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استاد اوسط رنگرز، سرمایه ای که 
در سکوتی بی خبرانه درگذشت 

 سرمایه گذاری دولتی و بخش 
خصوصی؛ راهگشای رونق اقتصادی 

راه اندازی پرواز سنندج 
-  سلیمانیه 
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کردستان

پس از 38 سال؛  

»مظهر« موسیقی ُکرد، وارد  ایران شد
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رشد آمار ازدواج در استان
مدیرکل ثبت احوال کردســتان از ثبت ۱۴ هزار و ۴۶ واقعه ازدواج طی ســال گذشته در این استان خبرداد و گفت: 

این میزان نســبت مشابه آن در سال ۹۶، ۸.۵ درصد کاهش داشته است.
حســن صومی در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به اینکه میزان کاهش ازدواج در کردستان کمتر از میانگین کشوری 
اســت، اظهار داشــت: میانگین کشــوری کاهش ازدواج در سال گذشــته ۹.۶ درصد و در این استان با بیش از یک 

درصد تفاوت ۸.۵ درصد بود.
وی با اشــاره به اینکه میانگین ســن ازدواج های ثبت شــده استان در مردان ۲۷.۲۲ و در زنان ۲۳.۴۳ بود، اضافه 
کرد: بیشــترین ازدواج ثبت شــده در مردان به گروه ســنی ۲۵ تا ۲۹ ســال و در زنان هم ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان کردستان اعالم کرد: همچنین در این...

افزایش 7 درصدی 
مصرف گاز طبیعی
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کسب رتبه اول کشوری ایستگاه تحقیقات 

کشاورزی قاملو 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان 
گفت: ایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو در ۱۳۵ هکتار 
رتبه یک کشــوری را کســب نموده و در حال حاضر در 

غالت )گندم، جو( فعالیت می کند.
خالد جعفری در بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی 
دیم روستای قاملو که با حضور رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان، نماینده مردم شهرستان های قروه 
و دهگالن در مجلس شــورای اســالمی، رئیس بنیاد 
نخبگان اســتان، معاونین و مدیران جهاد کشــاورزی 
استان انجام شــد اظهار کرد: با توانمندی کشاورزان و 
استفاده از شیوه های آبیاری نوین و کاربرد مکانیزاسیون 
نقش مهمی در افزایش درآمد کشــاورزان کردستان، 

ایجاد شغل و پایداری تولید داشت. 
وی افزود: با توجه به تغییر شــیوه کار کشــاورزی 

در اســتان کردســتان و پیشرو بودن اســتان در بحث 
مکانیزاسیون می توان با به کارگیری توانایی مردم عالوه 
بر پایداری تولید به پایداری درآمد هم رسید بر این اساس 
آموزش تضمین موفقیت در انجام اقدامات کشــاورزی 
بوده و کارشناســان و بهره برداران باید ازآموزش های 
الزم  بهره مند شــوند. وی تاکید کرد: این ایستگاه در دو 
فاز ابعاد تحقیقاتی دیم و تولید بذور پرورشی و هسته های 
بذر در راستای تولید بذرهای اولیه و گواهی شده  فعالیت 
می کنند.  وی خاطرنشــان کرد: این ایستگاه در زمینه 
تحقیقات دیم در کشــور روی محصوالتی نظیر گندم، 
جو و دانه های روغنی متمرکز شــده است براین اساس 
در ارتبــاط با گندم، جو دو فعالیــت به زراعی و به نژادی 
فعالیــت می کند.  جعفری در ادامه اظهار داشــت: یکی 
از مشکالت دیم کشــور ضعف تنوع ژنتیکی است که 
برای حل این موضوع  ارقام مقاوم به ســرما و سازگار با 
اقلیم باید تولید شود.  وی با تاکید بر اینکه قبال فقط رقم 
ســرداری در گندم تولید می شد افزود: با همت و تالش 

همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در 
راستای اجرای پروژه ارتقاء امنیت غذایی کردستان  ۱۳ 
رقم جدید گندم معرفی شــده که امسال یک رقم جو، ۴ 
رقم گندم و یک رقم ماشک علوفه ای معرفی شده است. 
وی عنوان کرد: ساالنه ۸۵ تن بذر گواهی شده برای 
زراعت استان نیاز اســت که با هدف گذاری های انجام 
شده برای اجرای این طرح ۱۷هزار تن بذر گواهی شده 
تولید شــده است هدف ما ابتدا تامین بذر استان و سپس 
کشور اســت. به گفته وی، استان کردستان جزو چهار 
استان تعیین شده برای تولید بذر مصرفی کشور خواهد 
بود.  جعفری همچنین یادآوری کرد: اجرای پروژه ارتقاء 
امنیت غذایی کردستان طی پنج سال تا سطح ۳۵۰ هزار 
هکتار افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: اگر اکنون 
نیز از روش های ســنتی گذشته استفاده می کردیم باید 
همچنان نگــران افزایش و پایداری تولید می بودیم اما 
با اســتفاده از ارقام جدید دیم و آبــی می توان به آینده 

کشاورزی استان امیدوار بود.

والدت با سعادت حضرت معصومه)س( و روز دختر را تبریک می گوییم
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ایجاد کالنتری در مناطق 
در  منفصل شهر سنندج، 

اولویت پلیس 

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
کردســتان گفت: با توجه به بافت و شــرایط 
جغرافیایی در حاشیه شهرها کانون های جرم 
هــم در این مناطق ایجاد می شــود که ایجاد 
کالنتری در نواحی منفصل شــهری استان در 

اولویت پلیس است.
ســرهنگ طارق کمالونــد در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: ایجاد کالنتری 
در مناطق شــهری ننله، قار، دوشان و آساوله 
ســنندج پیش بینی و به عنــوان طرح به ناجا 
ارائه شــده که در آینده نزدیک واحدهایی در 

این مناطق بازگشایی می شود.
وی با بیان اینکه پلیس بر اساس نظرسنجی 
و نیازســنجی که از مردم صورت می گیرد به 
خدمــات دهی می پردازد اضافــه کرد: هر جا 
دیده شــود کانونی و محلی برای رشــد جرم 
ایجاد می شــود نظر بر این است که پلیس هم 

در آنجا حضور داشته باشد.
ســرهنگ کمالوند افزود: سایر دستگاه ها 
هم باید موضــوع ضرورت حضور پلیس را در 
مناطق مســکونی در نظر بگیرند این موضوع 
یکی از مطالبات پلیس پیشــگیری بوده و در 
بســیاری موارد خود پلیس پیش دســتانه به 
این نیاز رســیدگی کرده است. وی یادآور شد: 
نزدیک به ۲ سال پیش ایجاد کالنتری ۱۸ در 
نایســر به عنوان یکی از مناطق حاشــیه شهر 
پیگیری شــد و می توانیم بگوییم که از جمله 
اولین دســتگاه ها و سازمان هایی بودیم که به 
این منطقه ورود پیــدا و کالنتری راه اندازی 
کردیــم. رئیس پلیس پیشــگیری فرماندهی 
انتظامــی کردســتان گفــت: اســتانداری 
کردســتان، فرمانداری، شهرداری و شورای 
اســالمی شهر ســنندج حمایت کردند تا این 
واحد کالنتری به صورت استیجاری دایر شود 
که مورد استقبال مردم هم قرار گرفته است.

وی اظهار داشــت: به دنبــال ارتقای این 
کالنتری هســتیم تا ســازمان آن ارتقا یافته 
و بــا امکانات بیشــتری در خدمت مردم این 

منطقه باشد.

اتاق ســرور شــرکت 
آب منطقه ای کردســتان 

افتتاح شد
اتاق سرور شرکت آب منطقه ای کردستان 
با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت 

افتتاح و به بهره برداری رسید. 
به گزارش خبرنگار جام جم کردســتان: در 
مراســمی که کامران خرم مدیر عامل شرکت 
آب منطقــه ای کردســتان،اعضای هیــات 
مدیره و جمعی از مدیران این شــرکت حضور 
داشتند به طور رسمی از اتاق سرور شرکت آب 
منطقه ای کردســتان رونمایی شد. در ابتدای 
این مراســم خرم ضمــن تبریک هفته صرفه 
جویی بیان کرد: شرکت آب منطقه ای استان 
یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی استان 
است و به همین دلیل انتظار می رود با جایگاه 
ویژه و مهمی که این شــرکت در استان دارد 
با بــه روز نمودن تجهیزات و امکانات خود در 
همه زمینه ها بتواند سریع تر و با کیفیت بسیار 

باال خدمات شایسته ای ارائه نماید.
وی توســعه دولت الکترونیک و فن آوری 
اطالعــات را یکی از گام هــای راهبردی در 
راســتای طرح تکریم ارباب رجوع دانست که 
شرکت آب منطقه ای کردستان در این زمینه 
پیش قــدم بوده و کلیه اســتانداردهای الزم 
در طراحــی و اجــرای  اتاق ســرور را رعایت 

نموده است. 
در ادامه این مراسم نصراهلل پوراحمد رئیس 
گروه فناوری اطالعات شرکت آب منطقه ای 
کردســتان توضیحاتی را در زمینه طراحی و 
اجرای اتاق ســرور بیان و اظهــار کرد: اتاق 
ســرور مکانی امن برای نگهــداری متمرکز 
اطالعات و داده های یک ســازمان می باشد و 
از اهداف ایجاد اتاق سرور می توان به حفاظت 
فیزیکی، ایمنــی در برابر نفــوذ، اطمینان از 
صحــت داده ها، کاهش هزینــه نگهداری از 

نرم افزار و تامین توان تجهیزات اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی کامیاران گفت: ۷۰ درصد از مردم این شهرستان کشاورزی 
را به عنوان شــغل اول و دوم خود قرار داده اند و معیشــت آنان به این صنعت وابسته 

است.
بهرام کوشــکی در گفت و گو با ایرنا با بیــان اینکه ۳۵ درصد از این بهره برداران 
کشــاورزی را به عنوان شغل اول خود انتخاب کرده اند اظهار داشت: این شهرستان 

دارای ۶۷ هزار هکتار اراضی زراعی مســتعد کشاورزی با بیش از ۱۵ هزار بهره بردار 
مســتقیم در این بخش است. وی افزود: توســعه و ارتقای بخش کشاورزی، صنایع 
وابســته و ســرمایه گذاری در این بخش یک ضرورت بوده که در این راستا از محل 
اعتبارات بخش صندوق توســعه ملی، اشتغال پایدار روستایی و مکانیزاسیون ۱۷۰ 
میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه کشاورزی این شهرستان پرداخت شد. کوشکی 

تاکید کرد: پرداخت تسهیالت از خدمات دولت در توسعه کشاورزی است که در این 
راستا سال گذشته برای ۶۲۹ طرح حدود ۶۵۴ میلیارد ریال تخصیص یافته است. وی 
اضافه کرد: از این میزان تاکنون ۱۷۰ میلیارد ریال برای ۲۰۱ طرح پرداخت شده که 
اشــتغال پایدار روستایی با ۱۴۸ طرح و ۱۴۰ میلیارد ریال بیشترین میزان تسهیالت 

پرداختی در این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

معیشت ۷۰ درصد کامیارانی ها به کشاورزی وابسته است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

مرکــز درمانــی کنترل نابــاروری بیمارســتان بعثت ســنندج یکی از 
پتانسیل های اصلی دانشگاه و استان در مبحث توسعه توریسم درمانی است. 
به گزارش ایســنا پدیده نابارو ری عالوه بر قلمرو علوم پزشکی، در قلمرو 
علوم رفتاری و اجتماعی نیز مورد بحث و بررســی است، ناباروری به عنوان 
یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوج های نابارور وارد کرده و به طریق 

گوناگون سالمت روانی آنها را تهدید می کند. 
 عــدم توانایی فرد برای انجام طبیعی فرآیند تولیدمثل و صاحب فـــرزند 
شـــدن به عـنوان یکـی از تجربیات تلخ و دردآور زندگی بـوده کـه زمیـنه و 
شـــرایط روانی و اجتماعی نیز می   تواند به اهمیـت آن بـیافزاید و آن را برای 

فرد تبدیل به یک بحران روانی و اجتماعی کند. 
در راستای خدمات رســانی به زوج های نابارور، مرکز تشخیص و درمان 
ناباروری در بیمارستان بعثت سنندج، راه اندازی شده است که زوج های نابارور 

استان و برخی از استان ها از خدمات این مرکز بهره مند می شوند. 
محمــد جعفر رضایی، معاون مرکز درمانی کنترل ناباروری بیمارســتان 
بعثت سنندج، در این باره اظهار کرد: تیم درمان این مرکز شامل دو متخصص 

زنان، فلوشیپ، هیئت علمی، دو جنین شناس phd ، متخصص اورولوژی، 
کارشناسان مامایی، پرستاری، آزمایشگاه و بیهوشی است. 

وی بیان کرد: خدمات قابل ارائه در این مرکز شــامل اسپرموگرام، ویزیت 
زنان و ســونوگرافی، آی یو آی، آی وی اف، میکرواینجکشن، نمونه برداری از 
بافت بیضه در آزاواســپرمی، انتقال و فریز جنین، فریز اســپرم، اهداء جنین و 
رحم جایگزین اســت.  معاون مرکز درمانی کنترل ناباروری بیمارستان بعثت 
سنندج، افزود: در این مرکز امکان اهدای جنین برای زوج هایی که به دالیل 

مختلف امکان باروری را ندارند، وجود دارد. 
معاون مرکز درمانی کنترل ناباروری بیمارســتان بعثت ســنندج، با بیان 
اینکه میزان موفقیت در این مرکز قابل رقابت با ســایر مراکز و اســتانداردها 
اســت، گفت: در این مرکــز طرح حمایتی وزارتخانــه از زوجین نابارور اجرا 
می شود، در واقع زوجین ناباروری می توانند از تخفیف برای انجام icsi و آی 
یو اف و انتقال جنین فریز یکبار در سال و آی یو آی دوبار در سال استفاده کنند. 

* ارائه خدمات به توریسم درمانی در مرکز ناباروری بعثت 

سنندج
 معاون مرکز درمانی کنترل ناباروری بیمارستان بعثت سنندج، بیان کرد: 
این مرکز با بهره گیری از پیشرفته ترین و جدیدترین تکنیک ها و دستگاه های 
به روز دنیا آماده ارائه خدمات تشخیص و درمان ناباروری از مراحل پیشرفته 

به مراجعه کنندگان داخل و خارج کشور است.  
رضایی با اشاره به اینکه در این مرکز خدمات درمان ناباروری اتباع خارجی 
توریســم درمانی نیز ارائه می  شود، عنوان کرد: مرکز درمانی کنترل ناباروری 
بیمارســتان بعثت سنندج یکی از پتانســیل های اصلی دانشگاه و استان در 

مبحث توسعه توریسم درمانی است. 
  وی ذکر کرد: در اقلیم کردســتان عراق خدمات تخصصی به خوبی ارائه 
نمی شود در این راستا امیدواریم با ورود این افراد به مرکز ناباروی بیمارستان 

بعثت بتوانیم خدمات الزم را به مراجعه کنندگان ارائه بدهیم. 

مرکز کنترل ناباروری سنندج، از 
پتانسیل های اصلی توسعه توریسم درمانی 

مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۱۴ هزار و ۴۶ 
واقعه ازدواج طی ســال گذشته در این استان خبرداد و 
گفت: این میزان نسبت مشابه آن در سال ۹۶، ۸.۵ درصد 

کاهش داشته است.
حســن صومی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه 
میــزان کاهش ازدواج در کردســتان کمتر از میانگین 
کشوری است، اظهار داشت: میانگین کشوری کاهش 
ازدواج در سال گذشته ۹.۶ درصد و در این استان با بیش 

از یک درصد تفاوت ۸.۵ درصد بود.
وی با اشــاره به اینکه میانگین سن ازدواج های ثبت 
شــده اســتان در مردان ۲۷.۲۲ و در زنان ۲۳.۴۳ بود، 

اضافه کرد: بیشترین ازدواج ثبت شده در مردان به گروه 
ســنی ۲۵ تا ۲۹ ســال و در زنان هم ۲۰ تا ۲۴ سال بوده 
است.مدیرکل ثبت احوال استان کردستان اعالم کرد: 
همچنین در این مدت ۱۴ هزار و ۴۶ واقعه ازدواج و چهار 
هزار و ۴۱۷ واقعه طالق ســال گذشته در این استان به 
ثبت رســیده که به نسبت سال گذشته خود از چهار دهم 
درصد افزایش داشته است. وی گفت: نرخ خام حاصل از 
ثبت طالق در اســتان ۲.۷ درهزار بوده که مریوان با ۳.۴ 
در هزار بیشترین و ســروآباد ۱.۵ در هزار کمترین ثبت 
طالق را داشتند. مدیرکل ثبت احوال کردستان با اشاره 
به اینکه میانگین ســن طالق بار اول مردان ۳۴ سال و 

زنان هم ۲۹ ســال بوده اســت، اظهار داشت: بیشترین 
طالق ثبت شده در مردان مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ 
و در زنان ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است. صومی به میزان دوام 
ازدواج در زوج های استان اشاره کرد و گفت: ۱۷.۱ درصد 
طول مدت ازدواج زوجین که طالق گرفتند در اســتان 
کمتر از یک ســال و در مجمــوع ۵۲.۶ درصد طالق ها 

مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک بوده است.
اولین دفتر ثبت احوال در کردســتان سال ۱۳۰۵ در 
سنندج تأسیس شد و هم اکنون ۴۱ دفتر پیشخوان فعال 
و ۵ دفتر پستی در ســطح استان خدمات در زمینه های 

مختلف ثبت وقایع حیاتی به مردم ارائه می دهند.

استان کردستان براساس نتایج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن ســال ۹۵ یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر 

جمعیت دارد که در ۱۰ شهرستان زندگی می کنند.

رشد آمار ازدواج در  استان

و  متخلــف  اصنــاف 
قاچاقچیان در کردستان 

نقره داغ شدند

مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان 
کردســتان گفــت: اصنــاف متخلف و 
قاچاقچیان در این اســتان طی سه ماهه 
امســال عالوه بر ضبط کاالهای قاچاق 
شــده به پرداخــت ۳۵ میلیــارد و ۷۷۱ 
میلیــون و ۳۰ هزار ریــال جریمه نقدی 

در حق دولت محکوم شدند.
ســید نجیم حســینی در گفــت و گو 
با ایرنا اظهار داشــت: بر اســاس احکام 
صــادره در تعزیــرات حکومتی اســتان 
بیشــترین میــزان وصولــی و جرایم در 
حــوزه کاال و ارز به میــزان ۳۱ میلیارد و 
۱۸۹ میلیون و ۸۹۳ هزار ریال بوده است.

وی اضافــه کرد: پــس از این بخش، 
در حوزه کاال و خدمات بــا چهار میلیارد 
و ۳۶۹ میلیــون و ۵۹۹ هــزار ریال و در 
حوزه بهداشــت و دارو بــا ۲۱۱ میلیون و 
۶۱۰ هزار ریال بــه صندوق دولت واریز 

شده است.
حسینی افزود: در این مدت در مجموع 
ســه هزار و ۳۱۱ پرونده به شعبات بدوی 
تعزیرات حکومتی ارســال شد که برای 
۲ هــزار و ۹۸۷ پروندهحکم محکومیت 
صادر شد و ۱۳۰ پرونده در دست بررسی 

است.
وی گفت: در مجموع یک هزار و ۹۴۳ 
پرونده در اجرای احکام مختومه شــده و 
جرایم به صندوق دولت واریز شده است.

تعزیــرات حکومتی عــالوه بر قاچاق 
کاال از جمله در حوزه گران فروشــی، کم 
فروشــی، عرضه خارج از شبکه، احتکار 
و عرضــه کاالهای تقلبی بــه پرونده ها 

رسیدگی می کند.

پاکبان سنندجی جواز 
مســابقات  در  حضور 
را  اقیانوسیه  و  آســیا 

دریافت کرد

کورش فرهادی پاکبان ســنندجی در 
نوزدهمین دوره از مسابقات دو و میدانی 
ناشنوایان قهرمانی کشور در رشته پرش 
سه گام ضمن کســب مقام نخست جواز 
حضور در مســابقات آسیا و اقیانوسیه در 

کشور هنگ کنگ را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم کردستان 
نوزدهمین دوره از مسابقات دو و میدانی 
ناشــنوایان قهرمانی کشور که در استان 
اردبیل برگزار شــد ۱۲۲ ورزشکار از ۱۸ 
اســتان کشور حضور داشــتند و کورش 
فرهــادی از پاکبان هــای شــهرداری 
ســنندج به عنوان عضو تیم کردستان در 

این مسابقات شرکت کرد.
فرهادی در این مســابقات توانست در 
رشته ســه گام به مقام نخست دست پیدا 
کند و با دریافت این مقام توانســت جواز 
حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه سال 
۲۰۱۹ که در کشــور هنگ کنگ برگزار 

می شود را نیز کسب کند.
این پاکبان قهرمان کســب سه عنوان 
طال، نقــره و برنز مســابقات جهانی در 
کشــور سوئد، کســب مقام طالی پرش 
طول بازیهای آســیایی در کشور مالزی، 
کســب سه مدال طالی مســابقات بین 
المللــی تونس وکســب مقــام طالی 
قهرمانــی جهان در کشــور تایلند را در 

کارنامه خود دارد.
نوزدهمین دوره مســابقات دومیدانی 
ناشــنوایان قهرمانــی کشــور با هدف 
انتخــاب نفــرات برتر جهــت حضور در 
مســابقات آســیا و اقیانوســیه روز های 
ششــم و هفتــم تیر به میزبانــی اردبیل 

برگزار شد.

خبر

مدیرکل استاندارد کردســتان از آزمون ۳۲۲ نمونه 
گمرکی و واحد تولیدی در سه ماهه امسال خبر داد.

ژیــال یزدانی در گفــت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
در ســه ماهه امســال اداره کل اســتاندارد با همکاری 
آزمایشگاه های همکار داخل و خارج استان و پژوهشگاه 
ســازمان ملی اســتاندارد ایــران ۳۲۲ نمونه گمرکی و 

واحدتولیدی را مورد آزمون قرار داد.
وی افــزود: از این تعداد نمونــه ۲۵۳ نمونه مربوط 
بــه واحدهای تولیدی اســتان و ۶۹ نمونــه مربوط به 

نمونه هایی گرفته شده از گمرک های استان است.
مدیرکل اســتاندارد استان کردســتان اضافه کرد: 

از این ۳۲۲ نمونه، تعداد ۱۳۸ توســط آزمایشــگاه های 
همکار داخل اســتان، ۹۷ نمونه آزمایشگاه های خارج 
اســتان، ســه نمونه پژوهشگاه ســازمان و ۸۴ نمونه 

آزمایشگاه اداره کل انجام شده است.
یزدانی با اشــاره بــه اینکه نمونه هــای واحدهای 
تولیدی در صنعت های مختلف آزمون می شوند، گفت: 
به ترتیب ۹ نمونه برق و الکترونیک، ۲ نمونه بسته بندی 
و سلولوزی، سه نمونه خودرو و نیرو محرکه، ۱۱۱ نمونه 
ساختمانی و معدنی، ۲ مورد فلزات، ۳۱ نمونه شیمیایی، 
۹۱ نمونه غذایی، ۲ نمونه مکانیک و فلزشناسی، ۲ مورد 

مهندسی پزشکی است و ۵۰ مورد شیمی بوده است.

وی اظهار داشــت: تعداد نمونه های گمرکی آزمون 
شــده نیــز در صنعت های شــیمی ۶۸ و در غذایی یک 

نمونه بوده است.
مدیرکل اســتاندارد کردستان یادآور شد: با توجه به 
اینکــه نان یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی روزانه ی 
مردم اســت، آرد مصرفی برای پخت انــواع نان نیز به 
صورت مســتمر مورد آزمون قرار می گیرد که در ســه 
ماهه ی ســال ۹۸ تاکنون ۲۱ نمونه آرد آزمایش شــده 

است.
یزدانــی به اهمیت اســتفاده از مصالح ســاختمانی 
استاندار هم اشاره کرد و گفت: از سال ۹۸ تاکنون نیز ۷۴ 

نمونه ســنگدانه ی مورد مصرف در بتن، ۲۹ نمونه بتن 
آماده آزمون شده است.

322 نمونه گمرکی واحد تولیدی در کردستان آزمون شد

نهادینه کردن فرهنگ سرکشی از خانواده شهدا 
ضروری است

فرمانده گــروه ۳۳توپخانه نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران گفت: تکریم و سرکشی به 
خانواده شهدا وظیفه همه ما می باشد و باید به فرهنگی 

در بین مسووالن تبدیل و نهادینه شود
غریبــه رحیمی- خبرنــگار جام جم کردســتان: 
بــه منظور ارج نهادن از فداکاری هــا و ایثارگری های 
شــهدای واالمقام جنگ تحمیلی، با حضور سرهنگ 
سید کیخسرو حسینی فرمانده گروه ۳۳توپخانه نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن بنیاد 
شهید و فرماندار شهرســتان کامیاران از خانواده های  
شهید ناصر قربانی و شهید رمضان ظفری دیدار کردند.

فرمانده گــروه ۳۳توپخانه نیــروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران گفت: خانواده شهدا، آزادگان، 
جانبــازان و ایثارگران بزرگترین یادگاران دفاع مقدس 
هســتند و تجلیل، تکریم و سرکشی از آنان رشادت ها 
و جانفشــانی های رزمنــدگان دفاع مقــدس را برای 

مسئوالن یادآوری می کند.
سرهنگ سید کیخسرو حسینی با بیان اینکه آرامش 
و امنیت امروز کشــور را مدیون جان گذشتگی شهدا و 
صبر و مقاومت خانواده های آنان هستیم، افزود: تکریم 
و سرکشی از خانواده شهدا وظیفه همه ما می باشد و باید 

به فرهنگی در بین مسووالن تبدیل و نهادینه شود.
وی اضافــه کرد: امروز نقــش خانواده های معظم 
شــهدا در پاســداری از ارزش های انقالب اســالمی 

دوچندان شــده اســت و باید بیش از پیــش در این راه 
گام بردارند.

وی تصریــح کرد: جمهوری اســالمی ثمره خون 
شهداست و شهیدان با خون خود از ارزش های انقالب 
پاســداری کردند و امروز این رسالت بر دوش ما نهاده 

شده است که از مرزهای کشورمان پاسداری کنیم.
در ادامه رئیس عقیدتی سیاســی گروه ۳۳توپخانه 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران عنوان 

کرد:خانواده های شهدا چشم و چراغ انقالب هستند.
حجت االســالم سید موسی حســینی اظهار کرد: 
ارزش هیچ کار خیری بیشــتر از شــهادت نیســت و 
شهیدان در نزد ژروردگار از جایگاه وییه ای برخوردارند.

وی تصریح کرد: شهدا چراغ های هدایت هستند که 
راه رستگاری را به انسان ها نشان مِ دهند.

رئیس عقیدتی سیاســی گــروه ۳۳توپخانه نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایــران اضافه کرد: 
دشمنان چشــم طمع به امنیت کشور دارند اما مردم ما 
آگاه هستند و توطعه دشمنان را نقش بر آب کردند و در 
این راه شهدا با خون خود از آرمان های انقالب اسالمی 
دفاع کردند.حجت االســالم حســینی به زندگی نامه 
شــهید ناصر قربانی عنوان کرد: این شهید واالمقام در 
ســال ۶۶ در منطقه عملیاتی شهرانی به درجه شهادت 
نایل آمد و شــهید رمضان ظفری در سال ۶۵ در منطقه 

عملیاتی بانه به شهادت رسید.
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اســتاندار کردســتان گفت: با توجه به مراودات استان کردستان و اقلیم کردستان 
عراق، برقراری پرواز سنندج - سلیمانیه ضروری است.

به گزارش خبرنگار جام جم کردستان: بهمن مرادنیا در نشستی با مدیران شرکت 
هواپیمایی ایران ایر اظهار داشــت: کردســتان می تواند مقصد مناســبی برای اقلیم 
کردســتان، در حوزه توریسم درمانی باشــد اما به علت نبود پرواز سنندج - سلیمانیه، 

مسافران ترجیح می دهند با پرواز سلیمانیه - تهران مسافرت کنند و نیازهای درمانی 
خــود را در پایتخت کشــور برطرف کنند.وی همچنین از کمــی پروازهای هفتگی 
فرودگاه ســنندج و نامناســب بودن زمان پروازها نیز گله مند شــد و پیشنهاد داد این 
پروازها در ســاعت اول وقت صبح و آخر وقت بعد از ظهر تنظیم شــود تا بیشــترین 
بهره وری را داشــته باشد.مرادنیا توسعه زیرســاخت های حمل و نقل هوایی را مانند 

زیرســاخت های زمینی و جاده ای، حائز اهمیت دانســت و نسبت به توسعه همکاری 
فرودگاه سنندج و شرکت ایران ایر ابراز امیدواری کرد.فرودگاه ۴۷ ساله سنندج با ۹۰۰ 
هزار متر مساحت در جنوب غربی شهر سنندج و در ابتدای جاده سنندج - کرمانشاه قرار 
دارد که از هفت سال پیش به عنوان فرودگاه بین المللی به فعالیت خود ادامه می دهد 

اما پروازهای آن تنها در مسیر سنندج - تهران خالصه شده است.

راه اندازی پرواز سنندج - سلیمانیه 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

85 درصد مزارع توت فرنگی کردستان 
مجهز به آبیاری تحت فشار

رئیس جهاد کشــاورزی ســنندج گفت: بیش از ۸۵ درصد مزارع توت 
فرنگی کردســتان مجهز به سیســتم آبیاری تحت فشار بوده که این اقدام 

باعث بهره وری باالی آب در این اراضی شده است.
به گزارش جام جم کردستان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری کردستان گفت:  گردشگری کردستان فقط به منطقه اورامان 
خالصه نمی شود، بلکه روستاهای بسیار بکری نیز در منطقه ژاوه رود وجود 

دارد که قسمت عمده آنها هم به ثبت ملی رسیده اند.
محسن علوی در دومین جشنواره توت فرنگی کردستان که در روستای 
گردشــگری شیان سنندج برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری اینگونه 
برنامه ها جلب توجه مردم به نقاط کمتر شناخته شده و آشنایی با روستاهای 

هدف گردشگری است.
وی افزود: گردشــگری کردســتان فقط به منطقــه اورامان خالصه 
نمی شود، بلکه روســتاهای بسیار بکری را نیز در منطقه ژاوه رود داریم که 

قسمت عمده آنها هم به ثبت ملی رسیده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی کردســتان عنوان کرد: بخش مهمی از توسعه 
گردشــگری در کردستان به توسعه گردشــگری فرهنگی برمی گردد که 

روستاهای این استان بهترین نقطه برای این موضوع هستند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: سازمان جهانی گردشگری سال ۲۰۲۰ 
را به عنوان ســال توسعه گردشگری روســتاها انتخاب کرده که ایران هم 

یکی از کشورهای موردتوجه در این برنامه است.

علوی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته، به صورت 
مشــترک میزبانی رویداد بین المللی گردشگری روستایی ۲۰۲۰ به استان 

کردستان و کرمانشاه واگذار شده است.
وی همچنین گفت: برنامه توسعه گردشگری غرب کشور نیز در سازمان 
میراث فرهنگی تهیه شده که استان کردستان نیز در این برنامه مورد توجه 

قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با بیان اینکه برنامه توسعه گردشگری 
شــمالغرب کشــور هم یکی دیگر از برنامه های پیش روی سازمان میراث 
فرهنگی است، خاطرنشان کرد: موسسه ژاپنی جایکا مسئولیت این برنامه 
را برعهده دارد که کارشناسان آن تاکنون دو بار برای انجام مطالعات الزم، 
به اســتان کردستان ســفر کرده اند. مزارع توت فرنگی کردستان مچهز به 

سیستم آبیاری تحت فشار
رئیس جهاد کشــاورزی ســنندج گفت: بیش از ۸۵ درصد مزارع توت 
فرنگی کردســتان مچهز به سیســتم آبیاری تحت فشار بوده که این اقدام 

باعث بهره وری باالی آب در این اراضی شده است.
وی اضافه کرد: در این اســتان ۱۳ هزار خانوار توت فرنگی کار در قالب 
۱۷ هزار بهره بردار از تولید این محصول امرار معاش می کنند که به صورت 

متوسط سطح کشت برای هر بهره بردار حدود ۲ هزار متر مربع است.
رئیس جهاد کشاورزی سنندج افزود: اکنون در این استان میانگین تولید 
توت فرنگی در هر هکتار ۱۵ تن اســت که با اقدامات کارشناســی، فنی و 

مهندسی می توان این میانگین را به ۶۰ تن در هکتار افزایش داد که در این 
صورت درآمد هر بهره بردار به یک میلیارد ریال در هکتار می رسد.

وی با اشــاره به اینکه در راستای افزایش بهره وی مزارع تاکنون چهار 
رقم جدید از سوی محققان جهاد کشاورزی معرفی شده است یادآورشد: در 
این راستا ۲۰ دستگاه پری کولین تحویل بهره برداران شده تا برای افزایش 
مدت نگهداری محصول، دمای توت فرنگی را در زمان برداشت از ۳۵ درجه 

به چهار درجه سانتی گراد باالی صفر ببرساند.
ســهرابی گفت: عالوه بر این حمایت ها سازمان جهاد کشاورزی ساالنه 
نزدیــک به یک میلیون نشــا توت فرنگی را به صــورت گلدانی را در بین 
کشــاورزان توزیع می کند.. جشن توت فرنگی شکرانه ای برای نعمت خدا 
است امام جماعت مسجد روستای شیان نیز در این جشنواره گفت: بندگان 
خدا برای شکرانه نعمت به شــیوه های مختلف از الطاف الهی تشکر کرده 

اند که امروز نیز شاهد یک نمونه از این شکرانه هستیم.
ماموســتا جابر میمنت آبادی اظهار داشت: خداوند در قرآن گام برداشتن 
در راه خیر را از بزرگترین کارها اعالم کرده و انجام این جشنواره ها از سوی 

مسئوالن به مثابه همین قدم برداشتن است.

برپایی همایش نکوداشت شیخ االسالم کردستان

رئیــس حــوزه هنــری کردســتان از 
برگزاری همایش نکوداشت شهید ماموستا 
شیخ االسالم در راستای کنگره ملی ۵۴۰۰ 

شهید استان در سنندج خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم کردســتان: 
امین مرادی در نشســت بــا خبرنگاران در 
سنندج اظهار داشــت: رهبر معظم انقالب 
در دیدار اخیر با دســت اندرکاران کنگره ملی 
۵۴۰۰ شهید استان کردستان، چندین بار از 

شهید ماموستا شیخ االسالم نام بردند.
رئیس حــوزه هنری انقالب اســالمی 

کردستان اذعان داشت: به دنبال این دیدار و 
در راســتای کنگره ملی ۵۴۰۰ شهید استان، 
حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان 
در راســتای عمل به منویات و رهنمودهای 
رهبــر معظــم انقالب اســالمی و با هدف 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، الگوسازی 
برای نســل جوان با معرفی شخصیت های 
برتــر دینی، علمــی، فرهنگــی و انقالبی 
جهان اسالم نخســتین همایش نکوداشت 
شهید ماموستا محمد شیخ االسالم نماینده 
مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری 
را برگــزار می کند. وی افزود: مــا در حوزه 
هنری اســتان کردستان به عنوان یک نهاد 
انقالبی بر خود فرض می دانیم که در راستای 
نهادینه کردن فرهنگ شــهید و شــهادت 
اهتمام ورزیم هــر چند تاکنون نیز کارهایی 

مانند شــب شــعر، شــب خاطره شهدای 
شاخص اســتان و چاپ کتاب و زندگی نامه 
و خاطرات شــهدا انجام شده است.  مرادی 
اهداف این همایش را بررسی روش، سیره و 
نقش شهید ماموستا شیخ االسالم در ترویج 
اندیشــه های تقریبی، تالش برای تحکیم 
پایه های وحدت و همدلی در کشور،  معرفی 
جایگاه و شــخصیت شهید شیخ االسالم در 
جهان اسالم، بررسی ظرفیت های فرهنگی 
و دینی منطقه در راستای نیل به هدف متعالی 
تمدن ســازی انقالب اسالمی و الگوسازی 
در بین نســل جوان ذکر کــرد. وی در ادامه 
گفت: همایش علمی و پژوهشــی بررسی 
آثار، دیدگاه ها، شــخصیت و زندگی شهید 
ماموستا شیخ االســالم،    تولید فیلم مستند 
شیخ االسالم کردستان،  تهیه و انتشار کتاب 

زندگی نامه شیهد حاج ماموستا شیخ االسالم، 
تهیه و تدوین کتاب شرحی بر سخنرانی های 
شهید حاج ماموستا شیخ االسالم، تولید محتوا 
بر اســاس روش ها و شیوه های جدید و نوین 
ارتباطی،  برگزاری شب خاطره شیخ االسالم 
کردستان با حضور چهره های برجسته ملی 
و بین المللی در روز ۲۶ شــهریور همزمان با 
ســالروز شهادت ایشــان و نامگذاری یکی 
از معابر اصلی شهر ســنندج به ویژه خیابان 
منتهی به مســجد ســیدقطب به نام شهید 
ماموســتا شیخ االســالم از بخش های این 
همایش خواهد بود. مرادی همچنین، ماموستا 
شیخ االســالم و تقریب مذاهب اســالمی، 
ماموستا شیخ االســالم و سرگذشت علمی 
و دینی، ماموســتا شیخ االســالم و خدمات 
فرهنگی و اجتماعی ماموستا شیخ االسالم 

و وحدت ملی و انســجام اسالمی، ماموستا 
شیخ االسالم و رهبر معظم انقالب اسالمی، 
ماموستا شیخ االســالم و حکومت اسالمی 
و ماموســتا شیخ االســالم و نسل جوان را از 
محورهای فراخوان مقاالت برشــمرد. وی 
اعالم فراخوان مقاالت را ۱۵ تیرماه، ارسال 
چکیده مقــاالت ۱۵ شــهریورماه، آخرین 
مهلت ارســال آثار به دبیرخانه اول آبان ماه و 
زمان و مکان برگزاری همایش را ۲۰ آبان ماه 
امسال همزمان با ایام هفته وحدت در سالن 
نور اداره کل تبلیغات اســالمی کردســتان 

اعالم کرد.

اســتاد اوســط رنگرز؛ 
ســرمایه ای که در سکوتی 

بی خبرانه درگذشت 

استاد اوســط ابراهیمی، هنرمند پیشکسوت 
رشــته رنگرزی سنتی، از ســرمایه ها ی عظیم و 
میــراث معنوی ما بود که به آرامی و در ســکوتی 
بی خبرانــه از میــان ما رفت و متاســفانه درباره 

اینگونه افراد، کمتر کسی چیزی می نویسد.
اوســط ابراهیمــی که در بازار قدیمی شــهر 
سنندج، مشهور به اســتاد اوسط رنگرز بود، خود 
از شاگردان استادکاران مشــهور سنندج آقایان 
»فــرج« و »دانــه« کلیمی)موســایی( بود که 
فرش های مشهور و زیبای سنندج)قالی و گلیم( 
در آن دوران، حاصــل مهارت و خالقیت آنها در 
تولیــد رنگ های طبیعی و زیبا و در نهایت تبدیل 
آن به فرش سنه توسط دیگر هنرمندان سنندجی 

بود.
زنده یاد ابراهیمی یکی از خواننده های قدیمی 
هم دوران، آقای حســن کامکار نیز بود که در آن 
زمان در رادیو ســنندج خوانندگی کرده و صدای 
آنها از طریق بی سیم به شنوندگان منتقل می شد. 
ســبک خوانندگی ایشــان، هماننــد علی اصغر 
کردستانی، هنرمند نامی ُکرد بود که نگارنده خود 
در دهه های هفتاد برای مدت کوتاهی که در بازار 
فرش سنندج فعالیت داشتم چند بار افتخار شنیدن 
آواز آن برزگوار آن هم در محیطی کامال سنتی در 
کارگاه ســنتی رنگرزی آن مرحوم واقع در میدان 

آصف در هنگام رنگرزی نصیبم شد.
استاد شجریان که در ابتدای دهه هفتاد برای 
اجرای کنسرت موســیقی سنتی به سنندج آمده 
بود، طی بازدیدی که از بازار قدیمی سنندج داشت 
به خاطر اصالت صدا و موســیقی که استاد اوسط 
ابراهیمی داشت با ایشان در محل کارگاه دیداری 
داشــت و در مورد موسیقی پیشینیان کردستان و 
به ویژه سبک استاد علی اصغر کردستانی که فقط 
اساتیدی همچون آن مرحوم بر ان سبک اشراف 
داشت صحبت هایی با ایشان داشت که این بازدید 
برای اســتاد تراز اول موسیقی سنتی کشور که به 
دنبال گنج نهفته در درون این عزیران بود، در نوع 

خود کم نظیر است.
همچنیــن مرحوم اوســط ابراهیمی یکی از 
ورزشکاران باســتانی کار هم دوره پهلوان نامی 
کردســتان مرحوم عزیزخان رحمانی بوده که در 
آلبوم عکس های قدیمی ایشان، تصاویر مربوط 
بــه فعالیت در این ورزش در کنار پیشکســوتان 

زورخانه سنندج نیز دیده می شود.
همســایگان آن مرحوم در بازار ســنندج به 
علت احترام و ُحســن رفتار و ... به ایشان »کاکه« 
می گفتنــد که حاکی از بزرگی آن مرحوم از لحاظ 

اخالق و نیز سن و سال بود.
ســبک زندگی ایشــان، به لحاظ ســالمت 
در گفتــار و کردار و حتی نحــوه صحیح تغذیه و 
خوراک زبانزد مردم و همسایگان بود تا جایی که 
آن مرحوم تا ســن ۹۲ سالگی عمر همراه با فیض 

و برکت و سالمتی را به پایان رساند.
فرشید ابراهیمی، سرپرســت گروه هلپرکی 
خان ســنندج فرزند کوچکتر آن مرحوم اســت 
که در حال حاضر در کنار برادر ارشــد خود )فرزاد 
ابراهیمی، از معلمان و مدرســان رشــته تاریخ( 
همچنان بــه این حرفه قدیمــی یعنی رنگرزی 
ســنتی در کارگاه قدیمی پدر، این هنر ســنتی را 

تاکنون زنده و پابرجا نگه داشته اند.
در نمایشگاه عکس مشــاهیر و پیشکسوتان 
شهر سنندج)که عمدتا از دنیا رفته بودند( و ششم 
اردیبهشــت ماه امسال به مناسبت روز سنندج به 
مدت یک هفته دایر بود، عکس اســتاد ابراهیمی 
نیز به نمایش گذاشته شده بود که از ُحسن روزگار، 
علیرغم کسالت و کهولت توانست از این نمایشگاه 
بازدید کند و حضور ایشــان در کنار عکس خود، 
بســیار اتفاق کم نظیری بود. نکته قابل تامل، در 
زندگی مرحوم اوســط ابراهیمی خدمت بی وقفه 
فرزند ارشد ایشــان، فرزاد ابراهیمی است که در 
دو دهه اخیر با عشــق و عالقه خاص به مراقبت 
و پرســتاری از پدر تا آخرین لحظه زندگی ایشان 

نمود که بسیار حائز اهمیت است.
استاد اوسط ابراهیمی از هنرمندان پیشکسوت 
رشته رنگرزی سنتی، روز پنج شنبه)ششم تیرماه 
۹۸( در ســن ۹۲ سالگی در شهر سنندج دار فانی 

را وداع گفت.
اداره  آوات مــکاری، کارشــناس 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کردستان

یادداشت

به  انشــعاب  امکان خرید 
صورت اقســاطی در مریوان 

فراهم است
مدیر امور آبفا مریوان ضمن دعوت از شــهروندان 
برای مصــرف بهینه آب از اتخاذ تدابیری برای تحقق 

این هدف خبر داد.
کیوان قاسمی خبرنگار جام جم کردستان: جهاندار 
محمدی اظهار کرد: اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته 
صرفــه جویی نامگذاری شــده و هدف از این موضوع 

حفظ و احترام به منابع آبی است.
وی با اشاره به وجود یک فرهنگ سنتی در رابطه با 
شستشوی فرش در منازل با آب شرب در شهر مریوان 
گفت: از شهروندان انتظار داریم تا این رویه را تغییر داده 
و برای شستشوی فرش از طریق قالیشویی ها) چون از 
آب شرب اســتفاده نمی کنند( اقدام نمایند. مدیر امور 
آبفا مریوان خاطرنشــان کرد: هماهنگی های با برخی 
از قالیشویی های ســطح شهر در حال انجام است تا با 
هزینه کمتر کار شستســوی فرش های شهروندان را 
انجام دهند و مشترکان می توانند با مراجعه به امور آب و 
فاضالب شهر مریوان و دریافت بن های مخصوص به 
قالیشویی هایی که مشخص شده است مراجعه نمایند 

و هزینه کمتری بابت شستشوی فرش بپردازند.
محمدی افزود: همچنین شــهروندان به صورت 
مرتب نســبت به بازرسی شــیرهای آب و کولر منازل 
خود اقدام نمایند تا هم از هدرفت آب جلوگیری کرده و 

هم هزینه کمتری بابت بهای آب پرداخت کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه مصرف باال و بی رویه موجب 
افت فشــار و کمبــود آب در مناطق مرتفع می شــود 
خاطرنشــان کرد: با چند راهکار ساده از جمله رعایت 
الگوی مصرف و کاستن اندکی از باز بودن آب در زمان 
استحمام و یا مسواک زدن می تواند مشکل افت فشار 

در نقاط مرتفع را برطرف کند.
مدیر امور آب و فاضالب شــهر مریــوان در ادامه 
از وجــود بیــش از ۴۰ هزار اشــتراک در مریوان خبر 
داد و گفت: ســالیانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ اشتراک به تعداد 
اشتراکات در مریوان افزوده می شود؛ ضمن آنکه قطعا 
انشعابات غیرمجازی نیز وجود دارد که در حال شناسایی 
و قطع آنها و تبدیل به انشعاب مجاز هستیم. محمدی 
خاطرنشان کرد: افرادی که توان مالی الزم برای خرید 
انشــعاب به صورت یکجا را ندارند از طریق امور آب و 
فاضالب به بانک عامل معرفی می شــوند و می توانند 
مبلغ انشعاب را به شــکل اقساط پرداخت نمایند. وی 
گفت: در حال حاضر سیستم گندزادیی به شکل نمک 
طعام با آب ژاول جایگزین کلرزدایی شــده که موجب 

ارتقای کیفیت آب شرب شده است.

قربانیان مین در کردستان 
حمایت نمی شوند

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مین ها پس از جنگ در کردســتان جان صدها 
نفر را گرفته و بســیاری از افراد نیز با انفجار آنها نقص 
عضو شدند اما قربانیان از حمایت نهایت های مربوطه 

محروم هستند.
محســن بیگلری در نخســتین همایش استانی 
تجلیل از مربیان و فعاالن حوزه آموزش مخاطرات مین 
و مهمات باقی مانده از جنگ اظهار داشــت: با گذشت 
بیش از ۳۰ سال از جنگ تحمیلی مین به عنوان مهمان 
ناخوانده کردســتان همچنان قربانی می گیرد. وی با 
بیان اینکه ضروری اســت که مسئوالن در این زمینه 
بــه قربانیان مین کمک کنند و تا جایی که امکان دارد 
زمینه را برای تحت پوشش قرار دادن آنان در نهادهای 
حمایتی فراهم کننداضافه کرد: امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر برای نجات جان دیگر افراد با فداکاری و از 
خودگذشتی تالش می کنند و گاهی نیز این افراد جان 

خود را در این راه از دست می دهند. 
مدیرکل جمعیت هالل احمر کردستان نیز در این 
همایش گفت: در ســال گذشته ســه هزار و ۴۶۴ نفر 
کردســتانی در زمینه مخاطرات میــن و مواد منفجره 
باقی مانده از هشت سال جنگ تحمیلی آموزش دیدند. 
محمد باقر محمدی اظهار داشت: در راستای آموزش 
مخاطرات مین ۳۲ مربی در هفت شــهر استان فعالیت 
می کنند که در ســال گذشــته ۲ دوره بازآموزی برای 
مربیان نیز برگزار شده است. وی اضافه کرد: وجود مین 
و مواد منفجر باقیمانده از جنگ تحمیلی از مشــکالت 
استان های نوار مرزی است که باید برای آموزش و آگاه 
سازی از مخاطرات مین و مواد منفجر همه دستگاه ها 
و سازمان ها همکاری کنند. وی از مربیان آموزشی به 
عنوان سربازان گمنام ســالمت نام برد و اضافه کرد: 
میدان های مین متعدد، ناشناخته، پراکنده و بدون نقشه 
در مرزهای ما ایجاد شده که می توانند سال های سال 
در این مناطق قربانی داشــته باشند. مدیرکل جمعیت 
هالل احمر کردستان یادآور شد: سیالب های مخرب 
نیز باعث می شــود مواد منفجره و مین وارد نقاط دیگر 

شود و قربانیان بیشتری طعمه این مواد مرگبار شوند.

خبر

اعتیاد، خانواده های کردستانی را  تهدید می کند

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: 
علی رغم اینکه فرهنگ غنی و ظرفیت های زیادی 
در کردستان وجود دارد اما اعتیاد خانواده های این 

استان را تهدید می کند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
کردســتان گفت: با توجه بــه افزایش روز افزون 
پدیــده شــوم اعتیــاد نگرانی های این اســتان 
فرهنگی از این بالی خانمان ســوز افزایش یافته 

است.
به گزارش خبرنگار جام جم کردستان: حسین 
خوش اقبال در مراســم تجلیل از فعاالن عرصه 
مبــارزه با مواد مخدر کردســتان بــا بیان اینکه 
گذشــتگان این اســتان را به عنوان استانی پاک 
تحویل ما داده اند اظهار داشت: این ویژگی باعث 
شــده مسئولیت امروز شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر کردســتان بیــش از هر نقطه دیگری 

باشد. 
وی اضافه کرد: با وجود اینکه کردستان استانی 
پاک از لحاظ اعتیاد است اما باید تمامی سعی خود 
را به سمت پیشــگیری از این بالی خانمان سوز 

بکار بســته و برای ریشه کن اعتیاد تالش کنیم.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

با بیان اینکــه ۷۰ درصد برنامه های این شــورا 
در راستای پیشگیری اســت افزود: در یک سال 
گذشــته ۲۰ درصد از جامعه استان از این برنامه ها 

بهره مند شده اند.
رحمان حریری اظهار داشت: این برنامه ها در 
بخش های مختلف پیشگیری بین جوامع مختلف 
دانش آموزان، محالت، نواحی حاشــیه شهرها، 

مهد کودک ها و دانشگاه ها اجرا شده است.
وی اضافه کــرد: در خصوص متادون درمانی 
نیز ۱۱ هزار نفر در این اســتان از خدمات این نوع 

درمان بهره مند شده اند.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن کارگروه های 
مختلف شــورای مبارزه با موادمخدر متشکل از 
۳۰ دســتگاه اجرایی اســتان برنامه های مختلف 
خود را به صورت منظم پیش می برند که کشــف 
نیم تن مواد مخدر، شناســایی اموال قاچاقچیان، 
آموزش مردم و ایجاد چتــر حمایتی برای مبارزه 

کنندگان از جمله این خدمات است.

* برطرف کردن معضل اعتیاد، نیازمند 

مشارکت مردم 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کردســتان گفت: معضل اعتیــاد و مبارزه با مواد 
مخدر نیازمند مشــارکت مردمی اســت چرا که با 

سیستم اداری این معضل قابل حل نیست.
رحمان حریری اظهار داشت: یک هزار و ۵۰۰ 
برنامــه در طول هفته اجرایی شــده اســت. وی 
افزود: شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر 
متشکل از ۲۴ نهاد است که وظیفه سیاستگذاری 

و نظارت بر عملکرد ادارات را دارد.
بــه گفته دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه با 
مواد مخدر کردســتان، در جلسات شورای استان 
سیاســتگذاری از طریــق کمیته های تخصصی 
انجام می شــود و اجتماعی کــردن مواد مخدر و 
راه های اســتفاده از ظرفیت های استان در برنامه 

قرار می گیرد. 
حریری گفت: معضل اعتیــاد و مبارزه با مواد 
مخدر نیازمند مشــارکت مردمی اســت چرا که با 

سیستم اداری این معضل قابل حل نیست.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 

۱۰ برابــر میانگین جهانی و حدود ۴ هزار شــهید 
و  ۱۲ هزار جانباز در راســتای مبارزه با مواد مخدر 
هزینه داده اســت. وی ادامه داد: پیشــگیری از 
اولویت های ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســتان 
کردستان است که همگام با فرهنگ سازی انجام 
می شود به طوری که سال گذشته حدود ۲۰ هزار 
نفر زیرپوشش آموزش  قرار گرفته اند ضمن اینکه 
طرح نماد هم توسط ۱۳ دستگاه در حوزه مراقبت 

از دانش آموزان اجرایی می شود.
حریــری تصریــح کــرد: کمیته درمــان نیز 
برنامه هایی دارد که نظــارت بر کمپ ها و مراکز 
متادون درمانی صورت می گیرد که به ۱۱ هزار نفر 

در سال جاری خدمات رسانی کرده است.
وی همچنین گفت: منبعــد معتادین متجاهر 
در زمان ۶ تا دو ســال تحت درمان قرار می گیرند 
و ایــن با هدف پاکســازی فضــای جامعه انجام 

می شود.
در پایان این مراســم از فعــاالن عرصه های 
مختلــف و فردین کمانگر و زهــره نادری مقدم 
ازخبرنــگاران روزنامه جام جم کردســتان که در 
راســتای مبارزه با مواد مخدر تالش کرده تقدیر 

شدند.
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بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
حافظکه به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

خبر

سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه 
کردستان

غائله  ُکردســتان زمینه ای را فراهم آورد تا درهای 
جهاد به روی مجاهدان واقعی باز شود. در این شرایط 
بود که جوهــره  وجودِی مردانی چــون بروجردی، 
کاظمی، شــبلی، تعریف، عثمان فرشته، شهسواری، 
محمد امیــن رحمانی و صدها و هزاران شــهید دیگر 
که هدفی جز استقرار نظام اسالمی و خدمت به مردم 

ُکرد نداشتند، ظهور و بروز کرد.
 ظهور انقالب اســالمی به عنــوان بزرگ ترین و 
بی نظیر ترین واقعه  قرن بیســتم به دنبال خود حوادث 
و اتفاقاتــی را رقم زد کــه در طول تاریخ، بی نظیر و یا 
کم نظیر است. حوادثی که هر کدام در دل خود موجی 
از تغییر و تحول را به دنبال داشته است. بخشی از این 
حوادث بر اساس ُحب و بغض هایی صورت گرفته که 

افراد، احزاب و جریانات سیاسی و کشورهای مختلف 
در مواجهه با انقالب اسالمی اتخاذ می کردند.

پیروزی انقالب اســالمی تأثیرات شــگرفی را در 
حوزه هــای مختلــف جامعه به جای گذاشــت. این 
انقالب با رویکردی دینی و اســالمی به همراه خود 
تحــوالت فرهنگی، اجتماعی و سیاســی عمیقی را 
به دنبال داشت. دشــمنان انقالب اسالمی از همان 
ابتدای ظهور انقالب، بنا را بر ناســازگاری و مقابله با 
انقالب گذاشتند. لذا برنامه های سازماندهی شده ای 

را جهت ایجاد ناامنی در دســتور کار قرار دادند. 
بدین منظور اختالف بیــن قومیت ها و اختالفات 
قومی و مذهبی به عنوان مهم ترین بســتر ناآرامی ها 
کلید خورد. ُکردســتان از جمله اســتان هایی بود که 
ســال ها درگیر غائله ای ناخواســته و تحمیلی شد که 
قریب به دو دهه این اســتان را از کاروان توســعه و 

پیشرفت -که انقالب راهبری می کرد- عقب ماند.
به اســتان کردســتان باید به عنوان منطقه ای که 
دارای اهمیــت ژئوپلتیــک و راهبردی فوق العاده ای 
اســت نگاه کرد. همیــن موضوع موجب شــده که 
ُکردســتان در طول تاریخ ایران از سده های گذشته 
تاکنون آبســتن حوادث گوناگونی باشد که هر کدام 
در نوع خود توانسته است تأثیرات شگرفی را بر مردم 
این اســتان و مناطق کردنشــین آذربایجان غربی و 

کرمانشاه بر جای بگذارد.
کردســتان از حیث جمعیتی، استانی کردنشین و 
قومیتی است که به جهت هم جواری با کردستان عراق، 
در طول تاریخ از قیام ها و جریانات ناسیونالیســتی و 
تحرکات خودمختارانه و تجزیه طلبانه  این کشــور و 

حتی کردســتان ترکیه تأثیر پذیرفته است؛ خصوصًا 
در دوران عثمانی ها و تحوالت سیاســی که منجر به 
تجزیه  این امپراطوری شــد و کردستان ایران هم از 
این فروپاشی متأثر شد. کردستان در دوران حکومت 
پهلوی اول و دوم، از حیث توســعه و عمران در حاشیه 
قــرار گرفت. پهلوی اول نه تنها حداقل توجهات را به 
این استان نداشــت، بلکه پا را فراتر گذاشت و کردها 
را به کوچ اجباری مجبور کرد. در دوران ســلطنت ۵۷ 
ســاله  این خاندان، شاخص های فرهنگی، اقتصادی، 
آموزشــی، فرهنگی و... این اســتان، در پائین ترین 

سطح خود قرار داشت.
 لذا مردم این اســتان با چشــم امید به پیشرفت، 
ترقی و رفع تبعیض، دســت یاری به سمت جمهوری 
اســالمی دراز کردنــد. با پیروزی انقالب اســالمی 
گروهک های ضدانقالب با حمایت بیگانگان در این 
مناطق دســت به اقدامات و تحرکاتی زدند که امنیت 

و آسایش را از مردم سلب کردند.
 آنان انگشــت ناامنی را بر تفرقه  بین شیعه و سنی 

و ُکرد و فارس گذاشتند.
  از آن جــا که اکثریت ســاکنان کردســتان ایران 
سنی نشــین هســتند، طبیعتًا انتظار دشمنان این بود 
که کردها در مقابل انقالب اســالمی -که به رهبری 
حکیمانه  حضرت امام خمینی)ره( به وقوع پیوســته 

بود- موضع بگیرند.
از آن جا کــه قومیت ها و مذاهب مختلف کشــور 
همــواره در طول تاریــخ چون ید واحــده در مقابل 
دشمنان دســت اتحاد داده بودند، لذا نقشه  شوم آنان 
راه بــه جایی نبرد؛ خاصه، مردم اســتان ُکردســتان 

کــه پیرو مذهب امام شــافعی هســتند؛ فرقه ای که 
نزدیک ترین اعتقادات را به شــیعیان دارند. در طول 
دوران ناآرامی های کردستان خدمت به مردم، تأمین 
امنیت و آســایش و کمک به توسعه  زیرساخت ها به 
تالش و همتی مضاعف نیاز داشــت که تنها کسانی 
می توانســتند ایــن راه را ادامه دهند کــه به فرموده  
شهید بروجردی »مردم ُکرد را دوست داشته باشند«. 
عرصه  تــالش و فعالیت و برقــراری امنیت تجارب 
گران بهایــی را در اختیار دولتمردان و متولّیان امنّیت 
قرار داد. آن چه کــه نام این دالوران ُکرد را بلندآوازه 
کــرد، رشــادت ها، دالوری هــا، وفاداری ها و رنج و 
مصیبت هایی اســت که این انسان های خدایی در راه 

اسالم و نظام اسالمی متحمل شدند. 
رنــج آن هــا مضاعف، دســتان آنــان بی توقع، 
حماســه های آنان ماندگار، هدف آنان پایداری نظام 
اسالمی و دفاع از کیان اسالمی و قوم ُکرد، استقامت 
آنان چون کوه و مصیبت خانواده های شــان غیرقابل 

وصف بوده است.
به راستی کدام قلم و بیان توانای وصف نیات پاک 
و هّمت های بلند و رشــادت های رزمندگان قوم ُکرد؛ 
پیشمرگان مسلمان ُکرد را دارد؟ به راستی مگر نه این 
است حضرت امام)ره( آنان را در صف مجاهدان صدر 
اســالم توصیف فرمود؟ و به راستی اگر اینان نبودند، 
مگر پاکســازی ُکردستان امکان پذیر بود؟  و در پایان 
بایــد گفت؛ قلم قاصرتر از آن اســت کــه درد، رنج، 
مصیبت، غربت و شــهادت مظلومانه  شهدای استان 
کردســتان را به نمایش بگذارد، شــهدایی که نقش 

آنان در دفاع از اســالم و انقالب انکارناپذیر است.

 ســرمایه گذاری دولتی و نقش شهدای کردستان در دفاع از انقالب اسالمی
بخش خصوصی؛ راهگشای 

رونق اقتصادی 
م  عــد
رغبــت و نبود 
ی  ق ها مشــو
سرمایه گذاری 
در کردســتان 
که  شده  سبب 
ظرفیت هــای 
در  اســتان 

بحث توســعه مغفــول بماند اســتانی که از 
ســرمایه گذاری بخش دولتــی و خصوصی 

بهره مند نبوده است.
براســاس نظر و دیدگاه صاحب نظران در 
حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری بخش دولتی 
و  بخش خصوصــی در کنار هم می تواند گره 
گشای بســیاری از مشــکالت اقتصادی در 

استان کردستان باشد.
کردستان با وجود بهره مندی از ظرفیت ها 
و توانمندی ها در حوزه کشــاورزی، معادن و 
نیروی انســانی، کلمه محروم و توسعه نیافته 
را بــه یدک می کشــد. در چند دهه گذشــته 
تاکنــون بســیاری از ســرمایه گذاران برای 
فعالیت در استان حضور پیدا کردند اما با برخی 
کم کاری ها و سلیقه نگری ها مواجه شده اند و از 

ادامه روند سرمایه گذاری باز مانده اند.
حال با توجه به شــرایط اقتصادی کشور، 
کردستان می تواند ظرفیت و فرصتی مناسب 
برای جبران بســیاری از مشکالت اقتصادی 
باشــد و این مســتلزم برنامه ریزی و مدیریت 
در این حوزه می باشــد تا بتــوان این ظرفیت 
را بالفعــل کرد. مرزی بودن اســتان و بحث 
صادرات و واردات ظرفیت بســیار خوبی است 
که می تــوان در این بخش به رونق اقتصادی 
کمک کرد و دولت باید از سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی حمایت کند و موانــع پیش روی 
فعاالن اقتصادی در اســتان را بردارد. حضور 
بخش دولتی در کنار بخش خصوصی می تواند 
راهگشای رونق اقتصادی در کردستان باشد.
فردین کمانگر/ روزنامه نگار

کارگاه اصــالح الگــوی 
مصرف و توانمند ســازی 

بانوان روستایی 

کارگاه آموزشــی اصالح الگوی مصرف و 
توانمند سازی بانوان روستایی در روستای نوره 

از توابع شهرستان سنندج برگزارشد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان کردستان با مشارکت 
کمیتــه بانوان و روابط عمومی شــرکت آبفار 
کردســتان کارگاه آموزشــی بهینه ســازی 
الگوی مصرف زنان روســتایی در روســتای 
نوره از توابع شهرســتان سنندج برگزار شد. در 
چهارمیــن روز از هفته صرفه جویی در مصرف 
آب کارگاه آموزشــی اصالح الگوی مصرف و 
توانمندســازی بانوان روســتایی در روستای 
نوره ازتوابع شهرســتان سنندج برگزار شد. در 
این کارگاه آموزشــی که با مشارکت کمیته ی 
بانوان و روابط عمومی شرکت آبفار کردستان 
برگزار شــد جمعی از بانوان روســتای نوره به 
همراه دهیار واعضای شــورای اسالمی روستا 
وهمچنین مشــاورامور بانوان شــرکت های 
آبفار و آب منطقه ای و مســئول روابط عمومی 
شرکت آبفار کردستان حضور داشتند. عزیزی 
کارشــناس مســئول روابط عمومــی آبفار 
کردستان با اشاره به اهمیت آب از دیدگاه قرآن 
کریم و جایگاه آن در حفظ حیات بشری و اینکه 
ارزش منابــع آب زیر زمینی به مراتب از آبهای 
سطحی باالتر اســت بر لزوم صرفه جویی در 
مصرف این ماده حیاتی و نعمت الهی پرداخت 
و گفت: طبق برآورد های ســازمانهای جهانی 
متولی رسد کردن وضعیت آب وضعیت بحرانی 
به زودی دامنگیر کشــور خواهد شد و تنها راه 
عبور از ایــن بحران مدیریت مصرف و رعایت 
اصول ساده ایست که می تواند جان انسانهای 
زیادی را نجات دهد.  وی در ادامه با توضیح ۲۰ 
راهکار ساده و عملی مصرف بهینه به آموزش 
روشــهای روزمره صرفه جویــی پرداخت و با 
استفاده از بروشــورهای توزیع شده اطالعات 
الزم در خصوص جلوگیــری از هدر رفت آب 
و تبدیل آب شــرب به فاضالب را خاطر نشان 
نمود . در ادامه سرکار خانم پیشکاری دبیرکمیته 
بانوان شرکت آبفارکردستان بروشورروشهای 
صرفه جویی را درمیان حاضرین توزیع نمود و 

به سواالت حاضرین پاسخ گفت.

پاداش نقدی شرکت برق برای 
استفاده از مولدهای اضطراری

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کردســتان 
گفت: اداراتی که در ســاعات اوج مصرف بار روزانه، از 
مولدهای برق اضطراری اســتفاده کنند، پاداش نقدی 

دریافت می کنند.
هیــوا لهونیان در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: در صورتیکه ادارات و ارگان های مختلف در 
ســاعات اوج مصــرف روزانه )۱۲ تــا ۱۶( مولدهای 
اضطراری گازوییلی خود را وارد مدار کنند، سوخت ارزان 
قیمت در اختیار آنان قرار می گیرد. وی با بیان اینکه این 
شــرکت برق مازاد اداراتی که از سوخت گازوئیل برای 
مولدهای انرژی خود استفاده کنند را با نرخ هر کیلووات 
ساعت ســه هزار ریال خریداری می کند افزود: اداراتی 
هم که برای این اقدام از ســوخت گاز استفاده کنند نیز 
می توانند هر کیلوات برق مازاد بر نیاز خود را به نرخ چهار 
هزار و ۵۰۰ ریال به این شــرکت بفروشند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق کردستان به پرداخت پاداش 
نقدی به برخی ادارات صرفه جو در ســال گذشته اشاره 
کرد و گفت: از ادارات انتظار داریم در راســتای کاهش 
بار، این شــرکت را همراهی کنند. لهونیان یادآور شد: 
کشاورزانی نیز که ماه های تیر و مرداد و در ساعات اوج 
مصــرف روزانه )۱۲ تــا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۴( در مصرف برق 
صرفه جویی کنند از مزایای برق رایگان و پاداش نقدی 
بهره مند می شــوند. وی اضافه کرد: مشترکان بخش 
کشاورزی که موتور برق چاه های خود را در یکی از این 
ساعات خاموش کنند، هزینه برق مصرفی ۲۰ ساعت 

مابقی شبانه روز برای آنان رایگان محاسبه می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کردســتان 
خواســتار همکاری مشــترکان بخش صنعت با این 
شرکت شد و اظهار داشــت: واحدهای صنعتی نیز که 
روزهای تعطیلــی و تعمیرات خود را به روزهای کاری 

هفته موکول کنند، پاداش نقدی دریافت می کنند.

یادداشت

»مظهر خالقــی« هنرمند پرآوازه ُکرد عصر دوشــنبه از راه مرز 
باشماق مریوان وارد کشور شــد و مورد استقبال استاندار کردستان 

قرار گرفت.
مظهر خالقی هنرمند پرآوازه ســنندجی پس از ۳۸ ســال برای 
حضور در کنگره بین المللی مشــاهیر ُکرد از مرز باشــماق مریوان 
وارد ایران شــد و مورد اســتقبال بهمن مرادنیا اســتاندار کردستان 

قرار گرفت.
»هه وال ابوبکر« اســتاندار ســلیمانیه نیز به همراه خالقی وارد 

کردســتان شد و استاندار کردستان در این سفر از وی استقبال کرد.
شماری از هنرمندان و استادان شاخص ُکرد در حوزه های مختلف 
که در جای جای دنیا سکونت دارند و در زمینه فعالیتشان درخشیدند 
به این کنگره دعوت شدند تا عالوه بر اینکه بیشتر به مردم شناسانده 

شوند از آنان هم تجلیل به عمل آید.
مظهر خالقی که سال ۱۳۱۷ خورشیدی در سنندج چشم به جهان 
گشــود، باجناق مرحوم جالل طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق 

اســت و پس از ۳۸ سال به زادگاهش سنندج باز می گردد.
خالقی از همان نوجوانی به یادگیری موســیقی ســنتی ایرانی و 
موســیقی کردی پرداخت. نخستین اجرای ضبط شده استاد خالقی 
متعلق به دهه ۳۰ است که در رادیو سنندج و به زبان فارسی اجرا شد.

او دانش آموخته فیزیک دانشــگاه تهران است و پیش از ورود به 
سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران دبیر دبیرستان های تهران بود.

خالقی هفت سال در دهه ۵۰ خورشیدی رئیس رادیو و تلویزیون 
کرمانشاه بود.

کنگره بین المللی مشــاهیر ُکرد، روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر امسال در 
دانشگاه کردستان برگزار می شود.

در این رویداد بزرگ فرهنگی ۳۰ نفر از مشاهیر ُکرد و ُکردشناسان 
بین المللی مورد تجلیل قرار می گیرند.

اعضای شــاخص خانواده کامکارها از دیگر مهمانان ویژه کنگره 

مشاهیر ُکرد هستند.

تکریم و حفظ حرمت مشاهیر ُکرد بزرگترین قدم در 
پاسداشت آنهاست

نویسنده و کارگردان مطرح تئاتر کشورمان گفت: تکریم و حفظ 
حرمت مشاهیر ُکرد بزرگترین قدم در پاسداشت آنهاست و برگزاری 
کنگره مشاهیر کرد حرکت ارزشمندی برای تکریم جایگاه مشاهیر 

و حفظ حرمت آنها به شمار می رود.
قطب الدیــن صادقی اظهار کرد: ریشــه زبانی و فرهنگ کردها 

بســیار کهن است و قدمت باالیی در تاریخ بشریت دارد.
وی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی مشاهیر کرد در سنندج 
اظهار کرد: برگزاری این کنگره گام ارزشمندی در تجلیل از مشاهیر 
و بــزرگان کرد اســت و نباید فراموش کرد که مشــاهیر و مفاخر ما 

نیازمند حفظ حرمت هستند.
وی خاطرنشــان کرد: حرمت و احترام روی روح و روان انســان 
اثرگذار اســت و برگزاری کنگره مشــاهیر کرد حرکت ارزشمندی 

برای تکریم جایگاه مشاهیر و حفظ حرمت آنهاست.
این بازیگر ســینما و تلویزیون اعالم کرد: نه تنها در فرهنگ کرد 
بلکه باید در ســایر فرهنگ ها مشاهیر و مفاخر تکریم شوند و حرمت 
و جایگاهشــان حفظ شود چرا که همه مشاهیر و بزرگان ایران برای 

کشور مایه افتخار و سربلندی هستند.
صادقی با اشــاره به اهمیت رسانه ها در اطالع رسانی رویدادهای 
این چنینی یادآور شــد: رســانه دارای کارکردهای مختلفی از جمله 
جابجایی اخبار و رویدادهای مختلف، ارتباط با مردم و خلق فرهنگ 

است.
وی عنوان کرد: رســانه ها بویژه صدا و سیما باید با تولید سریال، 
فیلم، نمایش و غیره به خلق فرهنگ بپردازند چرا که فرهنگ هدف 
بزرگی همچون تعالی و بزرگ کردن فکر و روان را در پی دارد و نیاز 
است فرهنگ و هنر به میدان بیایند تا روح و احساس را تلطیف کنند.

وی با اشــاره به اینکه مظهر خالقی به عنوان یکی از مشاهیر کرد 
بعد از ۳۸ ســال به وطنش بازگشت، اضافه کرد: وی موسیقی کردی 
را تــکان داد و همه کردها برای این هنرمنــد احترام خاصی قائلند 
چرا که نمونه بزرگی از فرهنگ کورده واری اســت و مایه سربلندی 

کردها محسوب می شود .
ایــن هنرمند کرد اعالم کرد: خالقی با جمع آوری ۳۰ هزار ملودی 
کردی مانند دانشــگاه بزرگی اســت که با ۸۱ ســال سن هنوز هم 

فعالیت دارد.
قطب الدین صادقی زاده ســوم اردیبهشت ۱۳۳۱ محله جورآباد 
سنندج است. وی نویسنده، فیلم نامه نویس، مترجم، کارگردان تئاتر، 
اســتاد دانشگاه، بازیگر سینما، تلویزیون و عضو فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی ایران است.
از عمده فعالیت های صادقی می توان به تألیف ۵۰ نمایشــنامه، 
کارگردانی ۵۲ تئاتر و چندین فیلم کوتاه، ترجمه ۱۸ کتاب و بازی در 

فیلم و ســریال های مشهوری همچون کیف انگلیسی، کاله پهلوی 
و معمای شاه اشاره کرد.

آکادمی دکتر صادقی )تماشاخانه شانو( نیز متعلق به اوست.

کنگره مشاهیر ُکرد به دنبال معرفی چهره های فاخر 
جهان 

استاندار کردستان گفت: کنگره بین المللی مشاهیر کرد به دنبال 
شناســاندن و معرفی چهره های فاخر ُکرد سراسر جهان و تجلیل از 

آنهاست.
بهمن مرادنیا در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار 
کرد: امیدواریم کنگره بین المللی مشــاهیر ُکــرد بتواند با تکریم از 

مشاهیر ُکرد در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد به دلیل کهولت سن نتوانسته اند 
حضــور یابند، گفت: محدودیت هایی در انتخاب و دعوت چهره های 
نام آور کرد جهان وجود داشــته است که امکان حضورشان در استان 
نبود و امید که در سالهای بعدی شاهد معرفی و تکریم تعداد بیشتری 

از مشاهیر باشیم.
اســتاندار کردستان بیان کرد: ســواالت زیادی در مورد حضور 
اســتاد مظهر خالقی شده اما به دلیل نداشتن پاسپورت ایرانی صدور 
ویزای ایشــان با مشکل روبرو شده اســت و در حال پیگیری و رفع 

این مشکل هستیم.
مرادنیــا گفت: از نظر دســتگاه های امنیتی ورود مظهر خالقی به 
داخل کشور بالمانع است و سعی شده که مشکل ویزای ایشان حل 

شــود تا بتوانند در سنندج باشــند و بعد از ۳۸ سال میان مردم حضور 
پیدا کنند.

وی عنوان کرد: هزینه های کنگره از بخش خصوصی تامین شده 
و تالش داریم در نهایت صرفه جویی اما به صورت درست و مناسب 

مهمان نوازی و چهره فرهنگی مردم کردستان را نشان دهیم.
وی با اشــاره به اینکه عده ای به دنبال آن بودند که چهره  دیگری 
از کردستان نشــان دهند، یادآور شد: هدف ما معرفی افراد گمنام و 
ناشــناخته کرد است و امیدوارم رســانه ها این کنگره را به نام مردم 

کردستان ثبت کنند.
مرادنیا اضافه کرد: عده ای به دنبال ایجاد موانع و حاشیه ســازی 
هســتند اما هدف ما شناساندن افراد فاخر است و هیچ مسوولی هم 

به دنبال مطرح کردن خود نبوده  است.
استاندار کردستان در پاسخ به این سوال که چرا فضای بزرگتری 
برای برگزاری کنگره مشــاهیر کرد در نظر گرفته نشده است، بیان 
کــرد: این کنگره به صورت عمومی نیســت و تنهــا برای تجلیل از 
مفاخر و مشــاهیر کرد انجام می شــود و باتوجه به دعوت شوندگان 

نیازی به فضای بزرگتری برای برگزاری کنگره نبوده است.
مرادنیا عنوان کرد: معرفی اســتان کردستان به مشاهیری که در 
خارج از کشــور زندگی کرده اند و همچنین معرفی امنیت کردستان 
نیز از اهداف برگزاری کنگره در استان است که امیدواریم در نهایت 

اثرگذاری برگزار شود.
وی الگوســازی برای جوانان را از دستاوردهای کنگره مشاهیر 
کرد دانســت و گفت: قطعا با معرفی مفاخر و مشاهیر ُکرد الگوهایی 

به جوانان معرفی و شناسانده می شود.

پس از ۳8 سال؛ 

»مظهر« موسیقی ُکرد وارد ایران شد

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: مشترکان این 
اســتان در سه ماهه اول امسال ۷۰۱ میلیون و ۴۵۶ هزار 
و ۷۰۶ مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته هفت درصد بیشتر است.
به گزارش خبرنگار جام جم کردستان: احمد 
فعله گری اظهار داشــت: در ســه ماهه اول سال گذشته 

۶۵۸ میلیــون و ۴۷۳ هــزار و ۱۰۳ مترمکعب گاز طبیعی 
در کردســتان مصرف شــد. وی مصرف گاز مشترکان 
اســتان در خرداد امســال را ۱۸۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و 
۵۲۶ مترمکعب اعالم و اضافه کرد: این مقدار در مقایسه 
با ۱۸۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۷۲ مترمکعب مدت مشابه 
پارســال ۲ درصد افزایش داشت. مدیرعامل شرکت گاز 

کردستان یادآور شد: سال گذشته ۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون 
و ۷۲۸ هزار و ۶۴۹ مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان 
این استان مصرف شــد که در مقایسه با سال ۹۶، حدود 
۹،۳ درصد بیشتر بود. فعله گری افزود: توسعه گازرسانی 
در کردســتان همچنان ادامه داشته و تمام تالش خود را 
بکار خواهیم گرفت که همچون گذشته گاز بطور مستمر 

و مداوم و به صورت کیفی گاز در اختیار مصرف کنندگان 
قرار گیرد.

در حال حاضر یک هزار و ۱۷۳ روســتای کردستان از 
نعمت گازطبیعی بهره مند اســت و شرکت گاز کردستان 
۵۱۷ هــزار مشــترک در بخش های خانگــی، تجاری، 

صنعتی و عمومی دارد.

افزایش 7 درصدی مصرف گاز طبیعی در کردستان


