
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

ایتالیا رسید »رویاها در اعماق« به  8 بقعه متبرکه کردستان، میزبان طرح نشاط معنوی

Wednesday - 2019 Jul  17  |  5433 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 ذی القعــده   14  |  1398 تیــر   26 چهارشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

4 4

کردستان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری:

آیا نان گران می شود؟

2

شبکه برق روستای دل سروآباد 
اصالح شد

مدیر شــرکت توزیع برق ســروآباد از اصالح شبکه هوایی برق روســتای دل از توابع بخش مرکزی این شهرستان 
خبر داد.

خبرنگار جام جم کردستان: پیمان زارعی اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه فشار ضعیف برق روستای دل 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان ســروآباد با جمعیت بیش از ۳۰۰ خانوار وضعیت مطلوبی نداشت، اصالح شبکه برق 
این روســتا در دستور کار مدیریت شبکه برق شهرستان قرار گرفت. وی افزود: با تالش شبانه روزی و مستمر نیروهای 

شرکت برق...

کسب رتبه های برتر 
کشاورزی؛ موفقیتی 

برای کردستان
2

2

استاندار خواستار صدور 
مجوز صادرات دام شد

سقز؛ رتبه اول تولید عسل 
در کردستان

تقدیر از رئیس رسانه ملی و 
شبکه استانی کردستان
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کســب رتبه هــای برتر 
برای  موفقیتی  کشاورزی؛ 

کردستان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کردســتان عنوان کرد: کســب رتبه های برتر 
کشاورزی، با حمایت مسئوالن ارشد و نمایندگان 
مــردم در مجلس شــورای اســالمی از بخش 

کشاورزی کردستان میسر شده است. 
خبرنــگار جام جم کردســتان: خالد 
جعفری در جلســه شــورای هماهنگی مدیران  
سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان که با 
حضور سید احســن علوی نماینده مردم شریف 
شهرســتانهای ســنندج، کامیاران و دیواندره در 
مجلس شورای اسالمی،مسئول حوزه نمایندگی 
ولــی فقیه در ســازمان جهاد کشــاورزی، مدیر 
امور شــعب بانک کشاورزی اســتان، مدیر کل 
دامپزشکی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و معاونان و مدیران ســازمان برگزار شــد اظهار 
کرد: نقش بخش کشــاورزی در اقتصاد استان به 
عنوان محور اصلی توســعه کردستان بسیار مهم 

و اثرگذار است. 
وی افــزود : بخــش کشــاورزی در جریان 
تحریمهای موجود می تواند کشــور را بی نیاز کند 
بویژه استان کردستان که با کسب رتبه های برتر 
تولیــد محصوالتی چون گندم در کشــور نقش 
بخش کشاورزی را در استقالل کشور به صورت 

ویژه  نشان می دهد. 
در ادامه این جلســه، معــاون بهبود تولیدات 
دامی ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان، 
با اشــاره به اقدامات حــوزه دام و طیور در جهاد 
کشــاورزی استان گفت: استان کردستان با 74۰ 
واحد مرغداری گوشــتی و بهره مندی از امکانات 
کشــتارگاه، تامین جوجه یکــروزه و خوراک دام 
موفق به کســب رتبه اول در غرب و شمال غرب 
کشور و رتبه 9 در ســطح کشور در تولید گوشت 

مرغ شده است. 
ســید احمد ذکریایی نژاد خاطر نشــان کرد: 
در راســتای تامین دان مرغی و کنســانتره یکی 
از 1۰استان برتر کشور هستیم که ظرفیت سازی 
مناســبی در چند ســال اخیر در این حوزه  انجام 
شــده  است و  براین اســاس باید با آماده سازی 
زیرساخت صادرات در این حوزه بهبود اقتصادی 

را تضمین نمائیم.
وی ادامــه داد: پــروار بندی 5۰۰۰ راســی 
شهرستان مریوان و بانه به دلیل شرایط مرزی در 
راستای توســعه صادرات می توانند نقش مهمی 
ایفا کنند و  نباید این ظرفیت ها را نادیده گرفت. 

ذکریایــی نــژاد اظهــار داشــت: در حوزه 
زنبورداری اســتان کردستان،  1۳5۰ تن در سال 
عســل باکیفیت تولید می کند که به عنوان یک 
برند در کشــور مطرح است که در راستای بهبود 
اقتصادی در این زمینه اســتان عــالوه بر تولید 
عســل، ژل رویال، زهر زنبور عســل و  پرورش 

ملکه در استان به انجام رسانده است. 

بــا  جــدی  برخــورد 
قاچاقچیان مواد مخدر

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی کردستان از اعتیاد به مواد مخدر به عنوان 
یکی از پنج آســیب اجتماعی اولویت دار در کشور 
نام برد و گفت: برخــورد جدی با توزیع کنندگان 
و قاچاقچیان مواد مخدر و ســاماندهی معتادان 
متجاهر از اولویت های مهم انتظامی کردســتان 

است.
خبرنگار جام جم کردســتان: فرامرز 
شــاکری تصریح کرد: طرح های مختلفی در این 
راستا انجام می شود که طرح ساماندهی معتادان 
متجاهر به صورت مســتمر برگزار شــده و تعداد 

زیادی از این افراد تحویل کمپ ها می شوند.
شــاکری اذعان داشــت: نیــروی انتظامی 
می توانــد ظرف 48 ســاعت تمام معتــادان را 
جمــع آوری کند، اما نگهــداری و درمان آنها به 

عهده سازمان های دیگری است.

مدیر شرکت توزیع برق سروآباد از اصالح شبکه هوایی برق روستای دل از توابع 
بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم کردســتان: پیمان زارعی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
شــبکه فشار ضعیف برق روســتای دل از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با 
جمعیت بیش از ۳۰۰ خانوار وضعیت مطلوبی نداشــت، اصالح شبکه برق این روستا 

در دستور کار مدیریت شبکه برق شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با تالش شــبانه روزی و مســتمر نیروهای شرکت برق سروآباد بیش 
از ســه هزار متر شبکه سیمی برق روســتای دل به کابل خودنگهدار تبدیل و شبکه 

هوایی برق این روستا با موفقیت اصالح شد.
مدیر شرکت توزیع برق شهرستان سروآباد یادآور شد: برای اصالح شبکه هوایی 

برق این روســتا و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در مجموع یک میلیارد و 
۶۳۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت برق هزینه شد.

وی اضافه کرد: بخشــی از مشــکالت برق این روستا شــامل ضعف ولتاژ، رفع 
حریم، فرســودگی شــبکه و عدم تقسیم صحیح بار بین فیدر ها بود که با نصب کابل 

خودنگهدار این مشکالت برطرف شد.

شبکه برق روستای دل سروآباد اصالح شد

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صمت گفت: برای قیمت نان ســه 
ســناریو پیش بینی شده است، یکی اینکه قیمت هر کیلو گندم زیر هزار 
تومان باشــد و قیمت نان هم نزدیک به قیمت آزاد شود، دوم اینکه آرد 
به صورت آزاد توزیع شــود و نان نیز به صورت آزاد عرضه گردد و سوم 
اینکه، با توجه به شــرایط اقتصادی کشور، افزایش 25 درصدی قیمت 

نان مدنظر دولت است.
خبرنگار جام جم کردستان:عباس قبادی در جلسه کارگروه 
تنظیم بازار اســتان کردستان که در سالن شــهدای گمنام استانداری 
برگزار شــد، اظهار کرد: ســتاد تنظیم بازار در کالن کشــور براساس 
مصوبه سران قوا تشــکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده و 

مصوبات آن برای تمام دستگاه ها الزم االجراست.
وی تصریح کرد: در ســال های گذشته اختالفات دیدگاهی در بین 
دســتگاه ها وجود داشت که این اختالفات به حداقل رسیده و در مقطع 

کنونی بیشترین تعامل وجود دارد.
قبادی خاطرنشــان کرد: در کل کشور مســئولیت ستاد تنظیم بازار 
به اســتانداران واگذار شده و کار به صورت منظم در حال انجام است.

وی افزود: هر چند در شــرایط فعلی برخی کاالها شرایط مساعدی 
در اســتان ها دارند، اما یکی از بحث ها در کشور این است که هدف ارز 

42۰۰ تومانی محقق نشده است.
معــاون اقتصادی و بازرگانی وزیــر صنعت، معدن و تجارت اذعان 
داشــت: این دیدگاه ایجاد شده که ارز 42۰۰ تومانی هرز می رود، این 
درحالی اســت که اگر قیمت کاالهایی که برای آنها از این ارز استفاده 
شــده مانند برنج و روغن را بررســی کنیم قیمت توزیع در بازار همان 

قیمت مصوب است.
وی گفت: یکی از این کاالها، الســتیک است و بندرت پیدا می شود 
کــه خارج از قیمت مصوب در یک واحد به مشــتری عرضه شــود، ما 
انباشــت الستیک در فروشگاه ها داریم و در مورد استان کردستان هم 

به همین صورت است.
وی خاطرنشــان کرد: الســتیک به اندازه کافی در انبار وجود دارد 
که به هر مقدار نیاز داشــته باشــیم به اســتان تزریــق خواهیم کرد 
ولی باید ســهمیه فعلی جذب شــود.قبادی اضافه کرد: برای برطرف 
 کردن مشــکل الستیک کردستان، ســهمیه استان های همجوار را به 

کردســتان تزریق می کنیم اگرچه یکی از دغدغه های ما این است که 
واردکنندگان الســتیک می گویند ما الســتیک را وارد کرده ایم ولی 

فروش نمی رود.
وی اضافه کرد: برای قیمت نان ســه سناریو پیش بینی شده است، 
یکی اینکه قیمت هر کیلو گندم زیر هزار تومان باشــد و قیمت نان هم 
نزدیک به قیمت آزاد شــود، دوم اینکه آرد به صورت آزاد توزیع شــود 
و نان نیز به صورت آزاد عرضه گردد و ســوم اینکه، با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور، افزایش 25 درصدی قیمت نان مدنظر دولت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری:

آیا نان گران می شود؟

دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر کردســتان از نحوه 
هزینه کرد بودجه های پیشــگیری از اعتیاد دل خوشی ندارد و می گوید: 
وظیفــه ما به عنوان دبیرخانه شــورا نه جمع آوری نه ســاماندهی و نه 
حتی مبارزه با عرضه مواد مخدر اســت بلکه وظیفه این شــورا نظارت 
بر عملکرد دســتگاه های مختلفی اســت که بنا به شرح وظایف و ذات 

کاری که دارند باید در حوزه مقابله، پیشــگیری و درمان اعتیاد فعالیت 
داشته باشند.

خبرنگار جام جم کردســتان: رحمان حریری افزود: هر ساله 
اعتبارات مشــخصی برای انجام اقدامات فرهنگی و رسانه ای در حوزه 
مبارزه با اعتیاد در استان اختصاص داده می شود، اعتباراتی که براساس 
سیاســت های تعریف شــده با محوریت تولید و پخش محتوا در شبکه 

ملی هزینه می شود.
وی گفت: اینکه تا چه میزان آثار تولیدی مانند »ئاســوی ئاگاداری« 
که در شبکه اســتانی کردستان با موضوع اعتیاد تولید و پخش می شود 

مخاطب داشــته و اثرگذاری دارد خودمان هم روی آن حرف داریم.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردســتان افزود: قطعا 
رسانه به عنوان یک ابزار تاثیرگذار نقش مهمی در ترویج و نهادینه کردن 
فرهنگ هــای مختلف دارد، اما تنوع رســانه ها در دنیای امروز و تنوعی 
کــه در مخاطبین آنها وجود دارد لزوم بهره گیری از ظرفیت همه آنها را 

دوچندان می کند. 
حلقه ای که در زنجیره پیشــگیری و مقابله با اعتیاد در اســتان ما گم 

شــده و تاکنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است!
حریری خاطرنشان کرد: رســانه ها باید با مطالبه گری از مسووالن 
بخواهند که اقدامات انجام شده در این زمینه را بیان کنند و دالیل عدم 

عملیاتی شــدن برخی مصوبات و برنامه ها را نیز مطرح نمایند.
وی اذعان داشــت: بر خالف آنچه از ســوی دســتگاه های متولی 
جمع آوری معتادان متجاهر گفته می شــود، در حاال حاضر کمبودی در 
زمینه فضای فیزیکی برای نگهداری معتادان در اســتان وجود ندارد و 

به محض جمع آوری ساماندهی خواهند شد.
حریــری به اقدامات حوزه درمان اعتیاد هــم انتقاد دارد و می گوید: 
پروســه درمان یک روند بدون خروجی است چون تجربه نشان داده با 
وجود درمان ده ها باره معتادین همچنان معتاد اســت و این چرخه بارها 

و بارها تکرار می شود.

ضرورت مطالبه  گری رسانه ها در زمینه مبارزه با اعتیاد

۳۵ هزار نفر؛ زیرپوشش 
سازمان بین المللی خیریه 

»آبشار عاطفه ها« 

مدیرعامل سازمان مردم نهاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها گفت: ایــن نهاد با 
حضــور 45۰ هزار نیکوکار ثابت در کشــور 
۳5 هزار نفر از اقشــار جامعه را زیرپوشش و 

حمایت قرار داده است.
خبرنــگار جام جم کردســتان: 
محمدجــواد فوالدپــور در دهمین همایش 
جهادی سازمان مردم نهاد بین المللی خیریه 
آبشــار عاطفه ها   که در ســالن اجتماعات 
دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان برگزار 
شد، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در راستای 
کمک به  تشــکیل زندگی مشترک زوجین 
جوان در کردســتان، توسط خیرین مردمی، 
چراغ خانه ها را روشــن و ماالمال از عشــق 
خداوند کنیم و در  گنجینه اســرار به نام کالم 

وحی الهی این امر مبارک را محقق سازیم.
وی از همه کسانی که این دعوت را لبیک 
گفتند و در این مراســم خداپسندانه شرکت 
کردند قدردانــی کرد و خطاب به آنان گفت: 
شما با قدم های مبارک خود فرزندان این مرز 
بوم را به خانه بخت می فرستید و اقدامی نیک 

و مورد رضایت الهی را انجام داده اید.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها با بیــان اینکه این 
نهاد متعلق به همه مردم اســت، افزود: این 
سازمان یک نهاد مردمی و با پشتوانه خیرین 
و نیکوکاران اســت که در سراســر ایران در 
راســتای محرومیت زدایی گام های انسانی 
برمی دارد. فوالدپور اقدامات شایســته این 
نهاد مردمــی را اهدای جهیزیــه، آموزش  
مهارت هــای زندگی  قبل و بعــد از ازدواج، 
اشــتغال و کارآفرینی برای تامین استقالل 
مالــی و معیشــتی و ارائه خدمــات رفاهی، 
ورزشی و فرهنگی نام برد. وی بیان کرد: نهاد 
بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها با حضور 
45۰ هزار نیکوکار ثابت در کشور ۳5 هزار نفر 
از اقشــار جامعه را زیرپوشش و حمایت قرار 
داده است. فوالدپور تصریح کرد: این نهاد در 
استان کردســتان با حمایت امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری کردستان در 14 شهر 
اســتان دفتر نمایندگی دارد که به کارهای 

عام المنفعه می پردازد.

»طــرح تــام« برای 
نخستین بار در کردستان 

آغاز شد

طرح تابســتان مهارتی موسوم به تام که 
برای اولین بار در کشــور به صورت ابتکاری 
توســط اداره کل فنی و حرفه ای کردستان 

تدوین شده است، آغاز شد.
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
کردســتان  در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا 
گفت: این طرح برای اولین بار در شهرستان 
دهگالن با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان و دانشجویان کردستانی کلید 
خورده اســت. ســید جمیل احمدی آشنایی 
بیش از پیش نوجوانــان و جوانان با آموزش 
های مهارتی و ایجاد فرهنگ مهارت آموزی 
را از دیگر اهداف این طرح اعالم کرد و اظهار 
داشــت: این طرح در 12 مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان در 2۳ حرفه آموزشی اجرا 
می شــود. وی افزود: عالقمندان می توانند 
با مراجعه بــه مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
نســبت به ثبت نام و شــرکت در دوره های 
آموزشــی مذکور اقدام کنند. احمدی اضافه 
کرد: شــرکت کنندگان در این طرح پس از 
طی دوره آموزشی مذکور و اخذ نمره قبولی در 
آزمون های کتبی و عملی موفق به دریافت 
گواهینامه مهارت از ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشــور می شوند.مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای کردســتان گفت: اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای کردستان با دارا بودن 
1۶ مرکز چارت دار دولتی و 1۳4 آموزشــگاه 
آزاد فنی و حرفه ای در استان در تالش است 
کــه زمینه بهره مندی بیــش از پیش مردم 
استان را از آموزش های مهارتی فراهم کند.

خبر

کارخانه ســاخت تلویزیون در شهرســتان سقز که 
عملیات احداث و نصب ماشین آالت آن از سال 97 آغاز 

شده بود، هفته آینده وارد مدار تولید می شود.
خبرنگار جام جم کردســتان: ســرمایه گذار 
ترکیه ای این کارخانه که پیش بینی اشتغالزایی آن 1۰۰ 
نفر اســت روز یکشنبه در مراســم بزرگداشت روز ملی 
صنعت و معدن در ســنندج اظهار داشــت: در تعدادی از 
کشورهای دنیا کارخانه دارم و کار تولید انجام می دهم.

مورات با اشــاره به اینکه کارخانه ایران را هم در سقز 
به مرحله تولید رســانده ایم، افزود: ابتدا در تهران قصد 
احداث کارخانه داشــتیم که شــرایطی پیــش آمد و به 
کردســتان منتقل کردیم و االن با قدرت اعالم می کنم 
چه خوب شــد که به کردســتان آمدم و سرمایه گذاری 
کردم.وی با بیان اینکه کارخانه سیگارسازی هم در حال 
تولید اســت و هفته آینده کارخانه ساخت تلویزیون هم 
به مرحله تولید می رسد، یادآور شد: در حال نهایی کردن 

قرارداد ۳2 هکتاری هســتیم که کارخانــه تولید لوازم 
خانگــی را هم ایجاد کنیم.مــورات اضافه کرد: معتقدم 
زمانــی که کارخانــه ای احداث می شــود تنها یک نفر 
صاحب آن نیست بلکه تمام پرسنل همان منطقه و شهر 
در آن شــریک می شوند.وی گفت: کشوری که صنعت 
عظیمی نداشته باشد بزرگ نمی شود لذا مسئوالن ارشد 
ایران اســالمی و مسئوالن استان کردستان باید به این 

مهم توجه داشته باشند.

کارخانه ساخت تلویزیون سقز وارد مدار تولید می شود

دهیاری های کردستان 2600 میلیارد ریال کمک دولتی 
دریافت کردند

دهیاری های این استان از ابتدای تاسیس این نهادها 
2 هــزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کمک های بالعوض دولتی 

دریافت کرده اند.
خبرنگار جام جم کردستان: معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار کردســتان در نخستین همایش 
سراســری دهیاران استان کردستان با بیان اینکه اکنون 
یک هزار و 215 روستای این استان دارای دهیاری است، 
اظهار داشت: مجموع کمک های بالعوض دولت به این 
نهادها از ســال 1۳84 تا کنون 2 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 
بوده اســت. شــهرام ملکی افزود: 2 هزار و 2۰۰ میلیارد 
ریال از ایــن اعتبارات در دولت تدبیر و امید به حســاب 
دهیاران واریز شــده اســت و در بخش هــای مختلف از 
جمله هدایت آب های ســطحی، احداث ایســتگاه های 
آتش نشانی، طرح های عمران ســیما و منظر روستایی 
هزینه شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
کردســتان همچنین در خصــوص اهمیت اجرای طرح 
هادی روستایی و بهسازی مساکن روستاهای کردستان 
گفت: در خصوص توسعه این فعالیت ها نیز باید دهیاران 

در راستای فرهنگسازی گام بردارند چرا که میانگین 2۰ 
درصد بهســازی در غرب و ۶۰ درصد در شــرق استان با 

هم همخوانی ندارد.
* کردســتان رتبه ۲۵ بهســازی مسکن 

روستایی را دارد

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی کردستان نیز 
در ایــن همایش با بیان اینکه هم اکنون ۳9 هزار واحد از 
12۰ هزار واحد مسکن روستاهای این استان مقاوم سازی 
شــده است، افزود: این میزان شامل ۳2/5 درصد واحدها 
بوده و از این لحاظ در رتبه 25 کشــوری قرار داریم.رضا 

قادری اضافه کرد: میانگین کشوری در بهسازی مسکن 
روستایی حدود 42 درصد است که استان کردستان برای 
رسیدن به این میانگین حدود 12 هزار واحد از برنامه خود 
عقب افتادگــی دارد. وی با بیان اینکه طبق افق ســال 
14۰4 باید 51 هزار واحد روســتایی در این استان مقاوم 
سازی شــود، گفت: اگر هر دهیار در هر سال صاحبان ۶ 
واحد را ترغیب به نوســازی کند این برنامه با مشــارکت 
یک هزار و 215 دهیار در هفت سال محقق شدنی است.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی کردستان با بیان 
اینکه اکنون در 4۰۰ مورد از یک هزار و 7۰۰ روستای این 
اســتان حتی یک واحد مسکونی روستایی بهسازی شده 
وجود ندارد، اضافه کرد: کمترین میانگین مقاوم ســازی 
کردستان در غرب استان با 2۰ درصد و بیشترین نیز با 7۰ 
درصد در شــرق آن است.قادری عمده دالیل عدم رغبت 
روستاییان کردستان در بهسازی مسکن روستایی را عدم 
همکاری بانک ها در پرداخت تســهیالت، شــبهه های 
فقهی در مناطق غرب استان مبنی بر حرام بودن دریافت 
تسهیالت و صعب العبور بودن برخی روستاها اعالم کرد.

جمعی از فرماندهان ارشــد سپاه استان کردستان با 
حضور در دفتر دکتر جعفر عبدالملکی از روسای سازمان 

صدا و سیما تقدیر و تشکر کردند.
کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش در روزهای 
پایانی خرداد ســال جاری به پاس بزرگداشت مقام رفیع 
شــهدای استان و زنده نگهداشــتن یاد و خاطره شهدا و 
بهره گیری از برکات ماندگار این عزیزان اجالسیه ملی 

54۰۰ شــهید استان را برگزار کرد. به مناسبت برگزاری 
برنامه های مختلف کنگره 54۰۰ شهید استان کردستان 
خصوصًا اجالسیه پایانی کنگره و عملکرد مطلوب شبکه 
استانی کردستان در پوشش رسانه ای این مراسم باشکوه 
به صورت زنده و پخش از شــبکه های سراسری بهمن 
مرادنیا استاندار کردســتان و رئیس کنگره ملی 54۰۰ 
شهید اســتان کردستان و ســرتیپ دوم پاسدار محمد 

حســین رجبی فرمانده ســپاه بیت المقدس و دبیر کل 
کنگره ملی 54۰۰ شــهید استان کردستان  با اهداء لوح 
تقدیر ویژه برای دکتر علی عســگری رئیس رسانه ملی 
و دکتر عبدالملکی رئیس شبکه استانی کردستان تقدیر 
و تشــکر به عمل آوردند. الزم به ذکر است که لوح تقدیر 
رئیس رســانه ملی به نیابت از سپاه از طرف رئیس شبکه 

استانی به رئیس سازمان اهداء می شود.

تقدیر از رئیس رسانه ملی و شبکه استانی کردستان
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دانش آموز 12 ساله کامیارانی به سه نفر زندگی دوباره 
بخشید.

خبرنگار جام جم کردســتان: با ایثــار خانواده 
دانش آموز »علی صفــری« و رضایت به اهدای اعضای 
وی، ســه بیمار نیازمند پیوند، فرصتی دوباره برای زندگی 

یافتند.
زنده یاد» علی صفری « دانش آموز پایه ششم دبستان 
پســرانه خلیج فارس شهرســتان کامیاران که دچار مرگ 
مغزی شــده بود؛ پس از تایید مرگ مغزی وی از ســوی 
پزشکان با ایثار خانواده آن مرحوم، اعضای وی به سه نفر 

از بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.
اقدام ارزشــمند این خانــواده ارجمند ســتودنی و به 
مصداق آیــه » هرکس به یک نفر زندگی ببخشــد مانند 
آن اســت که به تمام مردم زندگی بخشــیده باشد « )آیه 
۳2ســوره مائده( از جایگاه بســیار واالیی برخوردار بوده 

و با این اقــدام موجبات حیات دوباره برای انســان های 
دیگر را فراهم کردند.اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
کردستان، ضمن عرض تسلیت درگذشت این دانش آموز 
نوجوان به خانواده وی، به پاس این اقدام ارزشــمند و خدا 

پسندانه از خانواده بزرگوار صفری تشکر کرد. 

اهدای اعضای بدن دانش آموز کامیارانی به بیماران نیازمند 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

استاندار خواستار صدور 
مجوز صادرات دام شد

استاندار کردســتان گفت: تورم برای همه 
کشــور آزار دهنده اســت اما در این استان که 
میانگیــن درآمــد مردم آن پاییــن تر از نصف 
میانگین کشــوری است، فشــار بیشتری وارد 

می کند.
خبرنگار جام جم کردســتان: بهمن 
مرادنیا خواستار صدور مجوز صادرات دام برای 
کردســتان بویژه شهرهای مرزی این استان از 

سوی مسئوالن ذیربط شد.
استاندار کردستان توضیح داد: سال گذشته 
بخشی از وام های اشــتغال پایدار روستایی به 
ســمت احداث پرواربندی رفت لذا درخواست 
داریم مجوز صادرات دام )سنگین( بویژه برای 

شهرهای مرزی استان صادر شود.
وی افزود: باید تولیدکنندگان را دریابیم چرا 
که اگر ســود عاید آنها نشود مجدداً وارد چرخه 
کاهش تولید می شویم و باید به صادرات اقالم 

ضروری و مورد نیاز مردم روی بیاوریم.
مرادنیا اظهار داشت: با توجه به اینکه سرانه 
درآمد در کردســتان کمتــر از نصف میانگین 
کشور اســت و سه ماه اول ســال 97 در تورم 
نقطه به نقطه اســتان اول بودیم به همین دلیل 
از ســتاد تنظیم بازار کشور می خواهیم از لحاظ 
کاالهای اساســی به این اســتان توجه ویژه 

داشته باشد.
وی از درخواست استان برای توزیع 2 هزار 
تن برنــج نیز گفت و ادامــه داد: یکی دیگر از 
نیازهای اســتان الســتیک، بویژه الستیک 

ماشین آالت کشاورزی است.

خبر

گامی  زنان؛  توانمندســازی 
موثــر در افزایش مشــارکت 

اقتصادی 
رئیس جهاددانشگاهی اســتان کردستان گفت: 
اجرای طرح توانمندســازی زنان در کردستان گامی 

موثر در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است.
خبرنگار جام جم کردستان: چیا سهراب نژاد 
در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان 
که با حضور معصومه ابتکار برگزار شــد، با اشــاره به 
اجرای الگوی نوین طرح مشــاغل خانگی و همکاری 
با اســتانداری کردستان در تدوین سند ارتقاء وضعیت 
زنان و خانواده اســتان کردســتان، اظهار کرد: جهاد 
دانشــگاهی تفاهم نامه  ای با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با موضوع توانمندســازی زنان سرپرســت 
خانوار منعقد کرده اســت.  وی افزود: طی این تفاهم 
نامه قرار اســت اشــتغال خانگی بــرای ۶ هزار زن 

سرپرست خانوار در 2۳ استان کشور ایجاد شود.

پایش 79 روستای غیرتحت 
پوشش سقز توسط آبفار 

79 روســتای غیر تحت پوشــش شهرستان سقز 
توســط کارشناســان اداره امور آبفار این شهرستان 

بازدید و نواقص موجود ثبت شد .
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفار کردستان 
79 روســتای غیر تحت پوشــش مربوط به 4 بخش 
مرکزی، امام، زیویه و سرشــیو شهرستان سقز توسط 
کارشناسان بهره برداری اداره امورآبفار شهرستان سقز 
مورد بازدید و بررســی قــرار گرفت و به منظور برآورد 
ریالی رفع نقص های کوتاه مدت نواقص موجود ثبت 
شــد .خالد ســلطانی مدیر امور آبفار شهرستان سقز 
هــدف از این پایش را برآورد ریالــی اعتبار مورد نیاز 
برای رفع نواقص موجود و بررســی راهکار های کوتاه 
مــدت رفع این نواقص یاد کرد و گفت: 79 روســتای 
غیر تحت پوشــش در شهرســتان سقز وجود دارد که 
از این تعداد ۳8 روســتا مربوط به بخش مرکزی، 25 
روســتا بخش امام،8 روستا بخش زیویه و 8 روستا نیز 
مربوط به بخش شرشــیو است که مجموعا جمعیتی 
بالــغ بر 12۶89 نفر را در قالــب ۳1۶1خانوار در خود 

جای داده است .

خبر

سقز؛ رتبه اول تولید عسل در کردستان 

رئیس جهاد کشــاورزی سقز گفت: شهرستان سقز 
با تولید 5۰4 تن عسل رتبه اول این محصول در استان 

کردستان را دارد. 
 خبرنگار جام جم کردســتان: محمد نافع 
عالیی نیا اظهار داشــت: ســقز از لحاظ تعداد کندوی 
زنبور عسل با داشــتن حدود ۶۰ هزار کلونی و با تولید 
5۰4 تن عسل رتبه اول را در کردستان دارد و پتانسیل 

برای تولید بیشتر نیز فراهم است.
وی با بیان اینکه وجود شــرایط آب و هوایی و مراتع 
مناســب از عوامل تولید بســیار خوب این مقدار عسل 
بوده است، افزود: عالوه بر وجود زنبورداران فنی و خبره 
در شهرســتان، یکی از ظرفیت های اشتغال و تولید در 
بخش کشــاورزی حرکت در مسیر توسعه زنبورداران 
اســت. وی اضافه کرد: در راستای افزایش تولید عسل 
با انجام آموزش های عملی و مؤثر، در سال 97، مبلغی 

بیش از 8 میلیارد و 44۰ میلیون ریال تســهیالت برای 
ایجاد ۳8 زنبورستان جدید به تعداد 2 هزار و 28۰ کلونی 

پرداخت شده است.
عالیی نیا همچنین به توســعه گلخانه های ســقز 
اشــاره کرد و یادآور شــد: 11 واحد گلخانه در ســقز 
وجود دارد و در این خصوص هم رتبه اول را در اســتان 
داریــم که از این واحدها یک هزار و 5۰۰ تن محصول 
کشــاورزی همچون خیار و گوجه فرنگی تولید شــده 
است.وی با اشــاره به اینکه کشت گندم از کشت های 
اساسی بوده و بیشــترین تولید بخش کشاورزی را به 
خود اختصاص داده است افزود: در سال زراعی گذشته 
کشاورزان شهرســتان برای اولین بار موفق به کسب 
رتبه دوم اســتان، با تولید حــدود 215 هزار ُتن گندم 

شدند.
عالیــی نیا گفت: از 1۶۰ میلیارد ریال تســهیالت 
موجود در تمام بخش ها، جهاد کشــاورزی سقز 12۰ 
میلیــارد ریــال در قالب 71 طرح توانســته اســت به 
کشاورزان روستایی تسهیالت پرداخت کند و سهمی 

در ایجاد اشتغال پایدار روستایی داشته باشد.
رئیس جهاد کشــاورزی ســقز با تاکیــد بر تولید 
محصوالت کشــاورزی، طیور و شیالت در شهرستان 
اظهار داشت: سال گذشته، 215 هزار تن گندم، 7 هزار 
تــن حبوبات، 7۰ هزار تن چغنــدر، 1۶ هزار و 5۰۰ تن 
مــرغ، یک هزار و 85۰ تن تخــم مرغ و 2 هزار و 15۰ 
تن ماهی تولید شــده که مجموع محصوالت در سال 

گذشته ۳۶۰ هزار تن بوده است.

انجام بیش از 10 هزار عمل جراحی در
 بیمارستان های تامین اجتماعی

مدیــر درمان تامین اجتماعی کردســتان گفت: در 
بیمارســتان های تامین اجتماعی ســنندج و سقز، سال 
گذشته 22 هزار و 92۳ نفر بستری شده و 1۰ هزار و 1۶9 

مورد نیز عمل جراحی انجام شده است.
زهــره نادری مقدم - خبرنــگار جام جم 
کردستان: هوشــنگ فوالدی اظهار کرد: مدیریت 
درمان تامین اجتماعی کردســتان به عنوان متولی امور 
درمان ســازمان تامین اجتماعی در استان کردستان، به 
ارائه خدمات درمانی به بیمه شــدگان خود در دو بخش 
درمان مســتقیم و غیرمستقیم می پردازد. وی افزود: در 
بخش درمان مستقیم، مدیریت درمان تامین اجتماعی 

اســتان کردستان هم اکنون با دارا بودن 2 بیمارستان در 
شهرهای سنندج و سقز، یک پلی کلینیک تخصصی در 
سنندج و ســه درمانگاه تخصصی در شهرهاي بیجار، 
قــروه و مریــوان و 2 درمانگاه عمومی در شــهرهای 
کامیــاران و بانه به ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه 

شدگان این سازمان مي پردازد.
مدیر درمان تامین اجتماعی کردســتان عنوان کرد: 
همچنین در راســتای برنامه های توسعه ای این بخش 
و به همت مســئوالن ســازمان، عملیات احداث پروژه 
درمانگاه عمومی شهرســتان دیواندره از اول سال 98 
اجرایی شده است.وی تصریح کرد: در مجموع وضعیت 
مراکز ملکی اســتان کردستان در مقایسه با کشور، هم 
از لحــاظ تعدادی و هم از لحــاظ کیفی، دارای وضعیت 
مطلوبی بوده و با ســاخت درمانگاه دیواندره تنها استان 
کشور هستیم که تمام شهرستان های آن دارای حداقل 

یک مرکز درمانی ملکی است. فوالدی در ادامه با اشاره 
به اینکه در مجموع تعداد مراجعه کنندگان سرپایی مراکز 
تامین اجتماعی اســتان بیش از یک میلیون نفر در سال 
گذشته بوده است، اعالم کرد: همچنین در همین مدت 
در بیمارســتان های سنندج و ســقز 22 هزار و 92۳ نفر 
بســتری و تحت درمان قرار گرفتــه و 1۰ هزار و 1۶9 
مورد عمل جراحی در این بیمارستان ها انجام شده است.

 فوالدی به اهم اقدامات و فعالیت های انجام شــده 
اشــاره و عنوان کرد: آغــاز بهره بــرداری از درمانگاه 
عمومــی کامیاران و بانه، اتمام طرح توســعه اورژانس 
بیمارستان ســنندج با مدرن ترین تجهیزات و امکانات 
کامال اســتاندارد همراه با ارتقــاء و افزایش تخت های 
فعال آن از 1۰ تخت به 22 تخت، آغاز عملیات ســاخت 
پروژه عمرانی طرح توســعه بیمارستان سقز در زمینی 
به مســاحت 188۰ متر مربــع و زیربنای معادل۳1۰۰ 

 ، ICU ، NICU مترمربــع و در فازهای اورژانــس
کــودکان و واحدهای پاراکلینیکی شــامل رادیولوژی 
و آزمایشــگاه و شــروع به کار فعالیت عمرانی ساخت 
درمانــگاه دیواندره از جمله اقدامات صورت گرفته بوده 

است.
وی همچنین خرید و نصب پنج دستگاه رادیولوژی 
دیجیتال پروتال و ســتون سقفی برای بیمارستان های 
ســنندج و سقز و درمانگاه های تخصصی بیجار و قروه و 
آغاز طرح سامانه تولید نسخه الکترونیک و حذف دفاتر 
درمانی در مراکز طرف قرارداد دفتر رســیدگی به اسناد 
پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان 
را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشــمرد و خاطرنشان 
کرد: بیمارستان سنندج در شاخص درصد سزارین به کل 
زایمان در میان ۶9 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی 

در سال گذشته رتبه اول را کسب کرده است.

39/5درصد جمعیت کردستان؛ تحت پوشش 
بیمه  تامین اجتماعی 

مدیرکل تامین اجتماعی کردســتان گفت: ضریب نفــوذ بیمه ای تامین اجتماعی در 
استان کردستان ۳9/5 درصد بوده و در مناطق شهری 55/9 درصد است.

زهره نادری مقدم - خبرنگار جام جم کردســتان: ســید صالح قریشی 
اظهار کرد: تامین اجتماعی اســتان کردســتان هم اکنون با داشــتن 1۰ شعبه رسمی در 
شهرستان های استان و 8 واحد کارگزاری و چهار واحد شعبه اقماری در شهرهای استان و 
با تحت پوشش قرار دادن یک سوم جمعیت استان، بیش از 18 نوع حمایت و تعهدات ارزنده 
به بیمه شدگان و مستمری بگیران و خانواده آنان ارائه  دهد .  وی عنوان کرد: جمعیت تحت 
 پوشــش استان تا پایان اردیبهشت امســال، ۶۳۳ هزار و 971 نفر بوده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته رشــدی معادل 1/7 درصدی داشته است. وی اعالم کرد: ضریب 
نفوذ بیمه ای تامین اجتماعی در استان ۳9/5 درصد بوده و در مناطق شهری 55/9 درصد 
است. قریشی همچنین گفت: تعداد بیمه شدگان اصلی استان تا پایان اردیبهشت بالغ بر 
2۰7 هزار و 42۰ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۰/7۳ درصد 
داشته است. وی ادامه داد: رشد بیمه شدگان سازمان متأثر از مؤلفه های متعدد اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی اســت اما جذب کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت و همچنین 
تعامل با اصناف و مجامع کارگری و کارفرمایی، تحت پوشش قراردادن گروه های خاص 
جامعه )مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار( اصالح شرایط و ضوابط بیمه های 
خاص و تقبل بخشــی از حق بیمه از طرف دولت در بیمه های خاص را می توان به عنوان 
راهکارهای افزایش بیمه شدگان دانست. مدیرکل تامین اجتماعی کردستان اضافه کرد: 

تعداد پرونده مستمری بگیران استان در اردیبهشت، ۳4 هزار و 881 پرونده بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 12/4 درصد داشته است. وی همچنین به تعداد 
بازرســی های انجام شده از کارگاه های تحت پوشش استان نیز اشاره و ذکر کرد: در حال 
حاضر 1۶ هزار و 92۳ کارگاه در استان فعال هستند که در دو ماهه اول امسال، هفت هزار 
و ۳45 فقره بازدید از آنها صورت گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 
1/۳ درصد داشــته است. وی خاطرنشان کرد: در خصوص بدهی کارگاه هایی که در سال 
97 به علت بروز یکی از موضوع های مذکور دچار مشکل شده و مشمول پرداخت جرایم 
هســتند، این کارفرمایان تا ســه ماه از تاریخ وقوع دالیل ابرازی مهلت دارند تا نسبت به 
ارائه مدارک خود به شعب تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیالت مقرر در بخشودگی جرایم 
بهره مند شــوند و چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یک جای بدهی خود را نداشته باشند، 

می توانند درخواست تقسیط بدهی خود را به شعبه مربوطه ارائه کنند.
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رئیس حوزه هنری اســتان کردستان گفت: همایش 
نکوداشت دهمین ســالگرد شهید ماموستا شیخ االسالم 
در سنندج با هدف بررسی روش، سیره و نقش این شهید در 

ترویج اندیشه های تقریبی برگزار خواهد شد.
غریبه رحیمی - خبرنگار جام جم کردستان: 
امین مــرادی اظهار کرد: حوزه هنری انقالب اســالمی 
استان کردستان در راستای عمل به منویات و رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب اســالمی و با هــدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت، الگوسازی برای نســل جوان با معرفی 
شــخصیت های برتر دینی، علمــی، فرهنگی و انقالبی 
جهان اسالم نخستین همایش نکوداشت شهید ماموستا 
محمد شیخ االســالم نماینده مردم شریف کردستان در 
مجلــس خبرگان رهبری را برگــزار می کند.  وی تصریح 
کــرد: حوزه هنری در 2 بخش تحت عنوان شــب خاطره 
و ثبت و ضبط رشــادت های رزمندگان در دفاع از مرزهای 

کشور در هشت ســال دفاع مقدس، برنامه های مختلفی 
را برگزار کرده اســت. رئیس حوزه هنری استان کردستان 
عنوان کرد: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که اســتان 
کردستان ســرزمین مجاهدت های خاموش و فداکاری 
های بزرگ است و همچنین شهدای کردستان مظلومانه 
تر از سایر شهدای دیگر هستند. مرادی با اشاره به دهمین 
سالگرد شهید ماموستا شیخ االسالم تصریح کرد: هدف از 
برگزاری این همایش بررســی روش، سیره و نقش شهید 
ماموســتا شیخ االســالم در ترویج اندیشه های تقریبی، 
تالش برای تحکیم پایه های وحدت و همدلی در کشــور، 
معرفی جایگاه و شــخصیت شــهید ماموستا محمد شیخ 
االســالم در جهان اسالم، بررسی ظرفیت های فرهنگی 

و دینی منطقه در راستای نیل به هدف متعالی تمدن سازی 
انقالب اسالمی و الگوسازی بین نسل جوان از جمله اهداف 
این همایش است. وی با اشاره به بخش های این همایش 
ذکر کرد: همایش علمی و پژوهشی بررسی آثار، دیدگاه ها، 
شخصیت و زندگی شهید ماموســتا شیخ االسالم، تولید 
فیلم مستند، تهیه و انتشار کتاب زندگی نامه، تهیه و تدوین 
کتاب شرحی بر سخنرانی های شهید شیخ االسالم، تولید 
محتوا براساس روش ها و شیوه های جدید و نوین ارتباطی، 
برگزاری شب خاطره در روز 2۶ شهریور همزمان با سالروز 
شهادت این شــهید و نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر 
سنندج به نام شهید شیخ االسالم از جمله بخش های آیین 

نکوداشت این شهید واالمقام است.

در ترویج اندیشه های تقریبی؛

 نقش شهید ماموستا شیخ االسالم بررسی می شود
»رویاهــا در اعماق« به 

ایتالیا  رسید 

انیمیشن »رویاها در اعماق«  به نویسندگی 
و کارگردانی رضا محمــدی و تدوین زنده یاد 
رحیــم ذبیحی با تهیه کنندگــی  حوزه هنری 
انقالب اســالمی اســتان کردستان به بخش 
   salento مســابقه  جشــنواره بین المللی

ایتالیا راه یافت.
خبرنگار جام جم کردستان: انیمیشن 
) رویاهــا در اعماق ( در مدت زمان 1۰ دقیقه با 
ترکیبی از ســه تکنیک : نقاشی روی شیشه و 
فیلمبــرداری تک فریم و ادیــت کامپیوتری ، 
نقاشــی دیجیتالی هر فریم با قلم های حرفه 
ای اینتــوس larg 4 ، و 2d انیمیشــن  بــه 
نویســندگی و کارگردانی رضا محمدی و تهیه 
کنندگی حوزه هنری استان کردستان به بخش 
مسابقه  شانزدهمین  جشنواره بین المللی فیلم 
salento  از معتبرترین جشنواره های کشور 
ایتالیا راه یافت . این انیمیشــن دومین انیمشن 
تولید شــده با این ســبک در کشور می باشد و 
برای تولید این اثر که دو ســال طول کشــیده 
است   14۰۰۰ فریم نقاشی کارشده است که با 
تدوین ویژه هنرمند توانمند سینمای کردستان 
زنده یاد رحیم ذبیحی آماده نمایش شده است .

در این فیلــم پویانمایــی  غزاله محمدی 
در بخــش انیماتوری و فیلمبــرداری و ادیت 
کامپیوتــری ، حســن قورچیــان در بخش 
صداگــذاری و طراحــی صدا و موســیقی و 
ســهراب نوربخش به عنوان اتالوناژ همکاری 
داشــته اند . این انیمیشن با موضوعی انسانی 
داستان هفت پناهجو را که بر اثر جنگ از موطن 
خویــش آواره وبه دریا می زنند روایت  می کند. 
مســابقه  شانزدهمین  جشــنواره بین المللی 
فیلــم salento  17-1۳ شــهریور )8-4 

September( برگزار می گردد.

8 بقعه متبرکه کردســتان؛ 
میزبان طرح نشاط معنوی 

برنامه های طرح نشــاط معنوی سازمان اوقاف و 
امور خیریه که تابستان هر سال در راستای غنی سازی 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اجرا می شود امسال در 
هشت بقعه متبرکه شاخص استان کردستان به مرحله 

اجرا در می آید.
خبرنگار جام جم کردستان: مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه کردستان اظهار داشت: امامزاده پیرمحمد 
و امامزاده هاجر خاتون در ســنندج، امامزادگان هاجر 
و سارا، ابراهیم و اســماعیل و سید جالل الدین قروه، 
امامزادگان عبداهلل، اسماعیل و محمد، عقیل، میرفروغ 
الدین و آرامگاه شــیخ فاضل گروسی بیجار تابستان 

امسال در این طرح مشارکت دارند.        
حجت االســالم مصطفی نوروزی افزود: امسال 
کالس های این طرح در ســه بخش معارفی شــامل 
قرآن، احکام، آداب اجتماعی و شناخت فضای مجازی، 
بخش مهــارت های دهگانه زندگی شــامل کنترل 
خشم، مدیریت استرس و ارتباطات موثر و بخش فنی 
و حرفه ای شــامل گلدوزی، خیاطی و نقاشــی است. 
وی با بیان اینکه تاکنون 5۰۰ نفر برای شرکت در این 
کالس ها اعالم آمادگی کرده اند، گفت: این طرح هر 
ســاله با شروع فصل تابستان و در راستای غنی سازی 
اوقات فراغت جوانــان و نوجوانان و همچنین تبدیل 

بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اجرا می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اضافه کرد: 
پیش بینی می شود امسال تعداد بیشتری از کالس ها و 
همچنین اردوهای طرح نشاط معنوی بهره مند شوند 
ضمن اینکه ســال گذشته نیز حدود 5۰۰ نفر از کالس 
های این طرح بهره مند شــده بودند. وی یادآور شد: در 
جوار هر کدام از ایــن امامزاده ها، خیمه های معرفت 
برای پاسخگویی به شــبهات دینی و مذهبی جوانان 
و نوجوانان نیز دایر شــده و 41 مبلغ بومی و اعزامی از 
دیگر شــهرها نیز در این طرح مشارکت دارند.حجت 
االســالم نوروزی اظهار داشت: با توجه به تهاجمات 
فرهنگی و تهدیدات دشمن جوانان و نوجوانان ما باید 
برای آینده آماده باشــند لذا می طلبد از همان ســنین 
کودکی با مفاهیم و آموزه های دینی و چگونگی مقابله 
با ترفندهای دشــمن آشنا شوند. طرح تابستانه نشاط 
معنوی از 1۳ تیر در استان کردستان آغاز و تا 29 مرداد 

ادامه دارد.

خبر

مدیرعامل شــرکت آبفا کردستان گفت: بهره برداری 
از فــاز دوم تصفیــه خانه فاضالب ســقز موجب ارتقای 
پارامترهای خروجی تصفیه خانه و ارتقای شــاخص های 

زیست محیطی در این شهر خواهد شد.
کیوان قاسمی - خبرنگار جام جم کردستان:  
محمدحسین محمدی 1۶ تیر با محسن بیگلری نماینده 
مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
دیدار کرد. محمدی در این دیدار اجرای فاز دوم تصفیه خانه 
فاضالب سقز را که با پیشرفت مناسب و با اعتبار۳۰ میلیارد 

ریال در حال انجام اســت ضروری دانست و اظهار داشت: 
بهره برداری از این فاز ســبب ارتقای پارامترهای خروجی 
تصفیه خانه و ارتقای شاخص های زیست محیطی خواهد 
شــد. وی افزود: آبرسانی به مناطق حاشیه ای سقز که به 
تازگی به محدوده شهری پیوسته اند از مهمترین اقداماتی 
اســت که در دســتور کار قرار دارد، بویژه ارتقای خدمت 
رسانی به محله تازه آباد با پیشرفت چشمگیری آغاز شده 
اســت.در ادامه این بازدید نماینده مردم استان در مجلس 
به همراه مدیرعامل شــرکت آبفای استان از برخی پروژه 

های در حال اجرای آب و فاضالب در شــهر ســقز بازدید 
نمود.مدیرعامل آبفای کردســتان همچنیــن در دیدار 
مدیر و کارکنان امور آبفای ســقز شناسایی نقاط ضعف را 
از مهمترین عوامل پیشــرفت دانست و گفت: با شناسایی 
نقاط ضعف می توان استراتژی را از پیش مشخص نموده و 
نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل نمود. افزایش حساسیت 
ماموران قرائت جهت کشف انشعابات غیرمجاز و خدمت 
رسانی شایســته همه واحد ها به مردم در راستای تکریم 

ارباب رجوع از دیگر مباحث مطروحه در این دیدار بود.

 اجرای فاز دوم تصفیه خانه فاضالب سقز؛ ارتقای شاخص های زیست محیطی 

تایید عمارت مشیر دیوان به عنوان مرکز خالق کسب و کارهای کردستان 
با حضورجولیو ویناتشــا نماینده یونیدو )سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد( و جمعی از مدیران استانی، جلسه  بررسی 
و تصمیم گیری در خصوص تبدیل عمارت مشــیر دیوان 

سنندج به عنوان مرکز خالق صنایع دستی، برگزار شد.
در این جلسه اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری کردســتان که در جهت آماده سازی 
عمارت مشــیردیوان برای آغاز عملیات تبدیل شــدن این 

مکان به خانه خالق کســب و کار اســتان  صورت پذیرفته 
بود، برای حاضرین تشــریح شد.  در ادامه محل مورد نظر و 
فعالیتهای صورت گرفته در این راستا مورد بازدید حاضرین 
در جلسه قرار گرفت  که این بازدید رضایت و استقبال نماینده 
ســازمان توسعه ملل متحد )یونیدو( را در پی داشت. سپس، 
جولیو ویناتشــا نماینده یونیدو از آغاز به مناقصه گذاشــتن 
عملیات تجهیز و آماده سازی عمارت مشیر دیوان در سطح 

بیــن المللی خبــر داد و گفت: با توجه به اقدامات مناســب 
صورت گرفته شده سعی خواهد شد روند تبدیل این عمارت 
به خانه خالق کســب و کارهر چه سریعتر اجرا گردد. شایان 
ذکر اســت: این مکان با همکاری مستقیم سازمان توسعه 
ملل متحد )یونیدو( به یک مرکز خالقیت صنایع دســتی، 
گردشگری IT، زنبورداری  و بقیه مشاغل مرتبط در استان 

تبدیل خواهد شد. 


