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رشد۸۳ درصدی ارزش 
کاالهای صادراتی استان 

اجرای طرح هادی ۵۱۶ روستای 
کردستان 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان گفت: هم اکنون در ۵۱۶ روستای استان حداقل فاز اول طرح هادی اجرا شده که 
۷۵ درصد جمعیت مشمول طرح در روستاهای استان را شامل می شود.

به گزارش مهر؛ رضا قادری با بیان اینکه استان کردستان هزار و ۶۹۵ روستا دارد، اظهارداشت: برای هزار و ۳۴۸ روستا اجرای طرح هادی 
مصوب شده است که طرح هادی در ۱۹۰ روستای دیگر این استان با اعتباری بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال بزودی  اجرا می شود.

وی افزود: طرح های هادی روستایی در پایان افق ۱۰ ساله به دنبال تحوالت جمعیتی و تغییر شرایط مختلف...
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ذخیره ۱۳۸۱ میلیون مترمکعب آب پشت 
سدهای استان

باغ های انار؛ ظرفیتی برای توسعه 
اقتصادی کردستان

کد ملی، جایگزین دفترچه های 
درمانی تامین اجتماعی می شود www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir2۳

توزیع 850 بسته 
 نوشت افزار بین 

دانش آموزان »نایسر« 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در کردســتان با 
همــکاری کمیته امداد امام)ره( منطقه 2 ســنندج در 

اقدامی خداپسندانه، ۸۵۰ بسته نوشت افزار را...

 نشست اساتید
 و پیشکسوتان قرآنی 
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

باغ های انار؛ ظرفیتی برای توسعه 
اقتصادی کردستان

»وقف«؛ شاه کلید حل مشکالت جامعه 

ذخیره ۱۳۸۱ میلیون مترمکعب آب پشــت 
سدهای استان 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه  ای اســتان کردستان گفت: با توجه به آبگیری 
چند سد در سال جاری و بارندگی های انجام شده در حال حاضر هزار و ۳۸۱ میلیون 

مترمکعب آب پشت سدهای کردستان ذخیره شده است.
کامران خرم اظهارداشــت: سال گذشــته در مجموع ۱2 سد استان کردستان 
یک هزار و و 22۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده بود که با توجه به آبگیری چند 
سد و بارندگی های صورت گرفته این میزان ۱2 درصد افزایش داشته و به هزار و 

۳۸۱ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی افزود: حجم آب سد قشالق سنندج اکنون ۱۷۳/۸میلیون مترمکعب است 
که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته است که 

این میزان ۱۶۸ میلیون مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه  ای استان کردستان ادامه داد: همچنین حجم 
آب ســد آزاد هم در حال حاضر ۹۶ میلیون مترمکعب اســت که این رقم در سال 

گذشته ۹۴ میلیون مترمکعب بود.
خرم با اشاره به اینکه حجم آب کنونی مخزن سد چراغ ویس سقز، ۳2 میلیون 
مترمکعب است، یادآور شد: این در حالیست که حجم آب این سد در سال ۹۶ حدود 

هشت میلیون مترمکعب بوده است.
وی در ادامه ســخنان خود به ســد سنگ سیاه اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 
حجم آب مخزن سد سنگ سیاه ۴.۱ میلیون مترمکعب است که سال گذشته ۸/۵ 

میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه  ای استان کردســتان حجم کنونی آب ذخیره 
پشــت سدهای بانه، گاران، زریبار، زیویه و سورال را به ترتیب 2.۴، ۷۵، ۴۶، ۱۳ و 
۱۰ میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: حجم آب این ســدها در سال گذشته به 

ترتیب ۱.۱، ۷۷، ۴۴، ۱۳ و ۱۰ میلیون مترمکعب بوده است.
خرم با اشــاره به اینکه آب سدهای بوکان و گاوشان هم به ترتیب 2۵۳ و ۴۹۹ 
میلیون مترمکعب اســت، اظهارداشت: حجم آب سد بوکان در سال گذشته، 2۳۶ 

میلیون و سد گاوشان هم ۵۰۷ میلیون مترمکعب بود.
وی در ادامه افزود: ســد تلوار در حــال حاضر ۷۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره 

شده دارد و این در حالیست که حجم آن در سال قبل ۶۰ میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان کردستان روند کلی افزایش حجم آب 
ســدهای استان را مناسب عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته، میانگین بارندگی 

 های کردستان نسبت به دراز مدت، ۱۵ درصد بیشتر بوده است.

رشد۸۳ درصدی ارزش کاالهای صادراتی 
استان 

تــا پایــان مهر ۱میلیون و ۷۹  هــزار و ۶۶2 تن کاال بــه ارزش ۷۰۷میلیون و 
2۵2 هزار و۶۸۴ دالر از گمرکات استان کردستان صادر شده که این میزان صادرات 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته از نظروزنی ۱۰۱ درصد و از نظر ارزشی 

۸۳ درصد افزایش نشان می دهد. 
خبرنگارجام جم کردستان: مدیر کل گمرکات استان کردستان با بیان 
اینکه به طورمیانگین  ارزش هر تن کاالی صادراتی از استان کردستان ۶2۹ دالر 
است به تشریح فعالیت گمرکات استان پرداخت و گفت: عمده کاالهای صادر شده 
از گمرکات استان طی این مدت  میوه و سبزیجات،مصالح ساختمانی ،مصنوعات 

فلزی و مصنوعات پالستیکی بوده است. 
بختیــار رحمانی افزود: گمرک مرزی باشــماق در میــان ۱۰۸ گمرک فعال 
صادراتی کشــور طی ۷ ماهه  اول سال ۹۷ از نظر ارزش کاالهای صادر شده رتبه 
۱۸ را کسب نموده است. وی تصریح کرد: از این میزان صادرات ۵۶۹هزار و ۵2۰ 
تن کاال به ارزش ۳۵۸میلیون و 2۷۸هزار و2۶۷دالر  صادرات  اســتان و ۵۱۰هزار 
و ۱۴2 تن کاال به ارزش ۳۴۸میلیون و ۹۷۴هزار و۴۱۷دالر  صادرات اظهار شــده 
در ســایر گمرکات  اســت که از مرزهای رسمی سیرانبند بانه و باشماق به خارج از 

کشورصادر شده است. 
وی با اشــاره به کاالهای ترخیصی از گمرکات استان کردستان افزود: میزان 
واردات گمرکات اســتان طی این مدت۸ هــزار و 2۸۱تن به ارزش 2۴ میلیون و 
۳2۹هزار و ۱۸۴ دالر  بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و  ارزش 

دالری به ترتیب۷۷ و  ۴۳ درصد کاهش داشته است. 

مراقب  سارقان مامورنما باشید
رئیس پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی اســتان از شــهروندان خواست 

مراقب سارقان تحت پوشش مامور انتظامی ودیگر ادارات باشند.
ســرهنگ "طارق کمالوند " با بیان اینکه ســرقت تحت پوشش مامور یکی از 
شیوه های جدید سارقان در رسیدن به اهداف پلیدشان است گفت : شیوه کار عده 
ای از ســارقان این اســت که با وارد کردن اتهام به شهروند مانند حمل مواد مخدر 
موجب آشفتگی طعمه خود شده وپس از نزدیک شدن به طعمه  مورد نظر در یک 

فرصت مناسب اقدام به زورگیری وسرقت از افراد می کنند.
وی عدم آشنایی افراد با حقوق شهروندی وتسلیم شدن بی قید وشرط در برابر 
مامورنماها وغفلت وســهل انگاری شهروندان در احراز هویت افراد مدعی مامور 
پلیس را از جمله عوامل زمینه ســاز اصلی سرقت تحت پوشش مامور عنوان کرد 
وگفت : شهروندان هیچگاه بدون احراز هویت افراد ، در منازل وخودروهای خود را 

به روی هر فردی که خود را مامور انتظامی معرفی می کند باز نکنند.
سرهنگ کمالوند به شهروندان توصیه کرد در صورت مواجهه با چنین افرادی 
ابتدا کارت شناســایی را از آنان درخواســت کرده ومندرجات روی کارت را دقیقا 
بررسی کنند.وی با تاکید بر اینکه هیچگاه مرعوب شگرد های سارقانی نشوید که 
در پوشش ماموران انتظامی به شما نزدیک می شوند تصریح کرد: در چنین مواقعی 
حتما خونســردی خود را حفظ ومراتــب را در اولین فرصت به پلیس ۱۱۰گزارش 
کنید .رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: ممکن است 
بعضی از سارقان با بررسی سوابق افراد اطالعاتی را کسب می کنند وهنگامی که 
قصد ســرقت دارند برای جلب اطمینان یا ترســاندن آنان این اطالعات را بیان 

می کنندلذا شهروندان در چنین مواقعی فریب این افراد رانخورند.

کســب رتبه اول آبفار در جشنواره »شهید 
رجایی«

بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، شرکت آب و 
فاضالب روستایی کردستان موفق به کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی شد.

مفاخری مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی کردستان ضمن تبریک 
این موفقیت به تمام پرســنل شــرکت، آن را نتیجه زحمات شبانه روزی خالصانه 
مجموعه شــرکت آبفار دانســته و اظهار امیدواری نمود که این روند در آینده نیز 

تداوم داشته باشد.

خبر

نشست اساتید و پیشکسوتان قرآنی 
نشســت اساتید و پیشکســوتان قرآنی استان کردســتان به مناسبت 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سنندج برگزار شد.
خبرنگارجام جم کردســتان: مدیرکل تبلیغات اســالمی 
کردستان در این نشست اظهار کرد: پیشکسوتان قرآنی جزو سرمایه های 

جامعه هستند و ما به وجود این افراد افتخار می کنیم.
حجت االســالم مختار کرمی برگزاری این جلسه را گام ارزشمندی 
برای هم اندیشی در خصوص جایگاه قرآن کریم و قرآنیان استان دانست 
و افــزود: در حوزه قرآنی باید فعالیت های قرآنی را انجام دهیم تا ماندگار 

شود.
وی خاطر نشــان کرد: موانع و مشکالتی سر راه فعالیت های قرآنی 
وجــود دارد و جامعه ما که یک جامعه قرآنی اســت و ضرورت دارد که 

زندگی ما هم قرآن محور شود و تربیت جامعه نیز تربیت قرآنی باشد.
وی عنوان کرد: قرآن کریم باید در زندگی ما جاری و ســاری شــود 
و عقب ماندگی هایمــان را باید از طریق عمل به دســتورات قرآن کریم 

جبران کنیم.
مدیرکل تبلیغات اســالمی کردستان با اشاره به اینکه بسیاری از ما 
به عنوان مسلمان در حوزه دین ادعا می کنیم که باید قرآن در همه ابعاد 
جامعه محور قرار گیرد، یادآور شــد: اما باید دید امروز زندگی و جامعه ما 

چقدر با قرآن و سنت پیامبر مطابقت دارد.
حجت االســالم کرمــی عنوان کرد: متاســفانه امــروز ریاکاری و 
دورویی به درد بی درمانی در جامعه تبدیل شده که در بین برخی مدیران 
جلوه گری می کند. وی افزود: باید از این قرآن کریم به عنوان سرمایه ای 

الهی در راستای حذف ریا و دورویی و رعایت حالل و حرام بهره برد.
وی با اشــاره بــه اینکه نباید تنها به خوانــدن و تدریس قرآن کریم 
دلخوش بود، اظهار کرد: درک مفاهیم و تدبر در قرآن برای ما از اهمیت 
بســیاری برخوردار است و ســبک زندگی قرآنی باید در جامعه جاری و 
ســاری شــود.وی عنوان کرد: در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه 
زمانــی می توانیم بگوییم موفق عمل کرده ایم کــه آثار قرآن کریم در 
کســب و کار و رفتار و مدیریت جامعه نمود پیدا کند. در غیراین صورت 

هیچ کاری ارزش واقعی خود را در این زمینه پیدا نکرده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی کردســتان اضافه کرد: به نظر می رسد از 
قرآن کریم به عنوان ســرمایه بزرگ انسان ساز بخوبی استفاده نشده تا 
جامعه ما را به ســعادت و کمال برســاند و دوری از مفاهیم و آموزه های 

بلند قرآنی را روز به روز شاهدیم.
حجت االســالم کرمی با بیان اینکه اگر آمــوزش، اقتصاد و جامعه 
ما قرآنی بود شــاهد وقوع مشــکالت جامعه نبودیــم، افزود: مدیران و 
مســووالن نخستین کسانی هســتند که باید قرآن کریم را وارد زندگی 
مردم کنند.وی از نبود المان های قرآنی در ســنندج گالیه کرد و گفت: 

نبود المان های قرآنی در این استان زیبنده کردستان نیست.
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان کردســتان در پایان اعالم کرد: 
عالقمندی مردم استان کردستان به قرآن کریم مایه افتخار است و این 

عالقمندی در کشور  زبانزد است.
معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه اســتان کردستان نیز در این 
جلسه با اشاره به اینکه فعاالن قرآنی مقربان درگاه خداوند هستند، اظهار 
کرد: این افراد باید الگوی جامعه باشــند در حالیکه متاســفانه بیشترین 
اختالف را در فعاالن قرآنی شــاهدیم و قرآنیان بدانند اگر انسان از روی 
هوا و هوس تصمیم بگیرد ایــن تصمیم گیری به مراتب خطرناک تر ار 
شیطان و ابلیس است.حجت االسالم اصغر شایسته دستجری استفاده 
از روش های نوین و جدید برای پیشــبرد فعالیت های قرآنی را خواستار 
شــد و افزود: روش های قدیمی و سنتی اثرگذاری الزم را ندارند چرا که 
وســایل کمک آموزشی امروز تغییر کرده و به روز شده و باید آموزش ها 

نیز به روز شوند. 

 برگزاری مانــور پدافنــد غیرعامل
 از سوی مخابرات منطقه کردستان 

مخابرات منطقه کردستان با برگزاری مانور پدافند غیر عامل و قطع 
ارتبــاط یکی از مراکز مخابراتی بار دیگــر توان خود را در مواقع بحران 

به نمایش در آورد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کردســتان، در این مانور 
که با حضور معاون سیاســی  امنیتی اســتانداری کردستان،معاون فاوا 
ســپاه بیت المقدس کردستان،مسئوالن استانی و مدیریت، معاونین و 
مدیران مخابرات منطقه در مرکز شهید چمران سنندج برگزار شد، معاون 
سیاسی امنیتی استانداری کردستان تالش و فعالیت های این مجموعه 
در راستای ارائه خدمات به روز مخابراتی را درخور تقدیر دانست و گفت: 
موفقیت مخابرات منطقه کردســتان در برگزاری این مانور با جایگزین 
مسیر و بدون قطع ارتباط مخابراتی ،یکی از نشانه های جدیت و اهتمام 
پرســنل منطقه در انجام زیر ساخت ها و خدمات مخابراتی به مشتریان 
اســت.خوش اقبال با اشــاره به اینکه مخابرات منطقه کردستان در دو 
بخش قطع ارتباط راه دور و تغذیه نیرو )برق شــهری( مانور پدافند غیر 
عامل را با موفقیت انجام داده است خاطر نشان کرد: انتظار می رود سایر 
دســتگاه ها و سازمان ها نســبت به برگزاری انجام مانور در حوزه خود 

اقدام نمایند.
در ابتدای این مانور مدیر مخابرات منطقه کردســتان، ضمن تشکر 
از حضور و همراهی مســئوالن استانی به تشــریح چگونگی این مانور 

پرداخت و به لحاظ فنی توضیحات الزم را ارائه نمود.
آزاد حکمت افزود: در این مانور که در مرکز OMC اســتان برگزار 
شــد مسیر ارتباط شهرستان قروه - سنندج قطع شد و بدون قطع ارتباط 
و به وجــود آمدن اختالل مخابراتی برای مشــترکین، ارتباط مجدد از 

مسیر جایگزین برقرار شد.
وی همچنین به مانور قطع برق شهری اشاره کرد و گفت: در این مانور 
برق شهری قطع می شود که به صورت اتوماتیک دیزل ژنراتور مخابرات 
روشن و برق مورد نیاز را تامین می کند.وی در پایان خاطر نشان ساخت: 
مخابرات منطقه کردستان در هفته پدافند غیر عامل ۱۰ مانور را در حوزه 
های مختلف مخابراتی از جمله قطع ســرویس اصلی ۱۱۸و استفاده از 
سرویس پشتیبان، قطع سامانه )AAA3play( سامانه شارژینگ و 
ســرویس اینترنت مشترکین مخابرات) و زیر بار آمدن بالفاصله سامانه 
جایگزین اســتانی بدون قطع سرویس مشترکین،نشست تخصصی و 
مانــور دور میزی نابودی یکی از مراکز تلفن شــهری انجام داده که هر 
کدام از این مانورها با موفقیت صورت گرفته و فرایند ارتباط مجدد بدون 

مشکل برقرار شده است.

خبر

کردســتان یکی از استان های مستعد در عرصه 
باغات و تولید محصوالت باغی در کشــور به شمار 
می آید. گردو، توت فرنگی، انار و انگور ســیاه با برند 
کردســتان معرفی می شود، از این رو توجه به رونق 
باغات می تواند توســعه اقتصادی را در اســتان به 

دنبال داشته باشد.
زهره نــادری مقــدم - خبرنگار جام 
جم کردســتان:  اورامان از مناطق بکر و زیبای 
کردستان است. منطقه ای که به دلیل نداشتن زمین 
های مســطح بیشتر به باغ تبدیل شده و شغل اصلی 
مردم آن باغداری اســت که در چند سال گذشته به 
همت مسئوالن استان و شهرستانی باغداری رونق 
گرفته است و در برخی از مناطق آن شاهد مهاجرت 

های معکوس بوده ایم.
 برگزاری مراســم مختلف و از جمله جشنواره ها 
توانسته خیل گردشگران را به این منطقه سوق دهد 
و در مدت گذشــته نیز شاهد برگزاری جشنواره انار 
اورامان درروســتای ســلین پذیرای جمع زیادی از 

گردشگران خارجی و داخلی بود.

این جشــنواره باحضورعکاســان؛خبرنگاران 
و اصحــاب رســانه های مختلف درباغهــای انار و 
گفت وگو با مردم ونشستن پای درددل باغداران این 
منطقه که شــایدقلم فرسایی اصحاب رسانه بتواند 
دردی از مشکالتشــان رابگشاید؛ چهره خاصی به 

خزان پاییزی این مناطق بکر داده بود.
رئیس شورای اسالمی اورامان با اشاره به زیبای 
های بی نظیر مناطق اورامانات گفت: امروز بسیاری 
از محصوالت باغی دارای برند اورامان می باشــد و 
خوشــبختانه به دلیل ارگانیک بودن محصوالت از 
سوی مصرف کنندگان مورد استقبال قرار می گیرد.

* مهاجرت معکوس
محمدعلی ســجادی افزود: باغات انار توانسته 
برای اهالی شغل ایجاد کند و سبب رونق اقتصادی 
در منطقه شده است و حفظ این جایگاه مستلزم توجه 

بیش از پیش مسئوالن می باشد.
وی به برخی مشکالت اشاره کرد و گفت: احداث 
ســدداریان به معضلی بزرگ و گاهی بحرانی برای 

مردم منطقه تبدیل شــده وبسیاری ازباغات انجیر و 
انار این منطقه ازبین رفته اند.

وی اضافه کرد: متاســفانه مدرســه ناوظرفیت 
علمــی باالیی دارد اما به علــت کمبود معلم برخی 

ازپایه ها تعطیل شده است.

* اورامان مهد تمدن
بخشــدار اورامان نیز عنوان می کند: اورامان را 
می توان بهشــت گم شــده معرفی کرد که دارای 

ظرفیت های گردشگری و تاریخی است.
صباح محمدی ادامــه می دهد: فرهنگ منطقه 
اورامــان دارای غنای تاریخی اســت و اقتصاد آن 
وابســته به خود بوده و شغل بیشتر مردم باغدارای و 

صنایع دستی است.
وی به تولید محصوالت باغی اشــاره می کند  و 
می افزاید: در حال حاضر باغات انار در اورامان رشــد 

و رونق خاصی پیدا کرده است.
این مســئول ادامه داد: نخســتین جشنواره انار 
اورامان درســلین باحضور اقشــار مختلف مردم، 
گردشگران خارجی و داخلی و مسوولین شهرستانی 
و استانی برگزار شد. بخشداراورامان درادامه مراسم 
از حضور2۰۰ گردشگردراین مراسم خبردادوگفت: 
ســاالنه بیش ازســه هزارتن انــار ازباغات منطقه 

اورامان برداشت می شود.

مصطفــی  حجت االســالم 
نــوروزی، مدیر کل اوقــاف و امور 
خیریه کردســتان اظهار کرد: وقف 
زیباتریــن هدیه و مانــدگار ترین 
احسان اســت و بی شک این سنت 
حسنه همواره مورد تاکید انبیا، قرآن 

و بزرگان دین بوده است.
غریبــه رحیمی- خبرنگار 
جام جم کردستان:وی با بیان 
اینکه در حال حاضر وقف شــاه کلید 
حل مشکالت اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی جامعه می باشــد، عنوان 
کرد: این اداره کل با تالش شــبانه 
روزی در سه حوزه وقف، بقاع متبرکه 
و قرآن همواره کوشیده است مجری 
ارائه خدمات متنوع به مردم شــریف 
و غیور استان باشد و هم زمینه الزم 
برای تبلیــغ و ترویج فرهنگ وقف، 
زیارت و قرآن را در بین مردم فراهم 

آورد.
نــوروزی با بیــان اینکه اجرای 
امینانــه واقفین در ســال های اخیر 
مــورد توجه جدی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان بوده است، افزود: 
اعتماد مردم به اوقاف، نتیجه اجرای 

امینانه نیات واقفین است.
 حجت االســالم نوروزی، وقف 
را پویــا و دارای حیات عنوان کرد و 
افزود: در جامعه امروز وقف می تواند 
یاریگر و مددکار مسائل و مشکالت 

جامعه اسالمی باشد.
وی با بیان اینکــه از میان ۷۷۰ 
نیــت واقفین تنهــا ۳۰ نیت متعلق 
به استان اســت، عنوان کرد: وقف 
در حــوزه ایتام، قــرآن، نیازمندان، 
دانشــجویان بی بضاعت و مواردی 
از این دســت از زمینه هایی است که 
متناســب با نیاز روز اســتان نیازمند 
وقــف هســتند.مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه کردســتان با بیان اینکه 
زمین های اوقافــی می تواند زمینه 
ســاز ایجاد اشــتغال و تولید باشد، 
گفت: اوقاف پای اصلی کار در حوزه 
ســرمایه گذاری است و این آمادگی 
را دارد تــا زمین های وقفی اســتان 
با کاربری های مختلف زمینه ســاز 

ایجاد اشتغال و تولید باشد.
حجت االسالم نوروزی، توسعه 
موقوفات، حفظ صیانت از موقوفات 
موجــود، احیای حــق موقوفات و 
اجــرای نیــات واقفیــن را از جمله 
اولویت ها و برنامه هــای این اداره 

کل برشمرد.
وی با اشاره به برنامه های اوقاف 
و امور خیریه استان در 2 سال گذشته 
افزود: ســنددار کردن 2 هزار و ۱۷۰ 
رقبه، اخذ سند ویژه شاخص موقوفه 
محمود بیگ قوخ به مساحت بالغ بر 
۶۰ هکتار در شهرســتان سقز، اخذ 
سند ویژه و شــاخص بازار روز قبل 

از موقوفــه میر محمود حســینی با 
کاربری عرصه تجاری و اخذ ســند 
ویژه و شاخص بقعه متبرکه امامزاده 
ســید جالل الدیــن )ع( باباگرگر به 
مســاحت ۱۰ هکتار از جمله فعالیت 
های بخش حقوقی و ثبتی این اداره 

در 2 سال گذشته بوده است.
 مدیــر کل اوقــاف و امور خیریه 
کردســتان همچنین، تبدیل اسناد 
دفترچــه ای قدیمی به تک برگ به 
میــزان 2۸۶ جلد با اتصال به بیش از 
2 هــزار و ۹۴۳ رقبه با کاربری های 
متعــدد و گوناگــون، تعیین تکلیف 
دعــاوی منتهی به صــدور حکم یا 
قــرار در مراجع قضایی بــه میزان 
2۴۵ پرونده حقوقــی با موضوعات 
گوناگون، اجرای حکم له موقوفات، 
بقاع متبرکــه و امامزادگان به تعداد 

۷۸ پرونده حقوقی بالغ بر ۳۰ میلیارد 
ریال، طرح و تقدیم تعداد ۳۰2 پرونده 
دعاوی جدید در قالب دادخواست و 
شــکواییه جهــت احقــاق حقوق 
موقوفــات، عملیاتی نمودن اجرای 
تفاهــم نامه دوجانبــه و چندجانبه 
ســازمانی با ثبت اســناد و امالک، 
منابع طبیعی و بنیاد مســکن و سند 
دار کردن بیــش از ۱۵ بقعه متبرکه 
در اجرای این تفاهم نامه ها، مستند 
ســازی وصول مطالبات اشخاص 
حقوقی بالغ بــر ۱۶۰ میلیارد تومان 
و برنامــه ریزی و نظارت و کنترل بر 
اجرای شناسه برنامه عملیاتی ویژه، 
اسکن و واگذاری اسناد پرونده های 
بایگانــی به میزان 2۶۳ هزار و ۱۸۸ 
برگ را از دیگر اقدامات این اداره کل 

در دو سال اخیر برشمرد.

بانک قرض الحســنه مهــر ایران 
در کردســتان با همکاری کمیته امداد 
امــام)ره( منطقه 2 ســنندج در اقدامی 
خداپســندانه، ۸۵۰ بسته نوشت افزار را 
بین 2 مدرســه ابتدایی ناحیه منفصل 
شــهری نایســر در حومه شهر سنندج 

توزیع کرد.
به گزارش ایرنا هر کدام از این بسته 
ها شــامل دفتر، خودکار و دیگر نوشت 
افزارهای مــورد نیاز دانش آموزان بود 
و میــان محصالن 2 مدرســه ابتدایی 
بــرادران احمدی 2 و دکتر گوشــه 2 
محله نایســر توزیع شــد.مدیر شعب 
بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
کردســتان در آیین توزیع این بسته ها 
اظهار داشت: هزینه خرید این بسته ها 
۱۵۰ میلیون ریال بود.شهرام عدل ستا 

با اشاره به اینکه ارزش هر کدام از بسته 
ها 2۰۰ هزار ریال است، افزود: هدف ما 
کمک )هر چند ناچیز( به دانش آموزان 
مناطق محروم شــهر سنندج و استان 
کردستان است.وی تاکید کرد: تالش 
می کنیم تا پایان سال بسته های نوشت 
افزار و آموزشــی بیشــتر و با ارزشتری 

تهیه کرده و بین دانش آموزان مناطق 
حاشیه شهرها توزیع کنیم.

مدیر کمیته امــداد امام )ره( منطقه 
2 شهرســتان ســنندج نیز در این آیین 
گفت: از ابتدای ســال تحصیلی جدید 
تاکنــون بین یک هزار و 2۰ دانش آموز 
تحت پوشــش این، بسته های نوشت 

افزار به ارزش یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
ریال توزیع کرده ایم.

غالمرضا آرامش با اشــاره به اینکه 
در طول ســال تحصیلــی به صورت 
موردی بــه دانش آموزان و خانوارهای 
نیازمند و تحت پوشش کمک تحصیلی 
می شــود، افزود: از آنجایی که در تمام 
مدارس رابط داریم در صورتیکه دانش 
آموزی مشکل مالی داشته باشد، توسط 
کمیته امــداد امام)ره( کارهای الزم در 

خصوص کمک به او انجام می شود.
وی به فعالیت کانون های دائمی در 
مدارس اشــاره کرد و یادآور شد: تالش 
می کنیــم این کانون ها را تقویت کرده 
و تمام دانش آموزان تحت پوشــش را 
به اردوهای آموزشــی و تفریحی اعزام 

کنیم.

توزیع ۸50 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان »نایسر« 
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با 4۵ تن در هکتار؛

 رکورد تولید انگور سیاه شکست
کد ملی، جایگزین دفترچه های درمانی تامین 

اجتماعی می شود

مدیرکل تامین اجتماعی کردســتان گفت: طــرح جایگزینی کد ملی به جای 
دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان امســال اجرایی می شــود و دفترچه های 

درمانی به صورت اختیاری حذف می شوند.
خبرنگار جام جم کردستان: هوشنگ فوالدی اظهارداشت: در اجرای 
طــرح جمع آوری دفترچه های درمانــی، بیمار فقط با اعالم کد ملی خود ویزیت 

شــده و اقالم دارویی هم در سامانه تمام داروخانه های کشور ثبت می شود.
وی بــا بیان اینکه ماندگاری ســوابق پزشــکی بیمــار از مهمترین مزایای 
اجــرای این طرح اســت، افزود: پرداخت ۶۰ درصد ســهم تامیــن اجتماعی به 
پزشــک یا مراکز درمانی تا 2۴ ســاعت پس از ویزیت، صرفــه جویی در منابع 
 تامیــن اجتماعی و حــذف صدور دفترچــه از دیگر مزایای اجــرای این طرح

 است. 
مدیــر درمــان اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان کردســتان ادامه داد: 
 تاکنون 2۷ پزشــک به این ســامانه پیوســته اند و ۱2۰ نســخه نیز صادر شده

 است.
فوالدی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۶۵۰ هزار نفر در اســتان کردستان 
تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی هســتند، یادآور شــد: تاکنون از ۳۰ پزشک 
عمومی، ۱2 پزشــک و از ۹2 پزشک متخصص ۱۵ پزشــک در سامانه ثبت نام 

کرده اند.
وی در ادامــه بیــان کرد: با توجه به لزوم اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
جهت بهبود مراقبت های بهداشــتی و درمانی و با عنایت به اجرای موفق پروژه 
حــذف دفترچــه در مراکز درمانی ملکی ســازمان و لزوم تعمیــم آن به تمامی 
مراکــز درمانــی طرف قرارداد و پــس از آن تولید پرونده الکترونیک ســالمت 
 بیمه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعی، ایــن طرح در حال عملیاتی شــدن 

است.
 مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی اســتان کردســتان گفت: با اجرای این 
طرح بیمه شــدگان و مستمری بگیران سازمان می توانند با ارائه کارت ملی خود، 
بــدون اســتفاده از دفترچه های کاغذی در تمام مراکــز طرف قرارداد همچون 
 مراکــز ملکی تامین اجتماعی، از تمامی خدمات به صورت الکترونیکی بهره مند

 شوند. 
فوالدی اظهارداشــت: برنامه آموزش کارکنــان و مراکز طرف قرارداد دفتر 
رســیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی کردستان نیز طی دو روز در مهر سال 
جاری از طریق دفتر راهبری سیســتم های ســازمان تامین اجتماعی و در شهر 
ســنندج به پایان رسید و طی هفته های آینده برنامه عملیاتی این طرح به مراکز 

مذکور ابالغ می شود.

از نوشتن رمز کنار عابر بانک خودداری کنید
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردســتان با تاکید براینکه شــهروندان 
هرچند وقت یک بارنســبت به تغییر رمز عابر بانک خود اقدام کنند ازآنان خواست 

از نوشــتن رمز در کنار عابر بانک خودداری کنند .
خبرنگار جام جم کردستان: سرهنگ »عبداهلل فاتحی« سرقت از کارت 
های عابر بانک ر ا از جرایم شــایع در جامعه دانســت وگفت : اعتماد بیجا به افراد 
ناشــناس حاضر در کنار عابر بانک وبی احتیاطی در نگهداری عابر بانک ازجمله 

علل این گونه جرایم است.
وی با تاکید بر اینکه در صورت دریافت عابر بانک باید اســتفاده صحیح از آن 
به شــهروندان آموزش داده شود تصریح کرد : عدم رعایت نکات ایمنی وعدم یاد 
گیری نحوه صحیح اســتفاده از دســتگاههای عابر بانــک وکارت خوان از دیگر 

عوامل شایع بروز سرقت از عابر بانک می باشد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با تاکید براینکه شهروندان هیچگاه 
رمز عبور خود را در اختیار کســی قرار ندهند از آنان خواست هنگام کشیدن کارت 
در دســتگاه های کارت خوان فروشگاهی ، حتما رمز را خودتان وارد کنید واز بلند 

گفتــن رمز کارت خود در انظار عمومی خودداری کنید.
وی تاکیــد کرد : هنگام اســتفاده از عابر بانک وواردکــردن رمز عبور مراقب 

افرادی که ممکن اســت بخواهند شماره رمز عبور را ببیند باشید.
معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردســتان در پایان بــا تاکید بر اینکه 
شــهروندان از نوشــتن رمز در کنار عابر بانک خودداری کنند از آنان خواســت 
مشــخصات حســاب بانکی خود را هیچگاه از طریق پیامک حتی برای آشنایان 

خود ارسال نکنند.
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 ارائه 2 واحــد زبــان و ادبیات کردی 
در دانشگاه آزاد 

محقق و اســتاد دانشــگاه عنوان کرد: راه اندازی رشته زبان و ادبیات 
کردی در دانشگاه کردستان و ارائه دو واحد زبان و ادبیات کردی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد سنندج دو اتفاق مهم دیگر در راستای توجه به این حوزه 
به شــمار می رود که بدون شک در آینده این اقدامات می تواند در اعتالی 

بیشتر زبان و ادبیات کردی موثر باشد.
به گزارش مهر، محقق و اســتاد دانشگاه با اشاره به جایگاه فعلی زبان و 
ادبیات کردی، گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی و علیرغم چالش های 

مختلف ولی زبان و ادبیات کردی به بالندگی و اعتال رسید.
اسماعیل احمدی در نشست تخصصی انقالب اسالمی، زبان و ادبیات 
کردی که به همت مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی زبان 
و ادبیات کردی از یک بحث حاشــیه ای خارج شــده و به اعتال و بالندگی 

خوبی رسیده است.
وی ضمن اشاره به وضعیت زبان و ادبیات کردی قبل از پیروزی انقالب 
اســالمی ایران، بیان کرد: باستان گرایی، تجددگرایی و مذهب ستیزی در 
دوره پهلوی اول باعث شــد که مقوله زبان زیر سایه سیاست تعریف شود 
و به همین دلیــل توجه به این مقوله فرهنگی به فرصتی برای بازی های 
سیاسی تبدیل شــد.وی ضمن اشاره به اینکه عدم توجه به زبان و ادبیات 
اقوام ایرانی در این دوره مشهود است، ادامه داد: در دوره پهلوی دوم نیز این 
سیاست ادامه یافت و حاکمیت نه تنها تالشی در راستای حمایت و اعتالی 
زبان های اقوام صورت نمی داد که در اکثر مواقع و با اتخاذ سیاســت های 
مختلف در مقابل آنها می ایستاد که برای نمونه می توان به این نکته اشاره 
کرد که در دورانی همراه داشــتن دو عنوان کتاب کردی یعنی خورشــید و 
خاور به همراه تاریک و روشــن ممنوع بود.مدرس دانشگاه و محقق حوزه 
زبان و ادبیات یادآور شــد: نگاهی بــه فعالیت های فرهنگی و ادبی قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در حوزه زبان و ادبیات کردی نشان می دهد 
که حاکمیت هیچ گونه برنامه و چشــم اندازی نسبت به این بخش نداشته 
و تمامــی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت یک مســئله فرهنگی در 

لوای سیاست بوده است.
وی ضمن اشــاره به پیروزی انقالب اسالمی ایران و تغییر نگاه به زبان 
و ادبیات کردی، عنوان کرد: با پیروزی انقالب اســالمی اولین اتفاقی که 
روی داد تصویب دو اصل مهم ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی بود که توجه به این 
دو اصل مهم سیاســت و رویکرد انقالب اسالمی ایران در خصوص زبان و 

ادبیات اقوام بویژه زبان و ادبیات کردی را نشان می دهد.
احمدی گفت: در سال ۵۸ و با تصویب قانون اساسی نوعی بازنگری در 
نگاه به زبان و ادبیات کردی صورت گرفته و اقدامات مختلفی در راســتای 
توجه به این مهم در دســتور کار قرار گرفت و ادیبان و فعاالن حوزه زبان و 
ادبیات کردی فضای جدیدی در راستای کار و فعالیت فرهنگی پیدا کردند.

اجــرای بیش از ۶۸ کیلومتر شــبکه و 
خطوط انتقال فاضالب 

محمدحســین محمدی اظهار کرد: در موچش تاکنون 2۵/۷ کیلومتر 
عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 2۳/۹۷ کیلومتر عملیات احداث 
شــبکه فاضالب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود ۱۳۰۰ انشعاب آب و 
بیش از ۱2۰۰ فقره انشعاب فاضالب، ساخت یک مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی 

و حفاری و تجهیز 2 حلقه چاه با دبی ۵۵ لیتر در ثانیه انجام شده است.
کیوان قاسمی- خبرنگار جام جم کردستان: تصریح کرد: در 
شهر زرینه هم تاکنون ۱۳/۰۵ کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط 
انتقال، ۱۱/۳۴ کیلومتر عملیات احداث شــبکه فاضالب و خطوط انتقال 
آن، واگذاری حدود ۶۵۰ انشعاب آب و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضالب، ساخت 
یک مخزن 2۰۰ مترمکعبی و حفاری و تجهیز یک حلقه چاه با دبی ۷ لیتر 

در ثانیه اجرا شده است.
مدیرعامل آبفای اســتان ادامه داد: همچنین از زمان تحویل مسئولیت 
خدمات آب و فاضالب شــهر سریش آباد به آبفا کردستان تاکنون ۳۶/۷۳ 
کیلومتــر عملیات احداث شــبکه آب و خطوط انتقــال، ۳۳/۴۷ کیلومتر 
عملیات احداث شــبکه فاضالب و خطوط انتقــال آن، واگذاری بیش از 
2۵۰۰ فقره انشــعاب آب و بیش از 2۳۰۰ فقره انشــعاب فاضالب، ساخت 
یک مخزن 2۰۰۰ مترمکعبی و حفاری و تجهیز ۴ حلقه چاه با دبی 2۵ لیتر 

در ثانیه اجرا شده است.
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مدیرجهاد کشــاورزی بانه گفــت: یک باغدار 
بخش آرمرده این شهرســتان امســال از هر هکتار 
باغ خود ۴۵ ُتن انگور ســیاه برداشــت کرد که این 
میزان یک رکورد بوده و تاکنون سابقه نداشته است.

 به گزارش ایرنا، کریم شریفی اظهار کرد: محمد 
عزیزی باغدار نمونه بخش آرمرده این شهرســتان 
توانست امسال در مجموع ۹۰۰ ُتن انگور سیاه از باغ 
2۰ هکتاری اش برداشت و روانه بازار مصرف کند.

وی با بیان اینکه امسال یک هزار و ۸۵۰ هکتار از 
باغات این شهرستان به کشت انگور سیاه به صورت 
دیم اختصاص داشت، افزود: میانگین برداشت انگور 

از هر هکتار باغ ۶ ُتن است.
شــریفی تاکید کرد: مهمتریــن دالیل افزایش 
تولید در باغات انگور محمد عزیزی در بخش آمرده، 
حضور در کالس های آموزشی روش های کاشت، 
مراقبت و هرس جهاد کشــاورزی است که او را به 
ســمت تولید با کیفیت و با صرفه اقتصادی هدایت 

کرد.
وی یادآور شــد: با توجه به شرایط مناسب آب و 
هوایی و خاک مناسب این شهرستان مستعد کشت 
گونه های باغی دیم بویژه انگور سیاه است. شریفی 
با بیان اینکه امســال قیمت انگور در شهرستان بانه 
مناســب بود، اضافه کرد: البته بخشی از انگور سیاه 

توســط شرکت های تولید کننده آبمیوه استان های 
خراسان، آذربایجان غربی و شرقی به قیمت 2۵ هزار 
ریال در قبال هر کیلوگرم خریداری شــد. وی گفت: 
بیش از چهار هزار ُتــن انگور نیز برای مصرف تازه 
خوری با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم 
در بازار فروخته شــد و بخشی از انگور تولیدی نیز به 
فرآورده هایی مانند مویز و دوشــاب تبدیل می شود. 
مدیرجهاد کشاورزی بانه با بیان اینکه امسال بیش 
از ۹ هزار ُتن انگور سیاه از باغات شهرستان برداشت 

شد، افزود: بخشی از باغات شهرستان هنوز به مرحله 
ثمر دهی نرســیده که پیش بینی می شــود در سال 
های آینده با ثمردهی این باغات، تولید انگور ســیاه 

در بانه افزایش چشمگیری داشته باشد. 
وی اظهار داشت: در تالش هستیم کارخانه تولید 
فرآورده های انگور که از نیازهای این شهرســتان 
اســت با همت بخش خصوصی در بانه ایجاد شود 
تا عالوه بر فرآوری محصول در شهرســتان زمینه 

اشتغال برخی افراد را نیز فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در استان:

بانک مهر اقتصاد آموزش اقتصادی را در اولویت قرار دهد

۱20 برنامه فرهنگی هفته کتاب اجرایی می شود

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید بر 
نهادینــه کردن فرهنگ اقتصادی در جامعه گفت: 
بانک مهر اقتصاد و ســایر بانکها باید کارگاههای 
آمــوزش اقتصــادی را بــرای متقاضیــان وام و 

تسهیالت در اولویت کاری قرار دهند.
خبرنگار جام جم کردســتان: آیت اهلل 
شــاهرودی حســینی در جمع کارکنان مدیریت 
شعب بانک مهر اقتصاد در استان کردستان اظهار 
کرد: امروز اقتصاد و معیشــت مــردم با بانکها گره 
خورده اســت و ضروری اســت که بانکها اعتماد 

مردم را به خود افزایش دهند.
وی با اشاره به عملکرد بانکها تصریح کرد: نگاه 
و رویکرد بانکها باید خدمات  محور باشــد نه سود 
محور، زیرا باید ما بیشــتر بــه فکر رواج بانکداری 

اسالمی در کشور باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: با توسعه 
فعالیت  بانکهــا در جامعه، می توان اعتماد مردم به 

بانکها را افزایش داد.
آیت اهلل شاهرودی حسینی ادامه داد: بانکها باید 
ســعی کنند به عنوان یک تسهیل گر به مشتریان 
خــود خدمات ارائه کنند و به فکر رفع مشــکالت 
اقتصادی مردم در کشور و استان کردستان باشند.

وی بــا تاکید بر تحقق بانکداری اســالمی در 

کشور عنوان کرد: بانکداری اسالمی باید در میان 
بانکهای  کشور نهادینه و از ربا پرهیز شود تا بتوانند 

اعتماد مردم را به خود بازگردانند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان کردســتان  به 
مشکالت اســتان اشــاره کرد وگفت: بانکها باید 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنند و اشتغال 
پایدار را در اســتان کردستان در اولویت کاری قرار 

دهند.
آیت اهلل شــاهرودی حســینی افزود: اســتان 
کردســتان دارای ظرفیت های بســیار مناسبی در 
حوزه کشاورزی اســت و با سرمایه گذاری در این 
بخــش برای ایجاد صنایع فــرآورری و تبدیلی در 

استان اشتغال پایدار را ایجاد کرد.
وی به مشکالت اقتصادی کشور هم اشاره کرد 
و گفــت: راهکار مقابله بــا تحریم هایی که بر ضد 
کشورمان وضع شــده است توجه بیش از پیش به 

اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان همچنین 
بــا تاکید بر حمایت از تولیدات و محصوالت داخلی 
عنوان کرد: امــروز مصرف محصوالت و تولیدات 
داخلی افزایش یافته اســت و مردم رغبت به خرید 

اینگونه محصوالت دارند.
شــاهرودی حســینی بــا تاکیــد بــر اطالع 

رســانی عملکرد بانک ها اظهار کــرد: بانکها باید 
دســتاوردهای خود را در رســانه ها انتشار دهند تا 
مردم آگاهی الزم را در این خصوص داشته باشند.

وی اضافه کرد: بانکها نقش اساسی را در اقتصاد 
کشــور ایفا کرده اند و بانک مهر اقتصاد هم با توجه 
به رسالت اصلی خود توانسته سهم قابل توجهی را 

در اشتغال پایدار استان داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در اســتان کردســتان تاکید 
کــرد: بانکها بایــد ایجاد اشــتغال پایــدار را در 
اولویت کاری خود قرار دهند تا بتوانند مشــکالت 

اقتصادی را رفع کنند.
شــاهرودی حســینی تصریح کــرد: فرهنگ 
اقتصادی باید در جامعه نهادینه شود رشد فرهنگ 
اقتصــادی در جامعــه می تواندبه رفــع بیکاری و 
رشــد اقتصادی در کشور و استان تاثیر گذار باشد.

وی توضیــح داد: تحقق و نهادینه شــدن فرهنگ 
اقتصــادی در جامعه مســتلزم برگــزاری و ارائه 
برنامه های آموزشــی اســت و بانکها باید در این 

راستا گام بردارند.
وی تصریح کــرد: بانک مهر اقتصاد با اقدامات 
خوب و شایســته خود در اســتان می تواند جایگاه 
بسیج و ســپاه را حفظ کند زیرا سپاه دارای جایگاه 

ویژه ای در کشور است.

مدیــرکل کتابخانه های عمومی کردســتان از 
برگزاری ۱2۰ عنــوان برنامه فرهنگی همزمان با 

هفته کتاب در استان خبر داد.
فردیــن کمانگر- خبرنــگار جام جم 
کردستان: محمد عبدالملکی اظهار کرد: در حال 
حاضر ۴۴ هزار نفــر از جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفری کردستان در کتابخانه ها عضویت دارند.

بــه گفتــه وی، ۳۵ درصد از جمعیت اســتان 
بایــد در کتابخانه ها عضویت داشــته باشــند، اما 
این میزان در حاضر ۳ درصد اســت و دســتیابی به 
اهداف در این حوزه نیازمند فرهنگ ســازی و ایجاد 

زیرساخت هاست.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی کردســتان 
اضافــه کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفــر باید ۸ مترمربع 
فضای کتابخانه ای در اســتان داشته باشیم که این 
میزان در حال حاضر کمتر از 2 متر به ازای هر ۱۰۰ 

نفر است.
وی ادامه داد: در این اســتان ۷۸ باب کتابخانه 
وجــود دارد کــه ۵۰ باب آن نهــادی و 2۸ باب آن 

کتابخانه  عمومی است.
عبدالملکــی خاطرنشــان کــرد: براســاس 
چشــم انداز ۱۴۰۴ باید به ازای هــر نفر چهار جلد 
کتاب در کتابخانه های اســتان موجود باشد اما در 
حال حاضر به ازای هر نفر نیم جلد کتاب وجود دارد.

به گفته این مقام مســوول، در حال حاضر ۷۵۳ 
هزار نسخه کتاب در کتابخانه های کردستان وجود 

دارد.
وی افــزود: این وضعیت بیانگر این اســت که 
وضعیــت مطلوبی در بحث کتابخانه های اســتان 
نداریم گرچه این بــه معنی کتابخوان نبودن مردم 

استان نیست.
وی مهم ترین مشکل کردستان را کمبود فضای 

کتابخانه ای دانســت و گفــت: از آنجایی که خرید 
کتاب در توان طبقه متوســط جامعه نیســت لذا در 
دســترس بودن کتاب نیاز به توسعه کتابخانه های 

عمومی را افزایش می دهد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی کردســتان در 
ادامه به موضوع کتابخانه مشــارکتی هم گریزی 
زد و گفت:  بخشــی از ساختمان های بدون استفاده 
بســتری برای ایجاد کتابخانــه و بهره مندی مردم 

باشد.
 وی  از برگــزاری ۱2۰ عنــوان برنامه فرهنگی 
همزمــان با هفته کتاب در اســتان خبر داد و گفت: 
برگزاری نشســت کتابخوان، جلسات نقدخوانی، 
آموزش نقاشــی، نقد و رونمایــی کتاب و برگزاری 
سلســله نشســت های نقد کتاب با حضور اساتید 
برجسته اســتان از دیگر برنامه های هفته کتاب و 

کتابخوانی در استان خواهد بود.

سرپرســت معاونــت فــروش و 
خدمات مشــترکان شــرکت توزیع 
نیــروی برق کردســتان گفــت: از 
ابتدای امســال تا آخر مهر گذشــته، 
۸۴۵ دســتگاه کنتور برق هوشــمند 
در اســتان نصب شــد که در مقایسه 
با مدت مشــابه در سال گذشته ۱۵۰ 

درصد بیشتر است.
هیوا خرم اظهار داشــت: سال ۹۶ 
در همین مدت ۵۶۰ دســتگاه کنتور 

برق هوشمند در استان نصب شد.
وی به مصرف یــک هزار و ۱۵۳ 

مگاواتــی برق در هفت مــاه منتهی 
به مهر سال ۹۶ اشــاره کرد و افزود: 
مصرف برق کردســتانی ها در ســال 
جــاری به یک هــزار و ۱۴۷ مگاوات 
کاهــش یافت یعنی نســبت به مدت 
مشابه در ســال قبل ۵2 صدم درصد 
کمتر اســت در حالیکه امسال فروش 

انشعاب ۱۰ درصد بیشتر بود.
خرم از کاهش ۶ درصدی مصرف 
بــرق ادارات در مــدت گذشــته از 
ســال جاری خبــر داد و اضافه کرد: 
بازرســی های مســتمر از ادارات و 

بانک هــا و توصیه هــای مدیریــت 
مصرف توســط نمایندگان شرکت، 
برگــزاری ســمینارهای آموزشــی 
و فرهنگــی مدیریــت مصــرف در 
شــهرهای اســتان )بویژه کارمندان 
و رابطان انــرژی ادارات( در این امر 

تاثیرگذار بوده است.
سرپرســت معاونــت فــروش و 
خدمات مشــترکان شــرکت توزیع 
نیروی برق کردستان در ادامه بر لزوم 
تعویض کنتورهای مکانیکی و نصب 
کنتورهای هوشــمند تاکیــد کرد و 

یادآور شد: تالش می کنیم این امر با 
جدیت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی به تســت ۴2 هزار و تعویض 
و اصــالح یک هزار و ۷۳2 دســتگاه 
کنتور برق در هفت ماه منتهی به مهر 
امســال اشــاره کرد و گفت: از جمله 
اهــداف شــرکت در مدیریت منابع و 
اســتفاده بهینه از اعتبارات در زمینه 
تســت لوازم اندازه گیــری، تعریف 
روش غربالگــری اســت که با هدف 
کاهش هزینه های شرکت انجام می 

گیرد.

نصب ۸45 دستگاه کنتور برق هوشمند 
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دانشگاه علوم پزشکی کردستان وکمبود  نیروی انسانی اجرای طرح هادی ۵۱۶ روستای کردستان 
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان کردســتان گفت: هم اکنون در ۵۱۶ 
روستای اســتان حداقل فاز اول طرح هادی 
اجرا شده که ۷۵ درصد جمعیت مشمول طرح 

در روستاهای استان را شامل می شود.
به گــزارش مهــر؛ رضا قادری بــا بیان 
اینکه اســتان کردســتان هزار و ۶۹۵ روستا 
دارد، اظهارداشــت: برای هزار و ۳۴۸ روستا 
اجرای طرح هادی مصوب شده است که طرح 
هادی در ۱۹۰ روســتای دیگر این اســتان با 
اعتباری بیش از ۳۸۰ میلیــارد ریال بزودی  

اجرا می شود.
وی افزود: طرح های هادی روســتایی در 
پایان افق ۱۰ ساله به دنبال تحوالت جمعیتی 
و تغییر شــرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و کالبدی روستاها هستند.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
کردســتان ادامه داد: طرح های تهیه شــده 
نیازمند بازنگری و به هنگام ســازی هستند 
که بازنگری این طرح در ۱۰۱ روستای استان 

به پایان رسیده و در ۳۱ روستای دیگر با بیش 
از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست.

قادری هــدف از اجــرا و بازنگری طرح 
هــادی روســتایی را ایجاد زمینه توســعه 
و عمــران روســتاها بــا توجه به شــرایط 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی، تأمین 

عادالنه امکانات از طریق ایجاد تســهیالت 
اجتماعــی، تولیــدی و رفاهــی، هدایــت 
وضعیت فیزیکی روســتا و ایجاد تسهیالت 
الزم جهــت بهبود مســکن روســتاییان و 
 خدمات محیــط زیســتی و عمومی عنوان 

کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
اعالم کرد: یکی از مهمترین مشــکالت 
دانشــگاه در زمینه نیروی انسانی در حوزه 

خدمات پرستاری است.
خبرنگار جام جم کردستان:دکتر 
ســیامک واحدی در زمینه خانه مشارکت 
مــردم در ســالمت )CBO( گفت: ارائه 
خدمات ســالمت بدون مشارکت و کمک 
مردم مطلوبیت مورد نظر را کسب نخواهد 
کرد و بهتر است از توان اجتماع در محله ها 
استفاده و کانوهایی با مرکزیت سالمت در 
زمینه های بهداشت حرفه ای، محیط و سایر 

موضوعات تشکیل گردد.

وی در زمینه تجهیز بیمارستانهای تازه 
ســاز و نیز مراکز بهداشتی روستایی و خانه 
های بهداشت گفت: کمیته ای به نام تامین 
تجهیزات پزشــکی دانشگاه وجود دارد که 
بر اساس ســطح بندی ها و اولویت بندی 
های مدون اقدام می نماید و تمام تالشــها 
در جهت ارائه خدمات با کیفیت و رفع نقص 
های موجود اســت.وی در زمینه شــبکه 
بهداشــت و درمان شهرســتان مریوان، با 
بیان اینکه، یکی از مشکالت نظام سالمت 
کشور فرسوده بودن فضاها و ساختمانهای 
محل ارائه خدمات است که برنامه هایی در 
حال اجراســت که انشااهلل ظرف چند سال 

آینده به اتمام می رســد که در آن فضاهای 
فرســوده بازسازی یا بهسازی می گردد که 
در ایــن زمینه در شهرســتان مریوان هم 
این برنامه جاری اســت، افــزود: در زمینه 
تخصیص پزشــکان متخصــص با توجه 
به نظام ســطح بندی و جمعیت شهرستان 
یا اســتان به نســبت جمعیت کشور انجام 
می گیــرد و تمامی اســتانها در این زمینه 
محدودیــت هایی دارند و همچنین تالش 
هایــی در جهت احداث و بهــره برداری از 
یک بیمارستان خصوصی تخصصی و فوق 
تخصصی در این شهرستان وجود دارد که 
دانشگاه با تمام توان همکاری خواهد کرد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کردستان 
تصریح کرد: یکی از مهمترین مشــکالت 
دانشــگاه در زمینه نیروی انسانی در حوزه 
خدمات پرستاری است که از جوانان استان 
تقاضا دارم با تحصیل در این رشته زمینه ارائه 
خدمات مطلوب را به مردم و رفع مشکالت 
حوزه پرستاری فراهم نمایند. دکتر واحدی 
گفت: مســئولین و فرزندان مردم شریف 
استان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 
عشق و نیت پاک آماده ارائه خدمات شایسته 
و با کیفیت هســتند و در این زمینه از لطف 
مردم شریف استان سپاسگزارم که همواره 

یار و یاور دانشگاه و مسئولین آن هستند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: شرکتهای دانش 
بنیان کردستان علی رغم کمبود نقدینگی و ضعف بنیه مالی طی 

۵ سال اخیر ۱۱۰میلیارد ریال تولیدات دانش بنیان داشته اند.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: 
خالد ســعیدی در نشست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با اعضای شرکت های دانش بنیان کردستان اظهار کرد: پارک 
علم فناوری از ســال ۹2 فعالیت خود را آغاز کرد و طی پنج سال 
اخیر عالوه بر تامین ساختمان پارک علم و فناوری اقداماتی در 

خصوص مرکز فناوری و مرکز شــتاب دهندگی صورت گرفته 
است و پروژه پارک نو آوری نیز در دست اقدام است.

وی از فعالیت ۹2 شــرکت نوآور با اشتغالزایی ۸۱۳ نفر خبر 
داد و گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیارد تومان نیز از این شرکت ها 
صورت گرفته است.ســعیدی از درآمدزایی ۱۱ میلیارد تومانی 
شرکت های دانش بنیان کردستان طی پنج سال اخیر خبر داد و 
گفت: هم اکنون دو مرکز رشــد در سنندج و مریوان فعال بوده و 

چند شهرستان دیگر نیز در دست اقدام است.

رئیــس پارک علم و فناوری کردســتان همچنین از ایجاد 
دفتر نوآوری در شــمال عراق در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
این مهــم را با هماهنگی و حمایت معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری پیگیری می کنیم.وی افزود: در حال حاضر 
نبود ســرمایه گذار بخش خصوصی موجب شده که زیست بوم 
فناوری در کردســتان چرخه منطقــی را طی نکند و همین امر 
موجب ضعیف شــدن شرکت های دانش بنیان کردستان شده 

است.

رئیــس پلیس پیشــگیری ناجــا گفت: در 
سال جاری پنج هزار پلیس به لباس دوربین دار 
مجهز می شــوند که تاکنون یک هزار مورد آن 

تامین شده است.
به گزارش فارس، ســردار محمد شرفی در 
حاشیه سفر به کردستان در مصاحبه با خبرنگاران 
ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول و میالد نبی 
اکرم)ص( اظهار کرد: همایش ساالنه مدیران 
و فرماندهان انتظامی در کردســتان با دو هدف 
ارزیابی عملکرد استان در طول مدت یک سال 
گذشته و همچنین اتخاذ و ابالغ تدابیر، فرامین، 
سیاست ها و خط مشــی های جدید انتظامی از 

طریق سلسله مراتب فرماندهی، برگزار خواهد 
شد.

وی بیــان کرد: پــس از ارزیابی هایی که بر 
اساس آمارها و عملکردها صورت گرفت، چند 

اولویت برای نیروی انتظامی استان ابالغ شد.
رئیس پلیس پیشــگیری ناجــا اولین  اقدام 
را ارتقــاء تــوان عملیاتی و دفاعــی رده های 
نیــروی انتظامی اعالم کرد و افزود: اساســا با 
بهینه ســازی توان تحرک واحدهای انتظامی 
اعم از کالنتری، واحدهای ایســت بازرســی و 
کیفی بخشی به منابع انسانی از طریق آموزش 
مهارت هــای جامع حرفه ای و بــه کارگیری 

تجهیزات و تکنولــوژی جدید و مدرن صورت 
می گیرد.

وی تصریــح کرد: خوشــبختانه اســتان 
کردستان طی یک ســال گذشته از نظر کیفی 
و توان دفاعی،  قدرت عملیاتی پیدا کرده اســت 
و به همین خاطر در طول مدت یادشــده مورد 

امنیتی در این استان نداشته ایم.
وی بــا اعالم اینکه براســاس انبــار داده 
اطالعات سامانه ۱۹۷ قریب ۸۷ درصد مردم که 
وارد کالنتری ها شده اند از رفتار پرسنل رضایت 
کامل داشتند، افزود: ۸۴ درصد مردم از عملکرد 

کارکنان انتظامی اظهار رضایت کردند.

تولید ۱۱0 میلیارد ریالی شرکت های دانش بنیان در کردستان

 5 هزار پلیس به لباس  دوربین دار 
مجهز می شوند

رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری 
سنندج عنوان کرد: سردیس هنرمند نامی عثمان هوارمی که 
نیاز به برخی تعمیرات داشت پس از ترمیم و بازسازی مجداً در 

میدان هورامان واقع در محله غفور سنندج نصب شد.
شرمین شــریفی گفت: سال گذشته شهرداری در راستای 
تجلیل از مفاخر فرهنگی و هنری اقدام به برگزاری بزرگداشت 

هنرمند نامی عثمان هورامی نمود. 
وی بیان کرد: در مراسم بزرگداشت هنرمند عثمان هورامی 
از ســردیس این هنرمند که توســط استاد هادی ضیاء الدینی 
ساخته شــده بود رونمایی شد. وی گفت: پس از پایان مراسم 

ســردیس این هنرمند در میدان هورامان واقع در محله غفور 
نصب شد. شریفی عنوان کرد: پس از نصب پایه این سردیس 
دچار شکســتگی شــد و همچنین بخش هــای دیگر از این 
ســردیس نیاز به تعمیرات داشت که بهار امسال این سردیس 
از این میدان  هورامان برداشــته شد. وی عنوان کرد: عالوه بر 
تعمیرات الزم تنه این سردیس هم اصالح شد و کمی نسبت به 
سردیس قبلی حجیم تر شده است. رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شهرداری سنندج اعالم کرد: سردیس 
هنرمند نامی عثمان هورامی پس از ترمیم و بازسازی مجداً در 

میدان هورامان نصب شد.

سردیس »عثمان هورامی« در میدان هورامان نصب شد


