را از دیگر
اهداف برگزاری این جشــنواره خوانــد و اظهار کرد:
بیشک برگزاری این جشنواره منجر به احیای سنت
سوارکاری و همچنین توسعه گردشگری خواهد شد.
رئیس هیات سوارکاری کردســتان بیان کرد :تمامی
شــرایط برگزاری این جشــنواره بر اســاس موافقت
فدراسیون سوارکاری و وزارت ورزش و جوانان تعیین
شده است.

02123023914

زنجان به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .در بخش بزرگساالن،
سعید صفرزاده از آذربایجان شرقی عنوان نخست را کســب کرد ،حسین ناطقی از
اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و مهدی ســهرابی از زنجان صاحب مقام سوم این
رقابتها شد .همچنین در رده ســنی جوانان به  15ورزشکار و در بخش بزرگساالن
به رکابزنان اول تا بیســتم جوایز نقدی اهدا شــد .رقابتهای جایزه بزرگ دوچرخه
سواری جوانان و بزرگساالن کشور به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و مریوان،
فرمانداری ،شهرداری و شورای اسالمی این شهرستان برگزار شد.
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خبر
فصل برداشت عسل در سروآباد
مدیر جهاد کشاورزی سروآباد با اشــاره به آغاز برداشت عسل در
این شهرســتان گفت :پیش بینی میشود امســال  60تُن عسل
برداشت شود.
«مجید قاسمی نژاد» در گفت و گو با ایرنا افزود :براساس آخرین
آمارگیری انجام شده در پایان سال  95توسط کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزی سروآباد تعداد  9هزار و  295کلونی زنبور عسل
در این شهرستان وجود دارد.وی ادامه داد :در سروآباد تعداد 297
نفر به شغل زنبورداری میپردازند که ساالنه درآمد آنها از فروش
عسل  50میلیارد و  400میلیون ریال برآورد شده است.مدیر جهاد
کشاورزی سروآباد اضافه کرد :متوسط برداشت عسل در هر کلونی
 6کیلو و  500گرم برآورد شده است و پیشبینی میشود امسال 60
تن عسل خالص و با کیفیت در این شهرستان تولید و برداشت شود.
وی سروآباد را منطقهای مناســب برای تولید عسلهای خالص و
باکیفیت دانست و گفت :باتوجه به کوهستانی بودن این شهرستان،
شرایط مناسب آب و هوایی ،وجود مراتع و دشتهای حاصلخیز و
همچنین امکان قشالق و ییالق کردن زنبورداران زمینه مناسبی
برای توســعه زنبورداری در شهرستان سروآباد فراهم شده است.
وی به اقدامات سازمان جهاد کشــاورزی اشاره کرد و گفت :برای
توسعه زنبورداری و برداشت عسل باکیفیت در شهرستان سروآباد
کارشناسان این ســازمان اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی
برای زنبورداران کرده و کلونیهای زنبور عســل را از طریق بیمه
محصوالت کشاورزی بیمه کرده اند.
قاسمی نژاد ادامه داد :صدور برگه کوچ و دفترچههای زنبورداری
برای بهره برداران عسل ،اعطای تسهیالت به متقاضیان زنبورداری
و برگزاری کالسهای ویژه پرورش ملکه زنبور عسل از مهمترین
اقدامات سازمان جهاد کشاورزی سروآباد برای توسعه زنبورداری
در این شهرستان است.وی از عرضه عسلهای خالص و باکیفیت
در ظروف مخصوص خبر داد و گفت :باتوجه به افزایش عسلهای
ناخالص و بی کیفیت در بازار و کمبود عرضه عسلهای خالص و
باکیفیت ،با همکاری و مشارکت تشکلهای زنبورداری عسلهای
خالص و باکیفیت در ظروف مخصوص و با برند مشــخص به بازار
عرضه میشود.

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 :
پست الكترونيكkurdistan@hamshahri.org :

اشتغال زنان قروهای با همت بانوی کارآفرین

چاپ :جامجم(همدان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

صدای همشهری
021-88932308

«مهوش زارعی زاده» بانوی کارآفرین ،مرکزی را با هدف اشتغال پایدار و مهارت آموزی زنان قروهای راهاندازی کرده است
روح اهلل زرین

قروه -خبرنگار

برخی زنــان نه تنهــا قادرند امور
کارآفرینی خانــه را مدیریت کننــد ،بلکه از
تواناییهــای خود در امــور دیگر
هم اســتفاده میکنند .این در حالی اســت که
تجربه نشــان داده زنان عالوه بــر محیط خانه
میتوانند در جامعه نیز بســیار موفق باشــند.
«مهوش زارعیزاده» بانوی ۳۸ســاله قروهای با
راهاندازی یک مجموعه فنی و حرفهای و هنری
برای زنان توانسته تعدادی از بانوان این شهر را با
تواناییهای درونی خودشان آگاه کند .در ادامه
گفتوگوی همشهری را با وی میخوانید.
از فعالیتهای خود بگویید.

از ســال  ۸۹به مدت  ۲ســال در کنار تحصیل،
مســئول امور آموزش فرهنگی دانشگاه علمی
کاربردی بودم که بخشی از مخارج زندگیام از این
طریق تامین میشد .همچنین از سال گذشته یک
آموزشگاه فنی ،حرفهای و هنری راهاندازی کردم
که در آن رشــتههایی مانند طراحی سیاهقلم،
برجستهکاری روی سفال ،نقاشی روی شیشههای
تزیینی (ویترای) ،نقاشــی با لعاب روی کاشی،
نقاشی کاشی ،ســرامیک و تزیین آن به صورت
دستی با رنگهای ترکیبی ،نقاشی روی سفال و
حجاری سنگ را آموزش میدهم.
چگونه به فکر اشــتغالزایی برای
بانوان افتادید؟

بهعنوان یک بانــوی کارآفرین ،بــدون در نظر
گرفتن محدودیتهای موجود جامعه برای زنان
قروهای ،کالسهای مهارتآموزی را ایجاد کردم
که با استقبال چشــمگیری مواجه شد .در حال
حاضر در طول هفته بــرای هر کارآموز  ۳کالس

شرایط کارآفرینی برای کارآموزان
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«مهوش زارعیزاده» که یک مجموعه فنی ،حرفهای و هنری برای زنان دارد میگوید :هر کارآموزی که از طرف
کمیته امداد به این مرکز معرفی میشود ،پس از اتمام دوره مهارتآموزی و کسب گواهینامه فنی و حرفهای از
طریق این نهاد میتواند تسهیالت بانکی با شرایط خاص تا سقف ۱۵میلیون تومان برای اشتغالزایی دریافت
کند .همچنین شرایط دریافت تسهیالت بانکی برای کارآموزان عادی بنا به تعداد ضامن نامحدود است و اعتبار
آن از طریق معرفی به صندوق توسعه کارآفرینی تامین میشود.

بــه

روزهــاي

تعطيــل]

بازگشایی بازار سیف

میخواهم از مسئوالن فرمانداری به دلیل تالششــان برای بازگشایی بازارچه
سیف که در حقیقت بازگشایی معیشت مردم منطقه و جمع زیادی از کولبران
است تشکر کنم و بگویم هر خدمتی هرچند کوچک از چشم مردم پنهان نیست.
خواهشم از مسئوالن این است که بیشتر به مردم مرزنشین برسند.
سیفاللهی-بانه

پیگیری یک طرح

طی دو سه سال اخیر خیابانهای منتهی به میدان انقالب و هسته مرکزی شهر
ازسوی شهرداری به عنوان پیادهراه معرفی شد ،اما این کار اجرایی نشد .مسئوالن
محترم غروبها سری به این خیابانها بزنند تا ببینند که مردم از وسط خیابان
عبور میکنند و سوارهروها تا چه اندازه مشکل تردد دارند.
خواهشمند است موضوع را از طریق این رسانه طرح کنید تا مسئوالن ذیربط
رسیدگی کنند.

کارآموزان در ایــن مجموعه چه
تواناییهایی را میتوانند کسب کنند؟

با توجــه به آموزش چند رشــته
تخصصی ،چه مشکالتی در این زمینه پیش

تــا
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یــا
اســتثناي

08733288585
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سهساعته در نظر گرفته شده است که تعداد آنان
به  ۱۱نفر رسیده است و  ۳مربی هم آموزشهای
الزم را در رشــتههای مختلف ارائــه میدهند.
هزینه مهارتآموزی بر حســب نوع رشته از ۵۰
تا  ۷۵۰هزار تومان متغیر است .البته این رقم با
نظارت سازمان فنی و حرفهای شهرستان تعیین
شده اســت .همچنین هر کارآموز پس از دوره
مهارتآموزی و کسب موفقیت در آزمون ورودی
میتواند از این سازمان در استان گواهی مهارت
کسب کند.
با توجه به توان جســمی و فکری در یادگیری و
حرفهآموزی ،زنان خانهدار و دختران کارآموز در
این مرکز میتوانند در رشــتههای فنی و هنری
که برای اولین بار در قروه آموزش داده میشود،
مهارتهای الزم را از طریــق مربیان خاص هر
رشــته فرا بگیرند و بنا به بازار فروش و سفارش
مشتری درآمد متغیری در طول ماه داشته باشند
که میتواند بخشــی از نیازهای اقتصادی آنها را
برطرف کند.
همچنین در اوایل مردادماه ســال جاری برای
اولین بار نمایشــگاه دســتاوردهای مربیان این
آموزشگاه ،که شامل برجستهکاری روی سفال،
طراحی کاشــی ،نقاشی روی شیشــه ،کتیبه با
رنگ روغن ،تابلوبرجسته با جنس چوب فشرده
(دکوپاژ) بود به نمایش عموم گذاشــته شد .این
نمایشگاه مورد توجه شــهروندان قروهای قرار
گرفت ،چرا که این آثار ترکیب فن و هنر اســت
و چندین ســفارش کار نیز در ایــن زمینه داده
شد.

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

مقصودی ،از کسبه محل-سنندج

مهوش زارعیزاده در حال گفتو گو با خبرنگار همشهری

رویتان وجود دارد؟

برخی از رشتهها مانند برجستهکاری روی سفال
مختص شهرهایی مانند یاسوج ،ساری ،اسدآباد
و همدان است و آموزش ترکیببندی رنگهای
آن برای هــر هنرجو در همــدان نیازمند صرف
هزینه ۷۰۰هزار تومانی تا ۴ونیم میلیون تومانی
اســت که برای بیشــتر کارآموزان پرداخت آن
امکانپذیر نیست .من برای کاهش این هزینهها
از ظرفیتهای مربیان باتجربه استان بهره بردم
و زنان خانهدار قروهای در حــال آموزش در این
زمینه هستند .البته مشاور امور زنان فرمانداری
هم حمایتهای فراوانی در این زمینه داشــته
است.
من در روستای شــهابالدین بخش چهاردولی
در  ۴۰کیلومتری قروه زندگی میکنم و ماهانه
حــدود ۶۰۰هزار تومــان به صورت شــخصی
هزینه میکنم تا بتوانــم به اهدافم برای تحقق و
پیشرفت زنان برسم .این در حالی است که بیش
از ۵۰۰هزار تومان آن صرف پرداخت اجاره این
مرکز میشود.

جمعآوری زبالهها

چه اهدافی را بــا را هاندازی این
مرکز دنبال میکنید و انتظارتان از مسئوالن
چیست؟

این مرکز با هدف ایجاد اشتغال پایدار ،کارآفرینی
در محیط خانه و ترویج هنرهای تجسمی برای
زنان و دختران قروهای احداث شده است .جامعه
در حال رشد امروزی نیازمند آشنایی با فرهنگ
و هنر ایرانی-اســامی در چنین شهری است و
در این زمینه قرار اســت عالوه بر بانوان شهری
به زنان روســتایی نیز مهارتهای حرفهآموزی
را نیز آموزش دهم .همچنیــن نهادهایی مانند
فرمانداری ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سازمان
فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی(ره)
بهعنوان دستگاههای متولی و مردمی از حامیان
این مرکز بودهاند.
برای توسعه این مرکز چه شرایطی
الزم است؟

زنان
برای توســعه این مرکز و مهارتآموزی به ِ
بیشتر نیازمند اجاره یک مرکز بزرگتر با اعتبار
۲۰میلیون تومانی هستیم .همچنین این مرکز

برای ارتقای ســایر رشــتههای فنــی ،هنری و
تجسمی نیازمند ۱۵میلیون تومان است .چون
بیشتر محصوالت تولیدشده این مرکز برای پخته
شدن نیازمند کوره اســت این کمبود را با اجاره
کوره به مبلغ ساعتی ۱۵۰هزار تومان در همدان
تامین میکنیم که مقرونبهصرفه نیست .خرید
تجهیزات کوره نیازمند اعتبار ۱۸میلیون تومان
است.
همچنین کارآموزانی که در رشتههای مختلف
این مرکز دورههای مهارتآموزی را میگذرانند
برای ورود به بخش تولید نیازمند خرید ابزار کار
با قیمت  ۷۰تا ۱۵۰هزار تومان هســتند و بنا به
توانایی در تولید و فروش محصوالت میتوانند به
درآمدزایی برسند که این رویه با بازاریابی و حضور
در نمایشگاههای سایر شهرها امکانپذیر خواهد
بود .همچنین با حمایت سازمان صنایع و معادن
و با در اختیار قرار گرفتن سنگهای معادن قروه
میتوانیم مصنوعات ســنگی متنوعی بر اساس
نیاز بازار تولید کنیم ،چرا که مربیان باتجربهای
در قروه وجود دارند.

زبالههای مردم در محله «کولهســاره» مدتهاســت که جمعآوری نمیشود.
نیروهای شهرداری به علت بافت فرسوده این محله قدیمی و عدم امکان تردد
خودروی حمل زباله در آن ،با همان روش سنتی و با فرغون اقدام به جمعآوری
زباله میکنند .اما در همین روش هم زبالهها دیر جمعآوری میشــوند و گاهی
تا  24ساعت جلوی در خانهها میمانند و ســبب آلودگی میشوند .شهرداری
محترم لطفا اقدام کند.
سروری-کامیاران

برنامههای فرهنگی کمهزینه

شهرداری دیواندره در پارک ملت و در شبهای تابستان اقدام به برگزاری ُجنگی
کرده بود که در هر شب اجرا حدود یکهزار تا 3هزار نفر رادور هم جمع میکرد.
برگزاری این ُجنگها هزینه زیادی نداشت ،ولی خروجی خوبی داشت .ضمن
تشکر از شهرداری درخواست افزایش این برنامههای فرهنگی را داریم.
مینایی-دیواندره

پل عابر پیاده

کمتر کسی از روی پل عابر پیاده میدان آزادی عبور میکند ،زیرا پلههای برقی
ورودی و خروجی دائما خاموش است و برای افراد مسن از این همه پله باال رفتن
مشکل است .آنها ترجیح میدهند از عرض خیابان عبور کنند .لطفا مسئوالن
مربوطه در این زمینه اقدا م کنند.
رضایینژاد-سنندج

گوناگون
افزایش  1/5درصدی ازدواج در استان

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال کردستان گفت :در سال گذشته  17هزار
و  12مورد ازدواج در کردستان روی داده که این میزان نسبت به سال گذشته 1/5
درصد افزایش داشته اســت .به گزارش آفتاب دل« ،سیدمحمدصادق سجادی»
ادامه داد :بانه با  25سال جوانترین و بیجار با  27سال مسنترین دامادها را دارد.
به گفته وی ،جوانترین عروسهای استان نیز با  21سال در سروآباد و مسنترین
آنها نیز با  23سال در سنندج زندگی میکنند.
معاون اســناد هویتی اداره کل ثبت احوال کردســتان افزود :در ســال گذشته
 10/6مورد ازدواج در هر یکهزار نفر به ثبت رســیده اســت که نرخ خام ازدواج
شهرستانهای قروه با  15مورد و دیواندره با  13مورد بیشترین و شهرستانهای
سنندج با  8/5مورد و دهگان با  8/8مورد کمترین است.
وی با اشاره به اینکه در این مدت در بین مردان  3مورد ازدواج زیر  15سال و 165
مورد ازدواج  15تا  19سال ثبت شده اســت ،افزود :این آمار در بین زنان  4مورد
ازدواج کمتر از  10سال و  532مورد ازدواج  10تا  14سال بوده است.

نمایی از موزه نگل در روستای نگل
مریوان
عکس :همشهری

واحدهای صنفی دیواندره
زیر ذرهبین بهداشت
نماینده اداره استاندارد در شهرســتان دیواندره در گفتوگو با تسنیم با اشاره به
بازدید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان از واحدهای صنفی و تولیدی
در راستای حمایت از حقوق و سالمت شــهروندان اظهار داشت :در بازرسیهای
اخیر  15کیســه «آرد تافتون یا لواش» در ســنگکپزی دیواندره کشف و ضبط
شد .وی گفت :این بازرســی بهمنظور کنترل وضعیت کیفی آرد و نان ،استاندارد
بودن نوع نمک مصرفی ،رعایت نکات بهداشتی ،گرانفروشی و کمفروشی انجام شد.
سیروس کاکی اظهار داشــت :باید این نانواییها از آرد سنگک استفاده کنند و در
پختهای خود فقط بهخاطر سفیدی رنگ نان از آرد لواش و تافتون استفاده نکنند.
کاکی افزود :در بازرسیهای انجام شــده از تمام خبازیهای شهرستان ،مواردی
همچون اســتاندارد بودن محصول ،تطابق نوع آرد مصرفــی با محصول تولیدی،
رعایت زمان قرنطینه ،مرغوبیت و استاندارد بودن نوع نمک مصرفی به متصدیان
تذکر داده شده است.

