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روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان
 -1پیوهر در زبان کردی به معنی معیار و اندازه است.

اداره کل استاندارد استان کردستان

تاریخچهی «پیوهر»
مقدمه :
پیــوهر در زبــان کــردی بــه معنــای معیــار و انــدازه میباشــد و چــون اســتاندارد خــود بیانگــر معیــاری بــرای ســنجش و مقایســه
اســت ،بــر همیــن اســاس ایــن نــام بــرای چنیــن جشــنوارهای برگزیــده شــد .طــرح مذکــور بــه عنــوان اولیــن جشــنواره پیــوهر در
ســطح مــدارس مقطــع ابتدایــی ناحیــه  1ســنندج برگــزار گردیــد و بــه دلیــل بازخــورد مناســبی کــه داشــت ،بهتــر دیــده شــد
کــه دومیــن جشــنواره در ســطح وســیعتری برگــزار شــود؛ بهطوریکــه تمامــی مقاطــع تحصیلــی در کلیــه شهرســتانهای اســتان
بــرای شــرکت در جشــنواره دعــوت شــوند تــا ایــن جشــنواره در حــوزه وســیعتری برگــزار شــده و دســتیابی بــه اهــداف جشــنواره
در ســطح اســتان میســر گــردد.
تاریخچه اولین جشنواره پیوهر :
اولیــن جشــنوارهی پیــوهر ،ســال  1394در  8محــورشــعر (کــردی یــا فارســی) ،زیبــا تریــن جملــه در مــورد اســتاندارد،
نقاشــی ،پوســتر ،روزنامــه دیــواری ،انشــا و خاطــره نویســی ،هنرهــای حجمــی برگــزار شــد ،مــورخ  25بهمــن  1393پوســتر
مربــوط بــه جشــنوار ه در بیــن مــدارس ابتدایــی ناحیــه 1ســنندج توزیــع گردیــد ،طبــق تصمیمگیریهــا و برنامهریزیهــای
انجــام گرفتــه شــده مهلــت دریافــت آثــار تــا تاریــخ  25فروردیــن  1394اعــام گردیــد کــه بعــد از داوری و انتخــاب
برگزیــدگان در  8محــور ،آییــن اختتامیــه اولیــن جشــنواره ی اســتانی در تاریــخ  5اردیبهشــت ســال  94برگــزار شــد.
کمیسیون برنامهریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کردستان
نهمیــن جلســه اصلــی کمیســیون برنامهریــزی هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان کردســتان مــورخ
 95/09/03در اســتانداری کردســتان بــا ریاســت اســتاندار محتــرم تشــکیل شــد ،در ایــن جلســه بــا عنایــت بــه برگزاری جشــنواره
ی پیــوه ر توســط ادارهکل اســتاندارد در آذر مــاه ســال  95و لــزوم اســتفاده از ظرفیــت فرهنگــی جشــنواره مذکــور در امــر مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز مقــرر گردیــد در جلسـهای بــا محوریــت دبیرخانــه کمیســیون و بــا حضــور دســتگاههای فرهنگــی اســتان
تصمیمــات الزم در جهــت هرچــه بهتــر برگــزار شــدن جشــنواره مذکــور اتخــاذ تــا نــوع و میــزان مســاعدت و کمــک دســتگاه هــا
مشــخص گــردد .اعضــای مشــارکت کننده در برگــزاری جشــنواره ی پیــوهر طبــق مصوبات به قــرار زیر می باشــد :کمیســیون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال -اداره کل اســتاندارد -اداره کل آمــوزش و پــرورش  -ســازمان دانــش آمــوزی -اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی -ســازمان بســیج دانــش آمــوزی -ســازمان بســیج دانشــجویی -ســازمان تبلیغــات اســامی -دانشــگاه علــوم پزشــکی-
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی -شــورای اســامی اســتان -شــهرداری ســنندج -مرکــز بــزرگ اســامی غــرب کشــور
نحوهی اجرای جشنواره در سال 96-95
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کارگروههای تشکیل شده مرتبط با جشنوارهی «پیوهر» در ادارهکل استاندارد استان کردستان
تشکیل جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره «پیوه ر» در اداره کل استاندارد کردستان
منصــور لهونیــان مدیــرکل اســتاندارد کردســتان در جلســه هماهنگــی برگــزاری جشــنواره «پیــوه ر» کــه بــا حضــور مدیــرکل
اســتاندارد ،رییــس شــورای اســامی اســتان کردســتان ،معــاون غــذا و دارو و رییــس ســازمان دانــش آمــوزی اســتان و ،...
تشــکیل شــده بــود؛ برگــزاری جشــنواره فرهنگــی هنــری در حــوزه اســتاندارد را بــرای دانــش آمــوزان در راســتای
آگاه ســازی جامعــه بــا اهمیــت دانســت و بــر ایجــاد ســاختار مناســب بــرای برگــزاری جشــنواره ،تعییــن ســطح پوشــش
افــراد شــرکتکننده در جشــنواره و برنامــه زمانبنــدی جشــنواره تاکیــد کــرد .در ایــن جلســه ،آمــوزش دانــش آمــوزان،
بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در راســتای پیشــبرد توســعه هــر جامعــه و یکــی از شــاخص هــای بررســی مقیــاس و
معیــار پیشــرفت در جامعــه نــام بــرده شــد و مقــرر شــد جشــنواره بــا موضــوع « اســتاندارد ،حمایــت از کاالی ایرانــی» در
ســطح مقاطــع ابتدایــی و متوســطه دانــش آمــوزان کل اســتان در محــور هــای  8گانــه طراحــی ،نقاشــی ،عکــس ،وبــاگ
نویســی ،شــعر و داســتان نویســی ،فیلــم کوتــاه در ســال تحصیلــی  1395-96برگــزار شــود و پیگیریهــای مربــوط بــه
برگــزاری جشــنواره در کارگروهــای کاری شــامل-1 :کارگــروه تبلیغــات و اطــاع رســانی -2کارگــروه امــور اجــرای مراســم
افتتاحیــه و اختتامیــه -3کارگــروه امــور کیفــی ســازی برنامههــای موضوعــی -4کارگــروه امــور ســتادی انجــامشــود.

کا ر گــر و ه تبلیغــا ت و ا طال ع ر ســا نی « پیو هر »
کارگــروه تبلیغــات و اطــاع رســانی جشــنوارهی فرهنگــی هنــری «پیــوهر» در ادارهکل اســتاندارد اســتان در راســتای
فرهنگســازی اســتاندارد در میــان دانــش آمــوزان ،در آذر مــاه ســال  95در ادارهکل اســتاندارد اســتان کردســتان بــا حضــور
اعضــای کمیتههــای کاری و بــا محوریــت طراحــی پوســتر جشــنواره برگــزار شــد و پوســتر مربوطــه بــا پیگیریهــای نهایــی و در
مــدارس اســتان توزیــع شــد.
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نخستین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کاال با محوریت « پیوهر» در سال 96
منصــور لهونیــان در نخســتین جلســه کارگــروه فرهنگــی و تبلیغاتــی مبارزه با قاچــاق کاال که با محوریت جشــنواره پیــوهر در محل
ســالن اجتماعــات اســتاندارد کردســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :بــا توجه به اینکــه مبــداء کاالی قاچاق مشــخص نیســت و هیچ
کنترلــی از لحــاظ ایمنــی ســامت و کیفیت روی آن انجام نمیشــود اســتفاده از آن عالوه بر لطماتی که بر تولیــد و اقتصاد ملی وارد
میکنــد ،بــرای مصرفکننــده هــم مشــکالتی ایجــاد میکنــد .وی گفــت :هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره ،آشــنایی خانوادههــا با
فرهنگ اســتفاده از کاالی ایرانی و اســتاندارد و انصراف از خرید کاالی قاچاق و غیر اســتاندارد اســت.
مدیــرکل اســتاندارد کردســتان ،ترویــج اســتاندارد در خانوادههــا و فرهنگســازی در ایــن زمینــه را ضــروری دانســت و گفــت:
مــردم در مخاطــرات اســتفاده از کاالی غیــر اســتاندارد و کاالی قاچــاق هســتند و ایــن مهــم از طریــق دانشآمــوزان بــه عنــوان
ســفیران ســامت بــه خانــواده هــا منتقــل میشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه اهمیــت اســتاندارد و ترویــج آن میــان دانشآمــوزان ،فراخــوان جشــنواره بــا عنــوان پیــوهر
در اســفند مــاه ســال 95بــه تمامــی مــدارس اســتان کردســتان در تمامــی مقاطــع تحصیلــی بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره
داده شــد کــه در ایــن راســتا اســتقبال قابــل توجهــی از ســوی دانشآمــوزان بــه عمــل آمــد.
در ادامــه ژیــا یزدانــی معــاون استانداردســازی و آمــوزش اظهــار داشــت :تعــداد بیــش از  ۵۰۰اثــر از ســوی دانشآمــوزان
اســتان بــه ایــن جشــنواره ارســال شــده اســت کــه بیشــترین آثــار مربــوط بــه شهرســتان قــروه بــا مشــارکت  ۳۳درصــدی اســت.
وی از توزیــع  ۳هــزار و  ۵۰۰نســخه پوســتر جشــنواره بــا کمــک ســازمان دانشآمــوزی در مــدارس اســتان در اســفند مــاه ســال
گذشــته خبــر داد و گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت اســتاندارد ،فراخــوان جشــنواره بــه عنــوان پیــوهر در میــان دانشآمــوزان کلیــه
مقاطــع تحصیلــی ســطح اســتان توزیــع شــد.
وی از اهــدای جوایــز بــه مدیــران و معلمــان پرورشــی چهــار مدرسـهای کــه باالتریــن آثــار را بــه جشــنواره پیــوهر ارســال کردهانــد
خبــر داد و اظهــار داشــت :ایــن جشــنواره در هشــت محــور و بــا حضــور دانشآمــوزان تمامــی مقاطــع تحصیلــی بــا محورهــای،
طراحــی ،نقاشــی ،عکــس ،وبــاگ نویســی ،شــعر و داســتان نویســی ،فیلــم کوتــاه و بــا موضــوع اســتاندارد و حمایــت از کاالی
ایرانــی برگــزار میشــود و بالــغ بــر  500اثــر در محورهــای مختلــف بــه دبیرخانــه جشــنواره واصــل شــد کــه بــا بررســی داوران
مــورد تاییــد آمــوزش و پــرورش مــورد داوری قــرار گرفــت و افــراد برتــر هــر محــور معرفــی شــد.

جلســه ی هما هنگــی بر گــز ا ر ی جشــنو ا ر ه ی « پیو ه ر »
در راســتای برگــزاری جشــنواره ی اســتانی « پیــوه ر» فروردیــن مــاه ســال  96جلســه ای بــا حضــور معــاون استانداردســازی
و آمــوزش برگــزار شــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت اســتاندارد و ترویــج آن در میــان دانــش آمــوزان ،فراخــوان جشــنواره ای بــا عنــوان « پیــوه ر» در اســفند
مــاه ســال  95بــه تمامــی مــدارس ســطح اســتان در تمامــی مقاطــع تحصیلــی جهــت شــرکت در جشــنواره بــا هشــت محــور داده
شــد ،بــر همیــن اســاس جلســه ای جهــت پیگیــری برنامــه هــا و برگــزاری اختتامیــه ایــن جشــنواره تشــکیل شــد.
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روند داوری جشنواره

آثار برگزیده دومین جشنواره ی استانی «پیوهر»

بــا توجــه بــه ایــن کــه جشــنواره در هشــت محــور نقاشــی ،طراحــی ،روزنامــه دیــواری ،عکــس ،فیلــم ،داســتان ،شــعر ،مقالــه و
وبــاگ نویســی بــود ،داوران منتخــب نیــز متناســب بــا محــور هشــتگانه و بــا توجــه بــه روزمــه کاری بــه صــورت مکتــوب بــه
ادارهکل ارشــاد اســامی و اداره کل آمــوزش و پــرورش اطــاع رســانی شــدند و تاییدیــه هیــات داوران از آمــوزش و پــرورش
دریافــت شــد.
داوران بــه مــدت  4روز متوالــی در ادارهکل اســتاندارد اســتان کردســتان بــه داوری پرداختنــد و در نهایــت آثــار خــاق و مرتبــط
بــا موضــوع جشــنواره را انتخــاب کردنــد.

5

اداره کل استاندارد استان کردستان

نتایج داوری ،جمعبندی آثار واصله

بــا توجــه بــه کیفیــت آثــار واصلــه ،شــرکتکنندگان شایســته تقدیــر نیــز بــرای دریافــت جوایــز معرفــی شــدند و تعــداد
برگزیــدگان هــر محــور مطابــق جــدول زیــر اســت:
رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

شایسته تقدیر

نقاشی ابتدایی کالس  1الی 3

2

2

2

5

نقاشی ابتدایی کالس  4الی 6

1

1

0

نقاشی متوسطه

0

0

1

3

روزنامه دیواری

1

1

0

3

داستان

1

2

2

2

شعر

0

2

3

2

مقاله

0

1

1

0

فیلم

0

0

0

2

جمع

5

9

10

17

تندیس
لوح تقدیر
 3.000.000ریال

لوح تقدیر
 2.000.000ریال

لوح تقدیر
 1.000.000ریال

لوح تقدیر
 500.000ریال

نوع جایزه

بیشــترین آثــار دریافتــی در محــور نقاشــی بــوده ،بــه همیــن دلیــل آثــار در  4مقطــع از مــدارس اول تــا ســوم دبســتان و  4تــا 6
دبســتان و  7الــی  9متوســطه و  10الــی  12متوســطه داوری شــدند .همچنیــن باالتریــن مشــارکت در ارســال آثــار بــه ترتیــب
در شهرســتانهای قــروه ،کامیــاران ،ســروآباد و ســنندج انجــام شــد.
درصــد مشــارکت هــر شهرســتان بــا توجــه بــه تعــداد آثــار رســیده تقســیم بــر تعــداد مــدارس آن شهرســتان بــه شــرح زیــر
میباشــد:
شهرستان

قروه

کامیاران

سروآباد

سنندج

بیجار

دیواندره

مریوان

دهگالن

سقز

بانه

درصد مشارکت

33

30

17

14

7

5

4

3

2

0

باالتریــن تعــداد آثــار واصلــه از مــدارس ســطح اســتان بــه ترتیــب در مــدارس زیــر بــوده اســت :قــدر کامیــاران بــا  44اثــر -
فاطمــه الزهــرا ســروآباد بــا  35اثــر -حاجــی میرزایــی حســین آبــاد بــا  27اثــر -شــهید باهنــر روســتای نویــن ســروآباد بــا  20اثــر
تعداد برگزیدگان در هر شهرستان به شرح زیر است:
شهرستان
تعداد
برگزیدگان

14

قروه

سروآباد

مریوان

سقز

دیواندره

بیجار

دهگالن

بانه

کامیاران

4

4

4

3

3

1

1

0

0

حامیــان جشــنواره :شــهربازی جاذبــه و واحدهــای تولیــدی جــاودان ســتاره زیویــه و لبنیــات پــاک آرا و بســتنی عســل نیــز بــه
عنــوان حامــی جشــنواره در برگــزاری مراســم در زمینــه اهــدا جوایز غیــر نقــدی و پذیرایــی از مهمانان مراســم اختتامیــه همکاری
نمودند.
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آیین اختتامیه ی دومین جشنوارهی استانی
« پیوهر»

« معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
کردستان»

در آییــن اختتامیــه ی دومیــن جشــنوارهی اســتانی «پیــوهر»
کــه در ســنندج برگزار شــد ،حســین فیــروزی معاون اســتاندار
کردســتان از برگــزاری ســومین جشــنواره منطقـهای فرهنگــی
هنــری «پیــوهر» مهرماه امســال در اســتان کردســتان خبر داد.
حســین فیــروزی ضمــن بیــان اینکــه «پیــوهر» کلمــهای
کــردی اســت و بــه معنــی اندازهگیــری ،مقیــاس و معیــار
میباشــد ،گفــت :در دروس آموزشــی پایــه ابتدایــی
معیــار اندازهگیــری گنجانــده شــده و دانشآمــوزان از
همــان ابتــدا معیــار اندازهگیــری مشــخص ،مقــدار و
انــدازه هــر چیــزی را تبییــن میکننــد و یــاد میگیرنــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتانداری
کردســتان افــزود :بــا رعایــت کــردن اســتاندارد و ارائــه کاال و
یــا خدمــات مطلــوب بــه مــردم تــا حــد زیــادی از مصــارف
غیرضــروری و هــدر روی منابــع در کشــور جلوگیــری خواهــد
شــد .اســتاندارد ،کیفیــت و ارزش یــک محصــول یــا یــک
کاال و خدماتــی کــه تولیــد میشــوند را ارتقــاء میدهــد و
امیدواریــم برگــزاری اینگونــه جشــنوارهها و پیــام و اهــداف
آن در بیــن تمــام جامعــه عمومیــت و اشــاعه پیــدا کنــد.
وی گفــت :ســومین جشــنواره ی منطقـهای فرهنگــی هنــری
«پیــوهر» مهرماه امســال در اســتان کردســتان برگزار میشــود.

« مدیرکل استاندارد استان کردستان »

منصــور لهونیــان در آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره فرهنگــی
هنــری «پیــوهر» عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از
اهــداف اســتاندارد نهادینــه شــدن استانداردســازی در بیــن
دانشآمــوزان میباشــد ایــن اداره کل بــر آن شــد جشــنواره ی
دانــش آمــوزی را هــر ســاله بــا هــدف آشــنایی هرچــه بیشــتر
دانــش آمــوزان بــا فرهنــگ اســتاندارد برگــزار نمایــد کــه امســال
نیــز در هشــت محــور « اشــعار کــردی و فارســی ،مقالــه ،نقاشــی،
روزنامــه دیــواری ،وبالگنویســی ،داســتان ،فیلــم ،عکــس»
برگــزار شــد .مدیــرکل اســتاندارد کردســتان همچنیــن بــا
اشــاره بــه اینکــه ســفیران اســتاندارد در ایــن جشــنواره دانــش
آمــوزان هســتند ،افــزود :هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره،
ترویــج اســتاندارد در خانوادههــا و فرهنگســازی در زمینــه
اســتفاده از کاالی ایرانــی و عــدم مصــرف کاالی خارجــی و
قاچــاق اســت کــه بایــد فرهنــگ اســتفاده از تولیــدات داخلــی،
کاالی اســتاندارد و مرغــوب را در جامعــه رواج دهیــم ،کــه در
ایــن راســتا امســال ایــن جشــنواره را بــا شــعار « اســتاندارد،
حمایــت از کاالی ایرانــی» دنبــال کردیــم .وی در پایــان در مــورد
مشــارکت شهرســتان هــا اظهــار داشــت :بیشــترین مشــارکت
مربــوط بــه شهرســتان قــروه و بیشــترین آثــار برگزیــده جشــنواره
مربــوط بــه دانــش آمــوزان شهرســتان ســنندج مــی باشــد.

رضــا ميرزايــي در آييــن اختتاميــه دوميــن جشــنواره فرهنگــي ،هنــري
«پيــوه ر» ،اظهــار داشــت :مدرســه بــه عنــوان اوليــن حلقــه تشــکيلدهنده
اجتمــاع وظايــف ســنگيني در جامعــه دارد کــه اعضــاي ايــن حلقــه
شــامل معلــم و دانــش آمــوزان و ديگــر کادر آموزشــي ،از طريــق محتــواي
دروســي معيارهايــي همچــون اســتاندارد و اندازهگيــري را يــاد ميگيرنــد.
دبيــر کميســيون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان کردســتان در
خصــوص اســتفاده از کاالي داخلــي ،خطــاب بــه دانــش آمــوزان بيــان
کــرد :اگــر شــما بــه فکــر شــغل مناســب در آينــده هســتيد اکنــون تفکــر
اســتفاده از کاالي خارجــي را در ذهــن خــود بزداييــد و بــا مصــرف کاالي
ايرانــي ســفره کارگــران داخلــي را گســترده کنيــد ،چــون اگــر هــم اکنــون
بــه فکــر نهادينــه کــردن ايــن مهــم نباشــيد تــا چنــد ســال آينــده
توليــدات ملــي کاســته و کارخانههــاي داخلــي مجبــور بــه متوقــف کــردن
توليــدات خــود هســتند در نتيجــه بــه خيــل بيــکاران افــزوده ميشــود.
ميرزايــي در پايــان خطــاب بــه دانشآمــوزان تاکيــد کــرد :از امــروز بــا
شــروع مصــرف لــوازم التحريــر و ديگــر کاالهــاي مصرفــي ايرانــي و دوري
از خريــد کاالي خارجــي از توليــدات داخلــي حمايــت کنيــد چــرا کــه
مصــرف کاالي قاچــاق و خارجــي بــر توليــد و اقتصــاد ملــي لطمــه ميزنــد.

«دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
کردستان»
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آیین اختتامیه ی دومین جشنوارهی استانی پیوهر به روایت تصویر
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جشنواره ی پیوهر در آیینهی رسانهها
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نشاني :سنندج ميدان  12فروردين سايت اداري ،اداره كل استاندارد كردستان
کد پستی6616834461 :
صندوق پستی66135-458 :
تلفن 4 :و087-33284932
دورنگار087-33284931 :

سایتwww.isirkurd.ir :
تلگرامhttps:// telegram.me/isirkurd :

تهیه و تنظیم :سهیران مرادی کارشناس روابط عمومی و اطالع رسانی
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