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کردستان

بیش از 2 میلیارد مترمکعب  از سدهای 
کردستان پر است

 پاکسازی 156 هکتار اراضی آلوده 
به مین کردستان

حوزه گردشگری میان کردستان 
ایران و اقلیم  کردستان عراق 

تقویت می شود

آبرسانی بلندمدت به 2۷ شهر 
استان در افق سال 1425

رونق تولید، مشکالت اقتصادی 
جامعه را حل می کند

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: رونق تولید مشکالت اقتصادی جامعه را حل می کند و قدرت خرید 
مردم را باال می برد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان کردستان، آیت اهلل ســید محمد حسینی 
شاهرودی در نود و هفتمین جلسه شــورای فرهنگ عمومی استان با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفته 
سربازان گمنام امام زمان )عج( اظهار کرد: ما در حال حاضر در جنگ با دشمن هستیم و دشمن از هیچ تالشی 

برای شکست ما کوتاهی نمی کند.
وی با بیان اینکه دشــمن در حوزه های مختلف در مقابل ما صف آرایی می کند، افزود: این در حالی است که 

خودشان اعالم می کنند توانایی مقابله با ما را ندارند و در این جنگ پیروز...

تئاتر کردستان به حمایت 
مالی نیاز دارد
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یکشنبه 8 اردیبهشت 1398   شماره 5369

نام گذاری روز »ســنه« 
فرصتــی مناســب برای 

معرفی مفاخر ُکرد 
شهردار سنندج با بیان اینکه نامگذاری روزی در 
تقویم محلی بنام »روز ســنه« یکی از اقدامات 
مهم فرهنگی و اجتماعی اســت، گفت: این روز 
فرصت مناســبی بــرای احیای آداب و رســوم 
گذشتگان و معرفی مشاهیر و مفاخر ُکرد به نسل 

جدید است.
حشمت اهلل صیدی اظهار کرد: یکی از اقدامات 
ارزنده شهرداری و شورای شهر در این دوره که 
با پیگیری فراوان محقق شد، نامگذاری روزی در 
تقویم محلی با عنوان »روز سنه« پس از تصویب 

شورای فرهنگ عمومی استان است.
وی افزود: بسیاری از آداب و رسوم گذشتگان ما 
به دالیل مختلف کم کم در حال فراموشی است 
که در چنین مناسبت هایی می توان با برگزاری 
مراسم مختلف نسبت به احیا و انتقال آن به نسل 

های امروز و آینده اقدام کرد.
شهردار ســنندج اضافه کرد: آشــنا کردن نسل 
امروز با آثــار هنرمندان، مفاخر و مشــاهیر ُکرد 
و بررســی آثار شهرســازی و معماری سنندج 
می تواند یکی دیگر از دســتاوردهای نامگذاری 
روز سنه باشد.وی یادآور شد: در استان کردستان 
هنر و هنرمندان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و 
غنای فرهنگی و هنری و آداب و رسوم بسیار زیبا 
همواره از جمله مواردی است که مورد استقبال 
بسیاری از مســافران و گردشــگران داخلی و 

خارجی قرار می گیرد.
صیدی گفت: سنندج هم به عنوان مرکز استان 
کردستان همواره خاســتگاه هنرمندان، مفاخر 
و مشاهیر برجسته ای اســت که نام و آوازه آنها 
نه تنها در کشور بلکه در خارج از مرزهای ایران 
اسالمی درخشــیده اســت.وی اظهار داشت: 
ســنندج عالوه بر مفاخر و مشــاهیر برجسته از 
لحاظ  موقعیت  جغرافیایی  و بخاطر فعالیت های  
شهرســازی  عصر صفوی و قاجار بناهایی نظیر 
حمام، بازار و مســاجد از بافت ســنتی بسیار با 
ارزشــی برخوردار است.شهردار ســنندج افزود: 
آنچه ســنندج را در میان شــهرهای ُکردنشین 
به شــهر فرهنگی تبدیــل کرده جایــگاه ویژه 
هنرمنــدان و فعالیت تعــداد زیــادی از آنان در 
رشــته های فرهنگی و هنری نظیر موســیقی، 
تئاتر، صنایع دســتی و تصوف و عرفان در تکایا 
و خانقاه هاست.در راستای هویت بخشی شهری 
و رونق فعالیت  های فرهنگی و هنری و با همت 
شهرداری و شورای اسالمی 6 اردیبهشت با نام 

روز سنه در تقویم محلی ثبت شد.

واریز بیش از 173 میلیارد 
ریال به حساب مرزنشینان 

کردستان 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان گفت: سال گذشته از محل سود حاصل 
از فروش سوخت به منطقه اقلیم کردستان عراق 
173 میلیارد و 437 میلیون ریال به حســاب 28 
هزار خانوار ســاکن در نواحی مرزی این اســتان 

واریز شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه کردســتان، فریدون 
یاسمی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان 
اظهار داشت: ســال گذشــته در قالب کمک به 
معیشت مرزنشــینان، 22 میلیون لیتر نفتگاز به 

اقلیم کردستان عراق صادر شد.
وی رونق بخشــیدن بــه چرخــه فعالیت های 
صنعتی، کشــاورزی، تولیدی و حمل و نقل را از 
اهداف این شرکت دانست و افزود: سال 97 بیش 
از 117 میلیون لیتر ســوخت بین بهــره برداران 

بخش کشاورزی استان نیز توزیع شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان یادآور شد: با تعامل و ارتباط مطلوب با 
سایر ادارات اســتان در خصوص خدمات مرتبط 
با تامین، نگهداشــت و توزیع فرآورده های نفتی، 

توانستیم خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهیم. 
یاسمی از تامین و ارسال بیش از 140 میلیون لیتر 
نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج نیز خبر 
داد و گفت: تامین پایدار سوخت این نیروگاه بویژه 
در زمستان از جمله خدمات این شرکت است.وی 
بر ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و تحقق 
حقوق شهروندی به عنوان اولویت های شرکت 
تاکید کرد و گفــت: اجرای طــرح الکترونیکی 
توزیع نفت سفید، ایجاد زیرســاخت های توزیع 
الکترونیکی نفتگاز بخش کشــاورزی، استفاده از 
سیستم های نرم افزاری در کنترل عرضه سوخت 
در مرزهای خروجی اســتان از جمله اقدامات در 

سال 97 بود.
در استان کردســتان، 70 جایگاه عرضه فرآورده 
های نفتی و 52 باب جایــگاه CNG در بخش 
عرضه سوخت مورد نیاز به مردم خدمات رسانی 

می کنند.

رنج مردم از گرانی
کمانگر/  فردین 

روزنامه نگار
گرانــی و افزایــش 
قیمت ها در بــازار از 
یک ســو و از سوی 
دیگر نبــود نظارت 
و چند نرخــی بودن 
کاالها و اجناس در بازار، ســبب نگرانی مردم 
برای خریدهای شان شده است. نرخ هایی که با 

روح و روان مردم بازی می کند.
با وجودی کــه خبرهایی از رونــق اقتصادی 
در کشو ر اعالم شــده بود اما تغییر چندانی در 
وضعیت بازار )شور و شــوق( ایجاد نشده است 
و کســبه و بازاریان از وضع موجــود نگرانند و 
عنوان می کنند که قیمت ها باالست و در مقابل 

هم مردم قدرت خرید ندارند.
افزایش قیمت ها، کاهش سطح درآمد خانوارها 
و عدم ثبات قیمت ها، ســبب شــده که وضع 
بازار شرایط نامناسبی را ســپری کند و فعاالن 
اقتصادی از این نابسامانی ابراز نارضایتی کنند 
و در برخی موارد نیز شاهد آن هستیم که تولید 
کنندگان از ادامه فعالیت بازمانده اند و واحدهای 
تولید به حالت تعطیــل و نیمه تعطیل به حیات 
خود ادامــه می دهند.افزایــش قیمت ها از چند 
درصدی تا صد درصدی  موجی از گرانی ارزاق 
و کاالها و اجناس را در کشــور نشان می دهد 
و دولت با تمــام تالش هایی کــه انجام داده 
نتوانســته  آرامش و اطمینــان الزم را به مردم 
بدهد که روزهــای خوش در انتظار آنهاســت 
و مردم باز هم باید با ســختی ها دست و پنجه 
نرم کنند.باید بدون تعارف عنــوان کنیم حال 
و روز اقتصاد از بد هم گذشــته اســت و چرخ 
اقتصاد با شــرایط موجود نمی چرخــد و نیاز به 
ترمیم کابینه اقتصادی دارد تا اقتصاد نفس های 
تازه ای بکشد.تحریم هایی که از سوی برخی از 
کشــورهای به ظاهر ابر قدرت علیه کشورمان 
اعمال شــده، یکی از عواملی اســت که سبب 
کمبود در برخی حوزه ها شــده است اما آنچه 
که بیشــتر نمود دارد و خودنمایی می کند عدم 
مدیریت و نبود نظارت بر بازار و اقتصاد کشــور 
است.بســیاری از واحدهای تولیــدی که مواد 
اولیه خــود را از واردات تامین می کنند به دلیل 
تحریم با مشــکالت جدی مواجه هستند اما در 
بسیاری از موارد شاهد سوء اســتفاده و احتکار 
بسیاری از محصوالت و تولید در بازار از سوی 
مفاسد اقتصادی هستیم. به طور مثال می توان 
یک کاالیی را با چند قیمت متفــاوت در بازار 
خریداری کرد ودر برخی فروشگاهها هم شاهد 
آن هســتیم که قیمت فروش محصوالت زیر 
قیمت درج شده بر روی محصول است حتی به 
صورت عمده فروشی هم نمی تواند از کارخانه 
به این قیمت ها خریداری کند و این پرســش 
مطرح می شــود که مســئول چند نرخی بودن 
قیمت ها چه کسی اســت و چرا اقدامی جدی 
برای ثبات قیمت ها و برداشتن این چند نرخی 

بودن محصوالت و کاالها انجام نمی شود؟
به هر حال امروز ضروری اســت که دولت به 
اقتصاد توجه ویژه ای داشــته باشد تا فشارهای 
وارده بر مردم کاهش پیــدا کند و صدای مردم 
را بشــنوند ودر سال 98 بخشــی از مشکالت 

اقتصادی بر داشته شود.

 ثبــت 7325 واقعه وفات 
در کردستان 

مدیر کل ثبت احوال کردســتان از ثبت هفت 
هزار و 325 واقعه وفات طی ســال گذشته در 
این استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به 

سال 96، نیم درصد افزایش داشته است.
خبرنگار جام جم کردســتان: حســن 
صومی اظهار کرد: بیشــترین فوت ثبت شــده 
مربوط به شهرســتان بیجار بــا 5/9در هزار و 
کمترین هم مربوط به شهرســتان بانه با 3/1 
در هزار است. وی اضافه کرد: از مجموع واقعه 
های فوت ثبت شــده در این استان، هفت هزار 
و 47 مورد به عبارتی 99/5 درصد آن در مهلت 
قانونــی 10 روزه ثبت شــده اند. مدیر کل ثبت 
احوال کردســتان افزود: آمار فوت مردان سال 
گذشــته در اســتان چهار هزار و 184 واقعه و 
فوت زنان هم سه هزار و 141 واقعه بود. صومی 
یادآور شد: نســبت جنســیتی حاصل از فوت 
133/2 درصد به عبارتــی در مقابل هر یکصد 
واقعه فوت ثبت شــده زنــان، 132 واقعه فوت 
مردان را داشــته ایم. وی تاکید کرد: میانگین 
ســن واقعه فوت ثبت شده طی ســال گذشته 
در این استان در مردان 64/40 سال و در زنان 
66/37 سال بوده اســت. مدیر کل ثبت احوال 
کردستان گفت: بیشترین علت فوت در استان 
بیمــاری های قلبــی و عروقی، ســرطان ها، 
حوادث غیرعمدمی همچون تصادفات و غیره 

بوده است.

در پنجمیــن روز از هفته ســالمت با عنوان »ســالمت در حوادث و بحــران ها«، 
دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت داوطلبانه و رایگان به کودکان 

یکی از مراکز تحت پوشش بهزیستی در سنندج خدمات دندانپزشکی ارائه دادند.

خبرنگار جام جم کردســتان: جمعی از دندانپزشکان دانشــگاه، با استقرار دو 
کلینیک سیار دندانپزشکی به 30 نفر از کودکان یکی از مراکز تحت پوشش بهزیستی 

در سنندج خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه دادند.

الزم به ذکر است که هر سال یکم لغایت هفتم اردیبهشــت در کشور با عنوان هفته 
سالمت گرامی داشته می شود که شعار امسال »مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به 

سوی پوشش همگانی سالمت« است.

خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان بهزیستی ارائه شد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان کردستان 
گفــت: مجموع حجم مخزن ســدهای اســتان 2 
میلیــارد و 548 میلیون مترمکعب بــوده که از این 
مقدار، هم اکنون 2 میلیارد 140 میلیون مترمکعب 

آن پر است.
خبرنگار جام جم کردســتان: کامران خرم 
با اشاره به میزان ذخایر آبی اســتان اظهار کرد: در 
استان کردستان 14 ســد آبگیری شده که مجموع 

حجم مخزن این ســدها 2 میلیــارد و 548 میلیون 
مترمکعب بوده و از این مقدار، هم اکنون 2 میلیارد و 

140 میلیون مترمکعب پر است. 
وی تصریــح کرد: ایــن مقدار آب ذخیره شــده در 
سدهای اســتان نسبت به سال گذشــته 18 درصد 

بیشتر است. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان کردستان 
افزود: بــا توجه به میزان بارش ســال آبی 8-97 و 
مقایسه با دراز مدت؛ سال جاری، سال تر و فرانرمال 

محسوب می شود.
خرم در ادامه بیان کرد: براســاس میــزان بارندگی 
یــک ســال نمی تــوان قضــاوت کرد کــه دوره 
خشکســالی تمام شده و دوره ترســالی شروع شده 

است.
وی با اشاره به اینکه در تابســتان دچار کمبود آب 
شــرب در بخش کشــاورزی نخواهیم شد، عنوان 
کرد: براساس برنامه ریزی به عمل آمده در هر سال 
آبی، نیازها با ورودی تنظیم شــده و خوشبختانه به 
دلیل ورودی مناسب، سال جاری در تامین نیازهای 

شرب و کشاورزی امکانپذیر است .
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان، با 
اشاره به اینکه هیچ کدام از سدهای استان تخریب 
نشده اند، خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی الزم جهت 
بهره برداری و نگهداری از این سدها به عمل آمده و 
سیالب های اخیر برای هیچکدام از سدهای استان 

مشکلی به وجود نیاورده است .

 بیش از 2 میلیارد مترمکعب 
از سدهای کردستان پر است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

یادداشت

آبرسانی بلندمدت به ۲۷ شهر استان در افق سال ۱۴۲۵

بروکراسی سنگین اداری در کردستان مانع سرمایه گذاری می شود

مدیرعامل شــرکت آبفای کردســتان از آبرسانی 
بلندمدت به 27 شهر استان کردستان در افق سال 

1425 خبر داد.
محمدحســین محمــدی بــا ارائه گزارشــی از 
طرح های آبرســانی بلندمدت به شهرهای استان 
در افق سال 1425 اظهار کرد: یکی از این طرح ها 
آبرسانی به شهر سنندج است که از محل سدهای 

قشالق و آزاد آب موردنیاز آن تأمین می شود.
وی افزود: آبرســانی به شــهر شویشــه از محل 
ســد آزاد، آبرسانی به شــهرهای دیواندره و زرینه 
از محل ســد ســیازاخ، آبرسانی به ســقز از محل 
ســدهای چراغ ویس و شــهید کاظمــی از دیگر 

طرح های آبرسانی این شرکت است.
وی خاطرنشــان کرد: آبرســانی به شهر صاحب 
از محل ســد شــهید کاظمی از دیگر پروژه های 
آبرســانی بلندمدت در دســت اجرا در شــهرهای 

استان کردستان به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت آبفای کردســتان تصریح کرد: 

آبرســانی به شــهرهای بانه، آرمرده، کانی سور و 
بوئین از محل ســدهای بانه و عباس آباد، آبرسانی 

به شــهرهای بیجار، پیرتاج، توپ آغاج و بابارشانی 
از محل سد سیازاخ و آبرســانی به شهر حسن آباد 
یاســوکند از محل ســد شــیخ بشــارت از دیگر 

طرح هاست.
محمدی خاطرنشان کرد: آبرســانی به شهرهای 
قــروه، ســریش آباد، دزج، دلبــران، دهگالن و 
بلبان آباد از محل ســد قوچم، آبرسانی به کامیاران 
از محل سد گاوشــان از دیگر طرح های آبرسانی 
شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان به 

شمار می روند.
وی در پایان بیان کرد: آبرســانی بــه موچش از 
محل سد رمشت، آبرسانی به مریوان و کانی دینار 
از محل سد گاران و آبرسانی به شهرهای سروآباد 
و اورامان تخت از محل ســد آزاد دیگر طرح های 
آبرسانی بلندمدت به شــهرهای استان کردستان 

است.

اقتصاددان مطرح کشــور گفــت: چهارچوب ضوابط 
اجرایی موجود در کشور در حوزه سرمایه گذاری بسیار 
امیدبخش نیســت چراکه یک بروکراســی سنگین 
اداری در زمینه ســرمایه گذاری در اســتان و داخل 
کشور وجود دارد که مانع افزایش ظرفیت های تولید 

می شود.
بایزید مردوخی از اقتصاددانان برجسته ُکرد کشور در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: سال 
98 به عنوان سال »رونق تولید« نامگذاری شده است 
به نظر من شــعار مناسبی اســت اگر بتوانیم در همه 

حوزه ها رشد و رونق تولید داشته باشیم.
وی افزود: بــا رونق تولید، عرضــه کاال و خدمات در 
سطح کالن افزایش پیدا می کند که این افزایش باعث 
می شود کاالهای بیشتر و باکیفیت تری تولید  شود و 

همین مسأله منجر به کاهش قیمت ها می شود.
* رونق تولید بدون رونق ســرمایه گذاری 

محقق نمی شود
این اقتصاددان برجســته کشــور ادامه داد: یکی از 
مسائل اساسی که در شــعار رونق تولید نهفته است 
افزایش ســرمایه گذاری برای افزایش تولید اســت 
یعنی تا افزایش ســرمایه گذاری در کشور اتفاق نیفتد 

نمی توانیم در تحقق شعار سال موفق شویم.
وی تصریح کرد: البته یک مشکل اساسی این است 
که متاســفانه خیلی از نیازهای تولیــد را در خارج از 
کشور تامین می کنیم که همین باعث افزایش قیمت 
تمام شده کاالی داخلی می شود پس اگر می خواهیم 

رونق تولید شــکل بگیرد باید آن دسته از کاالهایی را 
که از خارج کشور تامین می کنیم در داخل تولید کنیم 
و این مستلزم ســرمایه گذاری و رونق سرمایه گذاری 

است.
* موانع سرمایه گذاری در کردستان

مردوخی به مشــکالتی که بر ســر راه تحقق شعار 
ســال وجود دارد اشــاره کــرد و گفت: متاســفانه 
چهارچــوب ضوابط اجرایــی موجود در کشــور در 
حوزه ســرمایه گذاری امیدبخش نیست چراکه یک 
بروکراسی سنگین اداری در زمینه سرمایه گذاری در 
استان و داخل کشــور وجود دارد که این بروکراسی 

اداری مانع افزایش ظرفیت های تولید می شود.
* لزوم اصالح نظــام اجرایــی در حوزه 

سرمایه گذاری
وی با تاکید بر اینکه باید در چهارچوب شــعار سال، 
نظام اجرایی در حوزه ســرمایه گذاری اصالح شــود، 
گفت: البته این شعار ســال امیدواری هایی به فعاالن 
اقتصادی داده است که در جهت تحقق آن اصالحات 

الزم در قوانین اعمال شود.
این اقتصاددان در بخش دیگری از ســخنان خود به 
وضعیت اقتصادی استان کردستان اشاره کرد و گفت: 
با تمام تالش هایی که مقامات استان انجام می دهند 
متاسفانه وضعیت اقتصادی استان در شرایطی نیست 
که بتواند حداقل اشتغال را برای نیروی جوان استان 

تامین کند.
وی گفت: در واقع ســرمایه گذاری هایی که در استان 

انجام می گیرد توسط بخش غیر دولتی و در حوزه هایی 
است که اشتغال یا ارزش افزوده ای برای استان ایجاد 

نمی کند.
وی یادآور شــد: ناهماهنگی بین نیازهای اســتان و 
نقدینگی استان این ســوال را پیش می آورد که چرا 
مکانیزمی نداریم که ســرمایه ها به بخش تولید برود 
و در آنجا ظرفیت اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند در 

واقع این مکانیزم در استان غایب است.
* زمین، مشکل اصلی ســرمایه گذاران در 

کردستان
مردوخی با بیان اینکه یکی از موانع و مشــکالتی که 
پیش روی ســرمایه گذاران اســتان وجود دارد مسأله 

زمین است گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، 
دامداری، صنعت، واحدهای تولیدی و ... به زمین نیاز 
دارد بنابرایــن اعطای زمین با قیمــت پایین  باید در 

دستور کار مسئولین قرار بگیرد.
* تقویت روابط مدیران با دانشگاهیان 

وی به کم کاری در بهره گیــری از نخبگان در حوزه 
اقتصادی و تولیدی اســتان انتقاد کرد و گفت: از یک 
طرف اســتان این همــه دانشــگاه و فارغ التحصیل 
دانشگاهی دارد و از طرف دیگر مدیران قابلی دارد ولی 
مشکل اینجاســت نخی که باید اینها را به هم وصل 
کند و کمک کند به افزایش تولید خیلی قوی نیست 

پس الزم است در این زمینه هم کار شود.

تئاتر کردستان به حمایت مالی نیاز دارد
دبیر اجرایی جشــنواره ســی امین جشــنواره تئاتر 
کردستان گفت: اگر می خواهیم که تئاتر کردستان 
به جایگاه رفیع گذشــته خود بازگرد حتما باید از آن 

حمایت مالی صورت گیرد.
شــهرام میرزایی اظهار کــرد: متاســفانه جدایی 
ناخواســته ای بین انجمن هنرهای نمایشی و طیف 
گســترده ای از هنرمندان شــکل گرفته است که با 
حضور هیات امنای جدید انجمن هنرهای نمایشی 

کردستان درصددیم این جدایی را از بین ببریم.
وی افــزود: در هر جشــنواره ای دو مقوله کیفیت و 
کمیت مهم است که برای ما در مرحله اول کیفیت 

و سپس کمیت در اولویت قرار دارد.
دبیر اجرایی جشــنواره ســی امین جشــنواره تئاتر 
کردستان عنوان کرد: بدون حمایت انجمن هنرهای 

نمایشــی ایران، فعالیت اهالی تئاتر میسر نیست که 
ما درخواســت داریم نگاه ویژه ای به جشنواره تئاتر 

استانی کردستان داشته باشند.
وی ادامه داد: متاســفانه در ســالیان اخیر جشنواره 
تئاتر کردســتان به دلیل محدودیت های مالی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی و انجمن هنرهای 
نمایشی به گونه ای برگزار شــده که در شان اهالی 

تئاتر استان نبوده است.
میرزایی با عنوان اینکه فضای فیزیکی خوبی برای 
فعالیت اهالی تئاتر در کردســتان وجود ندارد و فقط 
یک پالتوی 60 نفری را در شهر سنندج داریم، بیان 
کرد: قرار اســت دو الی ســه مکان دیگر مربوط به 
ادارات اســتان به اجرای گروه های تئاتر اختصاص 

یابد.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم که تئاتر کردســتان 
به جایگاه رفیع گذشــته خود بازگرد حتما باید از آن 

حمایت مالی صورت گیرد.
دبیر اجرایی جشــنواره ســی امین جشــنواره تئاتر 
کردســتان در ادامه خاطرنشــان کرد: دوره سی ام 
جشــنواره تئاتر کردســتان در چهــار روز)دهم تا 
ســیزدهم آبان( برگزار می شــود و بخش نمایش 
رادیویی، انتخــاب بهترین عکس جشــنواره تئاتر 
اســتانی، برگزاری همایش آســیب شناسی تئاتر 
کردستان و دعوت از 10 نفر از کارگردانان برجسته 
اســتان برای حضــور در ایــام جشــنواره از جمله 
بخش  هایی است که به این جشــنواره افزوده شده 
است.وی در پایان گفت: جایگاه نقد در مطبوعات و 
خبرگزاری های استان در حوزه نمایش و تئاتر بسیار 

کمرنگ است که ما از خبرنگاران می خواهیم در این 
حوزه بیشتر فعالیت داشته باشند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشــی کردستان نیز در 
ادامه اظهار کرد: چند ســالی بود که تئاتر کردستان 
رونق الزم را نداشــت اما با برنامه ریزی های هیات 
رئیســه جدید انجمن هنرهای نمایشی درصددیم 

این رونق را مجددا به حوزه تئاتر بازگردانیم.
فاتح بادپــروا افزود: جشــنواره تئاتر کردســتان، 
زیرساخت و پایه اصلی تئاتر کردستان است و حتما 

باید به آن بهای الزم داده شود.
وی عنوان کرد: 22 گروه ثبت شده تئاتر در رده های 
الف، ب و ج در استان مشــغول فعالیت بوده که در 
مجموع 80 الی 90 درصد گروه های فعال اســتان 

زیرمجموعه گروه های ثبت شده هستند.

به مناسبت هفته سالمت؛ 
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سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کردســتان گفت: از دهه دوم فروردین 
تاکنون، 300 میلیــون ریال اقالم و تجهیزات دارویی از این اســتان به مناطق 

سیل زده کوهدشت و پلدختر در استان لرستان ارسال شده است.
به گزارش ایرنا قاســم کاوه اظهار کرد: گروه جهادی ســازمان بســیج جامعه 

پزشکی اســتان تاکنون در قالب پنج تیم اضطراری شــهید رهنمون به مناطق 
سیل زده استان لرستان اعزام شــده اند.وی با اشــاره به اینکه نخستین گروه 
جهادی پزشــکی 20 فروردین در قالب ســه تیم اضطــراری و 200 میلیون 
ریال اقالم دارویی به کوهدشت اعزام شــد، افزود: دومین گروه جهادی نیز 4 

اردیبهشت در قالب 2 تیم اضطراری و 100 میلیون ریال انواع اقالم دارویی به 
شهرستان پلدختر اعزام شدند.سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کردستان 
اضافه کرد: این اکیپ ها متشــکل از 30 نفر از پزشــکان متخصص، عمومی، 

پرستار، ماما، روانشناس و تیم های مشاوره اجتماعی بودند.

3ارسال 300  میلیون ریال اقالم دارویی از کردستان به مناطق سیل زده  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

پاکســازی 156 هکتــار 
اراضی آلــوده بــه مین 

کردستان 
مدیــر کل امنیتــی 
انتظامی اســتانداری 
گفــت:  کردســتان 
نیروهای مین روب با 
جستجو در 156 هکتار 
از مناطق آلــوده این 
استان موفق به کشف 
و خنثی ســازی حدود چهار هزار قبضه مین به 

جای مانده از دوران جنگ تحمیلی شدند.
به گزارش ایرنا محمد رضایی عنوان کرد: این 
تعداد مین سال گذشته در پایگاه های عملیاتی، 
مناطق آلوده مین گذاری شده در نقاط مرزی و 
ماموریت های موردی کشف و پاکسازی شده 

است.
وی افزود: نیروهای مین روب طی این مدت در 
مناطق آلوده مرزی و برخی اراضی کشــاورزی 
و طبیعــی، 156 هکتار را به صورت دســتی و 

مکانیزه مین روبی کردند.
رضایی با اشــاره به اینکه 60 پایگاه نیز در این 
مدت بازنگری شده است، اضافه کرد: در سال 
گذشــته 128 مورد عملیات موردی نیز در این 

راستا انجام شد.
مدیرکل امنیتی اســتانداری کردســتان گفت: 
پس از پایــان جنگ تحمیلی تــا کنون در این 
اســتان بیش از یک میلیون و 890 هزار قبضه 
مین توســط نیروهای مین روبــی از زیر خاک 

کشف و خنثی شده است.
وی یادآور شــد: این تعداد مین در شهرســتان 
های مرزی مریــوان، بانه، ســروآباد، ســقز 
همچنین سنندج و کامیاران کشف شد که زمان 

جنگ تحمیلی در زمین کاشته شده بودند.
رضایی در خصــوص حوادث ناشــی از انفجار 
مین و مهمات جنگی سال گذشته در کردستان 
افزود: 16 نفر مجروحیت انسانی، زخمی و تلف 
شدن سه راس احشــام و خسارت به 2 دستگاه 
تجهیــزات و ماشــین از جمله این خســارت 

هاست.
تعداد شــهدای عملیات مین روبــی نیروهای 
عمل کننده، نظامی و انتظامی در کردستان 91 
نفر و تعداد جانبازان هم 110 نفر اســت ضمن 
اینکه بیش از 170 نفر از مردم شهرستان های 
آلوده به مین استان از سال 1367 تا پایان سال 
96 نیز جان خود را به خاطر برخورد با مین های 
به جای مانده از دوران دفاع مقدس از دســت 

داده اند.
در هشت سال جنگ تحمیلی 26 هزار شهید در 
مرزهای استان کردستان تقدیم نظام جمهوری 
اسالمی شــده که بیش از پنج هزار نفر از آنان 

کردستانی هستند.
520 حادثه شامل گلوله باران و بمباران مناطق 
غیر نظامی، شهرها، حمله شیمیایی به مردم بی 
دفاع و عملیات جنگی در دوران دفاع مقدس در 

استان کردستان ثبت شد.
ایران با عراق همســایه غربی خود یک هزار و 
458 کیلومتر مرز دارد کــه حدود 227 کیلومتر 
این مرز در استان کردســتان واقع شده و بانه، 
سقز، مریوان و سروآباد شهرستان های مرزی 

کردستان هستند.

ضرورت توجه به اشتغال 
بهبودیافتگان در کردستان

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر 
اســتان کردســتان؛ توجه جدی به اشــتغال 
بهبودیافتــگان را از راهبردهای اصلی شــورا 
خواند و گفت: داشتن شغل و مهارت های شغلی 
نقش مؤثری در ماندگاری درمان بهبودیافتگان 

از اعتیاد دارد.
خبرنگار جام جم کردســتان: رحمان 
حریری گفــت: بایــد توجه جدی نســبت به 
مشکالت بهبودیافتگان در جامعه داشته باشیم 

و از آنان حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه بازگشــت به اعتیــاد در افراد 
بهبودیافته تأثیرات منفی بسیاری بر فرد، جامعه 
و خانــواده دارد افزود: فردی کــه بعد از ترک 
دوباره به  ســوی مواد برمی گردد احساس گناه، 
ناامیــدی، خجالت و عصبانیــت گریبان گیر او 

می شود.
دبیر شــورا گفت: عوامل مختلفی از بازگشت 
افراد بهبودیافته به اعتیــاد جلوگیری می کنند. 
نبــود شــغل یکــی از مهم ترین مشــکالت 
بهبودیافتگان از بیماری اعتیاد است؛ لذا عامل 
مهمی در بازگشــت بیماری اعتیاد به شــمار 
می آید. اگر بتــوان برای  معتــادان رهایافته از 
اعتیاد باتوجه به مهارت های شغلی آن ها،   شغل 
ایجاد کرد نه  تنها از عود مجدد آنان  پیشگیری 
می شــود بلکه زمینه بازگشــت آنان  به کانون 

خانواده و جامعه  نیز فراهم می شود. 

جمــع آوری خاطــرات 
فرماندهان و پیشــمرگان 

کرد مسلمان 
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی اســتان 
کردســتان از جمع آوری خاطرات فرماندهان 
شاخص، پیشــمرگان مسلمان اســتان و سایر 

نیروهای تأثیرگذار در کردستان خبر داد.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم 
کردستان: امین مرادی در کارگاه "رویکردی 
در تحلیل و نقد تاریخ شفاهی انقالب اسالمی" 
که در سالن اندیشه سینما بهمن سنندج برگزار 
شــد، با یادآوری نامگذاری استان کردستان از 
سوی رهبر انقالب اســالمی با عنوان سرزمین 
مجاهدت هــای خاموش، اظهار داشــت: این 
نامگذاری بــدان خاطر اســت که شــهدای 
کردســتان نسبت به ســایر شــهدای کشور، 

مظلومانه تر و غریبانه تر به شهادت رسیدند.
وی افــزود: شــهدای شــاخصی در اســتان 
کردســتان از جمله خانواده های دارای شــش 
شهید، سه شــهید و خانواده شــهدای ترور در 
استان کردستان وجود دارند که نمونه مشابهی 

در کشور ندارند.
مرادی با اعالم اینکه چند پروژه تاریخ شفاهی 
استان کردستان در دست جمع آوری و تدوین 
است، خاطرنشان کرد: راه اندازی جریان تاریخ 
شفاهی در استان کردستان با تأکید بر انعکاس 
رشادت ها و مظلومیت های این دیار است که 
تا کنون آنگونه که شایســته اســت، منعکس 

نشده است.
وی همچنین از جمع آوری خاطرات فرماندهان 
شاخص، پیشــمرگان مسلمان اســتان و سایر 
نیروهای تأثیرگذار در کردستان خبر داد و گفت: 
طی ســال های اخیر تیم علمی و پژوهشی با 
تکیه بر نیروهای بومی استان تشکیل شده که 
تالش و همت آنان افقی روشــن را برای تاریخ 

شفاهی استان ترسیم خواهد کرد.
وی با بیــان اینکــه جهت صیانــت از میراث 
معنوی انقالب اســالمی در کردســتان برنامه 
هایی از ســوی حوزه هنری انقالب اســالمی 
اســتان تدوین و در حال اجراست، افزود: یکی 
از بهترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، 
جریان شب خاطره است که به وسیله آن تالش 
می شــود تا با زبان هنر، خاطرات رزمندگان و 
شهدای اســتان از ســوی همرزمان و خانواده 

هایشان بازگو شود.

استانداردسازی  90 درصد 
واحدهای اقامتی کردستان 

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری کردستان گفت: 
90 درصد واحدهــای اقامتی اســتان گواهی 
استانداردســازی را اخذ کرده اند و در این زمینه 

یکی از استان های برتر کشور هستیم.
خبرنگار جــام جم کردســتان: حمید 
اســکندری با اشــاره به اینکه اســاس بخش 
گردشــگری وجود زیرساخت هاســت، اظهار 
کرد: در حال حاضر استان کردستان دارای 31 
هتل، 24 مهمانپذیر و 2 هتل آپارتمان اســت و 
از چند ســال پیش نیز به تمامی واحدها اعالم 
 کرده ایم که نسبت به استانداردسازی باید اقدام

 کنند.
وی با اشــاره به اینکه ظرفیت پذیرش مهمان 
در این واحدها بالغ بر سه هزار و 400 نفر است، 
افزود: خوشبختانه 90 درصد واحدهای اقامتی 
استان گواهی استانداردســازی را اخذ کرده اند 
و در این زمینه یکی از اســتان های برتر کشور 

هستیم.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری کردستان در ادامه 
به پروژه های در حال احداث نیز اشاره و عنوان 
کرد: در حال حاضر 7 هتــل، 2 هتل آپارتمان، 
یک مهمانپذیر، 7 اقامتگاه بــوم گردی و  18 
مجتمع گردشگری از جمله پروژه های در حال 

ساخت استان هستند.
وی ادامه داد: 42 طرح گردشــگری را نیز سال 
گذشته برای دریافت تسهیالت معرفی کردیم 
که بالغ بــر 51 میلیــارد و 100 میلیون تومان 

تسهیالت در این زمینه پرداخت شد.
اســکندری تصریح کرد: در چنــد روز ابتدایی 
امسال شــاهد افزایش ورود گردشکر به استان 
بودیــم اما پــس از آن به دلیل شــرایط جوی 
متاســفانه آمار ورود گردشــگران به اســتان 
کاهش یافت که کل کشــور نیز همین رشــد 

منفی گردشگر را شاهد بوده اند.
وی در ادامه به برنامه های هدف گذاری شــده 
شش ماهه اول امســال هم اشاره و خاطرنشان 
کرد: توســعه گردشــگری الکترونیک، دفاتر 
خدمات مســافرتی، اقامتگاه هــای بوم گردی 
و توسعه گردشــگری بین المللی و سالمت از 
جمله اقدامــات پیش روی ما در ســال جاری 

است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: رونق 
تولید بدون فرهنگ کار و دلســوزی کارگر تحقق 
پیــدا نمی کند چرا کــه ســتون های کار، کارگران 

هستند.
زهره نــادری مقدم - خبرنــگار جام جم 
کردســتان: برهان صلواتی در نشســت خبری 
اعالم برنامه های هفته کارگر در کردســتان، اظهار 
داشت: مسوول باید نقدپذیر باشد و اصحاب رسانه 
در این زمینه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

کمک کرده اند.
به گفته وی، اگر تولیدات رونق پیدا کند مولفه های 
زیادی در رونــق تولید وجود دارد کــه یکی از آنها 

کارگران دلسوز هستند.
صلواتی ادامــه داد: فرهنــگ کار و ملی فکرکردن 
کارگران الزمه رونق تولید است ضمن اینکه معضل 
قاچاق مانع رونق تولید است و همه باید این موضوع 

را مدنظر قرار دهند.
وی گفت: البته بین قاچاق و کولبــری باید تفاوت 
قائل شــد چرا که قاچاق عامل بسته شدن درهای 

تولید و بیکاری کارگران است.
وی تصریح کرد: سیاســت ما حفظ اشتغال موجود 
اســت و این با کمک به تولید و جلوگیری از قاچاق 

میسر می شود.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
کردستان گفت: اســتفاده از منابع و بودجه عمومی 
یکی دیگر از نیازهای رونق تولید است که در قالب 
تفاهم نامه هایــی اعتبارات خاصی بــه این موضوع 

اختصاص یافته است.
صلواتی ادامه داد: رسانه ها باید از مسوولین و مردم 
بخواهند، زیرســاخت رونق تولید حمایت از کاالی 
ایرانی اســت چرا که تولید بدون مصــرف داخلی 

تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: ســال 

گذشته 240 مورد بازدید از کارگاه ها و مراکز تولید و 
کارگری استان انجام شد اما متاسفانه برخی ها آن را 
تبلیغی عنوان می کردنــد در حالیکه همین بازدیدها 
منجر به رفع برخی مشکالت واحدهای موردبازدید 
شده است.صلواتی تصریح کرد: سال گذشته حدود 
270 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به استان 
اختصاص یافت که یک ریال از ایــن میزان اعتبار 

برگشت نشده است.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 

کردســتان افــزود: همچنین در ســال گذشــته 
تسهیالتی به 2 هزار و 700 طرح پرداخت شد که 2 
هزار و 500 مورد آن بازدید و راستی آزمایی شد که 
در حدود 3 تا 5 درصد انحراف معایاری داشته و این 

قابل قبول است.
وی همچنین از برگزاری جشن کارگری در سنندج 
خبر داد و گفت: این مراسم 11 اردیبهشت جاری به 
مناسبت روز کارگر در مجتمع فرهنگی هنری فجر 

سنندج و با حضور کارگران برگزار خواهد شد.

پرداخت 2۷۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغالزایی در کردستان

خبرخبر

حوزه گردشگری میان کردستان ایران و اقلیم  کردستان عراق 
تقویت می شود

موافقت وزارت علوم با ایجاد دوره دکتری رشته شهرسازی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کردستان از 
نخستین ســفر این اداره کل به اقلیم کردســتان عراق خبر داد وگفت: 
بزودی برای اولین بار هیاتی از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان به ســلیمانیه ســفر خواهد کرد که در راســتای تقویت حوزه 

گردشگری است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: محسن علوی 
اظهار کرد: صنعت گردشــگری یکی از حوزه هایی است که توانسته در 
رشد و شکوفایی اقتصادی تاثیر گذار باشد و امروز ما باید بیش از پیش 

به این حوزه توجه کنیم.
وی پیرامون ارتباطات گردشگری اســتان کردستان با اقلیم کردستان 
عراق نیز افزود: تاکنون در حوزه گردشــگری میان دو طرف ارتباطات 
رســمی برقرار نشــده و بیشتر به شــیوه مســتقل و آزاد فعالیت های 

گردشگری انجام شده است.
وی تصریح کرد: ما با آقای علی رئوف مدیر گردشگری اقلیم  کردستان 
در شهر سلیمانیه ارتباطات الزم را برقرار کردیم و در تالش هستیم  به 

صورت رسمی این ارتباطات را تقویت کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان عنوان 
کرد: هفتم اردیبهشت سال جاری هیئتی از کشور با سرپرستی اینجانب 
محسن علوی برای نخستین بار، در راســتای رونق و تقویت ارتباطات 

در حوزه گردشگری به سلیمانیه سفر خواهیم کرد.
علوی این ارتباطات را دو ســویه عنوان کرد و گفت: اقلیم کردســتان 

عراق نیز عالقه مند به تقویت ارتباطات اســت و در ماه مبارک رمضان 
سال جاری نیز هیئتی از اقلیم کردستان عراق نیز به شهر سنندج دعوت 

رسمی شده اند.
این مســئول اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اضافه کرد: این ارتباطات و مراودات در راستای آشنایی بیشتر 
با مکان های گردشگری، گردشگری ســالمت، تاریخی و مکان های 

مذهبی است.
علوی با اشاره به ثبت آثار ملی عنوان کرد: تالشهای زیادی برای ثبت 

اورامان انجام شده است و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم.
وی تشــریح کرد: پرونده ثبت ملی اورامان میان اســتان کردستان و 
کرمانشاه مشترک است و در حال حاضر کار مطالعاتی بخش کردستان 
به پایان رسیده و انتظار می رود که تا پایان شهریور سال جاری پرونده 

کامل و به پایان برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان اضافه 
کرد: باتوجه به اقدامات انجام شــده و تالش همــکاران در مورد ثبت 
جهانی اورامان، امیدواریم که در ســال 2019به نتیجه مطلوب دست 

پیدا کنیم.

 مدیر گروه رشته شهرســازی دانشگاه کردستان 
از موافقت وزارت علوم برای ایجاد رشته دکتری 
شهرســازی در این دانشــگاه خبر داد و گفت: از 
ســال تحصیلی آینده دانشــجو در ایــن مقطع 

پذیرش خواهد شد.
کیومرث حبیبی اظهــار کرد: بنــای اولیه گروه 
شهرسازی دانشگاه کردســتان در سال تحصیلی 
85 با راه انــدازی دوره کارشناســی مهندســی 
شهرسازی گذاشــته شــد و از همین سال اولین 

گروه دانشجویان در این رشته پذیرش شدند.
وی افزود: رشته شهرسازی در سال 85 با تالش  
و پیگیری های دکتر علــی زاده، دکتر حبیبی و در 
سال بعد دکتر ایراندوســت در دانشگاه کردستان 

ایجاد شد.
 مدیر گروه رشته شهرســازی دانشگاه کردستان 
ادامه داد: از ســال تحصیلــی 89-88 نیز دوره 
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شــهری این گروه 
راه انــدازی و اولین دوره دانشــجویان را پذیرش 
کــرد تا ایــن دانشــگاه در طیف وســیع تری به 

آمــوزش متخصصان آینده شهرســازی کشــور 
اقدام کند.

حبیبی از دریافــت موافقــت وزارت علوم برای 
ایجاد دوره دکتری رشــته شهرســازی از امسال 
در دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه کردستان 
خبر داد و گفت: دوره دکتری رشــته شهرسازی 
در معدود دانشــگاه های کشــور وجود دارد اما با 
توجه به ظرفیت و پتانســیلی که گروه شهرسازی 
دانشگاه کردســتان در طول چند سال اخیر ایجاد 
کرده بــود وزارت علوم بــا ایجاد این رشــته در 

دانشگاه کردستان موافقت کرد.
وی گفــت: در طــول چنــد ســال اخیــر گروه 
شهرسازی دانشــگاه کردســتان ظرفیت خوبی 
در مقطع کارشناســی ارشــد ایجاد کرده است به 
طــوری فارغ التحصیالن خوبــی تربیت کرد که 
بخش زیادی از آنها در دانشگاه های مطرح کشور 

پذیرش و جذب شدند.
حبیبی اذعان داشــت: چاپ 27 شــماره از مجله 
علمی پژوهشــی رشته شهرســازی، کسب رتبه 

اول مجله های شهرســازی کشــور و رتبه دوم 
مجالت معماری و شهرسازی کشور در سال 96 
و برگزاری 3 سمینار موفق بین المللی در موافقت 

وزارت علوم با ایجاد این رشته موثر بود.
مدیرگروه رشته شهرسازی دانشــگاه کردستان 
یادآور شد: گروه شهرســازی دانشگاه کردستان 
هم از بعد کمی شــامل تعداد دانشــجو، اعضای 
هیات علمــی و .... و هــم از بعد کیفی شــامل 
مشــارکت در طرح های مهم پژوهشی و آبادانی 
استان و اعتماد اداره راه و شهرسازی به این گروه 
در اعطای طرح های مطرح استان به این گروه در 

سال های اخیر موفق بوده است.
وی از انتخــاب گــروه شهرســازی دانشــگاه 
کردســتان به عنوان قطــب و مرجعیت علمی در 
حوزه بازآفرینی و بهســازی شهری در کشور خبر 
داد و گفت: وزارت علوم بعد از انتخاب دانشــگاه 
تهران به عنوان قطب توســعه پایدار و دانشــگاه 
شــهید بهشــتی به عنوان قطب طراحی شهری، 
از زمســتان ســال 97 دانشگاه کردســتان را به 

عنوان قطب بازآفرینی و بهســازی شــهری در 
کشور انتخاب کرد و به جز این سه دانشگاه هیچ 
دانشگاه دیگری در کشــور به این موفقیت دست 

نیافته است.
حبیبی تاکید کــرد: مجموعــه موفقیت هایی که 
طی چند ســال اخیر توســط گروه شهرســازی 
دانشــگاه کردستان به دســت آمده باعث شد که 
وزارت علوم به دانشــگاه کردســتان اطمینان و 
اعتماد کند و عالرغم اینکه دانشــگاه های مطرح 
دیگری همچون دانشــگاه عالمــه طباطبایی، 
دانشگاه شــیراز، دانشــگاه یزد و .... درخواست 
ایجاد دوره دکتری شهرســازی را داده بودند اما 
وزارت علــوم درحــال حاضر فقط بــا ایجاد این 

مقطع رشته در دانشگاه کردستان موافقت کرد.
وی افزود: با موافقــت وزارت علوم با ایجاد مقطع 
دکتری رشته شهرســازی در دانشگاه کردستان، 
از نیمســال اول ســال تحصیلی 99-98 اولین 
دوره دانشــجویان داخلی و خارجی این رشته در 

دانشگاه کردستان پذیرش می شوند.

رونق تولید، مشکالت اقتصادی جامعه را حل می کند
نماینده ولی فقیه در اســتان کردستان گفت: رونق 
تولید مشــکالت اقتصادی جامعه را حل می کند و 

قدرت خرید مردم را باال می برد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر نماینده ولی 
فقیه در اســتان کردســتان، آیت اهلل ســید محمد 
حسینی شاهرودی در نود و هفتمین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی اســتان با تبریک اعیاد شعبانیه و 
گرامیداشت هفته ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
اظهار کرد: مــا در حال حاضر در جنگ با دشــمن 
هستیم و دشمن از هیچ تالشــی برای شکست ما 

کوتاهی نمی کند.
وی با بیان اینکه دشــمن در حوزه های مختلف در 
مقابل ما صف آرایی می کند، افــزود: این در حالی 
است که خودشان اعالم می کنند توانایی مقابله با ما 

را ندارند و در این جنگ پیروز نخواهند شد.
آیت اهلل حسینی شاهرودی شکستن مقاومت ملت، 

ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه، ترویج ابتذال و بی 
بندوباری و ترویــج فرهنگ وابســتگی را از جمله 
توطئه های دشــمنان برشــمرد و گفت: شــورای 
فرهنگ عمومی باید در مقابــل این توطئه ها صف 

آرایی کند و برای مقابله با آنها برنامه داشته باشد. 
نماینده ولی فقیه در کردســتان با بیان اینکه تمام 
تالش دشمن شکست مقاومت ماست، اضافه کرد: 
قرآن کریم می فرماید در مقابل دشــمن بایستید و 
مبارزه کنید و روحیه مقاومت و ایستادگی خود را از 

دست ندهید.
وی با بیان اینکه دشمن تالش می کند روحیه یاس 
و ناامیدی در جامعه ما حاکم شود، تاکید کرد: الزم 
اســت با ترویج فرهنگ ایســتادگی و مقاومت در 

مقابل دشمن ایستادگی کنیم. 
رئیس شــورای فرهنگ عمومی کردستان، رشد و 
پیشرفت کشور را در راستای حفظ روحیه ایستادگی 

و مقاومت دانست. 
وی ترویج روحیــه ابتذال و بی بندوبــاری را یکی 
دیگر از مواضع دشــمن اعالم کرد و افزود: فرهنگ 
ما بر عفاف اســتوار اســت و در همین راستا از بین 
بردن هویــت اجتماعی یکی دیگــر از توطئه های 

دشمنان نظام اسالمی است. 
آیت اهلل حســینی شــاهرودی اضافه کــرد: عدم 
استقالل اقتصادی و ترویج وابستگی از دیگر حوزه 
هایی است که دشــمن با برنامه ریزی در این حوزه 

به دنبال شکست ماست. 
وی با تاکید بر لزوم رونــق تولید و بخش اقتصادی 
جامعه تصریح کرد: رونق تولید مشکالت ما را حل 
می کند، قدرت خریــد را باال می برد و کشــور را از 

وابستگی به دشمن می رهاند. 
نماینده مردم استان کردســتان در مجلس خبرگان 
رهبری تاکید کرد: الزم اســت بعضــی از فرهنگ 

های جامعه تغییــر کند و فرهنــگ اصالح الگوی 
مصرف جایگزین آن شود. 

وی همچنین گفت: ما بایــد بتوانیم ظرفیت هایی 
را که داریم هــدر ندهیم و با بهره گیری مناســب 
از سرمایه های موجود فرهنگ اســتفاده درست از 
منابع را رواج دهیم تا فرهنــگ جامعه، رونق تولید 

را رواج دهد. 
وی بیان کــرد: تمدن اســالمی مجموعــه ای از 
فرهنگ ها، ارزش هــا، باورها و رفتارهای مردم آن 
جامعه است و الزم اســت با ترویج این تمدن آینده 
روشن از بعد اقتصادی، ارزشی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی برای کشور ترسیم کنیم. 
آیت اهلل حسینی شاهرودی خاطر نشان کرد: وظیفه 
ما در شــورای فرهنــگ عمومی ترویــج فرهنگ 
مقاومت در برابر دشــمن، حفظ هویت اجتماعی و 

استقالل اقتصادی است.
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14 فرصت جدید سرمایه گذاری در کردستان 
مشخص شده است

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کردستان با بیان اینکه تســهیل در ایجاد 
اقدامات زیر ساختی برای حضور سرمایه گذاران از اولویت های مهم این سازمان در 
استان است، گفت: 14 فرصت جدید برای ســرمایه گذاری در استان مشخص شده 

است.
خبرنگار جام جم کردستان: خالد جعفــری در نخستین جلسه کارگروه توسعه 
ســرمایه گذاری در ســال 98 اظهار کرد: شناخت دقیق بانک کشــاورزی از بخش 
کشاورزی استان و همکاری های مستمر بانک کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی 

عامل کسب موفقیت برای بانک کشاورزی بوده است. 
وی افزود: تســهیل در ایجاد اقدامات زیر ساختی برای حضور ســرمایه گذاران در 
اولویت این ســازمان است و با حمایت جدی تر از ســرمایه گذاران بخش کشاورزی 

استان می توانند توسعه بخش کشاورزی استان را تضمین نماید. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: تولید و اشتغال پایدار و توجیه 
اقتصادی از موارد مهم در بررســی طرح ها و پروژه های بخش کشاورزی در استان 

است.
وی تاکید کرد: در راستای سرعت بخشــیدن به اجرای پروژه های کشاورزی تعیین 
مسئوالن پیگیر و مسئولیت پذیر برای اجرای پروژه ها می تواند، روند اجرا را سرعت 

داده و در رفع موانع تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی اظهار داشــت: یکــی از مــوارد مهم دیگر کــه بایــد مدنظر باشــد، توجیه 
سرمایه گذاران برای انجام ســرمایه گذاری بوده که بســیار مهم و ضروری است با 
انجام این اقدام ظرفیت های ویژه بخش کشــاورزی توسعه و دیگر بخش ها تقویت 

خواهد شد. 
جعفری یادآورشد: در راســتای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری 14 فرصت 
برای ســرمایه گذاری مشخص شــده اســت که باید با بررســی دقیق و تشویق 
سرمایه گذاری نســبت به جذب ســرمایه گذاران در این 14 فرصت مشخص شده 

اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: از 14 فرصت ایجاد شده در ســرمایه گذاری بخش کشاورزی 
می توان به پروروش گاو شیری هزار راسی ســمینتال، واحد پرورش قارچ خوراکی،  
شــهرک گلخانه چاغرلو، فراوری ســیب زمینی، فراوری دانه های روغنی، پرورش 
گوسفند  20 هزار راســی)رومانف(، پرورش گاو شیری 3 هزار راسی هلشتاین اشاره 

کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان کردســتان ادامه داد: فراوری و بسته بندی 
گیاهان دارویی، تولیــد آبمیوه و کنســتانتره، طرح تولیــد رب گوجه فرنگی، تولید 
غذاهای آماده و نیمه آماده و تولید فراورده های مشابه از گوشت طیور از  14 فرصت 

ایجاد شده برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان است. 

استفاده از تجربیات گذشتگان؛ راهکاری برای 
رفع مشکالت امروز 
فرماندار سنندج گفت: گذشتگان 
صاحب تجربیاتی بودند که باید از 
آن استفاده کرد چرا که استفاده از 
این تجربیات راهکاری برای رفع 

مشکالت امروزی جامعه است.
به گزارش ایســنا؛ محمدابراهیم 
زارعی، در سومین کنفرانس ملی 
هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 
که در ســالن اجتماعات مجتمع 
ایثار ســنندج برگزار شد، با اشاره 
به وقوع ســیل در پلدختر اظهار 

کرد: در حادثه وقوع ســیل راه و پلی که از عهد ساسانیان ساخته شده بود، دچار هیچ 
مشکلی نشــد چراکه در گذشــته به بحث مدیریت و حکمرانی آب توجه ویژه ای 

می شد.
وی با اشــاره به اینکه زاگرس از گذشــته جزو نقاط حاصلخیز کشور بوده و هست، 
افزود: در گذشته وقوع سیل هیچگاه به مردم آسیب زیادی نمی رساند چراکه مردم 

هیچگاه خانه های خود را در بستر و حریم رودخانه ها بنا نمی کردند. 
فرماندار سنندج بیان کرد: سیستم آبیاری در گذشــته مورد توجه همگان بوده است 
و سیستم آبیاری که در شهر شوش به عنوان باســتانی ترین شهرهای کشور، مورد 

توجه بوده بسیار مدرن و کاربردی بوده است. 
وی با تاکید براینکه ما باید به سیســتم آبیاری براســاس تاریخ نگاه ویژه ای داشته 
باشیم، عنوان کرد: با دقت در آثار گذشتگان می بینیم که در ساخت تخت جمشید به 
بحث سیل و ... توجه ویژه ای شــده که با وجود سیل های متعدد هیچگاه آسیبی به 

آن وارد نکرده است. 
زارعی اعالم کرد: ایران باستان با وجود کوهستانی بودن از نعمت آب کمی برخوردار 
بود اما به دلیل مدیریت و حکمرانی خوبی که در بحث آب داشتند، از بهترین سیستم 

آبیاری برخوردار بودند.
 وی با اشاره به وجود سد در دوره های هخامنشیان و ساسانیان در ایران عنوان کرد: 
در ساخت این ســدها چنان دقتی صورت گرفته که آن را تاب دار و آبشاری درست 

می کردند تا از تبخیر آب جلوگیری کنند. 
زارعی افزود: در گذشته دو گروه مهندســی معماری و مهندسی استخراج آب از زیر 
زمین را به عنوان مهندس می شناختند چراکه اهمیت آب را از گذشته به طور صحیح 

درک کرده بودند.
 وی ادامه داد: در زمان آل بویه سدهایی ساخته بودند که زیر آنها از سرب بود تا مانع 

از بین رفتن آب شود.
وی با اشــاره به وجود میرآب در گذشــته تصریح کرد: انتخاب میرآب در گذشته از 
انتخاب حکمرانی و والی مناطق اهمیت بیشتری داشــت و میرآب را به افراد خیلی 

ماهر می دادند. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: گذشــتگان صاحب تجربیاتی بودند کــه باید از آن 
استفاده کنند چراکه استفاده از این تجربیات راهکاری برای رفع مشکالت امروزی 

جامعه است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردستان، با اشاره به رشد 22 درصدی 
جمع آوری زکات در کردســتان گفــت: 20 میلیارد تومان زکات در اســتان 

کردستان جمع آوری شده است.
غریبــه رحیمی- خبرنــگار جام جم کردســتان: محمدرســول 
شیخی زاده، با بیان اینکه مردم نیکوکار این اســتان بیش از 20 میلیارد تومان 
زکات در ســال 97 پرداخت کرده اند، گفت: زکات جمع آوری شــده در قالب 

غالت، مال التجاره، فطریه و کفاره بوده است. 
وی با بیان اینکه 13 میلیارد و 380 میلیون تومــان از این مبلغ و به میزان 66 
درصد برای امور فقرا هزینه شــده، افزود: این مبلغ در زمینه پرداخت جهیزیه، 
کمک هزینه درمانی، کمک هزینه تحصیلی، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
نیازمند، کمک به تامین مســکن مددجویان و پرداخت کمک معیشت به 41 

هزار نیازمند هزینه شده است. 

شیخی زاده گفت: 6 میلیارد و 800 میلیون تومان و به میزان 34 درصد نیز در 
جهت ساخت پروژه های عام المنفعه همچون احداث و تعمیر مسجد، ساخت 
و تعمیر خانه عالم، حسینیه و ســایر پروژه های مورد نیاز محل پرداخت زکات 

هزینه شده است. 
وی ادامه داد: زکات جمع آوری شده سال 97 نسبت به سال 96 به میزان 22 

درصد رشد داشته است. 
مدیر کل کمیته امداد کردستان در زمینه انتظارات از اعضای شورای زکات در 
سال 98 عنوان کرد: اختصاص تشویقی برای ساخت پروژه های عام المنفعه 
در مناطق پرداخت کننده زکات از طریق ســازمان برنامه و بودجه، پیش بینی 
ساز و کار مناسب توســط اداره امور اقتصادی و دارائی اســتان برای حمایت 
از مودیان زکات، اولویت قراردادن ارائه تســهیالت و خدمات به کشــاورزان 
پرداخت کننده زکات از ســوی جهاد کشــاورزی و توجه به زکات فطریه را از 

جمله انتظارات از اعضا در سال 98 عنوان کرد. 
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی و تبلیغات از سوی سازمان صدا و سیمای 
اســتان، اعزام مبلغین زکات به روستاها از سوی ســازمان تبلیغات اسالمی، 
اختصاص بخشــی از خطبه های نماز جمعه به موضوع زکات از طریق اعالم 
مرکز بزرگ به روحانیون و ترویج فرهنگ زکات در بین دانش آموزان از طریق 
ســازمان آموزش و پرورش را از دیگر انتظارات از اعضای شــورای زکات در 

جهت کمک به رشد زکات اعالم کرد.

 جمع آوری 2۰ میلیارد تومان زکات 
در کردستان

خبر

مدیر روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی کردستان 
گفت: کشاورزان این اســتان در بارش های سیل آسای 

فروردین سال جاری متحمل 900 میلیارد و 253 میلیون 
ریال خسارت شدند.

مهدی فتحی اظهار کرد: این خسارت ها تا 31 فروردین 
محاسبه شده و خســارت های یخبندان اول اردیبهشت 

همچنان در حال محاسبه است.
وی افزود: این خســارت ها در بخش های محصوالت 
باغــی، دامی، زراعی و طیور و زیرســاخت هاســت که 
شهرســتان قروه با 202 میلیــارد و 936 میلیون ریال 

بیشترین میزان را شامل می شود.
فتحــی اضافه کــرد: پس از قــروه، شهرســتان های 
کامیاران با 166 میلیارد و 490 میلیــون ریال، بیجار با 
160 میلیارد و 994 میلیون ریال و سنندج با 131 میلیارد 

و 740 میلیون ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.
مدیر روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی کردستان 
با اشــاره به اینکه در ایــن بارندگی ها کشــاورزان 10 
شهرستان متحمل خسارت شــدند، گفت: بهره برداران 
بانه ای با 518 میلیون ریال کمترین میزان خســارت ها 

را داشتند.
وی با اشاره به جزییات خســارت های بخش کشاورزی 
یادآور شــد: از جمله خســارت های کشــاورزی شامل 

هفت میلیارد و 698میلیون ریــال در بخش دام و طیور، 
2 میلیــارد و 720 میلیون ریال در بخــش آبزیان، 502 
میلیارد و 258 میلیون ریال در بخش جایگاه های دامی 

است.
فتحی خســارت 83 میلیــارد و 749 میلیــون ریالی در 
بخش زراعت، 257 میلیــارد و 594 میلیــون ریالی در 
بخش بــاغ، 115 میلیارد و 20 میلیــون ریالی در بخش 
زیرســاخت های کشــاورزی و 2 میلیارد و 484 میلیون 
ریالی در ســایر موارد را از دیگر بخش هایی اعالم کرد 

که بهره برداران در آن متحمل خسارت شده اند.
وی تاکید کرد: در این بارندگی ها 80 هزار قطعه طیور، 
487 راس دام، هشــت هزار و 875 هکتار اراضی زراعی 
با 6 هزار با 389 تن محصول، یک هــزار و 404 هکتار 
باغ با 6 هــزار و 985 تن محصول، پنج هــزار و 6 باب 
انبار و جایگاه علوفه و هشــت کیلومتر جاده بین مزارع، 
هفت رشــته قنات، 13 کیلومتر شــبکه هــای فرعی 
 انتقال و 14 هزار و 40 کلنی زنبور عســل دچار خسارت 

شدند.

کشاورزان کردستانی 900 میلیارد ریال خسارت دیدند

مدیر توزیع برق سنندج گفت: ســال گذشــته با هدف کاهش انشعاب های 
غیرمجاز و تلفات ناشی از برق گرفتگی، سه هزار و 102 فقره انشعاب غیردائم 

در مناطق حاشیه ای و نواحی منفصل شهری این شهرستان واگذار شد.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: محمد سعید سلطانی 
عنوان کرد: امسال نیز تالش می کنیم نسبت به واگذاری انشعاب های دائم و 

در راستای کاهش تلفات برق گام برداریم.
وی افزود: سال گذشــته برای تامین برق غیردائم متقاضیان شهرک نایسر در 
محدوده های شهرک های آوان، بهارستان و سیرانگاه، 600 متر شبکه فشار 
متوسط هوایی، پنج هزار و 550 متر شبکه فشــار ضعیف و سه دستگاه پست 

ترانسفورماتور با قدرت 315، 200 و 100 کیلوولت آمپر ایجاد شد.
مدیر امور توزیع برق سنندج اعتبار هزینه شــده برای این طرح ها را 6 میلیارد 
و 300 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: احداث 2 هزار و 950 متر شــبکه فشار 
متوسط و ضعیف و همچنین راه اندازی 2 دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی 
100 کیلوولت آمپر در شــهرک ننله از دیگر اقدامات این شرکت در سال 97 

بود.
سلطانی با اشاره به اینکه در محدوده شهرک امام رضا و طریقت ننله نیز اقدام 

به ساماندهی انشعاب غیر مجاز شد، اضافه کرد: برای این طرح نیز 2 میلیارد و 
650 میلیون ریال هزینه شد. 

وی یادآور شــد: به منظور کاهش تعداد انشعاب های غیرمجاز و اتالف انرژی 
می توان از محل هزینه های صرفه جویی شــده برای توســعه و بهینه سازی 

شبکه سایر بخش ها استفاده کرد.
مدیر توزیع برق سنندج به توسعه شبکه و برق رســانی به متقاضیان شهرک 
های امام حســین)ع( و بهارستان آساوله اشــاره کرد و گفت: در این محدوده 
نیز با احداث سه دستگاه پســت ترانســفورماتور، یک هزار و 200 متر شبکه 
فشار متوسط هوایی و پنج هزار و 100 متر شبکه فشار ضعیف هوایی، مشکل 
انشــعاب غیرمجاز این مناطق نیز تا حدودی بر طرف شد.سلطانی مبلغ هزینه 
شده برای این طرح را 6 میلیارد و 950 میلیون ریال اعالم کرد و اظهار داشت: 
سال گذشته در شهرک دوشان و حسن آباد نیز به ترتیب 850 متر شبکه فشار 
ضعیف و 825 متر شبکه فشار متوســط و ضعیف هوایی با بیش از 2 میلیارد و 

100 میلیون ریال اعتبار انجام شد.

واگذاری3۱0۲ انشعاب غیردائم برق در نواحی منفصل شهری سنندج

مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان گفت: نیاز به حضور 
طالب بومی و آشــنا به آداب و رســوم در استان امری 
ضروری اســت و حضور طالب قم در استان نیاز دینی و 

مذهبی استان را برآورده نمی کند.
خبرنگار جام جم کردستان: حجت االسالم مختار 
کرمی با ارائه گزارشی از وضعیت تبلیغی استان کردستان 
اظهار کرد: 56 روحانی مستقر در استان کردستان فعالیت 
دارند و در سال 97 در مجموع 660 میلیون تومان به این 

روحانیون پرداخت شده است.
وی افزود: در ســال 98 میــزان پرداختی بــه روحانیون 
مســتقر اســتان 20 درصد افزایش خواهــد یافت و به 

میانگین ماهانه 60 میلیون تومان خواهد رسید.
مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان با اشاره به اعزام مبلغ 
و مبلغه به مناطق مختلف استان در مناسبت های ملی و 
مذهبی ســال، عنوان کرد: در مناسبت های مبعث، هفته 

وحدت، ماه مبارک رمضان، ماه محــرم، اوقات فراغت، 
دهه کرامت، دهــه والیت، دهه آخــر صفر المظفر، دهه 
فجر، ایــام اعتکاف و ماه رجب در مجمــوع چهار هزار و 

240 نفر در استان اعزام شدند.
وی اعــالم کــرد: در کنار اعــزام روحانیــون و مبلغین 
فعالیت های آموزشــی این قشــر پیگیــری و دوره های 

آموزشی ویژه آنها در سال 97 برگزار شد.
حجت االسالم کرمی اضافه کرد: برگزاری چهار همایش 
طالیه داران تبلیغ در مــاه محرم و رمضان، برگزاری چند 
کارگاه توانمندســازی برای مبلغیــن و مبلغات با دعوت 
از اســاتید قم، اعزام روحانیون مســتقر همــراه خانواده 
به همدان و برگزاری دوره آموزشــی  بــرای آنها، اعزام 
روحانیون مستقر به شــهر مقدس قم و برگزاری دوره در 
این شــهر با روحانیون نیز از دیگر اقدامات انجام شــده 

است.

وی ادامه داد: آموزش تخصصی شــیوه های نوین تبلیغ 
با همکاری حوزه علمیــه، برگزاری کارگــروه تبلیغ به 
صورت ماهانه، حمایت از گروههــای تبلیغی اعزامی از 
قم، تشــکیل گروه  های جهادی و اعزام به پلدختر، اعزام 
و حمایت از گروههای تبلیغی خانم و آقا در بیجار و قروه 
و اســتقرار 10 مبلغه به صورت دائم از دیگر فعالیت های 

حوزه روحانیون مستقر استان است.
وی عنوان کرد: حمایت از امامان جمعه شــیعه و ســنی 
اســتان، حمایت از امامــان جمعه بخش هــا به صورت 
ماهانه، حمایت از مبشــرین فرهنگی و دیدار و سرکشی 
از مبشرین فرهنگی اهل سنت و روحانیون مستقر استان 
از دیگر اقداماتی است که توسط این اداره کل انجام شده 

است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی کردســتان ادامه داد: نیاز به 
حضور طالب بومی و آشــنا به آداب و رســوم در استان 

امری ضروری اســت و حضور طالب قم در اســتان نیاز 
دینی و مذهبی استان را برآورده نمی کند.

حجت االســالم کرمی اضافه کرد: تعدادی از روحانیون 
ما با ایجاد اشتغال و تشکیل شــورای فرهنگی در روستا 
فعالیت های ارزشــمندی انجام داده اند و خوشــبختانه 
چالش قابل توجهی بین روحانیون و مبلغین استان وجود 

ندارد.
وی وجود 70 خانه عالم در استان و تجهیز آنها را نیز مهم 
خواند و بیان کرد: یکی از مشــکالت پیش روی ما عدم 

تخصیص اعتبار برای نگهداری خانه های عالم است.
حجت االســالم کرمی، عــدم هماهنگــی در پرداخت 
حق الزحمــه روحانیون، عدم اســتفاده از ظرفیت مبلغان 
استان و عدم مطالبه گری روحانیون و شبکه تبلیغ استان 
از مسئوالن را نیز از مشکالت حوزه روحانیون در استان 

برشمرد.

آزاد حکمت با اشــاره به اینکه مخابرات منطقه به منظور 
پاســخگویی به نیازهای ارتباطی و مخابراتی مشتریان 

گام های چشــمگیری در حوزه های مختلف مخابراتی 
برداشــته اســت افزود: با دایری 19 هــزار و 22 پورت 
اینترنت پرسرعت به مشــتریان درسال گذشته موفق به 

تحقق 115 درصدی برنامه های این حوزه شده ایم.
وی ضمن تشــریح کارهای توســعه ای و زیرساختی در 
حوزه اینترنت پرســرعت،با15 هزار و 284 پورت توسعه 
ســوییچ وADSL  که شــامل ایجاد مراکــز جدید، 
جایگزینی سیســتمهای جدیــد جهت ارتقــاء کیفیت 
ارتباطــی و افزایش امکانــات موجود اقدامات شــایانی 

صورت گرفته است.
حکمت با اشــاره به بحث محرومیت زدایی در استان در 
راســتای ارائه خدمات مخابراتی به مشــتریان افزود: با 
اجرای اهداف و برنامه ریزیهای مشــخص برای دایری 
ADSL در شهرســتانهای کم برخــوردار و در اولویت 

بیشتر قرار گرفته اند.
مدیر مخابرات منطقه کردســتان در ادامه ضمن تشریح 
ســرویس FTTH به عنوان یکی از پیشــرفته ترین 
تکنولوژی های ارتباطی دنیا به بیان مزایا و قابلیت های 

این ســرویس پرداخت و تصریح کرد: با اطالع رســانی 
جامع و کامل اســتقبال خوب مشتریان از این سرویس را 

شاهد بوده ایم.     
مدیر مخابرات منطقه کردستان ارائه خدمات تلفن ثابت 
به روســتاییان را به عنوان اولین محصول مخابراتی در 
برقراری عدالت اجتماعی بیان کــردو افزود: با تالش و 
همت همکاران مخابرات منطقه کردستان در حال حاضر 
یک هزار و 601 روســتای اســتان دارای ارتباط خانگی 

هستند.

کردستان، نیازمند طالب بومی آشنا با آداب و رسوم منطقه 

تحقق 115 درصدی برنامه های اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه


