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کردستان

توزیع بیش از 18 هزار تن کود 
شیمیایی میان کشاورزان

پایان مرداد، مهلت هوشمند 
شدن طرح پارکبان 

 318 مورد دو قلوزایی 
در کردستان ثبت شد

50 مدرسه سقز تخریبی 
است

بلیت سینماهای کردستان در ماه 
رمضان نیم بها شد

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری کردســتان گفت: در طرح ویژه ماه رمضان و با هدف تشویق مردم به دیدن 
فیلم، روزهای این ماه مبارک بلیت پردیس سینمایی بهمن سنندج و آزادی بیجار به صورت نیم بها عرضه می 

شود.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم کردســتان: حیدر مرادی اظهار کــرد: عالقمندان به فیلم و 
سینما می توانند در این ایام بلیت فیلم های اکران شده در این 2 سینما را همزمان با سراسر کشور با 50 درصد 

تخفیف تهیه کنند.وی با بیان اینکه این تخفیف برای سانس های...

نیزارها؛ نتیجه ورود 
فاضالب  به زریبار 
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دعوت به همکاری سرپرستی روزنامه جام جم در استان کردستان

سرپرستی روزنامه جام جم در استان کردستان جهت تکمیل کادر خود در شهرستان ها 

دعوت به همکاری می نماید.

آدرس: سنندج، بلوار کردستان جنب مسجد مال شمس الدین )حسامی(

دفتر سرپرستی روزنامه جام جم، فردین کمانگر 09187859290

تلفن: 33237698



 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398   شماره 5381

 318 مــورد دو قلوزایــی 
در کردستان ثبت شد

مدیرکل ثبت احوال کردستان با اشاره به ثبت 
27 هزار و 501 واقعه والدت طی سال گذشته 
در این اســتان گفت: از این تعداد 318 مورد دو 

قلوزایی بوده است.
حسن صومی گفت: آمار والدت در سال گذشته 
نســبت ســال 96 در این اســتان 7/8 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: شهرستان بانه با 21/3 در هزار 
بیشــترین نرخ والدت و بیجار با 13/8 در هزار 

کمترین نرخ والدت را در استان داشتند.
مدیرکل ثبت احوال کردستان افزود: از مجموع 
27 هــزار و 501 واقعه والدت ثبت شــده در 
اســتان 27 هزار و 295 واقعه معــادل 99/7 

درصد در مهلت قانونی 15 روزه ثبت شده اند.
صومی یادآور شــد: تعداد والدت نوزادان پسر 
در سال گذشته 14 هزار و 114 مورد و والدت 

دختران هم 13 هزار و 387 مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه در مقابل هر یکصد واقعه 
والدت نوزاد دختر، 105 واقعه والدت پســر در 
کردستان به ثبت رسیده است، گفت: میانگین 
ســن مادران در والدت های ثبت شده 29/74 
سال و بیشترین والدت ثبت شده هم مربوط به 

مادران گروه سنی 25 تا 29 سال است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان کردســتان تاکید 
کرد: سال گذشــته 388 مورد دوقلوزایی، هفت 
مورد سه قلوزایی و یک مورد چهار قلوزایی در 

استان داشتیم.
صومی بــا بیان اینکه ســنندج بــا 245 مورد 
بیشــترین تعداد دوقلوزایی ها را داشته است، 
افزود: سه مورد از سه قلوزایی ها هم مربوط به 
شهرستان سقز، سه مورد سنندج و یک مورد در 
قروه و چهار قلوزایی نیز مربوط به شهرســتان 

مریوان بوده است.
هم اکنون 39 دفتر پیشــخوان فعال و 6 دفتر 
پستی در اســتان کردســتان خدمات ثبت در 

زمینه های مختلف را انجام می دهند.
استان کردستان طبق سرشماری سال 95 یک 
میلیون و 603 هزار نفر جمعیت دارد که در 10 
شهرستان، 29 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و 

یک هزار و 697 آبادی زندگی می کنند.

ثبت نام بیــش از 3 هزار 
جویــای کار در مراکــز 

کاریابی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان 
گفت: سال گذشــته 3 هزار و 676 جویای کار 
در 10 دفتر کاریابی  و مرکز خدمات اشتغال این 

استان ثبت نام کردند.
برهان صلواتــی در گفــت و گو بــا خبرنگار 
ایرنــا اظهار داشــت: در این ارتبــاط 2 هزار و 
917 فرصت شــغلی توســط کاریابی ها برای 

متقاضیان شناسایی شد.
وی افــزود: همچنین در این مــدت، 691 نفر 
از طریق دفاتر کاریابی فعال اســتان به مراکز 

مختلف تولیدی معرفی و مشغول به کار شدند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان 
اضافه کرد: در حــال حاضر 16 هــزار و 338 
کارگاه فعال تولیــدی در این اســتان فعالیت 

می کنند.
وی با بیــان اینکه بین فرصت های شــغلی و 
افراد به کارگیری شده فاصله وجود دارد، گفت: 
یکی از دالیل این مســاله نبود تناســب بین 
مهارت  های مورد نیاز کارفرمایان و متقاضیان 

اشتغال است.
صلواتی بر لــزوم تقویت مهــارت های فنی و 
حرفه ای تاکید کرد و یادآور شــد: نبود تناسب 
بین رشته های دانشــگاهی با بازار کار از جمله 
مشکالت بیکاری است که آموزش های فنی و 

حرفه ای می تواند این خال را پر کند.
به گزارش ایرنــا، دولت دوازدهــم در الیحه 
بودجه ســال 1397، ایجاد 980 هزار فرصت 

شغلی جدید را هدف گذاری کرده بود.
سیاســت های توسعه اشــتغال دولت در سال 
1397 در قالــب برنامه های اشــتغال فراگیر، 
اشتغال عشایری و روســتایی، اشتغال حمایتی 
ارائه شد که در این راستا اســتان کردستان در 
ســال گذشــته 206 میلیارد تومان تسهیالت 

پرداختی در این بخش ها داشته است.

۵۰ مدرسه ســقز تخریبی 
است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز گفت: در 
این شهرستان 29 مدرسه تخریبی در روستاها و 

21 مدرسه تخریبی در شهر وجود دارد. 
به گــزارش خبرگزاری فارس، مدیــر آموزش و 
پرورش شهرستان در بیســت و یکمین جشنواره 
خیرین مدرسه ســاز ســقزی اظهار کرد: در چند 
سال اخیر 20 مدرسه دولتی و 40 مدرسه توسط 
خیرین مدرسه ساز در این شهرستان ساخته شده 

است.
ســیدرحمان ســیدیان گفت: در شهرستان سقز 
29 مدرســه تخریبی در روســتاها و 21 مدرسه 

تخریبی در شهر وجود دارد.
وی بیان کرد: واگذاری و فروش زمین های بدون 
استفاده برای ساخت مدرسه و نوسازی در دستور 

کار قرار دارد.
کامیل کریمیان فرماندار ســقز هم تصریح کرد: 
بدون کمک خیران مدرسه ساز و مردم نمی توانیم 
برای نوســازی مدارس اقدامی شایســته انجام 

دهیم.
وی عنــوان کرد: باید به ســمت کیفی ســازی 
آموزش حرکت کرد و آینده سازان ایران اسالمی 

را پرورش داد.
فرماندار شهرســتان ســقز با اشــاره به کمبود 
اعتبارات سال جاری شهرستان سقز، گفت: بدون 
کمک خیرین قادر نیســتیم مدارس تخریبی را 

بازسازی کنیم.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان سقز 
هم عنوان کرد: نوســازی و ساخت آموزشگاه در 
گوره قلعه، آخکند، حســن ســاالران، مازوجدار، 
میتو، خیدر، کانــی جشــنی، عربلنگ، کوچک 
سفلی، نوبهار، تازه آباد، ســونج، مام سیف الدین 

توسط خیران در برنامه قرار دارد.
 خالد امین زاده اظهار داشــت: از سال 95 تاکنون 
خیرین سقز در ســاخت 42 مدرسه در شهرستان 

مشارکت جدی داشته اند.
مســوول امور مشــارکت های اداره کل نوسازی 
مدارس اســتان کردســتان هم در این جشنواره 
گفت: خیرین کردستانی از جشنواره سال گذشته 
تا به امروز 100 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی 

کمک کرده اند.
نوراللهــی ادامــه داد: عالوه بر ایــن کمک ها، 
بعضی موسســات نیز 80 میلیارد ریــال در امر 

مدرسه سازی کمک کرده اند.
در پایان این جشــنواره با اهدای لــوح تقدیر از 

خیرین تجلیل شد.

برخــورداری ۵33 نخبــه 
کردستانی از خدمات بنیاد 

نخبگان 
رئیس بنیاد نخبگان گفت: 533 نخبه کردستانی 
از خدمات این بنیاد برخوردار هســتند که بخش 
نظام وظیفه و جوایز تحصیلی بیشــترین خدمات 

را شامل می شود.
امیرعلی صادقی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
اظهــار داشــت: 160 نخبه از تســهیالت نظام 
وظیفه و 130 دانشــجوی مســتعد هم از جوایز 

تحصیلی بنیاد بهره مند شده اند.
وی با اشــاره به نامگذاری سال 98 تحت عنوان 
رونق تولید افزود: نقش نخبگان و سرآمدان علم 
و فناوری در تحقق این شعار می تواند بسیار مفید 

و کارساز باشد.
صادقی با بیان اینکه نخبــگان عالوه بر حمایت 
مادی، به حمایت معنوی نیز نیــاز دارند، اضافه 
کرد: یکی از مهمترین نیازهای نخبگان، داشتن 
احســاس مفید بودن و تاثیر مثبــت و ملموس 

داشتن در جامعه است. 
وی یادآور شد: یکی از عوامل مهم در دمیدن این 
احساس در نخبگان، حمایت عاطفی مسئولین در 
اشکال و سطوح مختلف اعم از تشویق و ترغیب 
به شــیوه های گوناگون عملی مانند بها دادن و 
ارج نهادن به ظرفیت اندیشــمند، خالق و نوآور 
آنان، ارائه نشــانه های عملی مبنــی بر اعتماد 
به آنها در مراحل و مراتب انجــام امور و تصدی 
مدیریت های متناســب با ظرفیــت و تخصص 

شان و حمایت های اداری و مالی از آنهاست.
صادقی با تاکید بر اینکه اگــر نخبگان به وظیفه 
و رســالت خود در جامعه بدرســتی عمل کنند، 
جایگاه اجتماعی مناســب تری را به دســت می 
آورند، گفت: این امر بخــش دولتی و خصوصی 
را ترغیب و وادار به اســتفاده از تــوان نخبگان 

می کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان گفت: هم اکنون در این 
استان 507 سازمان مردم نهاد مشغول فعالیت است.

خبرنگار جام جم کردستان: فرانک قدوسی در جلسه کمیسیون اجتماعی 
با حضور سازمان های مردم نهاد دیواندره با اشــاره به اهداف مشترک سمن ها 

اظهار کرد: این سازمان ها باید مستقل و به دور از حاشیه های سیاسی در جامعه 
فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: در اســتان کردســتان 507 تشــکل مردم نهاد فعالیت دارند 
که مجوز 113 مورد آن توســط اســتانداری و گواهی فعالیت 108 مورد نیز از 

سوی فرمانداری های اســتان صادر شــده و مجوز 286 مورد دیگر نیز در حال 
استعالم و انجام فرایند است. قدوسی افزود: الزم است برای کاهش آسیب ها و 
پیشبردهای مختلف در جامعه، سازمان های مردم نهاد به دنبال حل مشکالت 

حوزه کاری خود و بهبود معیشت مردم باشند.

فعالیت  ۵۰7 تشکل مردم نهاد در کردستان 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: سازمان 
مالیاتی به جای فشــار آوردن بــه ســرمایه گذاران، تولیدکنندگان و 
بازرگانان شناســنامه دار بیاید جلوی فرار مالیاتی دالالن و قاچاقچیان 

را بگیرد.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: ســیدکمال 
حســینی با تاکید بر ضــرورت اجــرای قوانین حمایتــی، اظهار کرد: 
کارشناســان بر این باورند که امسال سال رشــد منفی اقتصاد کشور و 
تورم باالســت که با این قوانین و رویکردهای کارشناســان و مدیران 

نباید انتظار داشته باشیم از این مرحله خطرناک عبور نماییم. 

وی ادامه داد: سازمان های مالیاتی، بانک ها و تامین اجتماعی باید اکثر 
رویکردهای خود را تغییر دهند زیرا با این ضوابط فعلی واقعا دست تولید 

کننده و تاجر را بسته اند. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تصریح کرد: در 
فضای کسب و کار باید تولیدکننده، سرمایه گذار و تاجر احساس امنیت 
کنند و این احســاس امنیت تنها در صورت تغییر و تحول در قوانین و 
حذف افراد کارشکن از گردونه مدیریت و بدنه کارشناسی ادارات تحقق 
می یابد.حسینی در ادامه اذعان کرد: در استان های دیگر تسهیالت چند 
صد میلیاردی پرداخت می شــود اما در کردستان به علت کوتاه نگری و 

افق دید پایین برای دریافت یک میلیارد تومان مشکل داریم.
حسینی در پایان عنوان کرد: ســازمان مالیاتی به جای فشار آوردن به 
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان شناســنامه دار باید جلو فرار 

مالیاتی دالالن و قاچاقچیان را بگیرد

امور مالیاتی کردستان جلوی فرار مالیاتی 
دالالن و قاچاقچیان را بگیرد

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

1۰64 مشترک روستایی در بیجار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت

مصرف 287 میلیون مترمکعب گاز در فروردین امسال

 مدیر عامل شرکت مخابرات کردســتان با اعالم اینکه در حال حاضر 
یک هزار و 64 مشترک روستایی در 40 روستای شهرستان بیجار تحت 
پوشش اینترنت پرسرعت مخابرات هستند افزود: خوشبختانه مخابرات 

منطقه کردستان دراین زمینه بیشتر از تعهدات خود عمل کرده است.
خبرنگار جام جم کردستان: وی ضمن تشــریح این مطلب که 
توسعه زیرساخت های خدمات تلفن همراه و اینترنت روستایی به سایر 
اپراتورها واگذار شده است اظهار داشت: مخابرات منطقه در زمان تولیت 
ایجاد و توســعه خدمات مخابراتی در مناطق روستایی براساس وظایف 
محوله، موفق شــد 115 روســتای شهرســتان بیجار را تحت پوشش 

خدمات موبایل همراه اول مخابرات قرار دهد.
حکمت با بیان اینکه رفع خال دیجیتالی بین شهرســتان بیجار با سایر 
نقاط در راستای ارائه خدمات یکسان به مشتریان از جمله اقدامات دارای 
اولویتی بود که در دســتور کار داشتیم یادآورشــد : با تالش همکاران 
توانستیم که این اختالف را با رعایت استانداردهای جهانی به حداقل و 

دربعضی نقاط به صفر برسانیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات کردســتان خاطرنشان ساخت: برای اولین 
بار فعالیت و کارهای زیر ساختِی چشــمگیری برای توسعه تلفن ثابت 
در شهر حسن آباد یاسوکند انجام شده است که مشتریان این شهر می 

توانند ازخدمات مخابرات در این حوزه بهره مند شوند.
حکمت در ادامه با اشــاره به اینکــه نماینده مردم در مجلس شــورای 
اسالمی، فرماندار و امام جمعه شهرســتان بیجار به صورت حضوری از 
وضعیت سیستم های مخابراتی مرکز اســتان بازدید و به بیان مطالبات 
مردم در حوزه ارتباطی پرداختند تقدیر و تشکر کرد و افزود: خوشبختانه 
ما نیز به وعده های خــود در این خصوص به نحو احســن جامه عمل 
پوشاندیم و پیشــرفته ترین تکنولوژیهای مد نظر در حوزه مخابراتی را 

درشهرستان بیجار اجرا نمودیم.
حکمت با اعالم اینکه یکی دیگر از دغدغه های مخابرات منطقه خدمت 
رسانی به شهرهای توپ آغاج، بابارشانی، پیر تاج و حسن آباد یاسوکند 
بر اساس استانداردهای شهری بود خاطرنشان ساخت: درحال حاضر در 
این شهرها، آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژیهای دنیا در حوزه خدمات 
تلفن همراه نسل چهارم )4G( ارائه می شــود که این مهم در راستای 
بحث مشتری مداری و رفع نیازهای ارتباطی مشــتریان برای ما حائز 

اهمیت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: میزان 
مصرف گاز طبیعي در فروردین امســال در استان 
با افزایش 14 درصدي نســبت به سال 97 به 286 

میلیون و 913 هزار و 813 مترمکعب رسیده است.
خبرنگار جام جم کردستان: احمد فعله گری 
اظهارکرد: مصرف گاز طبیعی در کردستان هر سال 

با افزایش روبه رو بوده است.
وی تصریح کرد: در سال 96 مشترکین شرکت گاز 

استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه تا پایان 
سال 2 میلیارد و 699 میلیون و 647هزار مترمکعب 

گاز مصرف کردند.
مدیرعامل شرکت گاز کردســتان خاطرنشان کرد: 
این رقم در سال گذشته با 3/9 درصد افزایش به 2 

میلیارد و 951 میلیون و 728 هزار مترمکعب رسید.
فعله گری در ادامه اضافه کــرد: میزان مصرف گاز 
طبیعی در فروردین امســال نســبت به سال 97 با 

افزایش 14 درصدی مواجه بوده است.
وی اذعــان داشــت: فروردیــن ســال گذشــته 
252 میلیــون و 534 هــزار و 565 مترمکعب گاز 
در کردســتان مصرف شــد که این میزان در سال 
جاری به 286 میلیون و 913 هزار و 813 مترمکعب 

افزایش یافته است. 
فعله گری در پایــان اظهاراتش، توســعه هر گونه 
خدمت را مرهون همــکاری و همراهــی مردم و 

مشــترکین ذکر کرد و از همراهی مردم کردستان 
در مصرف بهینه گاز طبیعی در فصول ســرد سال 

قدردانی نمود.

پایان مرداد، مهلت هوشمند شدن طرح پارکبان 
پس از تصمیم پلیس راهور ســنندج در جلوگیری 
از فعالیــت پارکبان هــا، طی جلســه ای با حضور 
مســئوالن دســتگاه های مرتبط قرار شــد برای 
هوشــمند شــدن این طرح تــا پایان مــرداد به 

شهرداری مهلت داده شود. 
به گزارش ایرنا، با اینکه چند ســالی اســت طرح 
پارکبان در معابر شــهری ســنندج اجــرا و هر بار 
خیابانی به این طــرح اضافه می شــود اما پلیس 
راهنمایی و رانندگی تاکنــون هیچ اظهار نظری در 

این خصوص نکرده بود. 
در چند روز گذشته اما پلیس راهور سنندج با اعالم 
اینکه این طرح به شــکل غیرقانونی اجرا می شود، 
عمال وارد میدان شده و تابلوهای مربوط به طرح را 

از معابر شهر جمع آوری کرد. 
به گفته برخی دســت اندرکاران، ایــن طرح هیچ 
مصوبه ای از سوی شورای اســالمی شهر سنندج 
ندارد اما مصوبه ای برای شــیوه ســنتی آن وجود 

داشته و نظارتی بر نحوه اجرای آن نبوده است.
طرح جدید شــهرداری که حاصل یــک قرارداد با 
یک شــرکت دانش بنیان بومی اســت نیز هنوز به 
شــورای ترافیک نرفته و به صورت آزمایشی قرار 

است اجرای آن آغاز شود.

* طرح سنتی شفافیتی نداشت
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان در این 
رابطه گفت: شفافیتی در طرح سنتی وجود نداشت 
و پارکبانان به صورت نقــدی از مردم پول دریافت 

می کردند. 
ســرهنگ رمضان نادری اظهار داشت: تاکید ما بر 
این اســت که رایگان بودن نیم ساعت اول پارک 
خودروها در معابر رعایت شــود و ایــن نیز تنها در 
صورت هوشمند شدن سیســتم پارکبان امکانپذیر 

است. 
وی با بیان اینکه برای 30 خیابان شــهر ســنندج 
قرارداد پارکبانی بســته شده اســت، اضافه کرد: 
اکنون و با مذاکراتی که صورت گرفته مقرر شــده 
تا پایان مرداد به شــهرداری مهلت داده شود تا از 
طریق سرمایه گذار، اجرای طرح هوشمند سازی را 

پیگیری و اجرایی کند. 

* طرح جدید یکــی از بهترین طرح های 
پارکبان کشور می شود

شهردار ســنندج نیز با اشــاره به اینکه قراردادی با 
یک شرکت دانش بنیان امضا شــده و تعهد ایجاد 
کرده اســت، گفت: به همین دلیل در نشستی که 
برگزار شد به توافق رســیدیم که تا چند ماه آینده 

سیستم هوشمند راه اندازی شود. 
حشــمت اهلل صیدی با بیان اینکه شرکتی که این 
طرح را اجرایی می کند یکی از شرکت های دانش 
بنیان کردستان است، یادآور شد: معتقدیم این طرح 
یکی از بهترین طرح های پارکبان در کشور خواهد 

شد اما نیاز به چند ماه برای دوره انتقال دارد. 
وی افزود: نرم افزاری طراحی شده بر روی گوشی 
نصب می شــود و دارای امکانات متفاوتی اســت 
به عنوان مثال می توان بــه رزرو مکان پارک هم 

اقدام کرد. 

* طرح جدید هنوز به شــورای ترافیک 
نیامده است

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانــی و حمل و نقل و 
ترافیک اســتانداری کردســتان هم در این ارتباط 
گفت: طــرح جدید شــهرداری هنوز در شــورای 

ترافیک استان مطرح نشده است.
فرزاد حســنی اضافــه کــرد: خیابــان هایی که 
شــهرداری برای این طرح مدنظر قرار دارد باید به 
شــورای ترافیک پیشنهاد داده شــود، کمیته فنی 
بخش ترافیک آن را کنترل کرده و اگر تایید شــد 
در صحن شــورای ترافیک مجوز الزم را بگیرد که 

هنوز این پروسه طی نشده است.
وی افزود: در حــال حاضر به روال قبل و ســنتی 
پارکبان ها در خیابان ها به کار خود ادامه می دهند 

تا طرح هوشمندسازی پارکبان اجرایی شود.
حسنی اظهار داشت: در این طرح کارت شهروندی 
صادر می شود، سیســتم اتوماتیک با سنسور مدت 
زمان توقف را بررســی می کند و محل توقف هم 

مشخص است.

* نظارت بر اجــرا در طرح جدید پارکبان 
بیشتر است

سرپرســت مدیریــت حمــل و نقــل و ترافیک 

شهرداری سنندج هم گفت: ضرورت رعایت فاصله 
30 متری تابلوهای پارک و مشــخص بودن محل 
پارک از طریق خط کشــی برخی از ایرادات پلیس 

به این طرح بوده است.
ســامان ســعیدی اضافه کرد: اجرای طرح سنتی 
و قبلی پارکبان بدون هیچ اصولی انجام می شــد 
و نظارت بر آن نیــز بر عهده بخــش حمل و نقل 
ترافیک شــهرداری ســنندج نبود بلکــه به دلیل 
درآمدزایی به بخش هایــی همچون مالی و اداری 
شــهرداری ســپرده شــده بود که امکان نظارت 

نداشتند. 
وی با بیان اینکه در طرح جدیــد نظارت بر اجرا بر 
عهده مدیریت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
قرار می گیــرد، افزود: یکــی از مزایــای اجرای 
هوشــمند طرح کاهش ترافیک در شــهر است و 
دیگر شــاهد پارک خودروهای مغازه داران در کنار 

خیابان نخواهیم بود.
اکنون با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده پارکبان 
ها به کار خود تا هوشمند شــدن طرح ادامه دهند 
البته مشــخص نیســت اگر اجــرای مصوبه طرح 
پارکبان بدرســتی انجام نمی شده چگونه در مقابل 
چشــمان همه ناظرین بوده و تکلیف ضایع شدن 

حقوق مردم چیست؟ 
نقش شورای ترافیک اســتان و شهرستان سنندج 
- که مدت طوالنی اســت جلسات آن دور از چشم 
خبرنگاران برگزار می شــود و البته به همین دلیل 
خبری از تعداد جلســات و مصوبات آن نیست - در 

رابطه با ترافیک شهری مشخص نیست.
شورای ترافیک شهرستان ســنندج مدت طوالنی 
است با نظر شورای ترافیک اســتان تشکیل نمی 
شود و مقرر شده همه مسائل ترافیکی این شهر در 

شورای ترافیک استان پیگیری شود. 
اجرای طرح قبلی و ســنتی پارکبان دارای مصوبه 
شورای ترافیک اســت اما مشــخص نیست خود 
شورای ترافیک یا دیگر دســتگاه های ناظر چرا بر 

اجرای آن نظارتی نداشته اند.
انتظار می رود شــورای ترافیک نقــش جدی تر و 

اجرایی تری در مسائل ترافیکی شهر ایفا کند.
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مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اعالم کرد: سال گذشته در این استان بیش از سه 
هزار و 771 میلیارد ریال مالیات وصول شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان کردستان علیرضا الوندی خبر 
داد: بیشترین میزان درآمد مالیاتی وصول شده در اســتان طی سال گذشته مربوط به 

شهرستان سنندج با 2 هزار و 630 میلیارد و 32 میلیون ریال بوده است.وی اضافه کرد: 
میزان درآمد مالیاتی وصول شده در شهرستان های بانه 126 میلیارد و 145 میلیون و 
936 هزار ریال و بیجار 121 میلیارد و 314 میلیــون و 27 هزار ریال بود.مدیرکل امور 
مالیاتی استان کردستان افزود: 65 میلیارد و 636 میلیون و 658 هزار ریال در شهرستان 

دهگالن ، 32 میلیارد و 463 میلیون ریال در دیواندره و 195 میلیارد و 52 میلیون ریال 
در شهرستان سقز سال گذشته مالیات وصول شد.الوندی گفت: میزان وصول مالیات در 
شهرستان های قروه، کامیاران و مریوان نیز به ترتیب 446 میلیارد و 526 میلیون ریال، 

42 میلیارد و 853 میلیون و 111 میلیارد و 639 میلیون ریال بوده است.

3وصول بیش از 37۰۰ میلیارد ریال مالیات در کردستان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

سال گذشته؛ 
بیش از 36 هزار حادثه آب 

و فاضالب رفع شد
در ســال گذشــته 70 هزار و 776 مورد تماس 
با ســامانه 122 شرکت آبفا کردســتان گرفته 
شــد که از این تعداد بیش از 36 هزار تماس در 
زمینه حادثه آب و فاضالب بوده که رفع اتفاق 

شده است.
کیوان قاســمی- خبرنــگار جام جم 
کردستان: مرکز 122 این شــرکت با 9 نفر 
نیروی انســانی در زمینه های پاســخگویی و 
ثبت درخواست، پیگیری شکایات، نظرسنجی 
و بازخــورد و همچنین اطالع رســانی فعالیت 

می نماید.
این مرکز در 2 شــیفت کاری 8 و 16 ســاعته 
در خدمت شهروندان اســتان بوده و در زمینه 
بیشــتر خدمات شــرکت به صورت مســتقیم 
یا غیرمســتقیم اطالع رســانی و خدمات دهی 
می نمایــد. تجهیز این ســامانه بــه نرم افزار 
کاربردی مرتبط، آن را قادر ســاخته تا خدمات 
خود را تــا حد امــکان توســعه داده و حوادث 
اعالمی مشترکین را با ســرعت و دقت باال از 
صفر تا 100 رصد، پیگیــری و رفع حادثه نماید 
که این امر طی سال گذشته تکریم ارباب رجوع 

و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.
این نرم افزار امکان گزارشات دقیق و به روز از 
عملکرد بخش های مختلف این مرکز را میسر 
ساخته است.در سال گذشــته 70 هزار و 776 
مورد تماس با این ســامانه گرفته شد که از این 
تعداد بیش از 36 هزار تمــاس منجر به حادثه 
آب و فاضالب بوده که رفع اتفاق شــده است؛ 
الزم به ذکر اســت که حدود 79 درصد اتفاقات 
در بخش آب و حدود 21 درصد اتفاقات مربوط 

به بخش فاضالب بوده است.
بیشترین حوادث اعالم شــده از طریق سامانه 
122 مربوط به شهرهای ســنندج با 12 هزار و 
784 مورد، مریوان با 3 هزار و 637 و قروه با 2 

هزار و 996 مورد بوده است.
در زمینه حــوادث آب بیشــترین تماس های 
شــهروندان مربوط به ترکیدگی لوله های آب 
داخل کوچــه به میزان 27/24 درصد، نشــتی 
کنتــور به میــزان 22/48 درصد و نشــت آب 
در پیــاده رو بــا 17/24 درصد بود؛ بیشــترین 
تماس هــای شــهروندان در زمینــه حوادث 
فاضالب در شــهرهای اســتان هم مربوط به 

گرفتگی فاضالب به میزان 5951 مورد بود.
همچنین میانگین زمان رفع اتفاقات در استان 

حدود 5 ساعت بوده است.

بلیت سینماهای کردستان 
در ماه رمضان نیم بها شد

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری کردســتان 
گفــت: در طرح ویــژه ماه رمضــان و با هدف 
تشــویق مردم به دیدن فیلم، روزهای این ماه 
مبارک بلیت پردیس سینمایی بهمن سنندج و 

آزادی بیجار به صورت نیم بها عرضه می شود.
زهره نــادری مقدم- خبرنــگار جام 
جم کردســتان: حیدر مــرادی اظهار کرد: 
عالقمندان به فیلم و ســینما می توانند در این 
ایام بلیت فیلم های اکران شده در این 2 سینما 
را همزمان با سراسر کشور با 50 درصد تخفیف 

تهیه کنند.
وی با بیان اینکه این تخفیف برای سانس های 
قبل از اذان مغرب اســت و سانس های پس از 
آن را شامل نمی شــود، افزود: این طرح سال 
گذشــته نیز در راستای سیاســت های اعمال 
شده توسط شــورای صنفی نمایش فیلم های 
ســینمایی در ســینماهای حوزه هنری سراسر 
کشور اجرا شد.مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
کردستان یادآور شد: در ایام ماه مبارک رمضان 
فیلم های تگــزاس 2، چهار انگشــتی، آهوی 
پیشــونی ســفید 3، ژن خوک، متری شش و 
نیم، زندانی ها و تختی در این دو ســینما اکران 
می شــود.وی اضافه کرد: در روزهــای آینده 
چند فیلم دیگر شامل ســامورایی در برلین به 
کارگردانی مهدی نــادری، نبات به کارگردانی 
پگاه ارضــی، به دنیا آمدن ســاخته محســن 
عبدالوهاب، خانه دیگری به کارگردانی بهنوش 
صادقی و تولدت مبــارک به کارگردانی نصرت 
اهلل وحدت در اســتان اکران خواهد شد.مرادی 
گفت: عالقمندان می توانند با مراجعه به آدرس 
 www.cinematicket.org اینترنتی
و با ورود به بخش انتخاب سینما نسبت به تهیه 
بلیت فیلم های مورد نظر خود با امکان انتخاب 
صندلی اقدام کنند. به گــزارش ایرنا، پردیس 
ســینمایی بهمن ســنندج به عنوان بزرگترین 
پردیس ســینمایی غرب کشــور با سه سالن 
سینمایی، گالری، کالس های آموزشی، کافی 
شــاپ و دیگر فضاهای جانبی با امکان پخش 
دالبی و سیســتم های پیشــرفته سرمایشی و 

گرمایشی در سنندج 759 صندلی دارد.

۵8 هزار خانــواده مددجو 
بسته غذایی نقدی می گیرند

مدیرکل کمیته امداد کردســتان گفت: بســته 
نقدی غذایــی از 100 تا 300 هــزار تومان به 
حســاب خانوارهای مددجویان کردستانی واریز 

می شود.
خبرنگار جام جم کردستان: محمدرسول 
شــیخی زاده ظهار کرد: بســته نقــدی غذایی 
مددجویان زیرپوشــش این نهاد به حساب آنها 

واریز می شود.
وی تصریح کرد: مبلغ واریزی برای خانواده های 
زیرپوشش براســاس تعداد نفر خانوارها از 100 

هزار تا 300 هزار تومان تعیین شده است.
مدیرکل کمیته امداد کردســتان بــا بیان اینکه 
به خانوارهای دو نفــره 150 هزار تومان و برای 
خانواده هــای 3 نفره 200 هزار تومــان در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: 250 هزار تومان برای 
خانواده های 3 نفره و خانوارهای 5 نفر به باال نیز 

300 هزار تومان دریافت خواهند کرد.
شــیخی زاده عنوان کرد: مبلغ تعیین شده برای 
پرداخت به مددجویان تک نفره 100 هزار تومان 
اســت و تمام مددجویان زیرپوشــش این نهاد 
مشــمول دریافت این بســته های غذایی قرار 

می گیرند.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به اینکه 
در حال حاضــر 150 هزار نفــر نیازمند در قالب 
58 هزار خانوار زیرپوشــش خدمات کمیته امداد 
کردســتان قرار دارند، گفت: این مبلغ به حساب 

این خانوارها واریز خواهد شد.
به گفتــه وی، واریزها به صورت کشــوری و به 

مناسبت ماه مبارک رمضان انجام می شود.
وی تعداد خانوارهای تک نفره زیرپوشــش این 
نهاد را  24 هــزار و 191 خانوار عنــوان کرد و 
گفت:  19 هزار و 211 خانــوار دو نفره، 8 هزار و 
422 خانوار سه نفره، 4 هزار و 456 خانوار چهار 
نفره و یک هزار و 956 خانــواده پنج نفر به باال 

زیر پوشش کمیته امداد کردستان هستند.
 به گفته وی، برای پرداخت ســبد نقدی به این 
58 هــزار و 236 خانــوار در مجمــوع اعتباری 
بالغ بــر 86 میلیارد و 859 میلیــون ریال هزینه 

می شود.
گفتنی اســت؛ در حال حاضــر 2 میلیون خانوار 
نیازمند زیرپوشش خدمات کمیته امداد در کشور 
هستند که سهم کردستان از این میزان 58 هزار 

خانوار است.

رئیس اداره منابع آب شهرســتان کامیاران از رفــع تصرف و الیروبی 
رودخانه زرینجوب شهرستان کامیاران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، کامران 
رحیمی گفت: پیرو هماهنگی قضایی و با دســتور دادستان شهرستان 
کامیاران و همــکاری نیروی انتظامــی  با توقیف بیــل مکانیکی که 
مشــغول خاکریزی و تصرف بســتر رودخانه زرینجوب بــود، میزان 

 1600 مترمربــع رفــع تصــرف، الیروبی و اعــاده به وضع ســابق 
گردید.

رئیس اداره منابع آب شهرســتان کامیاران افزود: باتوجه به ســیالب 
های سال جاری و اهمیت ایجاد ظرفیت کامل آبگذری رودخانه ها، با 
توان مضاعف نسبت به گذشته با متخلفین و متصرفین حوزه منابع آب 

برخورد خواهد شد.

رفع تصرف 1600 متر از اراضی بستر 
رودخانه زرینجوب   

نمی توان به بهانه افزایش بهای ارز، بلیت هواپیما را افزایش داد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی 
اعالم می کنند کــه افزایش قیمت بلیــط هواپیما 
به علت افزایش نرخ ارز اســت، اما به نظر من تمام 
مسائل مرتبط با قیمت ارز نیست، بلکه نشأت گرفته 

از فعالیت دالالن در این عرصه است.
خبرنگار جام جم کردســتان: ســید احسن 
علوی با انتقاد از افزایــش غیرمنطقی نرخ برخی از 
پروازهای هواپیمایی اظهار کرد: متأســفانه در چند 
وقت اخیر شــاهد جهش قیمت بلیط هواپیما بوده 
ایم که این مسئله نشــان دهنده عدم نظارت بر این 

بخش است.
 وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی کشــور دچار 

مشــکالت اقتصادی شــده و در هر بخش شاهد 
بروز تالطم هستیم که این موضوع نشأت گرفته از 
فعالیت دالالن و سوداگران است، حال این وضعیت 
به بازارهایی مانند پروازهای هوایی یا مســکن نیز 

کشیده می شود.
علوی تصریح کرد: مادامی که دستگاه های اجرایی 
و نظارتی مانند ســازمان هواپیمایــی اجازه فعالیت 
دالالن را در صنعت هواپیمایی و پروازهای هوایی 
بدهند، نمی توان به تثبیــت و کاهش قیمت بلیط 

امید داشت.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من دولت قاطعیت الزم 
را در مقابله با ســوداگران و دالالن ندارد و به نظر 

می رسد که این گروه ها قدرت بیشتری دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه 
شرکت های چارتری در افزایش قیمت بلیط هواپیما 

دخیل هســتند، افزود: این موضوع واقعا مشخص 
نیســت که چرا ســازمان هواپیمایی و وزارت راه و 
شهرسازی فعالیت شــرکت های چارتری را کامال 
متوقف نمی کنند. وزارتخانه بایــد اعالم کند هیچ 
شــرکتی حق فعالیت چارتری را نــدارد مگر آنکه 

قیمت ها به میزان قابل قبول کاهش یابد.
وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی بارها اعالم 
کرده اســت که فعالیت شــرکت های چارتری را 
متوقف می کند، اما متأســفانه تاکنون این شرکت 
ها باقی مانده اند. فعالیت دوبــاره چارتری ها واقعا 
عجیب است و مشــخص نیســت که چه کسانی 

حامی تداوم فعالیت این شرکت ها هستند.

مدیرکل محیط زیست اســتان کردستان گفت: 
امروز مــا در چرایی انجــام دادن و انجام ندادن 
الیروبی تاالب زریبار مانده ایــم و نمی دانیم آیا 
این کار به نفع تاالب اســت یا نه، ضمن اینکه 
الیروبی دریاچه زریوار منوط به اثبات تحقیقات 

علمی مبنی بر لزوم اجرای آن است.
فریبا رضایی، مدیرکل محیط زیســت اســتان 
کردســتان در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
سنندج به رویش نیزارهایی که در دریاچه ایجاد 
شده اشاره کرد و گفت: بیشتر رشد نیزار در ضلع 
جنوبی تاالب اســت یعنی جایــی که فاضالب 
وارد تاالب شــده و باعث تغذیه گرایی و رشــد 

نیزار می شود.
وی با بیــان اینکه ســمفونی نیزارهــا نتیجه و 
محصول ورود فاضالب ها به این آب شــیرین 
است افزود: در راســتای اقدامات نجات بخشی 
دریاچه زریبار، طرح هدایت فاضالب 7 روستای 
اطــراف دریاچه زریبار توســط شــرکت آب و 
فاضالب روستایی انجام شــده است و هدایت 
فاضالب 3 روستا و همچنین محله سردوشی ها 

و استادیوم باقی مانده که در دست اقدام است.
مدیرکل محیط زیست اســتان کردستان گفت: 
بعضی از کارشناســان محیط زیســت الیروبی 
دریاچه زریوار را در حال حاضر عملی نمی دانند 
و معتقد هستند که الیروبی این دریاچه به ضرر 

آن است.
 وی تصریــح کرد: این نیزارها ســفره پربرکتی 
برای انواع پرندگان بومــی و مهاجر، خزندگان 
و پســتانداران ایجاد کرده اســت که مطمئنا با 

الیروبی این اکولوژی به هم می خورد.

مدیــرکل محیط زیســت اســتان کردســتان 
گفت: در زمینــه الیروبی تاالب زریبــار باید از 
خردجمعی، کار کارشناســی و فنی بهره بگیریم 
و بررســی کنیم کــه چــه کاری در آنجا جواب 

می دهد. 

* نباید اکولوژی زریبار را به هم بزنیم
رضایی به دالیــل عدم الیروبی تــاالب زریبار 
اشاره کرد و افزود: تا امروز کار کارشناسی انجام 
شده چه در استان و چه در سازمان محیط زیست 
به ما نشــان می دهد با توجه به اینکه در ســطح 
نیزارهای این تــاالب اکولــوژی خاصی ایجاد 
شده است و حیات شماری از پرندگان و جانوران 
برای اســتراحت، تغذیه، پناه گرفتــن و تجدید 
نسل به اکوسیستم زریبار گره خورده و به مامن 
و آشــیانه دائم آنها تبدیل شده اســت بنابراین 

نباید این اکولوژی را به هم بزنیم.
وی دومین دلیل عدم الیروبــی زریبار را قابلیت 
جذب عناصر مضر و آالینــده به صورت طبیعی 
توســط ریشــه نیزارها عنوان کرد و گفت: نیزار 
همچون ســپری حفاظتی بــرای دریاچه عمل 
می کنند و ریشــه این نیزارها مانند این اســت 
که به صــورت طبیعی مبــارزه بیولــوژی آنجا 
راه اندازی کرده باشــیم و در واقع ایــن نیزارها 
مانع رســوب گذاری بیشــتر روی چشــمه های 

خودجوش کف دریاچه می شود.
رضایی ادامــه داد: البته عکس هــای هوایی و 
همچنین گــواه مــردم محلی به مــا می گویند 
نیزارهــا منجر به پایین آمــدن حجم آب تاالب 
شده است و همین باعث شــده که مطالبه تعداد 

زیادی از فعاالن محیط زیســت الیروبی از این 
تاالب باشــد بنابراین الزم است کار کارشناسی 
دقیقــی روی الیروبی یا عــدم الیه روبی انجام 

شود. 

* افزایش نیزارها به ســمت حاشــیه 
زریبار است

وی افزود: طی مطالعاتی که سال ها پیش انجام 
گرفته نیزارهای دریاچه زریبار افزایش یافته اما 
این افزایش بیشتر به ســمت روستاهای حاشیه 
دریاچه و نه به داخل تاالب شــکل گرفته است 
اما این مطالعات مربوط به گذشــته بوده و الزم 

است این بررسی ها دوباره انجام و به روز شود.
مدیرکل محیط زیســت اســتان کردســتان با 
بیان اینکه امروز مــا در چرایی انجــام دادن و 
انجام ندادن الیروبی تاالب زریبــار مانده ایم و 
نمی دانیم آیــا این کار به نفع تاالب اســت یا نه 
افزود: الیروبــی دریاچه زریبار منــوط به اثبات 
تحقیقات علمــی مبنی بر لــزوم اجرایی کردن 

آن است.

* برنامه  عملیاتی بــرای الیروبی کامل 
زریبار در دستور کار قرار ندارد

رضایی اضافــه کرد: در حــال حاضــر برنامه  
عملیاتی برای الیروبی کامل زریبار در دســتور 
کار قرار ندارد چرا که ایــن جواب علمی تا امروز 
وصول نشــده که آیا الیروبی به نفع زریبار است 
یا به ضــرر آن در واقع انجام آن بــدون مطالعه 
این کار خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال 

دارد.

* ثبت تــاالب زریبار در کنوانســیون 
رامسر بعد از یک دهه

وی تصریح کرد: دریاچه زریبار به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و ارزش آن و بر اساس مصوبه هیئت 
دولت، اکنون در فهرست تاالب های بین المللی 

)کنوانسیون رامسر( است.
رضایی یادآور شــد: کنوانســیون رامسر مربوط 
به تاالب های مهــم بین المللی بویژه تاالب های 
زیســتگاه پرنــدگان آبزی اســت کــه پیمانی 
بین المللی برای حفاظــت از تاالب ها و حیوانات 
و گیاهان وابســته به آنهاست که در سال 1971 
میالدی در شــهر رامســر به تصویب رسید، در 
ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان 18 کشور 
شــرکت کننده رســید، اما امروزه 169 کشــور 

جهان عضو این پیمان هستند.
مدیرکل محیط زیست اســتان کردستان با بیان 
اینکه ثبت تاالب زریبار در کنوانســیون رامسر 
کلیدی برای حل مشــکالت عدیده و ســنواتی 
زریبار اســت گفت: بــا ثبت تــاالب می توانیم 
اعتبــارات خــاص بین المللــی را در راســتای 
حفاظــت، مدیریــت زیســت بومــی و اجرای 

برنامه های مدیریت جامع زریبار جذب کنیم.
رضایی بــا تاکید بر اینکه زریبــار برای ما خیلی 
مهم است و در ســال های اخیر سعی کردیم که 
آن را به صورت ویژه مطرح و نمایان کنیم گفت: 
خیلی از همــکاران مــا روی آن کار مطالعاتی 
انجام می دهند و به صورت شــبانه روزی زحمت 
می کشــند اما نیزارها خیلی بی رحم هســتند و 

فقط رشد و افزایش آنها به چشم می آید.

توزیع بیش از 18 هزار تن کود شیمیایی میان کشاورزان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردســتان گفت: از ابتدای 
سال 98 تاکنون 18 هزار 279 ُتن انواع کود شیمیایی شامل 18 درصد 

نیاز استان تامین و در میان کشاورزان توزیع شده است.
به گــزارش ایرنا محمد صالــح احمدی اظهار کرد: امســال برای این 
استان 102 هزار و 18 ُتن انواع کود شــیمیایی تخصیص یافته که در 
مدت گذشــته از ســال جاری حدود 18 درصد آن تامین و توزیع شده 

است.
وی با بیان اینکه کودهای تامین شــده در اختیار کشاورزان قرار گرفت 
تا در اراضی کشت بهاره شامل نخود، سیب زمینی، ذرت، چغندر قند و 
محصوالت سیفی مورد اســتفاده قرار گیرد، افزود: 18 هزار و 279 تن 
کود تامین شده شامل 16 هزار و 147 ازته، یک هزار و 780 ُتن فسفاته 

و 424 تن پتاسه است.
احمدی از خرید ســه هزار و 120 ُتن انواع دیگر خبر داد و اضافه کرد: 
این میزان نهاده هم اکنون در بنادر و مرزهای ورودی در حال بارگیری 

یا انتقال به شهرهای استان است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سهمیه 102 
هزار و 18 تنی کود شیمیایی این استان شامل 80 هزار و 119 ازته، 18 

هزار و 449 تن فسفره و سه هزار و 450 تن پتاسه است.
وی یادآور شد: این میزان کود شیمیایی تا آخر سال زراعی )شهریور( به 

مرور تامین و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

خبر خبر

نیزارها؛ نتیجه ورود فاضالب  به زریبار 
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

حافظگفت با این همه از سابقه نومید مشو

مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: این 
استان در چهار مرکز تکثیر فعال خود ظرفیت تولید 17 میلیون 

قطعه بچه ماهی در سال را دارد.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم کردســتان: 
محمد حســین پور اظهار کرد: این بچه ماهی ها از تخم چشم 
زده تولید می شوند که از نوع قزل و از کشــور فرانسه وارد می 

شوند.
وی با اشاره به اینکه بچه ماهیان تولید شده در کردستان عالوه 
بر تامین نیاز داخلی به سایر اســتان های همجوار نیز صادر می 
شــود، افزود: تمام مراحل تولید بچه ماهی در اســتان زیر نظر 
اداره کل شیالت و دامپزشکی انجام می شود و محصول تولید 

شده فاقد هر گونه بیماری است.
مدیر امور شیالت کردستان با بیان اینکه سال گذشته بیش از 4 
میلیون قطعه بچه ماهی در استان تولید شده است، اضافه کرد: 
پیش بینی می شــود امســال این میزان به هفت میلیون قطعه 

بچه ماهی افزایش یابد.

حسین پور با اشاره به اینکه در سال گذشــته 9 هزار و 700 ُتن 
انواع ماهیان سردابی، گرمابی و بومی در استان تولید شد، گفت: 
براساس برنامه ریزی ها امسال تولید ماهی 310 ُتن بیشتر می 
شود.کردســتان در مجموع دارای 34 طرح سد مخزنی شامل 
9 طرح در حــال بهره بــرداری، 11 طرح اجرایــی و 14 طرح 
مطالعاتی، 17 رودخانــه دائمی و 24 رودخانــه فصلی با حجم 
منابع آب ســطحی 4/3 میلیارد مترمکعب )6.6 درصد روان آب 

های کشور( و دارای سه حوضه آبریز درجه یک کشور است.
این استان به لحاظ منابع آبی یکی از استان های مهم در شمال 
غرب کشــور و از نظر تولید ماهــی در این منابع آبــی با تولید 
ســاالانه پنج هزار و 300 ُتن در بین اســتان های غیرساحلی 
کشور دارای رتبه سوم و در تولید ماهی پرورشی با تولید ساالنه 

سه هزار و 600 ُتن در جایگاه نهم کشور قرار دارد.
دریاچه ســدهای شهید کاظمی سقز، وحدت ســنندج، زیویه و 
گاوشــان کامیاران و گلبالخ بیجار و همچنیــن دریاچه زریبار 

مریوان از جمله منابع آبی کردستان است.

کردستان ظرفیت تولید 17 میلیون 
قطعه بچه ماهی را دارد

خالقی؛ خواننده ای که سکوتش 
هم پرهیاهوست

فردین کمانگر/ روزنامه نگار
سال هاســت که مردم کردســتان در انتظار دیدنش 
هستند. سال هاســت که لب فرو بســته و دیگر هیچ 
آوازی از زبــان او بر نمی آیــد. اکنون بــاز هم مردم 
کردســتان آثار او را گوش می دهند و چشم انتظار اثر 
جدیدش هســتند. بله، هنوز او برای مردم کردستان 

همان »مظهر خالقی « است...
بنا به گفته بسیاری از چهره های هنری و صاحبنظران 
موســیقی، »مظهر خالقی« پــس از زنده  یاد ســید 
علی اصغر کردستانی، اســتاد مسلم آواز کردی معاصر 
محســوب می شــود، زیرا صــدای محــزون و لحن 
دلنشــین او هر شــنونده ای را مجذوب مــی کند، اما 
در دهه اخیر کمتر شــاهد فعالیتی جدی از این چهره   
هنری  بوده ایم، زیرا همچنان به ســکوت خود ادامه 

داده است. 
در چند ماه گذشــته با پخش فایل تصویری ایشان که 
در جشــنواره فرهنگ اقوام ایرانی اتفاق افتاد، بازهم 
امیدها قوت گرفته که شاید بازهم این استاد موسیقی 

به عرصه باز گردد و آثار جدیدی  ارائه دهد.
با وجــودی که دربــاره   موســیقی کــردی، منبع و 
ماخــذ جامع یا اطالعــات منظم و مدونی در دســت 
نیســت، اما در موســیقی معاصر ایران بیشتر استادان 
و صاحبنظــران به قدمــت و غنای موســیقی کردی 
اعتراف می کنند، زیرا ملــودی، ریتم و رنگ یا ضرب  
موسیقی کردی را کمتر کسی است که در گوشه های 

موسیقی ملی ایران بارها نشنیده باشد.
در این زمینه پرویز مشــکاتیان معتقد است که »گذر 
از موسیقی ایران زمین بدون توجه به موسیقی کردی 
امکان پذیر نیست.« و محمد موسوی هم می گوید: » 

گاه در برابر غنای موسیقی کردی باید تسلیم شد.«
در این میان در کنــار فعالیت های هنرمندانی همچون 
شــهرام ناظری، صدیق تعریف، بیــژن کامکار، زنده 
یــاد عالءالدین باباشــهابی، عزیز شــاهرخ، زنده یاد 
عباس کمندی، حسین شــریفی و بهروز توکلی غیبت 
و سکوت چند ســاله  اســتاد مظهر خالقی در عرصه 
موسیقی بسیار محسوس اســت، هر چند هیچ یک از 
این هنرمندان قریحه و ســبک مؤثر خالقی را نادیده 
نمی گیرنــد و حتی ملــودی ها و نغمه هــای او را به 

عنوان گنجینه   آواز کردی معرفی می کنند.
مظهر خالقی »مه زهه ری خالقی« در شــهریور سال 
1318 در ســنندج در میــان خانواده ای از مشــایخ 
کردســتان دیده به جهان گشــود. در عنفوان جوانی 
نخســت به مدت 11 ســال به آموختــن و فراگیری 
موسیقی اصیل ایرانی و تمرین سبک ها و ردیف های 
آواز فارســی پرداخت و اولین اجرای آواز او در اواخر 

دهه 30 در رادیو سنندج به زبان فارسی ضبط شد.
وی سپس در رشته فیزیک در دانشــگاه تهران ادامه 
تحصیــل داد و بنا بــه تحصیالت دانشــگاهی، ابتدا 
در دبیرســتان های تجریــش و شــمیران دبیر درس 
ترمودینامیک بود، اما دوســتی با شــادروان انجوی 
شیرازی او را به رادیو کشانید تا به ترجمه مطالب ادبی 
و هنری زبان کردی بپردازد و همراه دیگر هنرمندان 
کرد مانند یوســف زمانی کامکار، مجتبــی میرزاده، 
ســواره ایلخانی زاده، محمد کمانگر، شــکراهلل بابان 
و ابراهیم ســتوده، به ترویج و اشــاعه زبان و ادبیات 

کردی کمک کند.
 در حین همکاری با ارکســتر رادیو، خالقی با بیشــتر 
هنرمندان وزارت فرهنگ وقت آشــنا شد و تجارب و 

آموخته هایش را سمت و سویی خاص داد.
در همان اوایل فعالیــت هنری ، یکــی از هنرمندان 
کشــور صدای او را صدایی ممتاز معرفی می کند که 
جنس صدایش شــباهت زیادی به غالمحسین بنان، 
اســتاد فقید آواز دارد و با وجود اظهار عالقه خالقی به 
ادامه   اجرای آواز فارســی، این استاد مانع او می شود، 
زیرا اعتقاد داشت خالقی خوانند ه ای درجه 3 با خواندن 
آواز فارسی می شــود اما نغمه خوش الحان او در میان 

کردها بر صدرخواهد نشست.
  پیش بینی او واقعیت داشــت، زیرا در اواخر دهه   40  
آغاز رســمی فعالیت هنــری او و آوازهایش در رادیو 
کردی با همکاری ارکستر با اســتقبال بی نظیر مردم 
مواجه شــد که در این باره صدیق تعریف معتقد است 
»خالقی در همان آغاز به اوج شهرت رسید و همچنان 

در آن قله افتخار مانده است.«
خالقــی پس از ضبــط و اجرای بیــش از250 آهنگ 
فولکلور و ترانه های اصیل کردی، در اواسط دهه   50 
مدیریت ســازمان رادیو و تلویزیون کرمانشاه را عهده 
دار می شود و پس از آن از دنیای هنر دوری می جوید. 
 از ترانه هــای مشــهور وی می تــوان »په پوولــه ی 
ئازادی«، »ئه گه ریمه وه«، »آســوی کورد« و »بیرت 
ده که م« را نام برد. در حال حاضر نیز آثار این اســتاد 
در صدا و سیمای اســتان نیز طنین انداز و همچنان با 

استقبال مردمی مواجه است.

محمدزاده گفت: درحال حاضر 54 پروژه آبرسانی و تامین آب در شهرستان بیجار فعال 
ودردست تکمیل می باشــد و برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر55 هزار و800 

میلیون ریال ازمحل اعتبارات عمرانی ملی واستانی هزینه شده است.

خبرنگار جام جم کردســتان: مدیرعامل آبفار کردســتان همچنیــن گفت : تا 
پایان ســال مالی 97 مجتمع های نوشــاد و شــاهگدار به بهره برداری می رســند که 
با بهره برداری از این دو مجتمع 19 روســتا ازنعمت آب ســالم و بهداشــتی برخوردار 

خواهند شد.وی افزود: پیش بینی می شــود با تخصیص اعتبارات سال 98 مجتمع های 
 آبرســانی صیدان وشــاهگدار نیز همچنان فعال بوده و مراحل تکمیل آنها ادامه داشته 

باشد .

54 پروژه آبرسانی بیجار فعال و در دست اجراست

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان کردستان اعالم کرد: 
طی سال 97 در استان 35 بنای تاریخی توسط این اداره کل مرمت و بهسازی شد.

خبرنگار جام جم کردســتان: سیدمحســن علوی گفت: این بناهــا از محل 
اعتبارات ملی و استانی پس از برنامه ریزی توسط واحد حفظ و احیا اداره کل مرمت و 

بهسازی شدند.
وی افزود: مهمترین بناهایی که می توان در شهرستان سنندج مرمت شدند و می توان 
به آن اشاره کرد، مســجد جامع، منزل مصری، تکیه شیخ عبداهلل بیگ، منزل آزموده 
اردالن، منــزل گله داری، منزل هادی خان ســنندجی، عمــارت مجتهدی، عمارت 
حبیبی، عمارت خسروآباد، عمارت مشــیر دیوان، موزه مردم شناسی خانه ٌکرد، حمام 
عمارت وکیل، حمــام خان، حمام صالحی، منزل صحرایــی، تکیه طاقه گوره، منزل 

متوسل و منزل آیت اهلل مردوخ است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان کردستان ادامه داد: در 
شهرســتان بیجار نیز بازار تاریخی، برج اشقون بابا، مسجد خســروآباد گروس و پل 

صلوات آباد مرمت و بهسازی شد.
علوی یادآور شد: از دیگر آثار مرمتی اســتان می توان به مرمت بیش از هفت خانه و 
پل تاریخی در روستاهای دلهمه رز، تخته، ژیوار، پالنگان و شهر هوارمان تخت اشاره 

کرد.
وی بیان کرد: همچنین طی ســال 97 عمارت فیض اهلل بیگی و مســجد دو مناره در 
شهرستان سقز، حمام تاریخی قصالن در شهرســتان قروه و غار کرفتو در شهرستان 

دیواندره مرمت و بهسازی شد.

مرمت 35 بنای تاریخی در سال ۹۷ در کردستان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان یکی از 
دانشگاههای پیشــرو در اجرای بســته حمایتی 

است.
معاون درمان علوم پزشــکی اســتان کردستان 
ضمن بیــان مطلب فوق آمار بیمــاران خاص در 
کشــور را 155 هزار نفر اعالم کرد و گفت: از این 
تعداد سه هزار و 38 نفردر استان کردستان هستند  
که 1/9 درصد از بیماران خاص کشــور را شامل 

می شود.

هومن قصری با بیان اینکه بیشترین آمار بیماران 
خاص در اســتان مربوط به شهرســتان سنندج 
با یک هزار و 374نفر و کمتریــن آن  مربوط به 
دهگالن با  62 نفر اســت، افزود: آمــار بیماران 
خــاص درســقز 403 نفــر، مریــوان335  نفر، 
بانــه 253نفر، قــروه 219 نفر، بیجــار163 نفر، 

کامیاران139 نفر و دیواندره 90 نفر است.
وی خاطرنشــان کرد: انواع بیماری های خاص 
شامل تاالســمی ماژور و اینترمدیا، بیماران مبتال 
به اختــالالت خونریزی دهنــده )هموفیلی A و  
B (، همودیالیز، دیالیز صفاقــی، پیوند کلیه و ام 

اس می شود.
قصری به میزان حمایت دانشــگاه علوم پزشکی 
از بیماران خاص اشــاره کرد و ادامه داد: تعدادی 
از خدمات درمانی، دارویی و تجهیزاتی مورد نیاز 
این بیماران در پوشــش صد درصدی ســازمان 
های بیمه گر پایه بوده و وزارت بهداشــت برای 
بخشــی دیگر از این خدمات ضروری که حمایت 

صدرصدی بیمه را شامل نمی شود بسته حمایتی 
تدوین و جهــت اجرا به دانشــگاهها ابالغ کرده 

است.
وی با اشــاره به اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی 
کردســتان یکــی از دانشــگاههای پیشــرو در 
اجرای بســته حمایتی مذکوراست، گفت: احداث 
مرکــز جامــع بیمــاران ام اس در بیمارســتان 
توحید شهرســتان ســنندج ، احداث مرکز جامع 
تاالســمی و هموفیلی و ای بی در بیمارســتان 
بعثت ســنندج، مســاعدت درمانی در قالب بسته 
حمایتی وزارت بهداشــت از  بیمــاران خاص  در 
ســال 97، تعیین رابط بیماران خــاص در تمامی 
مراکز درمانی تابعه دانشگاه و واحدهای خصوصی 
طــرف قــرارداد جهت ارائــه بهینــه خدمات و 
جلوگیری از ســرگردانی بیماران  و فعال نمودن 
واحد دندانپزشــکی بیماران خاص در دانشــکده 
دندانپزشــکی با اختصاص  واحد مجــزا به این 
بیماران از جمله اقدامات دانشــگاه علوم پزشکی 

کردستان در حمایت از بیماران خاص است.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر خدمــات درمانی 
و دارویــی اختصاصی بیماران خــاص در مراکز 
درمانی تابعه دانشــگاه علوم پزشــکی کردستان 
قابل انجام اســت، اظهار داشــت: در تعدادی از 
مــوارد )فیزیوتراپی، کاردرمانــی، گفتار درمانی، 
شنوایی سنجی، تراکم استخوان و ..... ( که بستر 
ارائه خدمــت در بخش دولتی فراهم نیســت از 
مراکز خصوصی با صالحیت، خرید خدمت انجام 

می شود و بیماران توسط رابطان بیماران خاص به 
مرکز هدف ارجاع داده می شوند.

قصری تاکید کرد: حواله هــای دارویی بیماران 
ام اس و پیوندی دریافت کننــده دارو از داروخانه 
های بیماران خاص دانشگاه از فروردین سال 98 
به صورت الکترونیکی از طریق ســایت دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان صادر می شود و نیازی به 
مراجعه حضوری بیمار و همــراه بیمار به معاونت 

درمان نیست.

سنندج، دارای بیشترین بیماران خاص در کردستان

یادداشت

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور، وحید یوسفی نژاد به عنوان سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب و منصوب 

شد.
خبرنگار جام جم کردســتان: در حکم سعید 
نمکی خطاب به وحید یوســفی نژاد آمده اســت: 
»استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی کردســتان، به موجب این ابــالغ به عنوان 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کردســتان منصوب می شــوید تا به یاری 
خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام 

امور محوله اقدام کنید«.
در ادامه این حکم آمده اســت: »امید است با اتکال 
به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت 

تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید«.

همچنین وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
کشــور در پیام جداگانه ای از تالش های ســیامک 
واحدی، رئیس ســابق دانشــگاه علوم پزشــکی 
کردستان قدردانی کرد.در پیام سعید نمکی خطاب 
به ســیامک واحدی آمده اســت: »خدمتگزاری در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم 
و نعمتی بزرگ اســت که خداوند متعال به بندگان 
برگزیــده خویش عطا می فرماید و بدین وســیله از 

خدمات ارزشمند و تالش مســتمر و شایسته شما 
در مدت تصدی مسئولیت ریاســت دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کردســتان 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم«.
در پایان این پیام آمــده اســت: »از خداوند متعال 
ســالمتی، بهــروزی و دوام توفیــق شــما را در 
خدمتگزاری به نظام اسالمی و مردم شریف ایران، 

در مناصب و جایگاه های دیگر خواستارم«

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد

رئیس جمعیت هالل احمر قروه از فعالیت 700 نیروی داوطلب 
در شهرستان خبر داد و به کمبود تجهیزات و امکانات الزم در 

راستای خدمت رسانی بهتر اشاره کرد.
اقبال سالمی در مراســم گرامیداشت هفته هالل احمر در قروه 
از مجموعه فعالیت هــای جمعیت هالل احمر شهرســتان در 
راستای اهداف مرتبط گفت و اظهار کرد: در طول سال گذشته 
7 مورد کاروان ســالمت روســتا به مناطق محروم شهرستان 

اعزام و خدمات بهداشــتی و ســالمتی مرتبط را به مردم ارائه 
دادند.

به گفتــه وی دو مانــور امــدادی در مناســبت های مختلف، 
آموزش مقدماتی در بخش عمومــی برای 500 نفر و در بخش 
تخصصی برای 108 نفر در کنار 540 آموزش آمادگی در برابر 
مخاطرات از دیگر اقدامات صورت گرفته توســط هالل احمر 

قروه در سال 97 بود.

سالمی از اجرای طرح نیابت )دیدار با بیماران( به 6 مورد، طرح 
همای رحمت با توزیع 115 ســبد غذایی بــه ارزش صد هزار 
تومانی برای افراد نیازمند، طرح ارمغان مهر و توزیع بسته های 
ویژه برای دانش آموزان بی بضاعت به ارزش 2 میلیون تومان 

خبر داد.
وی همچنیــن افتتاح کانون طــالب جوانان ویــژه بانوان در 
ســریش آباد را از جمله برنامه های مرتبط در هفته هالل احمر 

دانســت و تعداد نیروهای داوطلب در قــروه را 700 نفر، فعال 
جوانان را 100 نفر، فعال امــدادی را 40 و فعال داوطلب را 50 

نفر عنوان کرد.
ســالمی در ادامه کمبــود امکانات و تجهیــزات کافی همانند 
خودروی نجات، تجهیــزات انفرادی و نبود پایگاه در مســیر 
قروه- همدان را از مشکالتی دانست که مانع پیشرفت در کار 

و خدمت رسانی بهتر می شوند.

فعالیت 7۰۰ نیروی داوطلب در جمعیت هالل احمر قروه


