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افزایش  24درصدی
صادرات گمرکات استان
طی  9ماهه امسال

2

کشف انبار چوب قاچاق
جنگلی در سروآباد

رئیــس منابع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان
ســروآباد گفت :بر اســاس گزارشــات مردمی مبنی
بروجود کوره زغال در محدوده شهرســتان ســروآباد
ماموریــن یگان حفاظت این اداره بــه محل مراجعه
نموده و کشف کردند که...

2

عدم تمایل بانک ها
برای پرداخت تسهیالت
به طرح های ایجادی

2

پرداخت  8میلیارد تومان
تسهیالتکارگشایی

2

آبخیزداری ،از طرحهای اولویت دار
در اقتصاد مقاومتی

صفحه3صفحه3

معرفیظرفیتهایگردشگریسنندج

سنندج شهری با صفا و کوهستانی است که در میان کوهها ی سربه فلک کشیده و تپههای زیبا و سرسبز قرار دارد.
به سبب متعادل بودن آب و هوا در سالهای نه چندان دور اطرف سنندج را باغهای سرسبز و پر محصول فرا گرفته بود که بر زیبایی
این شهر فرهنگی میافزود ،اما به دلیل شهر سازی و ساخت و سازهای ناشی از توسعه شهری بسیاری از باغها و مزارع سرسبز اطراف
شــهر از بین رفته اســت بنابراین در حال حاضر نیز سنندج دارای نقاط متعدد تفریحی است که همواره توجه مسافران و گردشگران
را به خود جذب مینماید این مناطق تفریحی در روزهای آفتابی محل تفریح و استراحت مردم است از جمله این بوستانها و تفریح
گاهها میتوان به :پارک آبیدر که در واقع مجموعه ای از باغهای قدیمی بوده که به بوستان تبدیل شده است و در بخش غربی شهر
در دامنه کوه آبیدر قرار دارد و پارکهای حلزونی،شهدا،ملت،محمدی و مولوی کرد اشاره کرد.

کاهش  ۱۰درصدی بارندگی
در کردستان

صفحه4

کردستان؛ نیازمند  ۱٨هزار میلیارد تومان
برای رفع بیکاری

صفحه2

صفحه2

(( آگهی مزایده مرحله سوم زمین ))

نوبت دوم

شهرداري دیواندره در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي شهرداریها دراجرای بند یک
مصوبه شماره /20ف 96/مورخ  96/4/20شوراي اسالمي محترم شهر دیواندره ()11

یازده قطعه زمين با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش
برساند لذا به اطالع کليه متــــــقاضيان می رساند جهت کسب اطالعات ودریافت

اسناد و مدارک مربوط به مزایده به واحدامالک شهرداری مراجعه فرمایند *
ردیف

شمــــاره پالک

مســـاحت بهـــاء کل
( متر مربع )

( ریال)

توضیحـــات

1

پالک ثبتی  7983فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان 129/70متر مربع
دولت

900/000/000

2

پالک ثبتی 8020فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان 181/70متر مربع
دولت

 1/000/000/000سه نبش بر روی خیابان های 20و
کوچه  8و 8متری

دو نبش ،بر روی خیابان های 20
و 16متری

3

پالک ثبتی 8049فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  160متر مربع
دولت

600/000/000

دو کله ،بر روی کوچه  8و 4
متری

4

پالک ثبتی  8074فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  201/90متر مربع
دولت

950/000/000

سه نبش بر روی خیابان های 16و
 10کوچه  8متری

5

پالک ثبتی 8125فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  160متر مربع
دولت

750/000/000

یک نبش بر روی خیابان  20متری

6

پالک ثبتی 8126فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  160متر مربع
دولت

750/000/000

یک نبش بر روی خیابان  20متری

7

پالک ثبتی 8127فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان 160متر مربع
دولت

750/000/000

یک نبش بر روی خیابان  20متری

8

پالک ثبتی 8131فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  188/40متر مربع 450/000/000
دولت

یک نبش بر روی کوچه  8متری

9

400/000/000

یک نبش بر روی کوچه  8متری

10

پالک ثبتی 8982فرعی از  58اصلی شهرک اصناف

 160متر مربع

500/000/000

یک نبش ،بر روی کوچه 14
متری

11

پالک ثبتی 8995فرعی از  58اصلی شهرک اصناف

 160متر مربع

370/000/000

یک نبش ،بر روی کوچه  8متری

پالک ثبتی 8149فرعی از  58اصلی شهرک کارکنان  183/4متر مربع
دولت

ناصح محمد خانی
شهردار دیواندره

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کردستان
www.daneshpayam.ir

اخبار

کاهش  ۱۰درصدی بارندگی
در کردستان

مدیرعامل شــرکت آب
منطقهای کردســتان اعالم
کــرد :متوســط بارندگــی
اســتان  ۷۴میلیمتر بوده که
نسبت به سال قبل  ۱۰درصد
کاهش داشته است و این امر
نگرانیهایــی را برای مردم و
استان در پی دارد.
ســنندج -خبرنگار
جــام جــم« :اقبــال
شــاهنظری» با تاکید بر صرفهجویی و بهینهســازی مصرف آب
اظهــار کرد :باوجود کاهش بارندگی در اســتان و برای اینکه در
تابستان آینده دچار کمبود آب نباشیم باید صرفهجویی را سرلوحه
کار قرار دهیم.
وی با اشــاره به آب سدهای استان اضافه کرد :باوجود کاهش
بارندگی در استان ،کاهش چندانی در حجم آب سدها نداشتهایم و
خوشبختانه مدیریت خوبی بر روی حجم سدها انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای کردســتان تصریح کرد:
منابع آب در حال کاهش بوده و منشــا نگرانی و چالشهایی است
بنابراین باید به عنوان ثروت ملی از آب درست استفاده شود.
شاهنظری با اشــاره به تعداد سدهای اســتان گفت :در حال
حاضر  ۲۱سد اجرایی و در حال بهرهبرداری در استان وجود دارد.
وی تشــریح کرد ۱۱ :سد اســتان در حال بهرهبرداری است
و یــک میلیارد و  ۸۰۰میلیون متر مکعب حجم ذخیره ســدهای
اســتان میباشد.مدیرعامل شــرکت آب منطقهای کردستان با
اشاره به اعتبارات نیز اعالم کرد :امسال  ۷۰۰میلیارد تومان برای
طرحهای استان مصوب شده که چهل درصد آن تخصیص داده
یافته است.شــاه نظری اضافه کرد :دو طرح آبرســانی شهرهای
بانه و ســقز را در دســت اجرا داریم که اعتبارات آن از محل اسناد
خزانه اختصاص یافته و برای آبرســانی بانــه  ۶.۶میلیارد تومان
اعتبار و برای آبرســانی سقز نیز  9/4میلیارد تومان اعتبار مصوب
شــده است.وی به پیشرفت فیزیکی این طرحها اشاره و پیشرفت
فیزیکی طرح آبرسانی سقز را  ۸۰و بانه را  ۴۰درصد عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان اظهار کرد :دشت
قروه ،دهگالن و چاردولی از دشــتهای ممنوعه استان است و
از ســال  ۹۳با نصب کنتورهای هوشــمند از افت آب زیرزمینی
جلوگیری شد.مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان به تعداد
چاههای مجاز و غیرمجاز در دشــتهای قروه و دهگالن اشاره
کــردو گفت :قریب به یکهزار چاه غیرمجاز و دو هزار و  ۵۰۰چاه
مجاز در دشتهای ممنوعه استان شناسایی شده است.
شــاهنظری با اشاره به برداشــت بیرویه شن و ماسه از بستر
رودخانههــا اضافه کرد :حدود یکصد کارخانــه از رودخانههای
استان شن و ماسه برداشت میکنند که این مهم منجر به تخریب
بستر رودخانهها میشود.

ضرورت تسهیلگری بانکهای عامل
برای پرداخت تسهیالت اشتغال

فرماندار ســنندج از بانکهای عامل خواســت بخشــنامه و
دستورالعمل اجرایی و جزییات مربوط به پرداخت وامهای اشتغال
را به طور شــفاف و کامل در اختیار کارگروه و همچنین مراجعان
قرار دهند و تاکید کرد تا جایی که امکان دارد دســتورالعملها را
مثبــت مدیریت کنند و در جهت اشــتغال جوانان و به حرکت در
آمدن چرخه اقتصادی کشــور ،استان و شهرستان تالش و همت
جــدی خود را بکار گیرند«.محمد ابراهیــم زارعی» ادامه داد :با
بکارگیری و مدیریت دســتورالعملها تا جایی که میتوانند آنها
را به نفع متقاضیان تفســیر و مدیریــت نمایند.وی عنوان کرد:
تــاش و اقدامی که ما در جهت برطــرف نمودن بیکاری و حل
مشکل اشــتغال انجام میدهیم دقیقا در راستای رفع مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...در جامعه خواهد بود و از ثمرات
و نتیجــه آن کل جامعه بهره خواهند گرفت.زارعی افزود :ما باید
به جوانان اعتماد کنیم جوانان ما ظرفیتهای بسیار زیادی داشته
و از توان باالیی برخوردار هســتند.وی یکی دیگر از مشــکالت
را تمرکــز گرایی عنوان کرد و بار دیگر به مدیران و کارشناســان
بانکهــا و ادارات تاکید کرد ضمن تکریم و احترام به ارباب رجوع
و متقاضیان اشــتغال آنها را به درستی راهنمایی و کارآفرینان را
تشــویق و ترغیب نمایند چرا که عکــس این کار میتواند باعث
سرخوردگی ،ناامیدی و بد بینی آنها به کل سیستم اداری شود.

پرداخت  8میلیارد تومان تسهیالت
کارگشایی

مدیرکل کمیته امداد کردســتان از پرداخــت  8میلیارد تومان
تســهیالت کارگشایی به نیازمندان مددجو و غیرمددجو در  9ماهه
امسال در استان خبر داد.
رســول شــیخیزاده با بیان اینکه توانمندســازی مددجویان
زیرپوشــش از مهمترین اولویتهای این نهاد اســت ،اظهار کرد:
توجه به محل صحیح هزینه کرد تســهیالت اشــتغال و استفاده از
این ظرفیت در راستای ایجاد مشاغل متناسب با این شهرستان یکی
از مســائلی اســت که باید به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد.به گفته
وی ،ایجاد مشــاغل خرد و زود بازده برای مددجویان یکی از اهداف
و سیاســتهای مورد توجه در امداد استان بوده که نقش مهمی در
افزایشتولیدواشتغالدرجامعهدارد.مدیرکلکمیتهامدادکردستان
با اشــاره به پرداخت تسهیالت کارگشایی و اقداماتی که امداد طی
امســال در این خصوص انجام داده اذعان داشت :تا به امروز بیش از
 8میلیارد تومان تســهیالت کارگشایی به اقشار نیازمند از مددجو و
غیرمددجو در این استان از طریق کمیته امداد پرداخت شده است.
به گفته شیخیزاده ،پرداخت این میزان تسهیالت نقش مهمی
درخدماترسانیبهاقشارنیازمندجامعهداشتهوباحساسیتمناسب
و کار کارشناسی شده ادامه پیدا خواهد کرد.
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کردستان؛نیازمند ۱٨هزارمیلیاردتومان
برایرفعبیکاری
معــاون رئیس جمهــور و رئیس
سازمان اداری واســتخدامی کشور
از نیاز اســتان کردســتان به  ۱٨هزار
میلیارد تومان برای حل کامل معضل
بیکاری سخن گفت.
جمشــید انصاری با بیان اینکه بر
مبنای سرشــماری نفوس و مسکن
سال  ۹۵اســتان دارای ۹۲هزار بیکار
است گفت :اگر برای هر شغل به طور
میانگین نیازمند  ۲۰۰میلیون تومان
باشیم در نهایت استان نیاز به  ۱٨هزار
میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
وی کل اعتبــار پیش بینی شــده
برای اشــتغال در کشــور را  ۲۰هزار
میلیارد تومان دانســت و اضافه کرد:
حتی با فــرض تامین  ۴۵درصد مبلغ
مورد نیاز برای اشــتغال کامل استان

بانکها بایــد  ۱۰هزار میلیارد تومان
به این بخش کمک کنند.
انصــاری با بیــان اینکه مجموع
اعتبــارات بــرای اشــتغال فراگیر و
روستایی کردستان حدود هزار میلیارد
تومان است ادامه داد :بعد از تخصیص
اعتبــار یک و نیم میلیــارد دالری از
صندوق توســعه ملی وگذشــت دو
ماه تنها یک فقره تســهیالت از طرح
اشتغال فراگیر پرداخت شده است.
وی ادامه داد :جدای از مشــکالت
پیش رو باید اراده کامل در جهت رفع
مشکالت وجود داشته باشد چرا که ما
معتقدیم با کار روزمره و عادی اداری
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
معــاون رئیس جمهــور و رئیس
سازمان اداری و اســتخدامی کشور

حل مســائل بــه نفع مــردم را جزو
سیاســتهای اشــتغال در کشــور
برشمرد و افزود :ما نباید تنها به اجرای
مقررات اکتفــا کنیم بلکه باید اگر در
جایی قانون مانع پیشبرد سیاستها و
برنامههای دولت اســت آن قوانین را
اصالح کنیم.وی استاندار کردستان

را شــخصیتی توانمنــد در مباحــث
اقتصادی دانست و گفت :امیدوارم با
تجارب اســتاندار کردستان و تالش
همــه مدیــران اتفاقــات مثبتی در
موضوع اشــتغال کردستان با جذب
اعتبارات دولتی و سرمایههای بخش
خصوصی بیفتد.

صدور  ۴۸پروانه استاندارد در کردستان

مدیرکل استاندارد کردستان اعالم کرد :در  ۹ماهه
امســال  ۴۸پروانه استاندارد در استان کردستان صادر
شده که ۸۳درصد برنامه از پیش تعیین شده را پوشش
داده است.
ســنندج-خبرنگارجام جــم« :منصور
لهونیــان» به اقدامات انجام شــده حــوزه ارزیابی و
انطباق اداره کل اســتاندارد استان در  ۹ماهه امسال
اشــاره کرد و گفــت :دراین مدت هــزار و  ۶۰۵مورد
کنترل محمولههای صادراتی و  ۱۴۲محموله وارداتی
اظهارشده به استاندارد انجام شده است.
وی با بیــان اینکه  ۴۲۴مورد آزمــون نازلهای
ســوخت مایع انجام گرفته اســت ،بیــان کرد :طبق
برنامــه  ۹۰۰آزمون باید انجام شــود که تاکنون ۴۷
درصد برنامه محقق شده است.

وی اضافه کرد ۲ :هزار و  ۱۲۹مورد آزمون ســایر
وسائل سنجش مورد اســتفاده در داد و ستد عمومی
صــورت گرفته که این میزان هــم  ۷۱درصد برنامه
تعیین شده است.

مدیرکل استاندارد کردســتان اظهارداشت۳۷۸ :
مورد آزمون صحت کار باســکولهای وسائل نقلیه
چرخــدار جاده ای هم در این  ۹ماهه امســال انجام
شده است.
لهونیان از بازرســی از  ۸۳۰واحد تولیدی در استان
خبرداد و گفت :با این تعداد بازرسی  ۱۱۶درصد برنامه
مشخص شده تحت پوشش قرار گرفته است.
وی تعداد صدور پروانه استاندارد در  ۹ماهه امسال
دراســتان را  ۴۸پروانه ذکر کرد و گفت :با صدور این
تعداد پروانه  ۸۳درصد برنامه پوشش داده شده است.
وی بــا بیــان اینکه در  ۹ماهه امســال  ۱۴پروانه
اســتاندارد ابطال و  ۲۷پروانه هم تعلیق شــده است،
بیان کرد :در این مدت  ۴هزار و  ۳۶۸مورد بازرســی از
سطح عرضه انجام شده است.

ارائه  ۳۶۰هزار نفر ساعت آموزش به مددجویان زندانها

مدیرکل زندانهای کردستان ضمن تقدیر و تشکر
از همکاریهــای موثر و مثمــر اداره کل فنی و حرفه
ای با زندانهای اســتان گفت :رسالت سازمان زندانها،
کمک به اصالح رفتار و شخصیت افراد بزهکار جامعه
است و از آنجائی که بیکاری و عدم مهارت یکی از مهم
ترین دالیل وقوع جرم در جامعه است بنابراین در این
راستا توسعه بیش از پیش فعالیتهای حرفه آموزی و
اشتغالزایی در زندانها ضروری به نظر میرسد.
«اســحاق ابراهیمی» رسالت ســازمان زندانها را
رسالتی دشوار و در عین حال خداپسندانه دانست و ادامه
داد :اصالح رفتار و شــخصیت زندانیان و بازاجتماعی
نمودن آنان ،کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی
را در پی دارد که خوشــبختانه مجموعه مراکز فنی و
حرفه ای با کمک به توســعه برنامههای حرفه آموزی
در زندانها ،توانســته اند گامهای ارزشمندی را در این
راســتا بردارند.ابراهیمی تعداد زندانیان شرکت کننده
در آزمونهای فنی و حرفه ای در  ۹ماهه اول امســال
را  ۱۰۶۵نفر اعالم کرد و توضیح داد :از این تعداد بیش
از نیمــی از آنان موفق بــه دریافت گواهینامه مهارت
شدند.
مدیرکل زندانهای کردســتان خواســتار آموزش
رشــتههای فنی و حرفــه ای جدیــد و کاربردی در
زندانهای استان شــد و اظهار کرد :در زندانها باید آن
دســته از رشــتههای فنی و حرفه ای که بازار کار آنها

در جامعه فراهم است به مددجویان آموزش داده شود
که این مهم با برنامه ریزی و نیازســنجی از ســوی
کارشناسان مربوطه ،امکان پذیر خواهد بود.
وی در ادامه با اشــاره به موفقیتهای به دســت
آمده توســط زندانهای کردســتان در سال گذشته و
در حوزه اشــتغال و حرفه آموزی عنوان کرد :در سال
 ۹۵زندانهای کردستان در ســطح مراکز اصالحی و
تربیتی کشــور در حوزه حرفه آموزی و اشتغال جایگاه
برتر کشــوری را به خــود اختصاص دادنــد که این
موفقیتها به دست نمیآمد مگر در سایه همکاریها
و حمایتهای مجموعه فنی و حرفه ای در استان.
مدیــرکل فنی و حرفه ای کردســتان نیز با بیان
این مطلب که در ســال گذشته ،بیش از تعهدات پیش

بینی شــده ،برنامهها و کالسهای حرفه آموزی در
زندانهای استان برگزار شــده است گفت :در  ۹ماهه
اول امسال بیش از  ۳۶۰هزار نفر ساعت آموزش فنی
و حرفه ای در زندانهای کردســتان برگزار شده است
که این رقم باید تا پایان ســال بــه عدد ۴۷۰هزار نفر
ساعت برسد.
«سید جمیل احمدی» از برگزاری  ۱۳۹دوره فنی
و حرفه ای در زندانهای اســتان طی  ۹ماهه اول سال
 ۹۶خبر داد و بیان کرد :بیش از  ۱۷۰۰نفر از مددجویان
زندانهای استان در این دورهها شرکت نمودند.
وی بــا بیان ایــن مطلب که برنامــه ریزیهای
الزم جهت شــرکت  ۲۰۰نفر از زندانیان اســتان در
دورههای کارآفرینی صورت گرفته است گفت :یکی
از مشکالت مددجویانی که با شرکت در کالسهای
فنی و حرفه ای دارای مهارت میشــوند این است که
نمیتوانند از مهارت خود در راستای ایجاد کسب و کار
اســتفاده نمایند که با برگزاری دورههای کارآفرینی،
این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای کردستان ،مهارت آموزی
در محیط کار را یکی از دیگر برنامههای خود در جهت
توسعه اشــتغال در میان مددجویان زندانهای استان
دانست و بیان داشت :در این طرح ،زندانیان میتوانند
ضمن کســب مهارت در محیط کار واقعی ،برای خود
و خانوادههایشان نیز روزی حالل به دست آورند.

عدم تمایل بانک ها برای پرداخت تسهیالت به طرح های ایجادی

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
کردســتان گفت :بانکها در کردستان رغبتی برای
پرداخت تسهیالت به طرحهای ایجادی ندارند و اکثر
طرحها را رد میکنند.
بــه گزارش فارس؛ محمــد درهوزمی اظهار کرد:
در کردســتان با  2درصد جمعیت کشــور 836 ،واحد
صنعتی وجود دارد.به گفته وی 8 ،درصد اشتغال استان
کردستان مربوط به حوزه صنعت است که  50درصد از
این واحدهای تولیدی زیر  10نفر اشتغال اسمی دارند.
درهوزمی خاطرنشان کرد :امسال حدود  152طرح
با صرف  73میلیارد و  300میلیون تومان تســهیالت
پرداخت شــده که از نظر تعداد 1/3 ،دهم کشــور و از
نظــر مبلغ  8دهم درصد کشــور را به خود اختصاص
داده اســت.وی اذعان داشت :از سال  94که کارگروه
تســهیل و رفع موانع تولید شروع به کار کرد 8 ،هزار و
 173ســاعت جلسه تشکیل شده است.به گفته رئیس
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان،
از آغــاز به کار این کارگروه تا بــه امروز  512مصوبه
و در کمیته کارشناســی کارگروه تســهیل استان نیز
 286مصوبه تصویب شــده اســت.وی با بیان اینکه
امسال  571واحد مشکلدار از طریق سایت بهینیاب

برای دریافت تســهیالت و سرمایه در گردش ثبتنام
کردهاند ،گفت 460 :طرح به بانکها معرفی شــدهاند
کــه برآیند آن ،رونق تولیــد  107طرح با دریافت 52
میلیارد تومان تســهیالت بوده است.درهوزمی انتقال
ثبتنامیهای ســال  95به  96را حــدود  107طرح
عنوان کرد و گفت :از طریق پرداخت مستقیم بانکها
 30طرح معرفی شده است.
وی اضافــه کــرد :مهمتریــن اولویــت ما حفظ
واحدهــای فعال موجــود و ایجاد بســتر به منظور
فعالســازی واحدهــای راکد برای رونــق در حوزه
اشــتغالزایی است.رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان کردستان خاطرنشــان کرد :بانکها

در کردســتان رغبتی برای پرداخت تســهیالت به
طرحهای ایجادی ندارند و اکثر طرحها را رد میکنند.
وی افــزود :ایجاد رونــق در واحدهای تولیدی از
طریق بازسازی و نوســازی واحدهای تولیدی الزم
اســت و بانکهای اســتان هیچ رغبتی به نوسازی و
بازســازی واحدهــا ندارند.رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان کردستان با اشاره به عملکرد
بانکهای اســتان در مقایسه با سیستم بانکی کشور،
گفــت 3.3 :درصد پرداختها توســط بانک تجارت
انجام شــده و در بخش صنعــت  28طرح به بانکها
معرفی شــده اســت.وی اضافه کــرد :موضعگیری
کمیته کارشناســی از موانع و گلوگاهها مانع پرداخت
تســهیالت به طرحهای اشــتغالزایی است که این
کمیته و کارگروهها بانکمحور هستند.
درهوزمــی ادامه داد :با ایــن رویکرد نمیتوان در
اســتان کردســتان کار کرد نظام بانکی در کردستان
در کنار ما نیســتند و موانعی که در پرداخت تسهیالت
وجود دارد موجب شده خروجی به نفع اشتغال نباشد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
کردســتان تصریح کرد 5 :واحد صنعتی و تولیدی در
استان باالی  200نفر اشتغال دارند.
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شاخص انتخاب مدیران برتر باید تغییر یابد

استاندار کردستان خواستار تغییر
شاخصها برای انتخاب و تجلیل از
مدیران برتر بر مبنای عملکردهای
فراتر از وظایف قانونی آنان شد.
«بهمن مرادنیا» در بیســتمین
جشــنواره شــهید رجایی و دومین
همایــش ســاالنه کردســتان در
مســیر توســعه اظهار کرد :جذب
ســرمایهگذاران ،ایجاد اشتغال غیر
دولتی و تغییر شــاخصهای توسعه استان باید جزو شاخصهای انتخاب مدیران
باشد و این اختیارات باید به استانداران داده شود.
مرادنیا با بیان اینکه ما با اعتبارات دولتی نمیتوانیم جهشی در کردستان ایجاد
کنیم افزود :مدیرانی موفق هستند که فراتر از وظایف اداری خود کار انجام دهند.
استاندار کردستان همچنین اشتغال را مشکلی اساسی در کردستان و رفع آن را
مهمترین رسالت مدیران ارزیابی کرد و اظهار داشت :کردستان غیر از چند شاخص
در بسیاری از شاخصهای توسعه در ردههای پایین کشوری قرار دارد و اگر مدیری
بتواند این شاخصها را بهبود ببخشد شایسته قدردانی است.
استاندار کردستان یکی دیگر از نیازهای اساسی در استان را اجرایی شدن میز
خدمت در دســتگاههای اجرایی دانســت و گفت :ایجاد میز خدمت هم مردم را از
سرگردانی نجات میدهد و هم تا حدود زیادی فساد اداری را کاهش خواهد داد.

کشف انبار چوب قاچاق جنگلی در سروآباد

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سروآباد گفت :بر اساس گزارشات
مردمی مبنی بروجود کوره زغال در محدوده شهرســتان سروآباد مامورین یگان
حفاظت این اداره به محل مراجعه نموده و کشــف کردند که شــخصی درپوشش
کارگاه تولیــد زغال از محصوالت باغی ،اقدام بــه دپوی تنه درختان جنگلی در
محدوده کارگاه نموده است .
«جعفر عبداهلل پور»افزود :با هماهنگی مقامات قضایی شهرســتان چوبهای
کشف شده به میزان تقریبی  ۲۵تن حاصل از قطع درختان جنگلی خارج از کشور
و از گونههای وی ول و مازو داربوده اند  ،ضبط گردیده و متهم برای ســیر مراحل
قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرســتان ســروآباد تاکید کرد :منابع
طبیعی انفال الهی است ودر این راستا مامورین گشت و مراقبت شهرستان به طور
دائــم در عرصههای منابع طبیعی حضور دارند و عرصه رابر قاچاقچیان و تخریب
کنندگان عرصههای ملی تنگ نموده اند و مشــارکت مردم و بهره برداران محلی
در حفظ و حراست از منابع طبیعی نیز ضروری است.
وی از مردم خواســت با اســتفاده از شــماره تلفن رایگان ۱۵۰۴گزارشهای
تخریب ،تصرف و آتش سوزی را در زمینه عرصههای ملی سریع ًا گزارش نمایند.
شهرستان سروآباد یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است
که از سمت غرب با کشور عراق هم مرز است .جمعیت شهرستان طبق سرشماری
سال  ،۱۳۹۰برابر با  49841نفر بوده است.

آبخیزداری ،از طرحهای اولویت دار
در اقتصاد مقاومتی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیجار گفت :اجرای طرحهای
آبخیزداری در شهرســتان بیجار در دوبخش اعتبارات استانی و ملی اجرا میشود
و اجرای این طرحها درراســتای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در عرصههای
ملی بوده و پیشرفت  ۸۵درصدی داشته است.
«قدیر آریان» افزود :این اعتبارات از محل اعتبارات ســال  ۹۵بوده که امسال
به اجرا در آمده اســت و در این راستا در بخش اعتبارات ملی ۸۳۸متر مکعب سازه
سنگی گابیونی بوده که این سدهای رسوبگیر درحوضه سد گلبالغ روستای خرم
آباد به تعداد۱۲سد به اجرا در آمده است.
وی اضافه کرد :در بخش اعتبارات اســتانی ۴۵۰متر مکعب ســد رسوب گیر
سنگی گابیونی در حوزه شهری و در روستای برجگه به اجرا درآمده است.
بزرگترین حوضه آبخیز کردستان «سفید رود» در شهرستان بیجار قرار دارد.

ارائه خدمات درمانی به  9700معتاد
در کردستان

معــاون درمان دانشــگاه علوم
پزشکی اســتان کردستان گفت :در
حال حاضر  9هــزار و  700معتاد در
مراکز ترک اعتیاد اســتان ثبت نام
کرده و متادون دریافت میکنند.
«هومــن قصری» بااشــاره به
فعالیــت  56مرکــز متادوندرمانی
در سطح استان ،اظهار کرد 6 :مرکز
دولتی در ســطح اســتان ،دو مرکز
گذری در شهرســتان سنندج و دو مرکز در سقز در زمینه متادوندرمانی هم فعال
هســتند.وی همچنین افزود :دو مرکز شــیلتر و یک مرکز نگهداری از معتادین
متجاهر در سنندج و یک مرکز در سقز ایجاد شده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان کردستان ادامه داد :در مجموع
 9هــزار و  700معتــاد در مراکز ترک اعتیاد اســتان ثبتنــام کردهاند و متادون
دریافت میکنند.قصری عنوان کرد :ســال گذشــته دارویی که به عنوان سهمیه
به مراکز درمانی داده میشــد ،در بازارسیاه به فروش میرسید و برخی از مراکز با
مدرکســازی و اسامی صوری سهم بیشتری متادون و دارو میگرفتند و آن را در
بازار سیاه میفروختند.
وی اضافــه کــرد :برای جلوگیری از این سوءاســتفادهها ،ســامانهای به نام
ایداتیس در ســطح کشور راهاندازی شــده است و براساس آن دارو فقط به افراد
معتاد داده میشــود و خارج از این چرخه دارویی توزیع نمیشود .بعد از راهاندازی
این ســامانه ،داروهای درمان اعتیاد مختص اســتان کردستان در بازار سیاه دیده
نمیشود مگر اینکه مربوط به سایر استانها باشد.
وی بــه اهمیت نظارت بر نحوه فعالیت مراکز تــرک اعتیاد و بازدید از آنها در
اســتان تاکید کرد و گفت :امســال تاکنون  69مورد بازدید از مراکز مختلف انجام
شده ،اما تخلفی که منجر به تعطیل شدن مراکز شود ،دیده نشده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد :سال گذشته دو
مرکز ترک اعتیاد تعطیل و دو مرکز نیز یک شیفته شد ضمن اینکه سهمیه داروی
مراکزی که معتاد نداشــته باشند ،قطع میشود.وی اضافه کرد 2 :هزار و  840نفر
در مراکز اقامتی ترک اعتیاد استان پذیرش و خدماترسانی شدهاند.

دوشنبه  18دی 1396
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مراقبت بعد از ترک ،چالش جدی
بهبودیافتگان اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بر تقویت
اقدامــات مراقبتی بعد از خروج معتادیــن از کمپهای ترک اعتیاد
تاکید کرد و گفت :مهمترین مشــکل در مسیر مراکز ترک اعتیاد و
خانوادههای معتادان نبود مراقبت برای جلوگیری از بازگشت دوباره
معتادین به دامن اعتیاد است .
«محمدســلیم کریمی» اظهار کرد ۸۵:عنوان طرحو فعالیتدر
استاندرحوزهپیشگیریتعریفشدهودرهمینراستاتفاهمنامههای
سهجانبهای بین وزارت کشور با وزارتخانههای بهداشت ،آموزش و
پرورشوعلوموتحقیقات،بهزیستی،هاللاحمروسازمانتبلیغات
اسالمی منعقد شده است.
ویگفت:ازاولامسالساماندهیمعتادینمتجاهربهبهزیستی
واگذار شــده و ســتاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه ناظر در
این حوزه عمل میکند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
کردستان با بیان اینکه برخی از معتادین متجاهر در سطح استان به
اسم برای دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر شناخته شده نیستند،
اظهار کرد :ایجاد بانک اطالعاتی از معتادین متجاهر ضروری است
که باید در کوتاهترین زمان انجام شــود.به گفته کریمی ،مهمترین
مشکل در مسیر مراکز ترک اعتیاد و خانوادههای معتادان در استان
نبــود مراقبت برای جلوگیری از بازگشــت دوباره معتادین به دامن
اعتیاد اســت.وی بر تقویت اقدامات مراقبت بعد از خروج معتادین از
کمپهــای ترک اعتیاد و بهبودی تاکید کرد و افزود :مباحثی مانند
اشتغال ،مسکن و مواردی از این قبیل باید مد نظر قرار بگیرد.
وی اذعان داشت :تیم بازرســی و ارزیاب دستگاهها در راستای
تفاهمنامههای ستاد مبارزه با مواد مخدر و تفاهمنامههای سه جانبه
به صورت مستمر از دســتگاهها بازدید کرده و گزارشات مستمر به
شورای هماهنگی استان و امور اجتماعی استانداری ارائه شده است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با
بیان اینکه در اســتان بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با بهزیستی،
ظرفیتنگهداری100نفرمعتادمتجاهرراداریم،گفت:مرکزتبصره
 2هم با تالش اســتاندار و مســئوالن استان در کردستان اجرا شده
است.

خرید16هزارجلدکتاب
ازنویسندگانوناشرانبومی

مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان کردستان از
توجه ویژه کتابخانههای عمومی به افزایش منبع بومی
خبر داد و گفت :تنها امســال بالغ بر 16هزار جلد کتاب از
نویسندگان و ناشــران بومی با محوریت زبان و ادبیات
کوردیواهلســنتخریــداریودرکتابخانههاتوزیع
شده است.
سنندج -خبرنگارجام جم :اسماعیل احمدی
گفت :این نهاد فرهنگــی از انجمنهای ادبی که مروج
فرهنــگ کتابخوانی و مطالعه باشــند حمایت میکند.
وی در نشستی مشــترک با حضور برخی از مسئوالن و
اعضای انجمنهای ادبی استان عنوان کرد :هدف اصلی
کتابخانههای عمومــی نهادینهکردن فرهنگ مطالعه
و ارتقای شــاخصهای کتابخوانی اســت و فعالیتها

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کردستان
www.daneshpayam.ir

www.jamejamonline.ir

افزایش 24درصدی صادرات گمرکات استان
طی 9ماهه امسال

مدیر کل گمرکات اســتان اظهار کرد :در  9ماهه
امســال  969هزار تن کاال به ارزش  729میلیون و
 126هزار دالر از گمرکات کردســتان ،باشــماق و
بازارچه مرزی ســیرانبند بانه به خارج از کشور صادر
شده اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال  95از
نظر وزنی رشــد  9درصدی و از نظر ارزشــی رشــد
24درصد را شاهد بوده ایم.
سنندج -خبرنگارجام جم :بختیار رحمانی
عنــوان کرد :طی ایــن مدت تشــریفات گمرکی
425هزار تــن کاالی صادراتی بــه ارزش بیش از
297میلیون دالر از گمرکات استان انجام گرفته که
به نسبت مدت مشابه ســال گذشته از لحاظ ارزش
دالری رشد  18درصدی داشته است.
وی افزود :در 9ماهه امســال بازارچه ســیرانبند
با رشــد  121درصدی ارزش دالری سهم نخست
میزان رشــد صــادرات را در بین گمرکات اســتان
کردستان به خود اختصاص داده است.
رحمانــی پــور در خصوص مســائل اخیر اقلیم
کردســتان گفت :با توجه به تحوالت و حوادث اخیر
در منطقه کردســتان عراق و بســته شــدن دو مرز
تمرچین پیرانشــهر و پرویز خان کرمانشاه و با وجود
برخی ناآرامیها در داخل عراق نزدیک مرز باشماق
مریوان در این مدت ،نه تنها فعالیت بازرگانی و رفت

شناسایی  46هزار هکتار
اراضی برای توسعه
کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت۴۶ :
هزار هکتار زمین برای توسعه کشاوزی آبی در استان
شناســایی شــده که از این میزان بخشی از آن تامین
اعتبار شده است.
مجم :خالد جعفری
ســنندج -خبرنگار جا 
خواســتار افزایش سهم تامین اعتبار بخش کشاورزی
اســتان شــد و گفت :امیدواریم با نگاه ویژه مسئوالن
کشــوری و با توجه به ظرفیتهای استان این میزان
به  ۴۶هزار هکتار برســد .جعفری به دام روســتایی و

و برنامههای آن در این راســتا ســازمان داده شده است.
ویعنــوانکرد:انجمنهایادبیهموارهموردحمایت
کتابخانههای عمومی بودهاند و تاکنون سعی شده است
درحــدامکانازایننهادهایفرهنگیبهخوبیحمایت
شود.احمدیباتاکیدبراینکهنقطهمشترککتابخانههای
عمومی و انجمنهای ادبی باید کتاب و مطالعه باشــد،
تصریح کرد :یکی از مهمترین نیازهای فرهنگی جامعه
مطالعه و کتاب اســت که میتواند راه سعادت و آگاهی را
برای عموم هموار کند.مدیرکل کتابخانههای عمومی
استانکردستانادامهداد:حرکتدرمسیرمشترککهدر
نهایت منجر به تربیت جامعهای کتابخوان و اهل مطالعه
شود امری مهم و مورد توجه در این نهاد فرهنگی است.
ویگفت:باتوجهبهاینکهانجمنهایادبینیزبامحوریت
کتابومطالعهشکلگرفتهاندمیتوانندبادوریازمسائل
حاشیهاینقشمهمیدرتوسعهفرهنگیکشورایفاکنند.
احمدی در بخش دیگری از ســخنان خود از توجه ویژه

و آمد کامیونهای حامل بار در مرزهای این اســتان
با شــمال عراق برقراراســت ،بلکه با وجود کمبود
امکانات به دلیل افزایش حجم مبادالت تجاری در
مرزباشماق  ،تشریفات گمرکی در این مرز به صورت
 24ساعته انجام میگیرد.
رحمانی پور از رشــد  50درصدی ترانزیت از تنها
مرز ترانزیتی استان خبر داد و گفت :طی  9ماهه اخیر
یــک میلیون و  668هزار تن کاال به ارزش بیش از 3
میلیارد و  395هزار دالرترانزیت کاال ازمرز باشماق
نقش آن در تثبیت شغل در روستاها گریزی زد و گفت:
در بحث دام روســتایی میتــوان به دلیل وجود مراتع
مناســب دامپروری را افزایش داد که در همین راستا
طرحی توجیهی نیز ارائه شــده اســت .به گفته رئیس
سازمان جهاد کشــاورزی کردستان ،در زمینه توسعه
دام روســتایی در بازه زمانی پنج ساله اعتباری بالغ بر
 ۲میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان نیاز است که امیدواریم
با تامین آن شــاهد توسعه و رونق این بخش در استان
باشیم .وی با بیان اینکه در بخش زنبور عسل به دلیل
عــدم تخصیص اعتبار برای  ۲۰نفر فقط تســهیالت
اختصاص یافته است ،خاطرنشان کرد :اما امسال قرار
است  ۵۸۰نفر شغل در این راستا در استان ایجاد شود.
وی تصریح کرد :برای توسعه اشتغال روستایی در

کتابخانههــای عمومی به افزایش منبع بومی خبر داد و
افزود :تنها امسال بالغ بر16هزار جلد کتاب از نویسندگان
وناشــرانبومــیبامحوریتزبــانوادبیاتکوردیو
اهلســنت خریداری و در کتابخانهها توزیع شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان تصریح
کرد:توجهبهنیازهایمخاطبانازمهمتریناولویتهای
این نهاد فرهنگی بوده و متناســب با این امر میزان منابع
بومی در کتابخانههای استان افزایش چشمگیری داشته
است.وی همفکری و اســتفاده از نظرات فعاالن حوزه
کتاب را بسیار ارزشــمند برشمرد و گفت :پیشنهادات و
انتقادات ســازنده و دلسوزانه این افراد میتواند معایب را
برطرف و راه را برای عملکرد بهتر به منظور توسعه جامعه
هموار کند .احمدی با اشاره به اینکه کردستان به عنوان
استانی فرهنگی شناخته میشود ،اضافه کرد :همه باید با
همکاریوتالشبسترهایالزمرابرایتوسعهفرهنگی
استانمهیاسازیم.

سرکارخانم دکتر سیف
ریاست محترم مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر سروش

انتخاب مرکز به عنوان یکی از  ۵مرکز شایسته کشور
را خدمت شما و همکاران تبریک عرض می نماییم.
سرپرستی روزنامه جام جم درکردستان

انجام گرفته که نســبت به سال گذشته از نظر وزنی
 58درصد و از نظر دالری  50درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان کردستان در ادامه بیان
داشت :دراین مدت تشــریفات واردات46هزار تن
کاال به ارزش  52میلیون و  240هزار دالر از گمرکات
اســتان انجام گرفته که رشد 130درصدی را در این
رویه گمرکی شــاهد هستیم.که این رشد مربوط به
واردات ماشــین آالت خط تولید،مواد اولیه مورد نیاز
واحدهای تولیدی و کاالهای اساسی بوده است.
رحمانــی پور خاطر نشــان کــرد :پایانه مرزی
باشــماق از نظر تردد و ورود و خروج مســافر و کاال
نقش ارزنده ای در ایجاد روابط و تعامل دوستانه میان
ایران و اقلیم عراق ایفا میکند  .از ابتدای امســال تا
کنون217هزار و  695مســافر ورودی و 225هزار
و 450مســافرخروجی از مرز باشــماق تردد کرده
اندکه رشــد 8درصدی مسافر ورودی و  10درصدی
خروجی را به نسبت سال گذشته داشته ایم.
مدیــر کل گمرکات اســتان کردســتان عمده
کاالهای صادراتــی از طریق گمرکات اســتان را
ســبزیجات و میوه ،محصوالت ســرامیکی ،مواد
پالســتیکی  ،ماشــین آالت و تراکتور کشــاورزی
عنوان کرد و افزود :بیشــتر کاالهای فوق به کشور
عراق صادر میشود.

استان باید تســهیالت پایدار اشتغال روستایی لحاظ
شــود که این مهم نیاز به نگاه ویژه از سوی مسئوالن
دارد .جعفری با اشــاره به اینکــه چهار طرح گاوداری
داریم که نیاز به تســهیالت دارد تا بتواند در راســتای
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم موثر باشد ،اذعان
داشــت :در  ۱۰۰هکتار گلخانــه و  ۱۲۰هکتار باغها
نیز نیازمند تسهیالت هســتیم .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی کردستان اضافه کرد :سهم  3/42درصدی
اشتغال به کردستان گرچه اختصاص یافته است ،اما به
تسهیالت کم بهره برای توسعه اشتغال و رفع بیکاری
نیــاز داریم .به گفتــه وی ،بانکهای ما در رده  ۲۸و ۲۹
کشوری هســتند و بانک مرکزی و بانکهای مربوطه
باید تسهیالت اشتغالزایی را در سرلوحه قرار دهند.
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تالش برای رفع مشکالت روستاهای کامیاران

سرپرســت فرمانداری کامیاران ،نماینده مردم سنندج ،کامیاران ودیواندره در
مجلس شورای اسالمی ،بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئوالن به منظور بررسی
مسائل ومشکالت روستاهای شاهینی ،عصر آباد ،پشاباد ،گلیان ومیرگسار بازدید
کردند.
سرپرســت فرمانداری کامیاران با تاکید بر توسعه خدمات در روستاهای استان
عنوان کرد :دولت ومسئوالن با تمام توان در جهت حل مسائل و مشکالت تالش
میکنند و در این راســتا از تمام ظرفیتهای بویژه مشــارکت مردمی اســتفاده
میکند«.جمال ارشــد» اضافه کرد :حل مسائل ومشــکالت مناطق روستایی با
احساس مسئولیت  ،همراهی وهمکاری خود مردم و شوراهای اسالمی میسربوده
و فرمانداری و ســایر مســئوالن در همه حال پذیرای مردم و خواســتههای آنان
خواهند بود.ارشــدی ضمن تاکید الزم مبنی بر ترویج احســاس امید تصریح کرد:
در حال حاضر بخشــی از مشکالت اجتماعی ناشی از کاهش امید در جامعه است
کــه ما در این زمینه نیز تالش خواهیم کــرد با اجرای برنامههای مختلف وفراهم
کردن نشاط اجتماعی شرایط مطلوب زندگی را فراهم نماییم.سرپرست فرمانداری
کامیاران تصریح کرد :با وحدت وهمبســتگی ،توکل وایمان به خدا ،خلوص نیت،
پیگیری بهتر امور و مشــارکت مردم به نتیجه دلخواه دســت یابیم.نماینده مردم
ســنندج ،دیواندره وکامیاران در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :خوشبختانه
در حال حاضر امکانات روســتاهای استان نسبت به بعضی از استانها خوب بوده و
ما پیگیر هستیم تا بر اساس نیازامکانات روزاین روستاها را به منظور پیشگیری از
مهاجرت ارتقاء داده وسطح رفاه را باال ببریم«.سید احسن علوی» با اشاره به برخی
از مشکالت اعتباری دولت افزود :برای ایجاد بسیاری از امکانات  ،به نتیجه رساندن
طرحها و ایجاد زیرساختها نیازمند تامین اعتبار و بودجههای کالن هستیم که به
دلیل تحریمهای ظالمانه و کم کاریهای گذشته تامین کامل اعتبارات توسط دولت
میسر نیســت.وی در ادامه با اشاره به اشتغالزایی در روستاهای استان عنوان کرد:
درحال حاضر دولت یک و نیم میلیارد دالر برای اشتغالزایی در روستاها اختصاص
داده که سهم روستاهای کردســتان از این مبلغ  420میلیارد تومان است.نماینده
مردم ســنندج  ،دیواندره وکامیاران در مجلس قول الزم برای پیگیری مشکالت
روستاهای ذکر شده داد وگفت :برای حل بخشی از مشکالت روستای شاهینی 50
میلیون تومان اعتبار تخصیص خواهد یافت.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کردستان
یادداشت

شهرسازی و توجه به هویت بومی
کردستان

برنامه ریزی نوین در شــهر نه بــه معنای مجموعه و ترکیبی
صــرف از بناهــا و معابر و خیابانها ،بلکه محیطی اســت کامال
انســانی که در آن ارتباط متقابل و چند ســویه ای میان انسان و
فضا وجود دارد.
فضاهای عمومی در شهرها از جمله مهمترین بخشهای آن
به شــمار میآیند و با هیچ فضای دیگری قابل جایگزینی نیست
و نقش آنها به لحاظ ارتباطات و تأسیســات شهری مکان تجمع
در شهرها و نیز نقطه عطف طراحی شهری ،غیرقابل انکار است.
عرصهها و فضاهای مطلوب و هماهنگ با فرهنگ ،ویژگیها
و نیازهای اجتماعی و مناسب با شرایط محیطی را میتوان ارزشی
انکارناپذیر در مطلوبیت فضای زندگی شــهری امروز به حساب
آورد.
عوارض ناشی از زندگی پرسرعت و مهاجرت مداوم و نیز عدم
ثبات ســکونت در مکانهای مشــخص از سویی و نبود فضاها و
مکانهای جمعی مناسب از دیگر سو ،نیاز به طراحی و ایجاد آنها
را شدت میبخشد.
طراحی و برنامه ریزی شهری در قالب تجدید حیات بافتهای
تاریخی ،نوسازی بافتهای فرسوده ،بهسازی بافتهای موجود
شــهری و ایجاد شهرها و مجموعههای جدید همه نیازمند توجه
و پیــش بینی فضاهای عمومــی و عرصههای همگانی مطلوب
است.
هر اندازه منازل کوچک تر و محدودتر و فشــرده تر شوند ،نیاز
به عرصههای باز و فضاهای جمعی و همگانی ،بیشــتر احساس
میشــود و این فضاها محل تعامل اجتماعی و تبادل اطالعات و
مکانی برای شکل گیری شبکههای اجتماعی هستند.
آنچه این فضاها را به لحاظ اجتماعی فعال میســازد در درجه
نخســت عوامل کالبدی است که بتوانند زمینه ساز ورود و سپس
توقف افراد و گروههای اجتماعی خاص ســنی و جنســی دوران
خاص باشد که در این ارتباط میتوان به عواملی چون دسترسیها
و جاذبههای بصری و عوامل طبیعی اشاره کرد.
بیشــتر شهرها آمار نســبتا مناســبی در مورد جریان تردد و
الگوهــای پارکینگی دارند بنابراین امــور مربوط به این موارد در
فرآیندهای برنامه ریزی به خوبی بازنمایی و جانمایی میشوند.
با این وجود هنگامی کــه نوبت به دریافت اطالعات در مورد
کیفیت شــهر از دید عابــری پیاده یا چگونگــی کارکرد واقعی
فضاهای شــهری برای اســتفاده کنندگان میشــود ،معموال
اطالعات اندکی در دسترس قرار دارد.
ایــن امر نشــان دهنده ضعــف و عقب ماندگــی در مقوله
فضاسازیهای شــهری و به منزله ناپایداری و افزایش ریسک
پذیری شــهرهای معاصر است ،شــهری که با شهروندان خود
غریبه بوده و آنها به این مکان تعلق مکانی نخواهند داشت.
این را به یاد داشــته باشیم که شهر باید عالوه بر آنکه مکانی
برای زیســتن باشــد باید جایی با هدف لذت بردن و آســایش و
آرامش انســان باشد.واقعیت اینکه شهرهای ما هنوز نتوانسته اند
ارتباط معنادار و صحیحی بین قوانین شهرســازی و برنامههای
شــهری ایجاد کنند و این معضلی است که از دیرباز تاکنون وجود
داشته اســت.مقوالتی چون شهرسازی و برنامه ریزی شهری و
نیز عمران و معماری و جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری هر
کدام تالش دارند تا به نسبت سهم خود در این وادی گام بردارند.
محمد صادقی

حماسه  9دی بزرگ ترین بصیرت
تاریخ انقالب بود

حجت االســام خلیــل عبد اللهی رئیس عقیدتی سیاســی
تیپ  128شــهید نصرت زاد بیان کرد :حماسه  9دی بزرگ ترین
بصیرت تاریخ انقالب بود و ما باید همواره از بصیرت و بینش ملت
ایران در حماسه  9دی حمایت کنیم.
سنندج -خبرنگارجام جم :وی ادامه داد :استکبار جهانی
در سالهای اخیر تمام قد و با تمام توان خود و با در اختیار گرفتن
چند مــزدور معلوم الحال از طریق شــبکههای ماهواره به دین
اســام توهین میکند و چهره اســام را در دیدگاه مردم جهان
کمرنگ و ترســناک معرفی میکند .امروز تمام مسلمانان باید در
مقابل دشــمن صف آرایی کنند و اجازه نفوذ فکری و اندیشهای
به آنان ندهند .
وی تصریح کرد :در فتنه سال  88مقام معظم رهبری بصیرت
را به عنوان ســاح پیروزی معرفی کردند و دیدید که این سالح
نقشــههای دشــمن را خنثی و باطل کرد . .حماسه نهم دی ماه و
حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و والیتمدار ایران اسالمی در
راهپیمایــی  9دی ماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ
زر ّین دیگری از افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب میآید .

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان کردستان :فردین کمانگر

www.daneshpayam.ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان کردستان:
087-۳۳۲۳۷۶۹۸

www.jamejamonline.ir

آمادگی آبفا برای واگذاری انشعاب به ساکنان
مناطق منفصل شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شهری اســتان کردســتان پیرامون
وضعیــت کلــی خدمــات رســانی
مجموعه آبفا در ناحیه منفصل شهری
نایسر ســنندج گفت :نایسر در اواسط
سال  ۱۳۹۰به شــهر سنندج الحاق و
جزو محدوده خدماتی شــرکت آب و
فاضالب شــهری اســتان کردستان
قرار گرفت.
«محمدحسین محمدی»افزود :در
آن مقطع مشــکالت زیادی در تأمین
آب این منطقه وجود داشــت که از آن
جملــه قطعیهای مکــرر ،معضالت
شــبکه و نیز نامناسب بودن تأمین آب
به لحاظ کمی بود.
وی ادامه داد :به همین منظور این
شــرکت در زمینه توســعه تأسیسات
موجــود و اصالح آنها در نایســر وارد
عمل شد و مشــکالت آن را برطرف
کرد ،ضمن آنکه یک انشعاب مختص
نایســر هم از خط انتقال اصلی شهر به
این منظور اختصاص یافت و در نهایت
تأمین آب در نایســر از  ۶۰لیتر در ثانیه
به  ۲۴۰لیتــر در ثانیه افزایش یافت تا
مردم منطقه منفصل شهری نایسر از
آب شرب سالم و بهداشتی بیشتر بهره
مند شــوند.محمدی با اشاره به وجود
برخی مشکالت جزیی در تأمین فشار
آب کافی در بخشهایی از نایسر گفت:
علت این مســاله قرارگیری تعدادی
از ساخت وســازها در مناطق باالتر از
مخازن شــرکت آبفاست که البته آب
آن مناطق نیــز به روشهای مختلف
تأمین میشود.

وی افــزود :در مواقعی که قطعی
بــرق بــه وجــود میآید و ناچــار به
خاموش کردن پمپها باشــیم ،به طور
مقطعی افت فشــار و قطعیهای آب
پیش میآید که برای رفع این مشکل
مخزن جدیدی احداث شده و طی چند
ماه آینده وارد مدار خواهد شــد تا فشار
آب مناطق مرتفع نیز تأمین گردد.
مدیرعامل شرکت آبفای کردستان
در خصــوص واگذاری اشــتراک به
ســاکنان این ناحیه هم گفت :تا قبل از
امسال محدودیتهایی برای واگذاری
انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز
داشــتیم ،اما امســال با قانونی که در
مجلس شورای اســامی به تصویب
رســید ،ایــن اجازه به دســتگاههای
خدمات رســان از جمله شرکت آب و
فاضالب داده شده اســت تا خدمات
واگذاری انشــعاب را به مردم مناطق
منفصل شــهری انجام دهند و در حال
حاضــر محدودیتی بــرای واگذاری

انشــعاب در این مناطــق نداریم و در
صورت مراجعه و درخواســت مردم،
شــرکت آبفای اســتان آماده انجام
واگذاری انشــعاب به مناطق منفصل
شهری است.
محمــدی در پاســخ به ســوالی
پیرامــون مبالغ درج شــده در قبوض
مصرفی آب مشترکان نیز گفت :بخش
عمده مبلغ قبوض مشترکان مربوط به
آب بها و خدمات دفع فاضالب اســت
و همانگونه کــه میدانید خدماتی که
شرکت آبفا ارائه میدهد ،تنها در بخش
تأمین و توزیع آب نیســت ،بلکه جمع
آوری تصفیه فاضالب هم که از جمله
زیربناهای سالمت جامعه است توسط
شــرکت آبفا انجام میگیرد و عالوه بر
آن نیز شرکت مکلف است تأسیسات
خود تا کنتور مشــترکان را نگهداری
نماید و اتفاقاتی نیز که در شــبکه رخ
میدهد برطرف نمایــد که تمام این
موارد مستلزم صرف هزینه میباشد.

وی تصریح کرد :هزینه آبونمان هم
که در قبوض مشترکان درج میشود،
بابت نگهداری تأسیســات اســت و
ســایر موارد مانند مالیات و توســعه
تأسیسات روســتایی که از مشترکان
دریافت میشود تکالیفی قانونی است
و آبفــا تنها این مبالــغ را دریافت و به
حســاب خزانه واریز میکند تا صرف
اموری شــود که در قانون پیش بینی
شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شهری کردســتان تأکید کرد :با این
وجود هزینــه خدماتی که آبفا از مردم
دریافت میکند تنها یک ســوم هزینه
تمام شده آب میباشد.
وی در خصوص جمع آوری آبهای
ســطحی نیز گفت :تأسیســات جمع
آوری این آبها در گذشته به طور کامل
انجام نشده و در نقاطی مجاری ایجاد
شده که آب سطحی از طریق آنها وارد
شبکه فاضالب میشــود و عالوه بر
خسارات به تأسیسات ،موجب اختالل
در عملکرد شــبکه و تصفیه خانههای
فاضالب نیز میشود.
محمــدی با بیان اینکــه در قانون
وظیفه جمع آوری آبهای سطحی برای
شرکت آب و فاضالب شهری تعریف
نشــده اســت ،گفت :این کار رسالت
شهرداریهاســت و البته بــا توجه به
هزینه بر و زمانبر بودن ایجاد تأسیسات
مرتبط با جمع آوری آبهای ســطحی،
مدیریت استان پیگیر موضوع است تا
این کار را به شــکل اصولی و با برنامه
ریزی به سرانجام برساند.

معرفیظرفیتهایگردشگریسنندج

ســنندج شهری با صفا و کوهســتانی است که در
میان کوهها ی ســربه فلک کشــیده و تپههای زیبا و
سرسبز قرار دارد.
به ســبب متعادل بودن آب و هوا در ســالهای نه
چنــدان دور اطرف ســنندج را باغهای سرســبز و پر
محصول فرا گرفته بود که بر زیبایی این شهر فرهنگی
میافزود ،اما به دلیل شــهر سازی و ساخت و سازهای
ناشی از توسعه شهری بسیاری از باغها و مزارع سرسبز
اطراف شــهر از بین رفته است بنابراین در حال حاضر
نیز سنندج دارای نقاط متعدد تفریحی است که همواره
توجه مسافران و گردشگران را به خود جذب مینماید
این مناطق تفریحی در روزهای آفتابی محل تفریح و
اســتراحت مردم است از جمله این بوستانها و تفریح
گاهها میتوان به :پارک آبیدر که در واقع مجموعه ای
از باغهای قدیمی بوده که به بوستان تبدیل شده است
و در بخش غربی شــهر در دامنــه کوه آبیدر قرار دارد
و پارکهای حلزونی،شــهدا،ملت،محمدی و مولوی
کرد اشــاره کــرد .البته کوه آبیدر و چشــم اندازهای
طبیعی آن نیز خود از مهمترین نقاط تفریحی به شمار
میرود و تابســتان و زمســتان پذیرای کوهنوردان و
دوستداران طبیعت است.
همچنیــن یکی از نقاط زیبایی کــه به تفریح گاه
مردم تبدیل شــده دریاچه ســد وحدت (قشــاق)
میباشــد .سد مخزنی قشــاق بر روی رود قشالق
در ده کیلومتری شــمال ســنندج در کوههای منطقه
«ســاتیله و تیرگرا» احداث شده است .دریاچه پشت

رانندگی در زمســتان و شــرایط
سخت جوی دارای اصول و قواعدی
اســت که در ادامه به چند نکته از آن
اشاره می کنیم:
-1قبــل از مســافرت در فصل
زمســتان حتما یــک بار بــه طور
آزمایشی زنجیر چرخ خودرو رابسته
و آچارهای مورد نیاز را همراه داشته
باشید.
-2از ســالم بودن سیســتم فنی
خودرو بویژه سیستم گرمایی و برف
پاککنها اطمینان حاصل نمایید.
-3بــه همراه داشــتن وســایل
ایمنی و نقشــه محــل همین طور
شــماره تلفنهــای مراکز ضروری
میتواند رهگشا باشد.
-4بــه همراه داشــتن وســایل
گرمایشــی اعم از پتــو و ...مقداری
آب و آذوقه ضروری است.

سد  11کیلومتر طول دارد و وسعتی معادل  934هکتار
را دربر میگیرد و اماکن خوبی را برای ورزشهای آبی
فراهم کرده است دریاچه این سد محل زیست ماهیان
مختلف از جمله انواع کپور ،شــاه کولی ،سیاه ماهی،
ماهی عروس و  ...میباشد.
زمینهای اطراف این دریاچه که به بوستان تبدیل
شــده در ماههای گرم ســال محل تفریح و استراحت
مردم اســت و در واقع یکی از نقاط دیدنی شهر سنندج
محسوب میشود .این مجموعه در حدود کیلومتر 15
جاده سنندج به دیوانده واقع شده است.
البته هنوز هم در اطراف شــهرباغهای بســیاری
وجــود دارد که مردم در ماهای گرم ســال به منظور
استراحت و تمدد اعصاب به آنها پناه میبرند.
در زمــره ی این نقاط یکی هم چشــمه ی «خضر
زنده» اســت که در بخش شمالی کوه آبیدر و در دامنه
آبیدر بزرگ قرار دارد هم چنان که میدانید بر اســاس
روایــات «خضر» یکی از پیامبران الهی اســت که به
امر خدا با نوشــیدن آب حیات عمر دوباره یافته است.

البته در مورد حضرت خضر و ماجرای همســفر شدن
حضرت موســی (ع) با او ،قرآن کریم جزئیات را ذکر
نکرده اســت بنابراین در روایات مختلفی از این ماجرا
سخن رفته است .همچنین گویند :خضر هر کجا نماز
گزارد(یا گام گذارد)در محل نیایش او ســبزه میروید
به همین دلیل این محل مورد احترام عموم اســت و
مــردم به قصد فیض بــردن از انفاس خضر و تفریح و
کوهنوردی به این مکان میروند.در ســالهای اخیر
به همت خیرین ساختمان و تاسیسات جدیدی در این
محل احداث شده است.
یکی دیگر از بوســتانهای زیبای ســنندج پارک
جنگلی بوســتان «توس نوذر» اســت.این مکان در
شــرق شــهر قرار دارد و از قدیمی ترین نقاط شهر به
شــمار میرود برخی را عقیده بر این است که سنندج
ابتدا بر روی این تپه بنا شده است ،لیکن بعدها به دلیل
حادثه ای مردم آنجا را رها کرده به محل فعلی سنندج
کوچ کرده اند.
از باغها و تفرجگاههای قدیمی سنندج که امروزه
تقریب ًا از میــان رفته اند میتوان این اماکن را نام برد:
باخــه نمامه ،گریاشــان ،باغ وکیل ،هفت آســیاب،
صادق آبــاد ،باغ رئوف ،تکیه و جمن ،مبارک آباد ،باغ
کا حبیب ،باغهای خســرو آباد ،بــاغ قصر ،مجموعه
باغهای ویال(ویله)،جنت باغی ،کانی شفا و همچنان
که گفتیم بعضی از این باغها به بوستان و پارک تبدیل
شــده اســت ،که از آن جمله اند :امانیه ،ظفریه ،بان
شالنه ،امیریه و بخشی از مبارک آباد.

رانندگی در فصل سرما

-5داشتن الستیک زاپاس سالم
وجک آماده.
-6هنگام مســافرت بــه مناطق
سردسیر وکوهســتانی درخصوص
غافلگیــر نشــدن در برف و ســرما
ونیاز به تولیــد گرما میتوان از قبل
چندآجر بهمنــی رادر نفت قرار داده
و آنهــا را در فویل نگــه دارید چنان
چه در مکانی نیاز به حرارت داشــته
باشــید هرکدام حداقل دو ســاعت
خواهد سوخت.
-7درصــورت نداشــتن چــراغ
روشــنایی میتــوان از مخلــوط
تعدادی قند وخاکســتر بــه عنوان
شمع روشنایی استفاده نمود.
-8برای یخ نزدن شیشه اتومبیل
از چسباندن یک تکه مقوا یا روزنامه
استفاده شــود در صورت یخ زدگی
شیشــه نباید از بــرف پاککن که

احتما ًالالستیک شیشه شور یخ زده
استفاده کرد.
-9در صورتی کــه قفل اتومبیل
یخ زده باشــد میتوانیــد از حرارت
یــک کبریت و یا فندک آب جوش و
یاحرارت دهان استفاده کنید.

-10نحــوه ترمــز در زمینهای
خیــس ویخ زده یادگیــری وتمرین
گردد.
اداره آموزش وفرهنگ
ترافیک پلیس راهنمایی و
رانندگی استان کردستان

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

حافظ
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کردستان؛ چهارمین استان کشور در صدور
کارت هوشمند ملی

مدیرکل ثبت احوال کردستان عنوان کرد :تاکنون برای 58درصد از جمعیت واجد
شرایط کارت هوشمند ملی در استان صادر شده است.
سنندج -خبرنگار جام جم :محسن آقائی به میزان صدورکارت هوشمند
ملی دراســتان اشاره کرد و گفت :از ابتدای اجرای این طرح تاکنون  721هزار کارت
هوشــمند ملی دراســتان صادر شده که از این میزان ۱۰۴هزار کارتدر هشت ماهه
امسال صادر شده است .وی با اعالم اینکه کردستان چهارمین استان کشور در صدور
کارت هوشــمند ملی است ،بیان نمود :داشــتن کارت هوشمند ملی برای همه آحاد
جامعه الزامی اســت و افراد باالی  15سال تا پایان امسال فرصت دارند که نسبت به
تعویض کارت ملی نمونه قدیم به کارت هوشمند ملی اقدام کنند .وی بیان کرد :تعداد
درخواست کارت هوشمند ملی در  8ماهه امسال  103960مورد بوده است.
آقایی در ادامه به تعداد والدت در  8ماهه امسال اشاره کرد و افزود 20454 :واقعه
والدت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1درصد افزایش داشته است
که بر این اساس نرخ خام حاصل از ثبت والدت در استان  9/18در هزار بوده است که
شهرستان بانه با  24/4در هزار کمترین نرخ ثبت والدت را داشته اند و تعداد والدت
ثبت شــده در مهلت قانونی (  15روز پس از واقعه والدت)  20300واقعه بوده اســت
یعنی  99/64درصد از والدتها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است.
وی در ادامه به تعداد والدت ثبت شده اشاره کرد و افزود :تعداد پسران  10554و
تعداد والدت ثبت شــده دختران  9900واقعه بوده است وبیشترین والدت ثبت شده
مربوط به مادران گروه ســنی  25-29ســال میباشد .نسبت جنسی حاصل از ثبت
والدت در  8ماهه امســال برابر  106/6میباشد( یعنی در مقابل هر  100واقعه دختر
حدود  106واقعه پســر به ثبت رسیده است)بیشــترین والدت ثبت شده در مرداد و
کمترین آن در آبان ماه به ثبت رسیده است.
مدیر کل ثبت احوال به تعداد فوتیها نیز اشاره کرد و افزود  :در  8ماهه سال 1396
تعداد  4875واقعه وفات به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/1درصد
افزایش داشــته که بر این اساس نرخ حاصل از ثبت فوت در استان  4/5در هزار بوده
است.وی اضافه کرد :شهرستان بیجار با  9/5در هزار بیشترین و شهرستان بانه با 3/3
در هزار کمترین نرخ خام فوت را داشته اند .تعداد وفات ثبت شده در مهلت قانونی (10
روزپسازواقعهفوتبرابر)4684واقعهبودهیعنی 99/25درصدازواقعههایوفاتدر
مهلت قانونی به ثبت رسیده است.آقایی ادامه داد :تعداد وفات ثبت شده مردان 2769
واقعه و تعداد وفات ثبت شده زنان 2106واقعه بوده است .نسبت جنسی حاصل از ثبت
وفات در هشت ماهه سال 1396برابر 131/5است ( یعنی در مقابل هر 100فوت ثبت
شده زنان حدود  131فوت مردان بوده است .بیشترین وفات ثبت شده در فروردین و
کمترین آن در تیر ماه به ثبت رسیده است.مدیر کل ثبت احوال کردستان نیز در ادامه
به تعداد ازدواجها در 8ماهه امســال اشــاره کرد و افزود :تعداد 9869واقعه ازدواج به
ثبت رسیده است که بر این اساس نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج در استان 9/1در هزار
به دست آمده که شهرستان قروه با  4/12در هزار بیشترین و شهرستان سنندج با 7/7
در هزار کمترین نرخ را داشــته اند .وی اضافه کرد :میانگین سن ازدواج ثبت شده بار
اول مردان 26/89ســال و میانگین سن ازدواج زنان 22/71سال میباشد .بیشترین
ازدواجثبتشدهدرمردانمربوطبهگروهسنی 25-29سالبا 40/8درصدوبیشترین
ازدواج ثبت شده در زنان مربوط به گروه سنی  20-24سال با  31/4درصد بوده است.
آقایی به پدیده شوم طالق نیز اشاره کردوگفت:درهشت ماهه امسالتعداد2691
واقعهطالقبهثبترسیدهکهبرایناساسنرخخامحاصلازثبتطالقدراستان5/2
در هزار به دســت آمده است .شهرستان مریوان با  3/4در هزار بیشترین و شهرستان
ســرو آباد با  0/8در هزار کمترین نرخ ثبت طالق را داشــته اند .میانگین سن طالق
مردان  34/35ســال و میانگین سن طالق در زنان  29/42سال بوده است .میانگین
طول مدت ازدواج در زمان طالق در اســتان  6/49سال بوده است .بیشترین طالق
ثبت شده در مردان مربوط به گروه سنی  25-29سال با  29درصد و بیشترین طالق
ثبت شــده در زنان مربوط به گروه ســنی20-24سال با 24درصد بوده است.وی در
پایان به فراوانی نامها در کردستان اشاره و بیان کرد 5 :نام پسر که فراوانی داشته است
در کردستان به ترتیب :محمد ،آیهان ،آرسام ،آراد ،سامیار و فراوانی  5نام دختران به
ترتیب باران ،سدنا ،آیلین ،آرذاد ،آنیا بوده است.

تمدید فرصت ارسال آثار
به جشنواره اعتیاد و رسانه

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان از تمدید ارسال اثر به جشنواه
اعتیاد و رسانه در این استان تا  ۲۵دی ماه امسال خبر داد.
ســلیم کریمی اعالم کرد :مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره اعتیاد و رسانه تا
 ۲۵دی ماه امسال تمدید شد.وی گفت :این جشنواره به صورت استانی برگزار میشود
و تمامی اهالی رســانه که در نشریات محلی ،رســانههای کشوری ،خبرگزاریها و
پایگاههای خبری فعالیت دارند ،میتوانند در آن شرکت کنند.دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان کردستان افزود :این جشنواره در بخشهای عکس ،تیتر،
گزارش ،مصاحبه ،سرمقاله و یادداشت ،طنز و کاریکاتور برگزار میشود.وی افزود :هر
فرد میتواند در دو بخش حضور پیدا کند و در هر بخش نیز سه اثر به دبیرخانه جشنواره
ارسالکندودرنهایتدرهربخشافرادبرترمعرفیشدهوازآنهاتقدیروتجلیلمیشود.
کریمی با اشــاره به اهمیت اطالع رسانی در حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر ،یاد آور
شد :اطالع رسانی گسترده در حوزه مبارزه با مواد مخدر یکی از نیازهای ضروری است
و باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.وی گفت :تاکنون ۲۴اثر به جشنواره ارسال
شده است و انتظار میرود که از این پس شاهد ارسال آثار بیشتر از سوی خبرنگاران و
اهالی رسانه استان کردستان باشیم.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
کردستان عنوان کرد :تمامی آثاری که از فروردین ماه سال  ۹۵تا  ۲۵دی ماه سال ۹۶
در رسانههای مختلف چاپ شده اند میتوانند در این جشنواره حضور یابند.
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