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کردستان: نماینده ولی فقیه در 

  حفظ وحدت در اعالم رؤیت هالل ماه،
حالوت عید سعید فطر رابیشتر  می کند

کردستان: مدیرکل صدا و سیمای مرکز 

آماده سازی بیش از ده هزار دقیقه   
برنامه ویژه نوروز

جشن بین المللی نوروز۱۴۰۱، نقطه 
کردستان گردشگری  توسعه  عطف 
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سرپرست  عنوان  به  را  احمدی«  »اسماعیل  کردستان  استاندار 
فرمانداری  شهرستان مریوان منصوب کرد.

اسماعیل  دکتر  کردستان،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
زارعی کوشا با صدور حکمی سرپرست  فرمانداری مریوان  را منصوب 

کرد. 

به  خطاب  کردستان  استاندار  سوی  از  شده  صادر  حکم  در 
آقای"اسماعیل احمدی" آمده است : 

با اتکال به خداوند منان در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق 
مقام  منویات  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  آرمان های  و  اهداف 
انقالبی  محوری،  »عدالت  مردمی  دولت  سیاست های  و  رهبری  معظم 

گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانونمداری« موفق باشید.
با  یکشنبه  ظهر  از  بعد  مریوان  فرمانداری  سرپرست  معارفه  مراسم 

حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار کردستان برگزار می شود.
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اقتصادیاقتصادی
سرپرست  فرمانداری مریوان منصوب شداجتماعیاجتماعی

هالل  رؤیت  اعالم  در  علما  گفت:  کردستان  در  ولی فقیه  نماینده 
ماه رمضان وحدت خود را حفظ و مبانی علمی را در نظر بگیرند.

عبدالرضا  حاج  حجت االسالم  کردستان،  جم  جام  گزارش  به 
پورذهبی در دیدار با اعضای ستاد استهالل استان کردستان که 
در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد، با اشاره به فرموده خداوند 
را  آن  ِبه »روزه مال من است و من پاداش  أْجَزی  َنا 

َ
أ َو  ِلي  ْوُم  »الّصَ

را  توفیق  این  متعال  خداوند  امیدواریم  داشت:  اظهار  می دهم«، 
به ما بدهد که از فیوضات ماه مبارک شعبان و رمضان بهره ببریم.

در  سنی  و  شیعه  روحانیون  وحدت  حفظ  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
اگر  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  پایان  و  آغاز  ماه؛  هالل  رؤیت  اعالم 
علمی  مبانی  و  مسائل  به  مربوط  دارد،  وجود  هم  نظری  اختالف 

مسئله است که باید علما در صداوسیما، رسانه ها و مساجد این 
واقعیت را تبیین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان این که مگر می شود 
روزه  عده ای  و  بگیرند  عید  مردم  از  عده ای  علمی  مبنای  بدون 
کنار  را  لج بازی ها  و  لج  و  بغض  و  حب  باید  کرد:  تصریح  باشند، 

گذاشت و همه با هم ضمن وحدت، از واقعیت  دفاع کنیم.
اما  داشته  علم  ادعای  برخی ها  البته  این که  بیان  با  وی 
و  تفرقه  ایجاد  دنبال  همواره  و  لج بازی  و  جهل  برون دادشان 
گاهی  افزود:  هستند،  سنی  و  شیعه  مسلمانان  میان  اختالف 
باز  کند،  اعالم  عید  را  روز  فالن  اسالمی  جمهوری  نظام  اگر  اوقات 
هم این افراد لج کرده و بر خالف نظر حکومت و اکثریت مردم عید 

مسائل  این  عظمت،  این  به  اسالم  در  باید  حالی که  در  می گیرند! 
کنار گذاشته شود.

حجت االسالم پورذهبی با تأکید بر این که در رؤیت هالل به مبنای 
افراد  برخی  تحرکات  برابر  در  علما  کرد:  عنوان  شود،  توجه  علمی 
و  تبعیض  برابر  در  عده ای  که  است  تأسف  جای  نکنند،  سکوت 
جنگ  و  موارد  از  خیلی  در  اما  می کنند  سکوت  مستکبرین  ظلم 

اخیر و حمله روسیه به اوکراین دایه مهربان تر از مادر شده اند!
نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به این که در 2۵00 مسجد 
با  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود  حادی  اختالفی  مشکل  استان 
تبعیت از فرموده خداوند، پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

مشکلی ایجاد نخواهد شد.

معاون صنایع سازمان صمت خبر داد:
میلیون  یـــک  ســـاالنـــه  تــولــیــد 
در  ــن  آه سنگ  کنسانتره  تــن 

معادن صبانور بیجار

معاون صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت 
معادن   زنجیره  گفت:شرکت  کردستان  استان 
ساالنه  تولید  ظرفیت   با  کردستان  نور  صبا 
آهن با درجه  یک میلیون تن کنسانتره سنگ 
خلوص  70درصد یکی از بزرگترین کارخانه های 

کنسانتره سنگ اهن در استان می باشد.
از  خبرنگاران  بازدید  درحاشیه  الماسی  پیمان 
بیجار   شهرستان  آهن  سنگ  معادن  زنجیره 
سایر  واحدو  این  محصوالت  افزود:عمده 
در  آهن  سنگ  کنسانتره  تولیدی  واحدهای 
همجوار  استان های  در  یا  و  استان   داخل 

فرآوری و تولید میشود.
صنعتی  واحد  این  تولید  پروسه  به  الماسی 
تعداد  صنعتی  واحد  این  افزود:در  کردو  اشاره 
راستای  و در  می باشند  کار  به  مشغول  400نفر 
پروژه   13 تعداد  معادن  زنجیره  این  تکمیل 
دیگر با سرمایه گذاری بیش از 33هزار میلیارد 
ریال در حال شکل گیری و مراحل اولیه سرمایه 
گفت:شرکت  پایان  در  وی  می باشد.  گذاری 
فوالد  شرکت  سهام  ۵6درصد  از  صبانوربیش 
در  معادن  زنجیره  یک  قالب  در  را  کردستان 
اختیار دارد که موجب توسعه صنعت و ایجاد 

اشتغال پایدار در استان می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان:خبر

 حفظ وحدت در اعالم رؤیت هالل ماه،حالوت عید سعید فطر رابیشتر می کند

صدا و سیمای مرکز کردستان بیش از ده هزار دقیقه 
برنامه برای پخش در روزهای نو درسال 1401 تدارک دیده 

است
به  اشاره  با  کردستان  مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر 
و  برنامه  دقیقه   ۹8۹ و  2هزار  سیما  بخش  در  این که 
تهیه  برنامه  دقیقه   ۵4۵ و  هزار   7 هم  صدا  بخش  در 
سریال های  گفت؛  است  نوروز  ایام  در  پخش  آماده  و 
نگهبانان نوروزی و خه التی،ویژه برنامه مزگینی به هار، 
برنامه  متنوع،  آیتم های  با  وه  تازه هاته  ترکیبی  برنامه 
صبحگاهی روژمان، په لکه زیرینه، هه نگاوی زیرین و 

از  ملی  جذاب  سریال های  باکس  و  ریگا  برنامه  ویژه   4
رو  نوروز پیش  روزهای  برنامه های سیما در  مهم ترین 
و  گرم  رسانه  بخش  در  افزود  عبدالملکی  جعفر  است 
مهیج رادیو هم ویژه برنامه های ترکیبی نمایشی نوروز 
هه  کوردی،  باخ،نوقله  به هاری،گوله  واری،تارای  کورده 
تایه ک با اجرای مسابقه زنده تلفنی تدارک دیده شده 
گفت؛  کردستان  کل صدا و سیمای مرکز  است. مدیر 
نوروزی،ایجاد  جذاب  گزارش های  هم  خبر  حوزه  در 
ی  رسانه  و  مردمی  اطالعات  دریافت  تلگرامی  سامانه 
آگاهی  راستای  در  مناسبی  آیتمهای  خبرنکار  شهروند 
کرد.  خواهد  پخش  و  تولید  رسانی  اطالع  و  بخشی 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اشاره ای هم به 
فعالیت های این مرکز در فضای مجازی داشت و افزود 
در این بخش هم آیتم های کوتاه و جذابی با محوریت 
معرفی توانمندی ها و نقاط گردشگری استان، راهنمایی 
مسافران و مراسم های نوروزی منطقه در ساختارهای 
گوناگون،موشن گرافی، عکس، پوستر، خبر، پادکست، 
مستند و تصویری تولید و در شبکه های اجتماعی و وب 

سایت مرکز به اشتراک گذاشته می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان:

گفت:  آماده سازی بیش از ده هزار دقیقه برنامه ویژه نوروز کشور  غرب  اسالمی  بزرگ  مرکز  مدیر 
خواهر  طالب  ویژه  طاها  قرآنی  مهرواره  نخستین 
با شرکت 2 هزار  اهل سنت  روحانیون  و خانواده 
و ۵00 نفر از 13 استان کشور برگزار شد که 67 نفر 
تقدیر  کردستان  در  مهرواره  این  کشوری  برگزیده 

شدند.
به گزارش جام جم کردستان، حجت االسالم سعید 
کشور در  بزرگ اسالمی غرب  عسکری مدیر مرکز 
مرکز  همت  به  که  طاها  قرانی  مهرواره  اختتامیه 
شد،  برگزار  سنندج  در  کشور  غرب  اسالمی  بزرگ 
اظهار کرد: از تمام کسانی که در برای برگزاری اولین 
مهرواره قرآنی در سطح کشور زحمت کشیدند به 
علوم  مدارس  برنامه ریزی  شورای  دبیرخانه  ویژه 
دینی اهل سنت تالش کرده اند تقدیر می کنیم. وی 
افزود: خداوند منان را سپاسگزار هستیم که برای 
دومین بار به ما توفیق داد که اختتامیه مسابقات 
مجاهدت های  سرزمین  در  را  کشوری  قرآنی 

خاموش برگزار کنیم.
کرد:  تصریح  کشور  غرب  اسالمی  بزرگ  مدیرمرکز 
حضور  با  متعددی  برنامه های  مراسم  این  در 

مسئوالن استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
حجت االسالم عسکری به سفارشات پیامبر بزرگ 
گفت:  و  زد  گریزی  غفاری  ابوذر  حضرت  به  اسالم 
پیامبر مکرم اسالم )ص( در جایی به حضرت ابوذر 
می فرماید» اگر کسی می خواهد خدا را تعظیم و خدا 

را بزرگ بشمارد باید سه کار را انجام دهد.«
مسلم،  سفیدان  ریش   اکرام  این که  بیان  با  وی 

رهبران  اکرام  و  قرآن  به  عامل  قرآنی  حامالن  اکرام 
از تاکیدات پیامبر مکرم اسالم بوده است،  عادل 
می کنیم  زندگی  عصری  در  ما  خوشبختانه  گفت:  
مقدس  نظام  عادل  فقیه  ولی  اصلی  دغدغه  که 
و  جاری  مسیر  در  جدی  تالش  اسالمی  جمهوری 
زندگی  زوایای  تمام  در  قرآن  فرهنگ  کردن  ساری 
غرب  اسالمی  بزرگ  مرکز  مدیر  است.  جامعه 
ما  همه  به  خداوند  امیدوارم  کرد:  اظهار  کشور 
توفیق خدمتگزاری بیش از پیش در عرصه قرآن 
برگزاری  نحوه  به  ادامه  در  بفرماید.وی  عنایت  را 
کرد  اشاره  کریم  قرآن  کشوری  مهرواره  نخستین 
و گفت: نخستین مهرواره قرآنی طاها ویژه طالب 
خواهر و خانواده روحانیون اهل سنت با شرکت 
شد.  برگزار  کشور  استان   13 از  نفر   ۵00 و  هزار   2
مدیرمرکز بزرگ اسالمی غرب کشور افزود: 1۵0 نفر 
از این 2 هزار و ۵00 شرکت کننده بعد از طی مراحل 
شهرستانی و استانی موفق به شرکت در مرحله 
نفر  نهایت 67  که در  این مهرواره شدند  کشوری 
از این عزیزان حائز رتبه برتر شدند و در اختتامیه 

کشوری این مهرواره مورد تقدیر قرار می گیرند.

شرکت ۲۵۰۰ نفر از طالب اهل سنت کشور در مهرواره قرآنی طاها



قروه  فرمانداری  سرپرست  
منصوب شد

 

استاندار کردستان »خلیل فعله گری« را به عنوان 
سرپرست فرمانداری  شهرستان قروه منصوب 

کرد.
به گزارش جام جم، اسماعیل زارعی کوشا با صدور 
حکمی سرپرست  فرمانداری قروه  را منصوب کرد.  
در حکم صادر شده از سوی استاندار کردستان 
است  آمده  فعله گری"  آقای"خلیل  به  خطاب 
با اتکال به خداوند منان در چارچوب وظایف    :
مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و منویات مقام معظم 
»عدالت  مردمی  دولت  سیاست های  و  رهبری 
پاکدستی،  داری،  مردم  گری،  انقالبی  محوری، 

فساد ستیزی و قانونمداری« موفق باشید.

نوروز1401،  المللی  بین  جشن 
نقطه عطف توسعه گردشگری 

کردستان

 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
 26 در  سنندج  شهر  گفت:  کردستان  دستی 
در  و  است  نوروز  جهانی  جشن  میزبان  اسفند 
کشور جهان حضور  از 12  این مراسم مهمانانی 

دارند.
به گزاش جام جم کردستان ، یعقوب گویلیان در 
جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: این جشن 
روز 23 اسفند در شهر تهران شروع شده، سپس 
در شهرهای همدان و کرمانشاه ادامه می یابد و 
در روز 26 اسفندماه نیز در شهر سنندج کارناوال 

و برنامه های آن برگزار خواهد شد.
ایرانی  اقوام  از  نفر  برنامه 8۵  این  در  افزود:  وی 
و  خارجی  کشور  چند  سفرای  کشور،  سراسر 
نوروز  جشن  دارای  که  دنیا  کشور  نمایندگان 12 

هستند، حضور دارند.
داد:  ادامه  کردستان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
فردوسی،  راه  پیاده  در  جشن  این  برنامه های 
خانه کرد و در پایان در سالن شش هزاری نفری 
لباس  ُکرد،  خانه  در  که  می شود  برگزار  سنندج 
برپا  نوروز  عکس  گالری  و  دستی  صنایع  ملل، 
جشن  این  برگزاری  کرد:  اضافه  شد.وی  خواهد 
نقش بسیار مهمی در معرفی استان کردستان 
در  استان  گردشگری  توسعه  و  رونق  به  و  دارد 

سایر فصول سال نیز کمک خواهد کرد.
گویلیان افزود: در ایام نوروز نیز مراسم نوروزگاه 
کرد،  خانه  همچون  استان  تاریخی  اماکن  در  را 
خواهیم  برگزار  کرفتو  غار  و  خسروآباد  عمارت 
برای  اماکن  این  در  فرهنگی  برنامه های  که  کرد 
بر  بنا  گفت:  وی  می شود.  برگزار  مردم  عموم 
در  ایام  این  در  نیز  کردستان  استاندار  تاکید 
بازارچه  یک  حداقل  استان  شهرهای  همه 
صنایع دستی برپا می شود و در برخی از شهرها 
جشنواره غذا و صنایع دستی نیر برگزار خواهد 

شد.
شد:  یادآور  کردستان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
همواره  بانه  و  مریوان  سنندج،  سقز،  شهرهای 
خود  به  استان  در  را  گردشگر  میزان  بیشترین 
نیز  امسال  امیدواریم  که  داده اند  اختصاص 

میزبان خوبی برای مردم سراسر کشور باشیم.
دریاچه  سنندج،  ُکرد  خانه  موزه  و  آبیدر  پارک 
کرفتو  غار  هورامان،  منطقه  مریوان،  زریبار 
بازار  کامیاران،  پالنگان  روستای  دیواندره، 
شهرهای سنندج، بانه و مریوان و قرآن تاریخی 
استان  گردشگری  مکان های  جمله  از  نگل 
آمار  بیشترین  هرساله  که  است  کردستان 

بازدید گردشگران را به خود اختصاص می دهد.
غارهای  تاریخی،  آثار  شامل  اثر  هزار   2 تاکنون 
طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول)بناها، 
طبیعی  مکان های  و  قنات  تپه ها(،  و  محوطه 
این  از  که  شده  شناسایی  کردستان  استان  در 

تعداد ۹۵0 اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

و اینک بر خاک پاک ایران زمین و بر تارک پر افتخار خاک کردستان اش و 
برای مردمان شریف و آزاده اش قرنی نو چون شروعی دوباره آغاز گردید. 

سال 1401 آغاز سده ای نو برای  ایران عزیز است.
... سده ای پر شکوه و پر افتخار

ایمان،  بخش  نوید  محمدی  معنویت  زالل  عطر  می رود  امید  که  سده ای 
، برابری ،برادری و عدالت برای همگان باشد. آزادگی، عزت، اقتدار

همه  و  شهیدان  پاک  روان  به  دورد   با  را  هجری  نو  سال  آغاز  و  سده  آغاز   
درگذشتان،  به محضر رهبر معظم انقالب و یکایک مردم عزیز ایران زمین 

و  الحال   محول  از  و  می نمایم  عرض  تبریک  کردستان  اصیل  اهالی  بویژه 
االحوال درخواست می کنم تقدیر و حالمان، احسن الحال باشد.

اسماعیل زارعی کوشا
استاندار کردستان
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خبر

اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

نوروز نماد تحول و بهار مظهر لطف الهی و فرصت نوشدن و آغازی دوباره است. 

در  نوروز  بین المللی  جشن  برگزاری  به  اشاره  با  سنندج  شهردار 
شهر خالق موسیقی گفت: یکی از برنامه های این جشن میزبانی 
خانه ُکرد سنندج از نمادهای نوروز حدود 13 کشور جهان است.

نشست  در  رشیدی  انور  سید  کردستان،  جام جم  گزارش  به 
داشت:  اظهار  سنندج  در  استان  رسانه های  خبرنگاران  با  خبری 
این که  به  توجه  با  و  آفرینی  نشاط  و  آفرینی  امید  راستای  در 
سنندج شهرخالق موسیقی و جزو شبکه های خالق جهان است 

جشن  برگزاری  زمینه  در  الزم  ریزی  برنامه  یونسکو  هماهنگی  با 
باشکوه نوروز انجام شده است.

مسیر  امسال  شده  انجام  برنامه ریزی های  براساس  افزود:  وی 
نوروز  جشن  بین المللی  مراسم  میزبان  کشور  غرب  گردشگری 
از  پس  و  آغاز  تهران  در  اسفند   24 از  جشن  این  گفت:  است، 
برگزاری در استان های همدان و کرمانشاه روز 26 اسفند استان 

کردستان و شهر سنندج میزبان این برنامه خواهند بود.

روز  این جشن بین المللی  این که شروع  بیان  با  شهردار سنندج 
برنامه های  برگزای  با  و  سنندج  فردوسی  راه  پیاده  از  اسفند   26
سنندج  کرد  خانه  آن  از  پس  گفت:  بود،  خواهد  ح  مفر و  شاد 
از  نوروز  تاریخی  مسایل  و  شهری  هویت  عکس  گالری  میزبان 
که  کشورهایی  محلی  لباس های  همچنین  و  یونسکو  سوی 

جشن نوروز برگزار می کنند، خواهد بود.
مختلف  کشورهای  نوروز  نمادهای  همچنین  شد:  یادآور  وی 

( که در آنها جشن نوروز برگزار خواهد شد  جهان)حدود 13 کشور
در خانه کرد سنندج به نمایش گذاشته می شود و می توان گفت 
دهکده جهانی کشورهای حوزه نوروز در خانه ُکرد ایجاد می شود.

رشیدی از دیگر برنامه های روز 26 اسفند مراسم جشن نوروز در 
ورزشگاه 6 هزار نفری مجموعه ورزشی 22 گوالن اعالم کرد و گفت: 
از چهره های بومی  اجرای هزار دف و اهدای نشان نوروز به یکی 

استان از برنامه هایی است که در این ورزشگاه اجرا می شود.
در  فرصت  بهترین  فرهنگی  مهم  رویداد   این  شد:  یادآور  وی 
راستای معرفی پتانسیل های فرهنگی و گردشگری استان است 
این  باید  خارجی  شبکه های  از  خبرنگاران  حضور  به  توجه  با  و 

رویداد  فرهنگی بسیار منظم و بطور شایسته اجرا شود .
برگزاری جشن نوروز در ورزشگاه  شهردار سنندج اظهار داشت: 
22 گوالن را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای استقبال از 
سال جدید اعالم کرد و افزود: سخنرانی، آتش بازی، روشن کردن 
برنامه های  از  کردی(  هه لپرکی)رقص  و  موسیقی  و  نوروز  آتش 
شده  انجام  گونه ای  به  برنامه ریزی های  البته  است،  جشن  این 
وارد  مکان  این  به  آسیبی  هیچ  ورزشگاه  در  نوروز  جشن های 

نشود.
و  ورزشکاران  شهروندان،  خبرنگاران،  تمام  از  شد:  یادآور  وی   
سمن ها انتظار می رود، با حضور پرشور در این جشن ها  ما را در 

بهتر برگزار کردن این رویداد جهانی یاری دهند.

شهردار سنندج:

سنندج میزبان جشن بین المللی نوروز 1401 شد

از نصب 10 هزار و 300  معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق کردستان 
کنتور هوشمند در استان کردستان خبر داد و افزود: بیشترین کنتور هوشمند نصب 

شده با 1833 دستگاه در شهرستان قروه بوده است.
به گزارش جام جم کردستان، هیوا خرم معاون فروش و خدمات مشترکان این شرکت با 
ح کنتورهای  ح فهام در استان کردستان، گفت: در قالب این طر اشاره به تدوام اجرای طر
هوشمند جایگزین کنتورهای قدیمی می شوند و اطالعاتی از قبیل مصرف برق، میزان 

، جریان و ضریب توان در این کنتورها ثبت می شود. ولتاژ
وی با بیان این که در کنتورهای هوشمند رفتار مصرف و نظارت مصرف کننده بر سیستم 
و صورتحساب جهت شفافیت بیشتر به مشترکان ارائه می شود، افزود: از ابتدای اجرای 
ح در استان 10 هزار و 300 دستگاه کنتور هوشمند با هدف هوشمندسازی لوازم  این طر
اندازه گیری و ایجاد بستر و قرائت از راه دور برای مشترکان بخش های مختلف فراهم 
بر  تاکید  با  کردستان  برق  توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون  می شود. 
این که بیشتر کنتور هوشمند نصب شده با 1833 دستگاه در شهرستان قروه و کمترین 
آن نیز با 186 دستگاه مربوط به شهرستان سروآباد بوده است، افزود: در مجموع از 10 
هزار و 300 دستگاه کنتور هوشمند نصب شده در کردستان بیش از 2 هزار دستگاه آن 

در سال جاری نصب شده است.
خرم اظهار داشت: حسب پیگیری های صورت گرفته سهمیه تعیین شده از سوی توانیر 
از  برای استان کردستان 8۵ هزار کنتور هوشمند معین شده که در نظر است تا قبل 

شروع پیک آینده)خرداد1401( این حجم از اندازه گیری هوشمند برای مشترکان استان  
نصب شود.

اصالح  در  موثر  راهکارهای  از  یکی  هوشمند  کنتورهای  نصب  این که  به  اشاره  با  وی 
رفتار مشترکان پرمصرف و کنترل بار شبکه برق است، اظهار داشت: نصب کنتورهای 
مدت  و  تعداد  کاهش  برق،  توزیع  شبکه  پایداری  افزایش  موجب  همچنین  هوشمند 

زمان خاموشی های برق در استان و به تبع آن در کشور نیز می شود.
خرم امکان برقراری ارتباط دوسویه بین شرکت و مصرف کنندگان، جمع آوری، پردازش و 
ارسال اطالعات انرژی به شرکت را از مزیت های استفاده از کنتورهای هوشمند عنوان 
کرد و گفت: آگاهی این شرکت از مقدار انرژی مصرف شده در ساعات پرباری و کم باری، 
تشخیص  امکان  همچنین  روزانه  و  ساعتی  مصرف  مقدار  از  مصرف کنندگان  آگاهی 

سرقت برق از کنتور از دیگر قابلیت ها و مزیت های کنتورهای هوشمند است.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق کردستان در پایان اظهار داشت: 
در حال حاضر تنها 2 درصد کل مشترکان در استان بیش از دو برابر الگوی مصرف، انرژی 
ح در استان مصرف این دست  برق مصرف می کنند که بدون شک با اجرا و تداوم این طر

از مشترکان نیز مدیریت خواهد شد.

10 هزارو 300 کنتور هوشمند در کردستان نصب شد 

مدیر مخابرات منطقه کردستان از فروِش بسته های ترافیک زماندار "شب نشین" و "سحر خیز" با قیمت ویژه و 
استثنایی، به مشتریاِن فعال اینترنت پرسرعت مخابرات خبر داد.

فعال  مشتریاِن  استفاده  امکان  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  حکمت  آزاد  کردستان،  جم  جام  گزارش  به 
www. از طریق درگاه های غیرحضوری به نشانی ، سرویس های VDSL,ADSLو FTTH از بسته های ترافیکی زماندار
tci.ir، پنل کاربری مشتریان به نشانی adsl.tci.ir ، کد دستوری #2020* و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر فروش 
فراهم شده است.  وی با اشاره به این که بسته های ترافیکی زماندار با عنوان "سحرخیز" از ساعت 4 تا 12 صبح  و 
"شب نشین " از ساعت 2 تا 8 صبح به مشتریان ارائه می شود افزود: نحوه خرید حجم های مشخص شده برای 
هر کدام به صورت پیش پرداخت خواهد بود. مدیر مخابرات منطقه کردستان اظهارداشت: حجم های زماندار 
تعیین شده برای طرح "شب نشین" به مقدار 100 گیگ به مدت 30 روز با قیمت 2۵ هزار تومان و 2۵ گیگ به مدت 
7 روز با قیمت 7 هزار تومان از زمان خرید ترافیک برای مشتریان فعال اینترنت پرسرعت مخابرات قابل استفاده 
حجم های  می توانند   FTTH VDSL,ADSLو  سرویس های  فعال  مشتریان  ساخت:  خاطرنشان  حکمت  است. 
زمانداِر 1۵0گیگ با مدت زمان استفاده 30 روز و با قیمت 4۵ هزار تومان، ۵0 گیگ به مدت 1۵ روز و با قیمت 1۵ 
هزار تومان و 20 گیگ را به مدت 7 روز با قیمت 8 هزار تومان به صورت استثنایی در طرح "سحر خیز" خریداری 
نمایند. وی با بیان این که شرکت مخابرات ایران و همسو با آن منطقه کردستان به مناسبت های مختلف ملی ، 
مذهبی و آیینی بسته های اینترنت پرسرعت را با ویژگی و قیمت های استثنایی برای مشتریان در دو بخش فعال 
و غیر فعال در نظر می گیرد یادآور شد: استقبال مشتریان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت مخابرات از این 
شرایط واستفاده از سرویس های مخابراتی ،مایه دلگرمی و افتخار بزرگی برای این مجموعه خدمات رسان است.

از  برای بهره مندی مشتریان و مردم فهیم استان  زیرساختهای اصلی  این که در حال حاضر  به  با اشاره    وی 
سرویس های اینترنت پرسرعت مخابرات فراهم است اعالم کرد: هم اکنون بیش از 13۵ هزار و 8۹۵  مشترک  
ADSL ، بیش از ۹30 مشترک VDSL و بیش از شش هزار و 88 مشترک FTTH تحت پوشش خدمات مخابرات 

هستند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان خبر داد:

 فروش بسته های ترافیک زماندار 
با  قیمت ویژه و استثنایی استاندار کردستان »احمدرضا قاسمی« را به عنوان سرپرست فرمانداری بیجار 

و »حمید معتصمی« را به عنوان سرپرست فرمانداری دهگالن منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کردستان، دکتر اسماعیل زارعی کوشا 

با صدور احکامی سرپرستان دو فرمانداری بیجار و دهگالن را منصوب کرد.
حمید  آقایان  به  خطاب  کردستان  استاندار  سوی  از  شده  صادر  احکام  در 
معتصمی و احمدرضا قاسمی آمده است، با اتکال به خداوند منان در چارچوب 
آرمان های نظام مقدس جمهوری  وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و 
اسالمی و منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت مردمی »عدالت 
قانونمداری«  و  ستیزی  فساد  پاکدستی،  داری،  مردم  گری،  انقالبی  محوری، 

موفق باشید.

سرپرستان دو فرمانداری بیجار و دهگالن منصوب شدند

با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  عنوان  به   ازهاری  ارسالن  کشور 

برنامه ریزی استان کردستان منصوب شد.
 به گزارش جام جم کردستان در حکم سید مسعود میرکاظمی 
سوابق  تعهد  به  توجه  با  آمده است  ازهاری  ارسالن  خطاب 
علمی و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان منصوب 

می شوید.

برنامه ریزی استان در چارچوب نظام  راهبری نظام   هماهنگی و 
از  استان  سهم  تحقق   به منظور  برنامه ریزی  کشور  برنامه ریزی 
استفاده  و  بخش  هر  ارزش افزوده  تعیین  و  کشور  پی  دی  جی 
از جداول داده ستاد استانی به عنوان نقشه راه رشد اقتصادی 
و  کشور  ساالنه  اقتصادی  رشد  اهداف  با  متناسب  استان 
خ بیکاری و جذب سرمایه گذاری و  برنامه ریزی به منظور کاهش نر
توسعه صادرات غیر نفتی استان بخشی از مأموریت ها و  وظایفی 
است که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس 
جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ابالغ  شده است.
سال   8 مدت  به  نیز  این  از  پیش  ازهاری  ارسالن  است،  گفتنی 
معاون برنامه ریزی استانداری کردستان، ۵ سال به عنوان رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، 6 سال در پست های 
از 3  مختلف سازمان برنامه و بودجه استان کردستان و بیش 
سال به عنوان معاون توسعه مدیریت، قائم مقام و عضو هیئت 
مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو فعالیت داشته است و همچنین 
تصدی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور را در کارنامه خود دارد.

 ارسالن ازهاری رئیس سازمان مدیریت
 و برنامه ریزی کردستان شد
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، مــــــرا به خانقه منزل ده اى پیـــر
خ دوست، مراد دل ده از یـــاد ر

حاصل نشد از مدرسه، جز دورى یار 
امام خمینی )ره(جانا مددى به عمر بی حاصل ده

صاحب امتیاز :           
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کردستان با ده ها جاذبه گردشگری، روستاهایی با معماری پلکانی، طبیعت بکر و زیبا در انتظار بازدید کنندگان

سنندج شهر جهانی خالق موسیقی، مهد فرهنگ و هنر

شهرستان سنندج مرکز استان کردستان با دارا بودن بیش از 6000 
از  سنندج  است.  آرمیده  زاگرس  کوه های  دامنه   در  قدمت  سال 
گذشته های دور تا به امروز مهد فرهنگ و هنر بوده و مردمانش 

ارتباطی جدایی ناپذیر با موسیقی داشته اند.
مردمان سنندج به نحوی با موسیقی به دنیا می آیند، با آن زندگی 
و  جغرافیایی  وضعیت  به  توجه  با  دیار  این  مردمان  می کنند. 
شعر  دستی،  صنایع  هنر،  فرهنگ،  با  همواره  منطقه  توپوگرافی 
و ادب، و از همه شاخص تر موسیقی، نفس تازه می کنند، عشق 
می ورزند و خود را در دنیا پرآوازه ساخته اند، آموزشگاه های پرشمار 
ادعا  این  شاهد  موسیقی  و  هنر  در  فعال  دانشگاهی  مراکز  و 

هستند.
از بزرگان موسیقی سنندج که قریب به اتفاق آنها از جمله مشاهیر 
علی  سید  استاد  یاد  زنده  به  می توان  می آیند  شمار  به  حوزه  این 
اصغر کردستانی به عنوان سرآمد موسیقی کردستان، زنده یادان 
عندلیبان  همچنین  و  زمانی ها  یوسف  کامکار،  حسن  اساتید 
موسیقی ایران، خالقی مظهر موسیقی کردی، کامکاران، زنده یادان 
اساتید خلیفه کریم صفوتی و خلیفه میرزا آقا غوثی و بسیار دیگری 
اشاره کرد. که همگی راهی طویل در به ثمر نشاندن لحن و سبک 
موسیقی کردی پیموده اند و هرچه بیشتر آن را به تاریخ پرشکوه 

این عرصه پر جوالن شناسانده اند. 
پتانسیل  پشتوانه  با  موسیقایی  غنای  همین  و  آثار  همین 
جوانان خالق این شهر پر آوازه، مسئوالن را برانگیخت تا چاره ای 
راه;  آن  را هموارتر سازند،  کهن  راه و رسم  این  ادامه  و  اندیشیده 

ثبت شهرسنندج در شبکه شهرهای خالق یونسکو بود. 
کلنگ  این عمارت ماندگار برای میعاد عاشقان موسیقی در سال 

13۹7 به ابتکار دکتر مهین گزانی و مشارکت یک تیم به سرپرستی 
دکتر اسعد اردالن و با تالش ماندگار مهندس حشمت اهلل صیدی 
جانبه  همه  حمایت  و  شهرداری   فرهنگی  معاونت  و  شهردار 
شورای اسالمی شهر سنندج  بر خاک نجیب و حاصلخیز این شهر 
روز به هدف نزدیک و  روز به  هنرپرور و موسیقایی کوفته شد و 
داشته  همراه  به  را  دیارشان  مردم  خرسندی   تا  می شد  نزدیک تر 

باشند.
ح بزرگ از حمایت کامل استاندار محترم و ریاست سازمان  این طر
مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان برخوردار شد، و در ادامه 
با مساعدت رئیس بنیاد ایران شناسی کردستان، دبیرخانه الحاق 
تجهیز  و  تشکیل  بنیاد  این  محل  در  خالق  شهرهای  شبکه  به 
گردید و از همراهی نهادهایی چون دانشگاه کردستان، موسسه 
 ، آموزش عالی توسعه دانش سنندج، شورای عالی موسیقی کشور
در  یونسکو  ملی  کمیسیون  و  کردستان  مهندسی  نظام  سازمان 
وفرهنگی  علمی  آموزشی،  سازمان  توجیهی  ح  طر تدوین  ایران 
سازمان ملل متحد ) یونسکو( با بیش از 2000 ساعت نفر کار انجام 
شد و نهایتا در تاریخ 13۹8/8/8  خبری در جهان موسیقی منتشر 
 شد که سنندج به شبکه شهرهای خالق موسیقی جهان ملحق

 گردید.  این پذیرش طی حکمی رسما از سوی دبیر کل سازمان 
بین المللی یونسکوبه شهردار سنندج ابالغ و در مراسمی توسط 

وزیر کشور به ایشان اهدا شد.

یخی و ذخیره گاه فرهنگی مناطق  هورامان گنجینه تار
 کردنشین غرب ایران

هورامان منطقه ای فرهنگی در غرب ایران است میان دو استان 
کردستان و کرمانشاه، مردمان این منطقه هزاران سال در تعامل با 
طبیعت در آن سکونت دارند. هورامان را می توان گنجینه تاریخی و 

ذخیرگاه فرهنگی مناطق کردنشین غرب ایران بشمار آورد.
از  آن،  هنر  و  فرهنگ  دیگر  جلوه های  همچون  هورامان  موسیقی 
تأثیر موسیقی فرهنگ های دیگر برکنار مانده و همچنان اصالت 
خود را حفظ نموده است. صدا در موسیقی هورامان)سیاوچمانه( 

از کهن ترین حاالت آوازی بشر است
معماری: آنچه که به عنوان یک وجه مشترک در معماری هورامان 
وجود دارد، مجموعه ای از  ویژگی ها و ساختارهای است که پیروی 
و  طبیعت  با  سازگاری  فلسفه  آن  و  است،  مشترک  فلسفه  یک 
اقلیم است. بافت و معماری سکونتگاهای هورامان از دل زمینی 
به پا خاسته که همه روح و ذات زندگی اهالی به آن وابسته است. 
در نهایت می توان معماری هورامان را خلق یک بافت مسکونی با 
درجه باالیی از هارمونی، وحدت و تعامل با طبیعت و محیط اطراف 
خود دانست. باغداری: اهمیت باغداری در هورامان را باید از چهار 
دیدگاه مورد واکاوی قرار داد. دیدگاه اول تاریخ و قدمت آن است که 
وجود اسناد تاریخی گواهی این مدعا می باشند، دیدگاه دوم خلق 
زمین و ایجاد سازه ای ویژه جهت فرام هم نمودن مکان مناسب 
راستای  در  که  تفکری  و  تکنولوژی  سوم  دیدگاه  باغداری،  جهت 
خلق باغ وجود دارد و چهارمین دیدگاه آبیاری و مدیریت بهینه آب 
این  گیرند. در  قرار  باید مورد توجه  که  باغداری هورامان است  در 
بهشت طبیعی تمامی ارتباطات انسانی از اغاز بر پایه  عقالنیت قرار 
داشته است. روابط انسان با طبیعت، انسان با انسان و جامعه از 

دیدگاهی مدنی و عقالنی برخوردار بوده است. 
آیین ها: هورامان سرزمین آیین هاست بطوری که هر روستای این 
سرزمین در یکی از روزهای سال مراسم و آیین ویژه خود را برپا کرده 
و در تمامی طول سال برگزاری مراسم آئینی در این بهشت طبیعت 
برقرار بوده و هست، آئین های هورامان را باید به سه دسته تقسیم 
آیین های ملی مانند جشن نوروز  و پیامدهای آن دوم:  کرد؛ اول: 
آیین اسالمی) شریعتی و طریقتی( مانند ؛ عید قربان، عید رمضان، 
معراج، میالد پیامبر اسالم و.... آیین های ملی و مهری و مزدیسنا، 
تقویم این جشنها اکثر روزهای سال را به مقتضای فصل شامل 

می شود.
 هوار نشینی)کوچ نشینی(: فلسفه کوچ گاه ها و سکونت گاهای 
موقت از اصلی ترین نشانه های همسان شدن با محیط طبیعی 

مبنای  بر  اکولوژیکی  ظرفیت های  از  وری  بهره  است.  اقلیم  و 
می شود.  تعریف  هورامان  در  کشاورزی  و  پروری  دام  اقتصاد های 
ساختار معماری کوچ گاه یا »هوار« در زبان محلی خلق محیط کامال 

زنده با حداقل های ممکن است.

آرمرده شهر ملی شال بافی  

جنوب  کیلومتری   13 فاصله  در  آرمرده  بخش  مرکز  آرمرده  شهر 
 . است  شده  واقع  کردستان  استان  در  بانه  شهرستان  غربی 
از سطح دریا قرار گرفته است.   ارتفاع 1616 متری  این شهر زیبا در 
نفر   22۵۹ آرمرده  شهر  جمعیت   13۹۵ سال  سرشماری  براساس 
و جمعیت کل بخش آرمرده 10713 نفر است. بخش آرمرده دارای 
که« 

َ
دو دهستان به نام های دهستان »پشت آربابا« و دهستان »بل

بوده که تمامی ساکنان شهر ُکرد زبان و با لهجه شیرین سورانی ) از 
لهجه های زبان ُکردی ( تکلم می نمایند از نظر مذهبی مسلمان اهل 
تسنن و پیرو فقه حضرت امام شافعی ) رض ( می باشند. آرمرده که 
در میان کوه های زاگرس قرار گرفته است دارای پوشش جنگلی و 
مرتع بسیار غنی و آب و هوای کوهستانی و معتدل است که از قدیم 
االیام به علت وجود امنیت و کشتزارهای حاصلخیز شهری مهاجر 
مردم  و  بوده  دیگر  شهرهای  اکثر  و  عراق  مختلف  مناطق  از  پذیر 
بسیاری به این شهر کوچ کرده و ساکن شده اند که باعث افزایش 

جمعیت این شهر گردیده است.
نکته قابل توجه در مورد این شهر همکاری و تشویق حکام محلی 
اصلی  شغل  شالبافی  اکنون  و  بوده  شالبافی  حرفه  آموزش  برای 
مردم شهر شده و این حرفه از نسلی به نسل دیگر انتقال داده 

شده است.

بوالو 

این مراسم در نیمه دوم شهریورماه و همزمان با فصل برداشت 
برگزار  دوالو(  )محلی:  دوالب  روستای  باغات  از  کشمشی  انگور 
می شود. در این مراسم چند خانواده باهم برداشت انگور را انجام 
مایع  در  را  انگورها  سپس  کرده  آوری  جمع  محلی  در  و  میدهند 
خشک  و  انداخته  کشمش  به  شدن  تبدیل  جهت  مخصوصی 
می کنند. در این مراسم همه افراد خانواده و همسایگان باهمدیگر 
همکاری دارند.پخت نان و غذاهای محلی و  خواندن نواهای محلی 

از زیبایی های این مراسم می باشد.

روستای گردشگری ژیوار در کردستان 

ژیوار در زبان ُکردی به معنی زندگی و نام روستایی در میان ارتفاعات 
سروآباد  شهرستان  در  سیروان،  رودخانه  کنار  کوساالن،  زیبای 
است. ژیوار در مکانی دور از هرگونه آلودگی زیست محیطی شهری 
قرار گرفته است. این روستا که در میان دره ای سرسبز و خوش 
منظره واقع شده، بدلیل سبک معماری پلکانی منازل ساکنانش 
از شهرت فراوانی میان گردشگران برخوردار است. طبیعت بکر و 
شهرت خاص باغات انار و انجیر آن بهانه خوبی برای سفر به این 
اقامت هتل سلین در  برای  نزدیکترین محل  روستا شده است. 

فاصله 4 کیلومتری روستا است.

آیین های نوروزی در کردستان 

برگزار  خاصی  طراوت  و  شکوه  با  کردستان  در  نوروزی  *آیین های 
می شود

۱-میرنوروزی یا امیربهاری:
را  زیادی رنگ و بوی سنتی خود  تا حد  کردستان  مراسم نوروز در 
حفظ کرده است. مراسم میرنوروزی یا امیر بهاری یکی از آیین های 
نمایشی پس از تحویل سال نو است که در گذشته با تشریفات 
زیادی برگزار می شد. در این روز مردم از میان خود فردی عامی را به 
امارت و حکومت موقت انتخاب می کنند به او عنوان میرنوروزی 
می دهند. در کتاب »آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی استان کردستان 

درباره این مراسم آمده است: »در نخستین چهارشنبه سال،  میر با 
همراهانش در جمع مردم حاضر می شد و با حضور در کوی و برزن 
مردم کوچه و بازرا را به علت گرانی،  بداخالقی و غیره محکوم می کرد 
دیرباز  از  مراسم  این  می نمود.  اجرا  را  وی  صوری  حکم  نیز  جالد  و 
برگزار  خاصی  تشریفات  با  هرساله  و  داشت  رواج  کردها  درمیان 
می شد و در گذشته از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. اگرچه، امروزه 
این مراسم به دست فراموشی سپرده شده است هنوز هم جایگاه 

خاصی در ذهن و خاطرات مردم منطقه کردستان دارد.« 
۲-نوروز خوانی:

می رود  به شمار  کردستان  در  نوروزی  مراسم  دیگر  از  نوروزخوانی 
که امروزه جز در بعضی مناطق روستایی به فراموشی سپرده شده 
است. رسم بر این بود که همسایه ها و افراد خانواده در ایام عید 
شب را در خانه یکی از اهالی محل می گذراندند. در این شب نقال، 

نوروزنامه را مانند خواندن شاهنامه نقالی می کرد. 
3- هه ته ری، مه ته ری

از دیگر آداب نوروزی مرسوم در کردستان، هه ته ری، مه ته ری است. 
روستاها،  در  و  می پردازند  آن  به  نوروز  نخست  روز  در  کودکان  که 
پایین  بام  روزنه  از  را  خود  شال  نفره  چند  گروه های  در  بزرگترها 
می انداخته و می گویند: »هه ته ری، مه ته ری، شتیکمان بو بخه نه بن 

چه په ری یعنی هدیه ای برایمان به پشت پرچین بیاورید«
۴-سمنو:

-سمنو:  که به وسیله گندم، کنجی، نیسک و...  در خانه ها درست 
می کردند

۵-خانه تکانی: 
-خانه تکانی یا رفت و روب: یکی دو هفته پیش از عید خانه تکاتی 
 اثاثیه منزل را 

ً
یا رفت و روب انجام می گیرد بانوان کردستانی مجددا

جابه جا و گردگیری می کنند و دوباره آن ها را می چینند. در مراحل 
غ رنگ کردن است که آن ها را آب پز می کنند و با پوست  بعد تخم مر

پیاز و رنگ های شادی که روی آن ها می زنند تزیین می کنند.
6-دید و بازدید:

-دید و بازدید از بزرگ تر ها در عید نوروز: در کنار همه اعیاد و آداب و 
رسوم، حفظ حرمت و احترام به بزرگتر های فامیل و منطقه زندگی از 
ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است به گونه ای که دربین مردمان 
کرد اولین روز و اولین منزلی که مورد دید و بازدید در اعیاد به ویژه 
خانواده  عضو  بزرگ ترین  خانواده  و  منزل  می گیرد  قرار  نوروز  عید 
در  و  حرمت  و  بزرگی  حسب  بر  بازدید ها  و  دید  آن  از  پس  و  بوده 

نهایت فامیل نزدیک صورت می گیرد.
7-تهیه خوانچه: 

-تهیه »خوانچه« برای تازه عروس ها: در نوروز خوانچه هایی )هدیه( 
برای عروس های نامزد شده یا دختر هایی که به خانه شوهر رفته 
غ رنگ شده، پارچه، ماهی،  اند، طال، عطر، دستمال، جوراب، تخم مر
دختران  توسط  زیبا  بسیار  تزئینات  با  که  آجیل  و  شیرینی  سمنو، 
جوان خانواده تهیه می شود از جمله اقالمی است که در خوانچه ها 

وجود دارد.
8-چوار شه مه کوله: 

-چهارشنبه آخر سال )چوارشه مه کوله( – چوارشنبه سوری: چوار 
شه مه کوله یا چهارشنبه سوری در کردستان آن طوری که امروزه 
به  آیین  این  که  است  سال  تا ۵0   40 حدود  و  نبوده  باب  هست، 

تبعیت از فرهنگ ایرانی در میان ُکرد ها نیز مرسوم شده.
9-هه لپه رکی:

-رقص ُکردی )هه لپه رکی( بخشی جداناشدنی از آیین های ُکرد ها 
است و در مراسم چهارشنبه سوری نیز جایگاه خاص خود را دارد.

10-زیارت اهل قبور: 
طی این مراسم اهالی خانواده، اقوام و دوستان بر سرمزار عزیزان از 

دست رفته حاضر می شوند و برای آنها فاتحه می خوانند. 
۱۱-کشیدن شال: 

لیالخ  منطقه  روستا های  در  عیدی:  گرفتن  برای  شال  -کشیدن 
کردستان جوانان روستا به پشب بام می رفتند و شال را از دودکش 
غ رنگی، میو  پایین می کشیدند و هدایای خود را شامل پول، تخم مر

و شکالت و شیری می گرفتند.
۱۲-مراسم کوسه گردی: 

-مراسم کوسه گردی: از جمله بازی ها و نمایش هایی بود که تا دو 
دهه پیش به عنوان مقدمه نوروز در استان کردستان برگزار می شد 
مراسم کوسه گردی توسط چند  نفر به اجرا در می آمد شامل کوسه، 

توبره کش، نی زن، محافظ کوسه و زن کوسه 
۱3-مراسم شال: 

لیالخ  منطقه  روستا های  در  عیدی:  گرفتن  برای  شال  -کشیدن 
کردستان جوانان روستا به پشب بام می رفتند و شال را از دودکش 
غ رنگی، میو  پایین می کشیدند و هدایای خود را شامل پول، تخم مر

و شکالت و شیری می گرفتند.
۱۴-هیله مارانی: 

-هیله مارانی )هیلکه شکانی(: این بازی که به صورت برد و باخت 
انجام می گرفت به این صورت بود که در هر مرحله دو نفر با هم 

روبرو می شدند.
۱۵-هه الوه مالوه: 

-هه الوه مالوه : کودکان به درب خانه ها می رفتند و در می زندن و 
گفتند: هه الوه مه الوه، بیستانی سوور و ساوا، کورتان ببی به زاوا، 
کچ تان نه بی به چاوا، شتیک مان بو بخنه بن تاوا و صاحب خانه 

غ رنگ شده بود. هم به اونها هدیه نوروزی می داد و بیشتر تخم مر
۱6-سیزده فروردین:

-سیزده فروردین، روز پایان دوره جشن های نوروزی: با حضور در 
آیینی شاد و مفرح نوروز  دامن طبیعت و باغستان های سنتی در 
از خانه ها  بنابر سنت فرهنگی  روز مردم  این  را بدرقه می کنند در 
بیرون آمده و به دامن دشت و صحرا و باغ می روند. در برخی مناطق 
کردستان در این روز مردم با پرت کردن 13 سنگ کوچک نحسی و 
پلیدی سال پیش رو را از خود دور می کنند و برخی دختران دم بخت 
چمن یا گیاهان را به هم گره می زنند به این امید که بخت شان باز 

شود و ازدواج کنند.


