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بانک مهر اقتصاد؛ الگویی موفق در پرداخت تسهیالت 

مبادالت کاال از بازارچه های مرزی از سر گرفته می شود

اعطای بورسیه تحصیلی به 70 دانش آموز و دانشجوی مستعد 

 پخــش مســابقات فوتبال جــام جهانی
 از سینمای روباز دیواندره

شــهردار دیوانــدره از پخش 
مســتقیم تعدادی از مســابقات 
فوتبال جام جهانی 2018 روســیه 
از طریق ســینمای روباز واقع در 
پارک 22 گوالن این شهر خبر داد.

»ناصح محمدخانی« در گفت 
و گو با ایرنا گفت: مســابقاتی که 
از ســاعت 20 شــب به بعد برگزار 
می شــود با توجه به تاریکی هوا، از 

این طریق قابلیت پخش دارد.
وی اظهار داشــت: ســینمای روباز پارک 22 گوالن مجهز به دســتگاه ها و 
تجهیزات جدید صوتی و تصویری شــد و امکان پخش زنده مسابقات فوتبال جام 

جهانی از طریق دستگاه ویدئو پروجکشن با کیفیت باال وجود دارد.
محمدخانــی ورود برای عموم عالقمندان این مســابقات را آزاد اعالم کرد و 
یادآور شــد: در طول زمان برگزاری مسابقات جام جهانی برنامه جانبی خاصی در 

این مکان نداریم و فقط مسابقات فوتبال هر شب پخش می شود.
شــهردار دیواندره تاکیــد کرد: به دلیل اینکه مکان هــای تفریحی زیادی در 
دیواندره نداریم و مدارس نیز تا هفته آینده تعطیل می شــوند بنابراین خانواده های 
زیادی برای گذراندن اوقات فراغت شان، ساعتی از شب را در پارک ها می گذرانند.

وی گفت: پخش مســابقات فوتبال از سینمای روباز پارک 22 گوالن پیشنهاد 
شورای شــهر است و تصمیم درستی است که باعث ایجاد شور و نشاط و طراوت 

در میان مردم بویژه جوانان و نوجوانان می شود.
محمدخانی افزود: شــهرداری با پیشنهاد شورای شــهر در حال آماده سازی 
ســینمای روباز پارک 22 گوالن است تا قبل از شروع مسابقات جام جهانی در 24 

خرداد ماه جاری، آن را برای پخش مسابقات آماده کند. 
شهردار دیواندره با بیان اینکه محوطه روبه روی پرده نمایش این سینما ظرفیت 
اســتقرار چند هزار نفر را دارد، اضافه کرد: به منظور ســهولت در پخش مسابقات 

فوتبال، تعدادی بلندگو در نقاط مختلف پارک تعبیه شده است.

 پرداخت تســهیالت به41 هــزار پرونده 
از سوی بانک کشاورزی کردستان 

رئیــس امــور شــعب بانک 
کشــاورزی کردستان اعالم کرد: 
ســال گذشــته بانک کشاورزی 
کردســتان به 41 هــزار پرونده 
تســهیالت پرداخت کــرد و این 

یعنی کار انجام گرفته است.
به گــزارش فارس؛ »اســعد 
فهیمی« در شورای اشتغال استان 
کردســتان که در ســالن شهدای 
گمنام استانداری برگزار شد، گفت: 
نباید ضعف ها و مشــکالت عدم 
تحقق برنامه در جذب تسهیالت 
اشــتغال فراگیر و اشــتغال پایدار 
روستایی را فقط به بانک نسبت داد.

وی اظهار کرد: االن که همه هجمه ها در عدم جذب تســهیالت اشتغال پایدار 
روســتایی و اشتغال فراگیر به سمت بانک هاست به عنوان عضوی از بدنه سیستم 

بانکی خود را موظف به دفاع می دانم.
این مســئول بانک کشاورزی در اســتان تصریح کرد: فرماندار بیجار عنوان 
می کند که بانک ها انگیزه ای برای پرداخت تسهیالت ندارند که شدیدا این مساله 

را رد می کنم.
رئیس امور شعب بانک کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: کدام تاجر وجود 
دارد که نخواهد تســهیالت پرداخت کند چون بانک محل درآمدی جز تسهیالت 

ندارد.
فهیمی گفت:  ســال گذشــته بانک کشاورزی کردســتان به 41 هزار پرونده 

تسهیالت پرداخت کرد و این یعنی کار انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: سهم تعیین شده پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی سال 
گذشــته در اســتان، 6 هزار و 600 میلیارد ریال بود که 7 هزار و 500 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کردیم.

*  98 درصد درآمد سیستم بانکی، متکی به پرداخت تسهیالت
رئیس امور شــعب بانک کشاورزی کردستان اضافه کرد: 98 درصد کل درآمد 
سیســتم بانکی متکی به پرداخت تسهیالت است و اگر تسهیالتی پرداخت نشود 

نمی توانیم هزینه های جاری را تامین کنیم.
فهیمی  با اشــاره به برخی مباحث مطرح شــده از سوی فرماندار بانه در زمینه 
سلیقه ای عمل کردن بانک ها در پرداخت تسهیالت به عده ای خاص، گفت: 280 
میلیارد ریال ســهم شهرستان بانه از محل منابع داخلی بود که 360 میلیارد ریال 

به یک هزار و 100 نفر متقاضی پرداخت شده است.
رئیس امور شــعب بانک کشاورزی کردســتان تصریح کرد: این تسهیالت به 
اقشــار مختلف مردم پرداخت شده و االن مدارک و لیست و مستندات آن موجود 

است و در غیر این صورت حاضرم از سمت خود استعفا دهم.
فهیمــی تاکید کرد: نباید ضعف ها و مشــکالت را فقط به بانک نســبت داد و 
کم لطفی صورت بگیرد، تمام اســنادی که به عنوان وثیقه در جلســه اعالم شده 

بالاستثنا در بانک کشاورزی پذیرفته خواهد شد.
وی یادآوری کرد: جهاد کشــاورزی در بخش سرمایه در گردش 585 میلیارد و 
900 میلیون ریال و در بخش سرمایه ای نیز 586 فقره به مبلغ 826 میلیارد و 251 

میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی کرده است.
رئیس امور شــعب بانک کشاورزی کردستان تعداد برگشتی ها را 277 فقره به 
مبلغ 387 میلیارد و 136 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در دست بررسی از بخش 

سرمایه در گردش نیز 202 فقره به مبلغ 329 میلیارد ریال بوده است.
به گفتــه فهیمی، تاکنون 107 فقره به مبلــغ 110 میلیارد و 39 میلیون ریال 

تسهیالت پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: یک بخشداری برای استعالم بانک در بحث اشتغال روستایی 
سه ماه وقت هدر می دهد، ولی کسی نیست از آنها سوال کند اما همه کم کاری ها 

را به حساب بانک ها می نویسند.
وی در پایان گفت: پرداخت تســهیالت سه ضلع دستگاه مجری، بانک عامل 
و متقاضی دارد و هر سه ضلع باید پای کار باشند، اگر هر کدام از این اضالع خوب 

عمل نکنند کار لنگ خواهد زد.

خبر

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:
سپاه نقشــی در بسته شدن مرز 

سیف سقز ندارد
مرز سیف سقز به دلیل بعد مسافت نسبت به بازارچه های دیگر 
و همچنین مســیر بد دسترسی، طرف عراقی رغبتی به مراوده در 

این مرز ندارد.
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردستان گفت: سپاه هیچ نقشی 
در بسته شــدن مرز سیف سقز ندارد و کسانی که این موضوع را به 
ســپاه ارتباط می دهند، بدخواه و دشمن سپاه هستند و قطعا با این 
افراد برخورد خواهد شد، چرا که سپاه جز در راستای کمک به مردم 

مرزنشین استان، اقدام دیگری انجام نداده است.
سردار محمدحســین رجبی عنوان کرد: واژه کولبری را سپاه 
ابداع کرد که شروع آن از آذربایجان غربی بود که بعد به کردستان 
و پس از آن به کرمانشــاه ســرایت کرد.وی بــه دالیل پذیرش 
کولبری از طرف ســپاه اشاره کرد و گفت: قبل از کولبری افرادی 
بودند که به دلیل نداشــتن شــغل و براساس عادت قدیمی اقدام 
به تردد در مــرز و واردات و صادرات می کردند و چون موضوعی 
تعریف شده نبود و نظارتی بر آن نبود گاهی موجب تلف شدن این 
افراد می شــد چون مرز قوانین خاص خود را دارد و خط قرمزهایی 
برای آن تعریف شــده است که مرزبانی در راستای دفاع از کشور 
موظف به اجرای آنهاست.سردار رجبی یادآوری کرد: ما می دیدیم 
آخر این قضیه کشته شــدن عده ای اســت که یا در کمین شبانه 
می افتادنــد یا اینکه بر روی مین می رفتنــد چون آن افراد برای 
امــرار معاش حقی برای خود قائل بودند و افرادی که حافظ مرزها 
هســتند نیز در شب نمی توانند عابر را از ضدانقالب جدا کنند و به 

همین دلیل تعدادی اینگونه از بین می رفتند.
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردستان گفت: بعد از این قضایا 
که ســاالنه تعدادی جان خود را از این طریق از دســت می دادند، 
سپاه مسئوالنه عمل کرد و برای اینها معبری را با عنوان کولبری 
و بــا نظارت دیگران تعریف کرد که هم قاچاق تلقی نشــود، هم 
خطراتی متوجه آن افراد نشــود و هم جنسی که مشکلی ندارد در 
حد کول داخل بیاورند تا بتوانند از این طریق امرار معاش نمایند.

وی اذعان داشــت: نبود شغل، نبود واحد تولیدی و اشتغالزایی 
یکــی دیگر از دالیل پذیرش کولبری و ایجاد معابر موقت مرزی 
بود و از یک طرف هم به دولت فرصت دادیم تا براساس وظیفه ای 

که دارد در شهرهای مرزی اشتغال ایجاد کند.
فرمانده قرارگاه استانی شــهید شهرامفر کردستان ادامه داد: 
وقتی کولبری دایر شد نگرانی های ما در زمینه تلف شدن افراد در 
مرزها کاهش پیدا کرد و این خودش یک موفقیت اســت هر چند 
وظیفه ذاتی ما نبوده اما وظیفه انقالبی ما بود که از کشته شــدن 
مردم بی کار که برای امرار معاش به مرزها پناه می برند جلوگیری 
کنیم.وی افزود: شاید در ذهن برخی افراد این مساله خطور کند که 
سپاه از معابر کولبری درآمد کسب می کند در صورتی که یک ریال 
از این معابر کولبری عاید سپاه نشده است و من از مسئوالن دولتی 
و یا مرزبانی می خواهم اگر این ســخنان بنده را تکذیب می کنند 
حتما اعالم کنند.ســردار رجبی خاطرنشان کرد: روند کولبری تا 
ابالغ قانون جدید ادامه داشــت و هر چه هســت مردم در جریان 
بوده و مســئوالن نیز ملزم به اجرای قانون هســتند کما اینکه ما 
پیشنهاد دادیم قبل از اجرای این قانون یک سال فرصت می دادند 
تا چیزهایی که در این قانون از جمله ایجاد بازارچه پیش بینی شده 

است، ایجاد می کردند تا مردم به مشکل برنخورند.
وی در ادامه به موضوع بسته شدن بازارچه سیف سقز نیز اشاره 
کرد و گفت: این مرز به دلیل بعد مســافت نسبت به بازارچه های 
دیگر و همچنین مســیر بد دسترســی، طــرف عراقی رغبتی به 
مراوده در این مرز ندارد چرا که آنها اعالم کرده اند کســی از این 

مرز استقبال نمی کند چون برای آنها صرف نمی کند.
* سپاه، همچنان مدافع کولبری

سردار رجبی اذعان داشت: بارها نماینده شهرستان های سقز و 
بانه از بنده برای کمک به دایر شدن این مرز درخواست کرده است 
همانطور که استاندار نیز برای بازشدن این مرز تالش می کند اما 
واقعیت این اســت که طرف عراقی رغبتی به فعالیت در این مرز 
ندارد و ســپاه هیچ نقشی در بسته شدن آن ندارد و کسانی که این 
موضوع را به سپاه ربط می دهند بدخواه و دشمن سپاه هستند و من 
دستور داده ام که این موضوع را بررسی کرده و با این افراد برخورد 
قاطع شــود.وی ادامه داد: سپاه همچنان که از اول مدافع کولبری 
بوده اســت، اکنون نیز مدافع است چون شغل جایگزین برای آن 
در این مناطق تعریف نشــده اســت اما اگر روزی زیرساخت ها و 
فرصت های شغلی در این مناطق ایجاد شود دستگاهی که برای 
بســتن معابر کولبری اقدام خواهد کرد، سپاه خواهد بود چون در 

آن شرایط دیگر نیازی به این معابر نیست.

16 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
فراگیرپرداخت شد 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردســتان از پرداخت 16 
میلیارد تومان تســهیالت در قالب اشــتغال فراگیر در این استان 

خبر داد.
»برهــان صلواتی« اظهــار کرد: تاکنون بالغ بــر 16 میلیارد 
تومان از محل تســهیالت طرح توســعه اشتغال پایدار روستایی 

به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به نشســت اخیر مسئولین کارگروه های اشتغال 
کشور با حضور مقامات کشــوری در تهران، گفت: در این جلسه 
همه مشکالت و موانع فراروی روند پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
بررسی و مقرر شد طی هفته جاری پیشنهادات استان ها بویژه در 
ارتباط با اصالح قوانین و آیین نامه های مربوط به اشــتغال پایدار 
روســتایی جمع بندی و عملیاتی شود.صلواتی اظهار کرد: یکی از 
برنامه هایی که در بحث دستورالعمل های اشتغال پایدار روستایی 
و اشــتغال فراگیر دســتگاه های اجرایی روی آن مانور نداده ایم 
برنامه ها و مداخالت نهادی اســت.وی گفت: 5 مرکز مشاوره در 
استان داریم که بنا بر این است که اعتباری از سازمان برنامه ریزی 
یک اعتباری بگیریم و این مراکز را در کنار دســتگاه های اجرایی 

قرار دهیم.

خبر

نماینــده ولی فقیه در کردســتان 
با بیــان اینکه بانک مهــر اقتصاد با 
در نظر گرفتن ســود تولیــد کننده و 
بانک بــه صورت همزمــان الگوی 
موفقی در پرداخت تســهیالت است، 
گفت:  بانک ها در بحث مشــاوره های 
اقتصادی به واحدهای تولید ورود پیدا 

کنند. 
به گزارش روابط عمومی؛ آیت اهلل 
سیدمحمد حسینی شاهرودی در دیدار 
با مدیران و کارکنان بانک مهر اقتصاد 
استان در سنندج اظهار کرد:  مال دنیا 
اگر در جهت خود قرار بگیرد می تواند 

تاثیرات بسیار باالیی داشته باشد.  
وی در ادامــه با تاکیــد براینکه در 
دنیــای امروز زندگی مردم به بانک ها 
ارتباط کامال مســتقیمی دارد، گفت: 
بانک ها می توانند با حرکت در مســیر 
سیاست ها و چشــم اندازهای نظام و 
تحقق شعارهای سال نقش مهمی در 

توسعه جامعه داشته باشند. 
نماینــده ولی فقیه در کردســتان 
با تاکیــد براینکه بانــک می تواند با 
پرداخــت تســهیالت و حمایــت از 
واحدهای تولیدی داخلی بستر تقویت 
این واحدهــا را به لحاظ کمی و کیفی 
فراهم سازد، خاطرنشان کرد: بانک ها 
می تواننــد با مشــاوره های مدیریتی 
در بخش اقتصاد بــه واحدهای تولید 
کمــک کنند و بســتر افزایش تولید و 
ارتقــای کیفیت تولیــدات را فراهم 

سازند. 

وی بــا بیــان اینکــه راهنمایی و 
مشــاوره های اقتصــادی بانک ها به 
صاحبــان تولید می تواند تاثیر عمیقی 
بر تقویــت واحدهای تولیــد و توان 
رقابت  پذیــری آنها بگــذارد، گفت:  
وقتی بانک در مســیر حمایت از واحد 
تولید سود دو طرف را در نظر بگیرد در 
کنار جلوگیری از بســته شدن درهای 
تولید موجب افزایش مشــتریان نیز 

خواهد شد. 
وی اظهــار کــرد: تبلیغــات از 
مباحث مهمی اســت که بانک ها باید 
براســاس واقعیت ها به آن بپردازند و 
با اطالع رسانی واقعی اقدامات انجام 
شده بستر جذب مشتریان را نیز فراهم 

سازند. 
* حمایــت از بنگاه هــای 
اقتصادی فعــال و نیمه فعال، 

اولویت بانک مهر اقتصاد 

رئیس اداره امور شــعب بانک مهر 
اقتصاد کردســتان گفــت: حمایت از 
بنگاه هــای اقتصادی فعــال و نیمه 
فعــال با هدف رفع بیــکاری و تحقق 
شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی از 
اولویت های بانک مهر اقتصاد است. 

»حســین مالمحمدی« با توجه 
به اینکه امســال با شــعار حمایت از 
کاالی ایرانــی از ســوی مقام معظم 
رهبری نام گذاری شــده است، بانک 
مهر اقتصاد برنامه هــای مختلفی را 
در دســتور کار قرار داده، اظهار کرد: 
در همان آغاز ســال برنــد حمایت از 
کاالهای ایرانی را در شــهرها نصب 
کردیــم و پیام برای اطالع رســانی 

ارسال شده است. 
و  واحدهــا  شناســایی  از  وی 
بنگاه های اقتصــادی کوچک فعال 
و نیمه فعالی با هــدف حمایت از این 

واحدها در سطح استان خبر داد و گفت: 
با تحلیل ســودی که به بانک می دهد 
و برای خودش می ماند فرد به توسعه 
کار و در نتیجه افزایش اشتغال در واحد 

راغب می شود. 
رئیس اداره امور شــعب بانک مهر 
اقتصاد کردستان خاطرنشان کرد: در 
سال 96 بانک مهر اقتصاد با پرداخت 
تسهیالت در همین سرفصل توانست 
به ایجــاد حدود 370  شــغل در این 

استان کمک کند. 
رئیس اداره امور شــعب بانک مهر 
اقتصــاد کردســتان از برنامه ریزی 
برای برگزاری جشــن اشتغال در تیر 
یــا مرداد ماه امســال خبر داد و گفت: 
معرفی افرادی که با گرفتن تسهیالت 
امروز به عنوان تولیدکنندگان توانمند 
فعالیت می کنند می تواند نقش مهمی 
در رغبــت دیگران بــه حرکت به این 
سمت داشته باشــد. رئیس اداره امور 
شــعب بانک مهر اقتصاد کردســتان 
با تاکید بر اینکه بانکداری اســالمی 
گفت:  امســال ســعی داریم در بحث 
ترویج و توســعه بانکداری اسالمی به 
صورت برگزاری کارگاه های مختلف 
با حضور اســاتید برجســته ورود پیدا 
کنیم. مالمحمدی اضافه کرد: ســال 
گذشــته بانک مهر اقتصاد کردستان 
توانســته در چند شاخصه عملکردی 
رتبه نخست کشــوری را کسب کند 
کــه این حاصل تالش همه همکاران 

و راهنمایی های بزرگان بوده است.

اســتاندار کردســتان به ابالغ آیین نامه اصالحی 
ســاماندهی بازارچه های مرزی توسط هیات وزیران 
به اســتان های غربی کشور اشاره کرد و گفت: پس از 
این اصالحیه بزودی مبــادالت کاال از بازارچه های 

مرزی استان از سر گرفته می شود.
به گزارش ایرنا، بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی 
اجــرای اصالحیه ســاماندهی بازارچه های مرزی با 
حضور فرمانداران شهرســتان های مرزی اســتان، 
اظهار کرد: اکنون که آیین نامه اصالحی ابالغ شــده 

است، حتما باید این طرح اجرایی شود.
وی آیین نامه اصالحی را به نفع مرزنشینان و تجار 
دانست و افزود: بزودی و طی چند روز آینده مبادالت 

کاال از بازارچه های مرزی استان آغاز می شود.
استاندار کردســتان با بیان اینکه دیگر نباید اجازه 
سواســتفاده از نواقص احتمالی ایــن طرح را به افراد 
ســودجو داد، تاکید کرد: پس از اصالح این طرح، بی 
نظمی و محدودیت قبلی تا حدود زیادی برطرف شده 

است.
مرادنیا، اجرای این طرح را در کمک به معیشــت 
مرزنشینان موثر دانســت و گفت: این مهم می تواند 
زمینه را برای اجرای منطقه آزاد تجاری و رونق بیشتر 
استان فراهم کند؛ ضمن آنکه اگر در حین اجرا ایرادی 
هم مشاهده شد، به مرور زمان بازنگری شده و ایرادها 

رفع خواهد شد.
وی خواستار کمک همه دستگاه های مرتبط با این 
طرح بــرای اجرای آغاز مبادالت کاال از بازارچه های 
مرزی استان شد و تاکید کرد: فرمانداران باید با نظارت 
بر نحوه مبادالت مانع ضایع شــدن حق مرزنشینان 

شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: در 
حال حاضر 23 هزار و 306 خانوار مرزنشین شناسایی 

و 77 هزار و 549 نفر دارای کارت پیله وری هستند.
حسین فیروزی از فعال بودن 16 هزار و 805 کارت 
پیله وری در اســتان خبر داد و افــزود: حدود 6 هزار 
کارت نیز هنوز فعال نشــده که اغلب مربوط به حوزه 

شهرستان سروآباد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار کردســتان، خواســتار مراجعه خانوارهای 
مرزنشــین فاقد کارت پیله وری به دفاتر پیشــخوان 

برای ثبت نام و دریافت این کارت شد.
فیروزی با بیــان اینکه نحوه اجرای مصوبه جدید 
و اصالحــی بزودی و بــا هماهنگی گمــرک آغاز 
می شود، یادآور شــد: به محض ورود اولین محموله 
بــه بازارچه های مــرزی موقت، گروهــی مرکب از 
فرمانداران، گمرک و دیگر مســئوالن دستگاه های 
مرتبــط بر کار نظارت کرده و مشــکالت احتمالی را 

اصالح خواهند کرد.
وی همچنیــن اظهار داشــت: از آنجا که بازارچه 
مــرزی مله خورد در ســروآباد به لحــاظ امنیتی در 
وضعیت مناســبی نیست، برای جانمایی این بازارچه 

به طور موقت از زمین های مجاور شــهرک صنعتی 
سروآباد برای مبادالت کاال استفاده خواهد شد.

هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
کشور، امور اقتصادی و دارای، صنعت، معدن و تجارت 
و ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، آیین نامه 
ســاماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت 
مرزی در اســتان های آذربایجان غربی، کردستان، 

کرمانشاه و سیستان و بلوچستان را اصالح کرد.
براســاس این مصوبه، خدمــات تخفیف تعرفه 
گمرکی مرزنشــینان از پنج میلیون ریال به ازای هر 
نفر به هفت میلیــون ریال افزایش یافت و کاالهایی 
نیز که مشــمول داشتن مجوز از استاندارد و بهداشت 
هســتند تا سه ماه در سطح عرضه از داشتن این مجور 

معاف هستند.
اســتان کردستان 227 کیلومتر مرز با کشور عراق 
دارد کــه در امتــداد این مرز، در ســه بازارچه مرزی 
کردستان شامل سیرانبند بانه، خانم شیخان مریوان 
و مله خورد ســروآباد، فعالیت هــای پیله وری انجام 

می شود.

با همکاری اتاق بازرگانی سنندج و 
جامعه نیکوکاری ابرار جشــن اعطای 
بورســیه تحصیلی به دانش آموزان و 
دانشجویان مستعد جامعه نیکوکاری 
ابرار در هتل شادی سنندج برگزار شد. 
سنندج- خبرنگار جام جم: 
رئیس اتــاق بازرگانی،صنایع ،معادن 
و کشاورزی ســنندج اظهار کرد: اتاق 
بازرگانی ســنندج به عنــوان بخش 
خصوصی در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خــود در انجام فعالیت های 
برداشــته  گامهایــی  نیکوکارانــه 
کــه یکی از ایــن اقدامــات اعطای 
بورســیه تحصیلی بــه دانش آموزان 
 مســتعد جامعــه نیکــوکاری ابرار 

می باشد. 
»ســید کمال حســینی« افزود: 

اتاق بازرگانی ســنندج در سال 96 در 
دو امر توانمندســازی مناطق محروم 
و حمایت ازآنهــا و همچنین اعطای 
بورس تحصیلی بــه دانش آموزان و 
دانشجویان مستعد باهمکاری جامعه 
نیکوکاری ابرار فعالیت هایی را انجام 

داده است . 
وی در ادامــه تصریــح کرد: بیش 
از 300 پرونده دانش آموزان مســتعد 
مورد ســنجش و ارزیابی قرار گرفته 
که در حال حاضــر 70 نفر مورد تایید 
و مشمول دریافت بورسیه تحصیلی از 

جامعه نیکوکاری ابرار شده اند. 
در ادامــه مدیــر عامــل جامعه 
نیکــوکاری ابــرار گفت: بازســازی 
مدارس آســیب دیده در استان های 
بوشهر، آذربایجان شرقی و کرمانشاه 

در دستور کار این جامعه قرار گرفته که 
51 مدرسه را شامل می شود. 

علــی اصغــر خامنــوی  در ادامه 
افــزود: از ســال 88 روســا و هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی تصمیماتی را 
گرفتنــد که جامعه نیکــوکاری راراه 
اندازی و فعالیت هــای اعضاء نیز در 
جهت توسعه  و انجام کارهای خیر در 
 مناطق محروم و کم برخوردار شــکل 

بگیرد. 
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: 
فعالیت های اولیــه جامعه نیکوکاری 
بردومحور شــکل گرفته که شــامل 
توانمنــد ســازی مناطــق محروم و 
بورسیه تحصیلی دانش آموزان مستعد 
اســت که مورد تصویب هیات مدیره 

اتاق بازرگانی قرار گرفته است. 

وی هــدف از اعطــای بورســیه 
تحصیلــی بــه دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان مســتعد را جلوگیری از 
ترک تحصیل آنها و تشویق و ترغیب 
اســتعدادهای برتر برای رســیدن به 
مقاطــع دانشــگاهی عنــوان کرد و 
گفت: در حال حاضر این فعالیت در 28 
استان کشور توسط جامعه نیکوکاری 

ابرار در حال انجام است. 
مدیر عامل جامعه نیکوکاری ابرار 
در ادامــه به فعالیت هــای دیگر این 
جامعه اشاره کرد و گفت: طرح توسعه 
پایدار روســتایی با رویکرداشــتغال 
و کارآفرینــی از ســال 92 به صورت 
پایلوت در روستاهای خراسان جنوبی 
آغاز شــده وهم اکنون در سه استان 

کشور در حال انجام است. 
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نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در جامعه 
یک وظیفه است

 واگــذاری  6400 انشــعاب غیــر دائم 
به متقاضیان 

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی 
برق استان کردستان از واگذاری 6 هزار 
و 400 انشعاب غیر دائم به متقاضیان تا 

پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
ســنندج- خبرنگار جام جم: 
هیــوا لهونیــان گفت: با ابــالغ قانون 
مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از 
برق، امکان واگذاری انشعاب غیر دائم 
به متقاضیان فاقــد مجوز های قانونی 

فراهم شــد و در این راســتا و از اوایل مهرماه سال گذشته تا کنون حدود 6 هزار و 
414 انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

لهونیان افزود: از مجموع انشعابات فروخته شده در حدود  5 هزار انشعاب نصب 
و بقیه در نوبت قرار دارند و  براســاس پیش بینی تقاضای حدود  4 هزار انشــعاب 

دیگر تا پایان سال وجود دارد.
وی با اشــاره به عملکرد شهرستان ها در واگذاری انشعاب غیر دائم تأکید کرد: 
براســاس درخواســت های متقاضیان برای واگذاری انشعاب غیر دائم، بیشترین 
فروش در شهرســتان سنندج با حدود 2 هزار و 250 انشعاب صورت گرفته است و 
شهرستان مریوان با حدود 2 هزار و 100 انشعاب دررده دوم قرار دارد. در شهرستان 

بانه نیز حدود 1550 انشعاب واگذار شده است.
مهنــدس لهونیان  در مــورد توزیع پراکندگی متقاضیان انشــعابات غیر دائم 
تصریح کرد: بیشــترین تقاضا در موضوع انشعابات غیر دائم در بخش خانگی بوده 
اســت و در این تعرفه حدود 4 هزار و 500 انشــعاب در کل استان واگذار شده است 

و بخش تجاری با 425 انشعاب نیز در رده بعدی قرار دارد.
وی یادآور شــد: با توجه به حجم باالی تقاضا برای انشــعاب غیر دائم بویژه در 
نواحی منفصل شهری و نقاط حاشیه ای شهرها و نیز الزامات قانونی در خصوص 
اخذ تعهدات کتبی در دفاتر رســمی ثبت اســناد و نیاز به احداث شــبکه در برخي 

موارد، زمان واگذاری و نصب انشعاب به طور میانگین حدود 25 روز بوده است.
لهونیان در اد امه خاطر نشــان کرد: واگذاری انشعاب غیر دائم به خاطر سامان 
یافتن نقاط حاشــیه ای شهرها و پیشــگیری از استفاده غیر مجاز از شبکه برق به 
مدت ســه سال اجرا می شــود و عالوه بر تعهدات رسمی اشاره شده رعایت تمام 
مقررات از جمله آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، اســتاندارد شبکه های توزیع و 
انشعابات و رعایت حریم خطوط و شبکه  براي واگذاری برق دائم ضروری و الزم 
االجراست و پس از مدت 3 سال دستگاه های مسئول باید نسبت به تعیین تکلیف 
مستحدثات غیر مجاز اقدام الزم را انجام دهند و پس از این تاریخ در صورت عدم 
تعیین تکلیف انشــعاب غیر دائم به دائم تبدیل خواهد شد.قابل ذکر است شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کردستان دارای حدود 650 هزار مشترک است و حدود 

85 درصد از مشترکین در بخش خانگی هستند.

رسیدن به زبان مشترک برای رفع مشکالت 
حوزه فرهنگ در کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی کردستان عنوان کرد: تمام تالش ما برای 
رسیدن به زبان مشترک برای رفع مشکالت حوزه فرهنگ در کردستان بوده است.

آرام کمانگر- خبرنگار جام جم: »جالل قلعه شــاخانی« در نشست هم 
اندیشی با اصحاب رسانه استان از آغاز به کار فعالیت »کارگروه توزیع آگهی ها« در 
استان  خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این کارگروه شفافیت و عدالت در روند توزیع 

آگهی های ثبتی و تبلیغاتی در نشریات استان است.
وی تشریح کرد: در راستای شفافیت بیشتر در خصوص آگهی ها، عملکردها به 
صورت ماهانه در پایگاه اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان 
درج می شــود.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان با اشــاره به اینکه توزیع 
ناعادالنه آگهی ها یکی از دغدغه های اهالی رســانه اســت بــه آنها اطمینان داد 
برای رفع دغدغه فعاالن عرصه مطبوعات با نگاه عادالنه و حمایتی و در چارچوب 
قانون مســائل این حوزه بررسی می شود.قلعه شاخانی اضافه کرد: تنها منبع درآمد 
رسانه های استان، جذب آگهی است اما مسئوالن این رسانه ها باید مخاطب شناسی 
خود را ارتقا دهند و تالش کنند با جذب مخاطب و انعکاس دغدغه های جامعه، منابع 
درآمــدی دیگری )فروش( هم برای خود پیدا کنند. وی با اشــاره به اینکه نظم در 
انتشار نشریات در توزیع آگهی ها موثر است، از نشریات استان خواست به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که امکان انتشــار منظم داشته و هر روز در پیشخوان مطبوعات 
حضور داشــته باشــند.وی با بیان اینکه تنها منبع درآمد رسانه های ما جذب آگهی 
اســت، اضافه کرد: ضعف مخاطب شناسی یکی از آســیب های حوزه مطبوعات 
کردستان است که الزم است نشریات در راستای رفع این مشکل تالش کنند.وی 
اظهار داشــت: مسائل و مشکالت حوزه فرهنگ و هنر زیاد است و بر همین اساس 
نشســت های هم اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر پیش بینی شده که به صورت 
دوره ای برگزار و مســائل و مشکالت این قشر بررسی و پیگیری می شود.مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی کردستان با اشــاره به اینکه امکانات و اختیارات وزارت 
ارشــاد جوابگوی بار رسالتی اش نیست، افزود: دستگاه فرهنگ و هنر در وهه اول 
باید خود توســعه پیدا کند و امکانات کافی داشته باشد تا بتواند قدمی در جهت رفع 
مشــکالت مخاطبانش بردارد.وی با اشاره به اینکه به مشکالت حوزه مطبوعات 
استان واقف است، اظهار داشت: نمی توانیم همه مشکالت را رفع کنیم اما با اولویت 
بندی مســائل و با هم افزایی و مشارکت اصحاب رســانه تالش می کنیم با زبان 

مشترک اهالی این حوزه راهکارهایی برای حل آنها پیدا کنیم. 

خبر

حضور قاری بین المللی در کردستان 
اســتاد محمد جاوید اکبری 
قــاری بیــن المللی از کشــور 
افغانســتان در شهرهای سنندج 
و حســن آباد یاســوکند استان 
کردســتان بــه تــالوت قرآن 

پرداخت.
حجــت اال ســالم مصطفی 
نوروزی مدیــر کل اوقاف و امور 
خیریه کردســتان از برگزاری 3 

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی از کشور افغانستان 
در اســتان کردســتان خبر داد و گفت:  استاد محمد جاوید اکبری رتبه 
دوم مسابقات بین المللی ســازمان اوقاف در سال 95 میهمان استان 
کردســتان بود و در مسجد جامع حســن آباد یاسوکند،زندان سنندج و 
پادگان لشکر 28 پیاده کردستان به تالوت قرآن پرداخت.وی افزود:در 
ســالیان گذشته قاریان افغان با درخشش در محافل بین المللی خود را 
به سطح قاریان ایرانی و مصری رسانده اند تا جایی که امسال علیرضا 
رضایی قاری برجســته افغان موفق شد مقام اول مسابقات بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران را کسب کند.نوروزی خاطر نشان کرد: استان 
کردستان دارای ظرفیت باالیی در زمینه های قرآنی است و آینده خوبی 
در انتظار قاریان این اســتان اســت .وی با اشاره به حضور قاری استان 
کردستان در نیمه نهایی مسابقات کشوری اوقاف گفت: با توجه به سطح 
باالی مســابقات کشوری اوقاف حضور قاری و حافظ  استان در مرحله 
نیمه نهایی نوید دهنده پیشرفت متسابقین استان در عرصه های قرآنی 
کشور است و امیدواریم با برگزاری چنین محافلی مقدمات الزم برای 
رســیدن به این مهم فراهم آید.مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان 
خاطر نشان کرد: رمضان ماه نزول قرآن است و محافل قرآنی در این ماه 
از تاثیر گذاری دو چندانی برخوردار است در همین راستا اداره کل اوقاف 
و امور خیریه کردستان با برگزاری طرح ضیافت الهی  مجری برگزاری 
محافل انس با قرآن با حضور قاریان برتر اســتانی در مساجد و مناطق 
حاشیه نشین  شهرستانهای استان است که تا کنون مورد استقبال مردم 

قرار گرفته است.

18 بقعه متبرکه کردستان؛ میزبان 
اجرای طرح ضیافت الهی 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کردســتان از اجرای طرح 
ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان در 18 بقعه متبرکه اســتان خبر 

داد. 
ســنندج -خبرنگارجام جم : حجت االسالم مصطفی 
نوروزی، در جمع خبرنگاران رســانه های گروهی استان با اشاره به 
اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه اســتان اظهار کرد: در ماه 
مبارک رمضان اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان برنامه های 

دینی و قرآنی ویژه ای را در استان برگزارکرد.
وی افزود: در راســتای اجرای این طرح جلســات توجیهی در 
شهرستانهای استان برگزار شد و بقاع متبرکه و مساجد استان نیز از 
هفته آخر شعبان غبارروبی و عطرافشانی شد.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان کردستان با اشاره به اینکه اجرای طرح ضیافت الهی 
از 27 اردیبهشــت ماه آغاز و تا 26 خردادماه امسال ادامه دارد، بیان 
کرد: در راســتای اجرای این طرح برنامه هایی شامل قرآن بخوان و 
جایزه بگیر، جلسات سخنرانی، برپایی خیمه های معرفت، جلسات 
پرســش و پاسخ شبهات دینی و ... برگزار شــده است.وی با اشاره 
به اســتفاده از ظرفیت مبلغــان اعزامی در طول ماه مبارک رمضان 
عنوان کرد: 11 نفر از مبلغان اعزامی از قم به اســتان اعزام شــده و 
بعد از شرکت درهمایش توجیهی در بیجار به مناطق مختلف استان 
اعزام شدند.حجت االسالم مصطفی نوروزی برگزاری محافل انس 
با قرآن با حضور قاری مصــری را از دیگر برنامه های اوقاف در ماه 
مبــارک رمضان اعالم کرد و گفت: هــزار جلد قرآن کریم از محل 
موقوفات قرآنی در استان کرمانشاه وارد استان شده و در بقاع متبرکه 
و مســاجد استان توزیع شد.وی آماده سازی دعاهای روزانه و توزیع 
در امامزادگان، برگزاری مراسمات دعاخوانی در دو نوبت، برگزاری 
کالس های احکام ویژه بانوان، قرائت، ترتیل خوانی، قرائت ترتیل 
و قرائت تحقیق و تفســیر قرآن از دیگر برنامه های اجرایی در قالب 
این طرح است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اشاره 
بــه اینکه در ایام ماه مبــارک و با توجه به نزول قرآن در این ماه باید 
بیشتر فعالیت ها به سمت قرآن باشد، عنوان کرد: طرح جزءخوانی، 
برگزاری محفل انس با قرآن با عنوان طرح 30 شب در 30 مسجد، 
برگزاری مراسم ویژه »خدیجه مادر امت« در امامزاده های شاخص 
اســتان، برگزاری مراسم ویژه شب های قدر، وقف مصحف شریف 
و ... از جمله برنامه های اجرایی در این ماه مبارک در اســتان است.

وی درپایان با اشاره به ترویج افطاری ساده و به دور از تجمل در بقاع 
متبرکه استان خاطرنشــان کرد: با کمک و مشارکت خیرین طرح 
توزیع افطار بین نیازمندان استان اجرا می شود که کمک به نیازمندان 

در این ماه باید رنگ و شکل خوبی به خود بگیرد.

خبر

مدیــران صنعــت آب و بــرق 
استان کردســتان با آیت ا... حسینی 

شاهرودی دیدار نمودند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقه ای کردستان، نماینده ولی 
فقیه در کردســتان با اشاره به اهمیت 
و حیاتــی بــودن دومقوله آب و برق و 
وابســتگی زندگی امــروزی به آنها 
گفت: با توجه شــرایط اقلیمی حاکم 
بر کشــور به صورت جــدی باید در 
مصرف آب و بــرق صرفه جویی کرد 
و رویه های معمول مصرف باید تغییر 

کند.
آیت اهلل حسینی شاهرودی بر لزوم 
کار فرهنگی و اســتمرار در این زمینه 
تأکید نمود و گفت: این مســاله با امر و 
نهی پیش نمــی رود و باید در کنار آن 
دالیل و مســتندات و منافع و مضرات 

آن گوشزد شود.
نماینــده ولی فقیه در کردســتان 
تصریــح کرد: متاســفانه مصرف بی 
رویــه در بخش آب و بــرق در جامعه 
رواج دارد و ایــن رویه بــا قاطعیت و 
پیگیری و فرهنگ ســازی باید تغییر 

یابد.
وی گفت: صــرف پرداخت هزینه 
خدمات آب و برق موجب حالل شدن 
مصــرف آنها نمی شــود مادامیکه ما 
مصرف بی رویه می کنیم و اســراف 
انجام می شــود. وی همچنین بر لزوم 
جدیت و برخورد قاطعانه با مشترکین 
پرمصــرف در همه بخش ها و جریمه 

نمودن آنها تأکید کرد.
آیت ا... شاهرودی در ادامه بر لزوم 
اســتفاده از توان و ظرفیت ائمه جمعه 
و جماعات اســتان تأکید کرد و گفت: 

در آینده ای نزدیک گردهمایی بزرگ 
ائمه جماعات را داریم و مدیران عامل 
صنعــت آب و برق در این گردهمایی، 
مســائل و مــوارد الزم و مهــم را به 
صورت شــفاف منعکس نموده تا آنها 

هم با مردم در میان بگذارند.
وی همچنیــن به لــزوم همراهی 
گســترده صداوسیما و رســانه ها در 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب و 

برق اشاره نمود.
نماینــده مقام معظــم رهبری در 
استان کردستان در پایان از مجموعه 
اقدامات ارزنده به عمل آمده و زحمات 

صورت گرفته تقدیر و تشکر نمود.

* مدیریــت مطلوب منابع 
آبی در کردستان

رئیس شورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو در استان کردستان نیز در 
این نشست با اشاره به میزان بارندگی 
اســتان در ســال آبی جاری، عنوان : 
خوشبختانه، متوسط بارندگی نسبت 
به ســال گذشته 30 درصد و نسبت به 
دراز مدت 5 درصد افزایش داشــته اما 
این موجب نمی شــود که از مدیریت 

مطلوب منابع آبی غفلت نماییم.
شــانظری گفت: در این راســتا ما 
تمهیدات الزم برای اطالع رســانی، 
آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی را 
انجــام داده و اقدامات خوبی صورت 
گرفته اســت اما بایــد همه بخش ها 
بویژه صداوســیما و اصحاب رسانه و 
همه آحــاد مردم همراهی و همکاری 
نمایند تا پیک تابســتان بدون قطعی 
آب و برق ســپری شــود.مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای کردستان در 
ادامه با تاکید بر فرهنگ سازی توسط 
ائمــه جمعه و جماعــات و توصیه به 
مــردم در جهت مصــرف بهینه آب و 
بــرق گفت: بایــد آب و برق به عنوان 
یــک موضوع ملی دیده شــود و همه 

خود را در مقابل آن مسئول بدانیم.

* مصرف برق در گرم ترین 
سال

لهونیــان مدیرعامــل شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کردستان 
هم در این نشســت با اشــاره به پیش 
بینی اینکه امســال گرمترین سال در 
صدســال اخیر خواهد بود، به مصرف 

زیاد برق در کشــور اشــاره و بر لزوم 
مراعات مردم بویژه در ســاعات اوج 
مصرف تأکید نمــود و گفت: با توجه 
بــه اینکــه در فصل گرما از وســایل 
سرمایشی پرمصرف استفاده می شود 
ایــن موضــوع خودبخــود موجب 
افزایــش پیک مصرف و بار شــبکه 
 شده و مشــکالتی را به وجود خواهد 

آورد.

* پایین بودن تعرفه آب
محمدی مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب شــهری کردســتان نیز با 
اشــاره به ناچیز بودن تعرفه آب گفت: 
پایین بودن آن موجب شده مردم زیاد 
مراعات ننماینــد و از طرفی هم این 
موضوع موجب شده منابع مالی برای 
تداوم مطلوب خدمات کاهش یافته و 
با مشکل مواجه هستیم بنابراین باید 
حتما در این زمینه اقدامی صورت گیرد 

تا خدمات استمرار داشته باشد.

* تغییر رویــه در فرهنگ 
مصرف

مفاخری مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان هم با اشاره 
به اینکــه واقعا در تأمین آب شــرب 
روستاها مشــکل داریم بر تغییر رویه 
و فرهنگ مصرف توسط مردم تأکید 

نمود.
قادرنــژاد مدیــر امورانتقال برق 
اســتان نیز گفت: امسال حدود 8 هزار 
مگاوات کسری برق خواهیم داشت و 
اگــر مردم مصرف بهینه را مورد توجه 
قرار ندهند قطعا با مشــکل در تأمین 

برق کشور مواجه خواهیم شد.

مهاجرت بی رویه روستاییان در سال های اخیر به شهرها 
را می توان عامل اصلی افزایش سکونتگاه های غیررسمی در 
حاشیه شــهرها معرفی کرد؛ اتفاقی که در استان کردستان 
هم رقم خورده و در چند دهه گذشــته شــاهد رشــد قارچ 
گونه این مناطق در حاشــیه شهرهای استان بوده ایم. رشد 
سکونتگاه های غیررســمی اما جدا از آسیب ها و پیامدهای 
اجتماعیـ  اقتصادی که دارند، ســبب شــده به دلیل نبود 
زیرســاخت ها و تأسیسات زیربنایی در این مناطق، ساکنان 
آن برای تأمیــن نیازهای اولیه به اقدامات غیرقانونی بویژه 
انشعابات غیرمجاز آب و برق و گاز دست بزنند. به طوری که 
بر اساس اعالم شرکت آبفای کردستان، در حال حاضر بیش 
از 20 هزار انشــعاب غیرمجاز در استان وجود دارد که ساالنه 
زیانی بالغ بر 14 میلیارد تومان را متوجه این شرکت می کند. 
مدیرعامل شرکت آبفای کردســتان، دراین باره به جام جم 
می گوید: در حال حاضر در 27 شــهر اســتان به جمعیتی در 
حدود یک میلیون و 160 هــزار نفر خدمات ارائه می کنیم.

محمدحسین محمدی می افزاید: کل جمعیت استان تحت 
پوشش خدمات آب آشامیدنی بهداشتی و حدود 92 درصد نیز 
تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب هستند؛ همچنین 
72 درصد فاضالب تولیدی در استان تصفیه می شود.وی با 
اشــاره به وجود 350 هزار مشترک در استان که بیشتر آنها 
مشترکین خانگی هستند، می گوید: هزینه تمام شده برای 
هر مترمکعب آب، مبلغــی در حدود 800 تومان و فاضالب 
600 تومان است که مجموعا 1400 تومان است.این مسئول 
همچنین با اشــاره به وجود انشــعابات غیرمجاز در استان 
توضیح می دهد: کردســتان یکی از استان هایی است که در 
بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی منفصل شهری 
و حاشیه ای با مشکالتی مواجه است و به دلیل این که وضع 
آنها برای الحاق به محدوده شــهری نامشخص بوده و ارائه 
خدمات به این شهروندان دارای منع قانونی بود، شاهد برخی 
تخلفات بوده ایم.محمــدی می گوید: باتوجه به این که آب 

جزو ملزومات و ضروریات زندگی است، بسیاری از این افراد 
که در این مناطق ساکن هستند، اقدام به ساخت و سازهای 
غیرمجاز کرده و به سمت استفاده از انشعابات غیرمجاز رفتند 
و بویژه شهرهای سنندج و بانه و مریوان دارای بیشترین آمار 

انشعابات غیرمجاز هستند.
* در حال ساماندهی هستیم

مدیرعامل شــرکت آبفای کردســتان درعین حال به 
طرح ســاماندهی و تعیین تکلیف این واحدها اشاره می کند 
و می گوید: در ســال 96 قانون مجازات اســتفاده کنندگان 
غیرمجــاز از آب و برق و... در مجلس به تصویب نمایندگان 
مجلس رسید که نحوه ارائه خدمت به مناطقی که الحاق شده 
یا در شــرف الحاق شدن به محدوده شهری هستند، تعیین 
تکلیف و انشعابات غیردائم و دائم برقرار شود و در حال حاضر 
نیز طرح ساماندهی انشعابات غیر مجاز در استان کردستان 
در دســت اجراست.محمدی می افزاید: در حال حاضر بیش 
از 20 هزار انشعاب غیرمجاز در استان کردستان وجود دارد؛ 
در حالی که سال 96 در حدود 5000 انشعاب ساماندهی شده 
است.نبود تأسیسات زیربنایی در سکونتگاه های غیر رسمی 
مشکل دیگری است که وی به آن اشاره می کند و می گوید: 
قانون فوق الذکر در شش ماه اول سال 96 به تصویب رسید 
و در شــش ماه دوم همان سال، پس از ساماندهی تأسیسات 
زیربنایی آغاز و اقدام به مشترک پذیری کردیم.وی همکاری 
مردم در اجرای طرح ساماندهی را عاملی برای تسریع این امر 
دانسته و با اشاره به همکاری خوب مردم در این زمینه، تصریح 
می کند: مردم از طرح ســاماندهی استقبال می کنند، زیرا از 
وضــع موجود رضایت ندارند و خوشــبختانه مردم به لحاظ 
شرعی و مذهبی نســبت به این مسأله که خدمات دریافت 

کنند و هزینه ای پرداخت نکنند، حساسیت خاصی دارند.
محمدی با بیان اینکه این مناطق نیازمند ایجاد تأسیسات 
زیرساختی است که ما بتوانیم به آنها خدمات ارائه کنیم، یادآور 
می شود در مرحله اول باید تأسیسات تأمین آب و جمع آوری 

فاضــالب آنها را ایجاد کــرد که بار مالی که بــر ما در این 
خصوص تحمیل می شــود، بالغ بر 200 میلیارد تومان است 
که ما تخصیص این هزینه را برای رفع مشکالت شهروندان 

تقبل کرده ایم.
* ضرری که برای پرت آب می دهیم

مدیرعامل شــرکت آبفای کردستان همچنین براساس 
تحقیقات صورت گرفته پیش بینی می کند 10درصد از پرت 
آب مربوط به انشــعابات غیرمجاز باشــد که شرکت آبفای 
کردســتان ســاالنه حدود 14میلیارد تومــان در این حوزه 

زیاندهی دارد.
محمدی با تأکید بر برخورد با متخلفان می گوید: براساس 
ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق 
و...، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز 
قبلی وجود دارد؛ اما کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند، 
براســاس ماده 2 قانون، به جبران خسارت و جزای نقدی و 
همچنین قطع انشعاب محکوم می شوند.وی به طرحهای 
عمرانی نیمه تمام استان هم اشاره کرده و با بیان اینکه اکنون 
152طرح در 25 شــهر استان کردستان در دست اجراست، 
از کمبــود اعتبارات در بخش عمرانــی می گوید و توضیح 
می دهــد: برای اتمام این طرحها بــه اعتباراتی بالغ بر 790 
میلیارد تومان نیاز داریم. این در حالی است که کل اعتبارات 
استان به یکصد میلیارد تومان نمی رسد.این مسئول در پاسخ 
به سوالی درخصوص تصفیه خانه فاضالب شهر دیواندره هم 
می گوید: شبکه فاضالب دیواندره تکمیل و فعال فاضالب 
آن به خارج شــهر انتقال داده می شود. اما کار ساخت تصفیه 
خانه آن شروع شده و در حال حاضر دارای 10درصد پیشرفت 
فیزیکی اســت و با پیگیری هایی که انجام دادیم در ســال 
گذشــته 4/4 میلیارد تومان اعتبارات به این طرح تخصیص 
داده شد و در صورت تأمین منابع مالی سال 98به بهره برداری 

خواهد رسید.
 فردین کمانگر، جام جم کردستان 

دردسرهای حاشیه نشینی در کردستان

مدیر توزیع برق دهگالن گفت: با توجه به تعریض 
جاده ســنندج- دهگالن و به درخواســت اداره راه و 
شهرســازي، حدود  یک هزار و 100 متر شبکه فشار 

متوسط و فشار ضعیف این مسیر جابه جا شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي 
برق اســتان کردستان کیومرث آقامحمدي افزود: در 
این جابجایي 1100 متر شــبکه فشار متوسط که در 
انجام تعریض جاده در حریم جاده قرارداشــت یا مانع 
اجراي تعریض بود، بر کنار شــده و  1300متر شبکه 
جدید بیســت کیلوولت در فیدر گردنــه صلوات آباد  

احداث شد. 

آقا محمدي خاطر نشــان کرد: در اجراي طرح ها و 
احداث شبکه ها موانع و مشکالتي از از جمله معارضین 
و زمین هاي کشاورزي و همچنین ادارات و ارگان هاي 
مربوطه وجود دارد که با توجه به اهمیت طرح عریض 
جــاده، مراحل اداري و اســتعالمات جابه جایي طرح 
و رفــع معارضین در کمترین زمــان ممکن با انجام 

مکاتبات الزم اجرایي شد.
وي در ادامه اظهار داشــت : بــا توجه به ضرورت 
تعریض جاده هــاي قدیمي و نیز وجود بســیاري از 
شبکه هاي توزیع برق در مجاورت راه ها در بسیاري از 
مــوارد  جابجایي خط برق امري اجتناب ناپذیر بوده و 

این امر مســتلزم همکاري و هماهنگي هر چه بیشتر 
بین ادارات و ارگان هاي مربوطه از جمله منابع طبیعي 
و اداره راه و نیز ارگان هاي دیگر می باشــد که داراي 
تاسیســاتي مانند گاز و مخابرات و ...  در حریم جاده ها 
هســتند.آقا محمدي در خاتمه افزود: در ســال هاي 
اخیر به دلیل ایجاد تاسیســات زیر بنایي همچون راه 
آن  و احداث ســد ها و تعریض جاده ها لزوم جابجایي 
شــبکه هاي برق بیشتر شده و انجام جابجایي ها باید 
اصولــي تر و دقیقتر از پیــش و با دید بلند مدت انجام 
گیرد تــا از ایجاد ضرر و جابجایي هاي مکرر در آینده 

جلو گیري شود.

جابه جایی1100 مترشبكه از برق مسیر دهگالن - سنندج
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زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

حافظبسر رسید و نیامد به سر زمان فراق
دوشنبه 21  خرداد 1397  شماره 5125 ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

افتتاح 73 طرح در هفته جهاد کشاورزی
رئیس جهاد کشاورزی کردستان 
گفــت: 73 طرح با اعتبــاری بالغ بر 
41 میلیــارد و 525 میلیون تومان در 
هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری 
می رســد که برای 322 نفر اشــتغال 

ایجاد می کند. 
زهره نادری مقدم- خبرنگار 
جام جــم: »خالد جعفــری« در 
نشســت خبری در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی استان کردستان 
اظهار کــرد: از 21 تا 27 خرداد به نام 
هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده 
کــه برنامه های خاصی برای این ایام 

در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: 73 طرح با اعتباری بالغ 
بر 41 میلیارد و 525 میلیون تومان در 
این هفته به بهره برداری می رسد که 
برای 322 نفر اشتغال ایجاد می کند. 

رئیس جهاد کشاورزی کردستان 
به تثبیت شغل یک هزار و 167 نفر از 
محل این طرح ها اشاره و عنوان کرد: 
92 طرح هم با صــرف 53/6 میلیارد 
تومان اعتبار در دهه فجر سال گذشته 

در استان به بهره برداری رسید. 
جعفری در ادامه ســخنان خود به 
ظرفیت های بخش کشاورزی استان 
اشــاره و اعالم کرد: استان کردستان 
در زمینه مرغ گوشــتی رتبه اول تولید 
را در میان هشت استان شمال غرب و 

غرب کشور دارد. 

وی با اشــاره بــه اینکه 98 درصد 
از مراحل کاشــت، داشت و برداشت 
بخش زراعت اســتان مکانیزه است، 
تصریــح کرد: در بخــش اراضی دیم 
هم رتبه اول کشــور را داریم و ساالنه 
حــدود 525 هزار هکتار ســطح زیر 
کشــت گندم دیم اســتان است که با 
حبوبات و جو دیم هــم به 650 هزار 

هکتار می رسد. 
رئیس جهاد کشاورزی کردستان با 
بیان اینکه اقلیم ما یک اقلیم پر خطر 
بــرای باغداری اســت، گفت: باید به 
ســمت تجاری سازی باغ ها و کاشت 
اصولی برویم تا محصوالت ما در برابر 

سرما مقاوم باشند. 
وی از ایجاد هشت هزار هکتار باغ 
تجــاری از محل آب هــای مرزی در 

آینــده خبر داد و بیان کرد: اگر بر روی 
دو موضوع کشــاورزی و گردشگری 
در اســتان سرمایه گذاری شود شاهد 
توسعه و پیشرفت استان خواهیم بود. 
جعفری در بخشی دیگر از سخنان 
خود بــه وجود 10 کارخانه شــیر در 
استان اشــاره و ذکر کرد: ما امروز به 
دنبال بهبود وضعیت فناوری هستیم 
و هدف ما افزایش کمی کارخانجات 

شیر نیست. 
وی گفــت: کشــتارگاه طیــور و 
کارخانجات خــوراک دام و طیور در 
استان اشــباع شده است اما در بخش 
گندم به فکر احداث و افزایش ظرفیت 

سیلوهای استان هستیم. 
رئیس جهاد کشاورزی کردستان، 
گنــدم را محصولــی راهبردی برای 

اســتان دانســت و اظهار کرد: 525 
هزار هکتار ســطح زیر کشــت گندم 
دیم استان است که به دلیل دیم بودن 

صرفه اقتصادی خوبی داراست. 
وی با عنوان اینکه برنامه کشــور 
خودکفایــی در تولیــد گندم اســت، 
عنوان کرد: امســال سهم تولید گندم 
استان حدود هشت الی 9 درصد گندم 

کشور است. 
جعفری اعــالم کرد: براســاس 
پیش بینی ما امســال 950 هزار الی 
یک میلیون تن گندم در اســتان تولید 
می شــود که حدود 20 الی 25 درصد 
آن به مصرف اســتان می رسد و بقیه 

آن مازاد بر نیاز استان است. 
وی در ادامه ســخنان خود میزان 
خســارت وارد شده به باغ های استان 
را طی امســال بالغ بــر 300 میلیارد 
تومــان عنوان کرد و گفت: بخشــی 
از این خســارت از طریــق بیمه های 
محصوالت کشــاورزی و بخشی نیز 
از طریق در اختیار گذاشتن تسهیالت 

به کشاورزان جبران می شود. 
رئیس جهاد کشاورزی کردستان 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: برای 
کشاورزانی که متقاضی آبیاری تحت 
فشار باشند هیچگونه محدودیتی در 
پرداخت تسهیالت نداریم و دولت 85 
درصد هزینــه آن را به صورت کمک 

بالعوض تقبل کرده است.

در ارزیابی فعالیت های ســال 1396 امورفرهنگی 
و دینی شــرکت های آب منطقه اي سراســر کشور، 
شرکت آب منطقه اي کردســتان رتبه دوم )شایسته 

تقدیر( را دریافت کرد.

در نامــه اي کــه با امضای حجت االســالم حاج 
آقا حســیني، مســئول امور فرهنگی و دیني شرکت 
مدیریت منابع آب ایران ارســال شــده اســت، امور 
فرهنگــي شــرکت آب منطقــه اي کردســتان، در 

زمینــه انجام فعالیت هــای فرهنگی و دینی رتبه دوم 
کشــوري )شایســته تقدیر( را در میان شرکت های 
 آب منطقه ای سراســر کشــور در سال 1396 کسب 

نمود.

کسب رتبه دوم کشوری فعالیت های فرهنگی توسط آب منطقه ای 


