
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir ستان

کرد

امام جمعه مریوان:
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ــت: ۳۸۰ پـــروژه  ــف ــر مــخــابــرات مــنــطــقــه کــردســتــان گ ــدی م
مـــخـــابـــراتـــی بـــا اعـــتـــبـــار یـــک هـــــزار و ۲۴۰ مــیــلــیــارد ریـــال 
ســرمــایــه گــذاری در نــقــاط مختلف اســتــان بــه بــهــره بــرداری مــی رســد.

به گزارش جام جم سنندج، آزاد حکمت  در مراسم افتتاح ... 

افتتاح ۳۸۰ پروژه مخابراتی در کردستان:

: مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور

مردم محوری اولویت مرکز 
بزرگ اسالمی در برنامه های 

دهه فجر است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

3

ویــژه

2

|    4
    |

گازرسانی  افتتاح 228 پروژه 
روستایی  وصنعتی در  ایام 

دهه فجر

رهاسازی بیش از ۴هزار 
گرفتار در برف  خودرو 

۳۱پروژه عمرانی در  افتتاح 
کرفتو دیواندره بخش 

 سرمایه گذاری 2 هزار
 میلیاردی در حوزه مخابرات

 مدیر عامل شرکت گاز خبر داد:

مدرس گرجی خبرداد: 

با حضور نماینده ولی فقیه در ایام دهه فجر 
صورت گرفت:

3

3

4

2222بهمنبهمن  مراسم مراسم  
  خودرویی   و موتوری  برگزار می شودخودرویی   و موتوری  برگزار می شود

کرد ستان: کرد ستان:رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسالمی 

روحانیون در  زمینه هدایت دینی مسائل روز را تبیین کنند

4

بیشتر بخوانید

۳۱پــروژه عمرانی خدماتی دهه مبارک فجر بخش 
کرفتو دیواندره با حضور نماینده ولی فقیه در استان 

کردستان افتتاح شد.
همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، ۳۱پروژه عمرانی 

خدماتی بخش کرفتو دیواندره با اعتباری...



کامیل کریمیان، فرماندار شهرستان سقز نیز در همایش جشن انقالب که 
با موضوع » انقالب اسالمی، خودباوری و جوان ایرانی« در دانشگاه آزاد سقز 
، از  با بیان این که فرهنگ، تاریخ و اقتدار و عزت کنونی در کشور ناشی از ایثار
خودگذشتگی و برکات انقالب اسالمی است، اظهار داشت: مردمی بودن و 
اسالمی بودن دو وجه و ویژگی برجسته نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده 

که به واسطه همراهی خود مردم تمام توطئه های دشمنان به هم خورد.
وی با تاکید بر این که مفاهیم ایثار و شهادت و دستاوردهای انقالب برای 
جامعه تبیین شود، گفت: باید نسل جوان امروزی با مطالعه با رشادت ها 
و حماسه های خلق شده آشنا شوند. فرماندار شهرستان سقز با تاکید بر 
این که جوانان خودباوری داشته و در راستای منافع ملی گام بردارند، تصریح 

کرد: خوشبختانه هم اکنون در حوطه های مختلف سرآمد و پیشرفت های 
خوبی داشته ایم که باید به نسل بعدی منتقل شود.

قوی  ایران  ساختن  برای  روز  به  روز  امیدواریم  این که  بیان  با  کریمیان 
و  کرده  نقد  را  مسئوالن  جماعات  و  جمعه  ائمه  شد:  یادآور  کنیم،  تالش 

دستاوردهای انقالب را برای جوانان بازگو کنند.
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اقتصادیاقتصادی
 فرماندار سقز ائمه جمعه و جماعات دستاوردهای انقالب را برای جوانان بازگو کننداجتماعیاجتماعی

انتظار  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دینی  هدایت  مبحث  در  روحانیون  می رود 
مردم مسائل روز را تبیین کنند و به روشنگری 

بپردازند.
عبدالرضا  االسالم   حجت  جام جم،  گزارش  به 
پورذهبی 12 بهمن در دیدار با علما و روحانیون 
به  که  کردستان  سنت  اهل  و  تشیع  اهل 
در  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  آغاز  مناسبت 
اظهار  شد،  برگزار  سنندج  اسالمی  بزرگ  مرکز 
کرد: در یکسال گذشته برای همه نمایندگان 
دستی  باال  سند  یک  استان ها  در  فقیه  ولی 
تهیه شده و به همه نمایندگان این سند ابالغ 
شده است. وی گفت: در رابطه با مناطق قومی 
یک سند باالدستی جداگانه نیز آمده است و 
ح وظایف در آن عنوان شده و در حال پیاده  شر
کردن این سند در استان کردستان هستیم. 
یک  همچنین  داد:  ادامه  حوزوی  استاد  این 
در  فقیه  ولی  نمایندگان  برای  وظایف  سری 
استان ها تعریف شده است که همگی ما ملزم 
به انجام آنها هستیم. حجت االسالم  پورذهبی 
با اشاره به این که رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای روحانیت سه وظیفه را تعریف فرموده اند، 
عنوان کرد: اولین وظیفه روحانیت از نگاه رهبر 

معظم انقالب اسالمی، »هدایت دینی« است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره 
به این که باید در هدایت دینی مسائل به روز 
روحانیت  وظیفه  دومین  گفت:  شود،  تبیین 
ما  اطراف  در  زیرا  است  سیاسی«  »هدایت 
نمی توانیم  ما  بین  این  در  و  می افتد  اتفاقاتی 
حساسیت  مسائل  سری  یک  به  نسبت 
از  به یک سری دیگر  و نسبت  باشیم  داشته 

مسائل حساسیتی نداشته باشیم.
دنیا  در  مسلمانی  اگر  این که  بر  تاکید  با  وی 
حمایت  او  از  باید  می گیرد  قرار  اذیت  مورد 
اولویت  نباید  طرف  مذهب  به  نگاه  و  شود 

که  سومی  وظیفه  شد:  یادآور  باشد،  نداشته 
اند،  کرده  محول  روحانیون  به  خامنه ای  امام 
به مردم است.  »غمگساری و خدمت رسانی« 
حجت االسالم  پورذهبی اظهار داشت: وقتی 
عمل  درستی  به  خود  وظیفه  به  ما  همه  که 
کنیم آن زمان جامعه تکان می خورد و از لحاظ 

معنوی و سیاسی حرکت می کند.
باید  مردم  مشکالت  رفع  برای  مسئوالن 

جانفشانی کنند
اگر  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
برای  و  کرده  جانفشانی  به موقع  مسئوالن 
بگذارند،  وقت  بیشتر  و  کنند  کار  مردم 
شد.  خواهد  رفع  کنونی  مشکالت  از  بسیاری 
پنج  روز  پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم  
بهشت  در  که  الله ها  مهمانی  آئین  در  شنبه 
گرامیداشت  با  شد،  برگزار  سنندج  محمدی 
تبریک  اسالمی،  انقالب  شهدای  خاطره  و  یاد 
امام  باسعادت  میالد  رجب،  ماه  حلول 
محمدباقر )ع( و دهه مبارک فجر اظهار داشت: 
وظیفه شناسی، آرمان خواهی و ازخودگذشتگی 
اسالمی  انقالب  اهداف  و  آرمان ها  جمله  از 
و  ایجاد  برای  اسالمی  انقالب  افزود:  وی  بود. 
حضرت  از  پیروی  به  وظیفه شناسی  احیای 

سیدالشهدا )ع( ایجاد شد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح 
ستم شاهی  رژیم  زمان  در  انقالب  از  قبل  کرد: 
گرفتار تبعیض و  جامعه منفعل، مضمحل و 
ظلم بود که حضرت امام راحل )ره( با همراهی 
به  انقالب  و  داد  سر  حق طلبی  ندای  مردم 
والمسلمین  االسالم  حجت  رسید.  پیروزی 
جزو  را  هجرت  و  شهادت  ایثار،  پورذهبی 
آرمان های انقالب خواند و افزود: شهدا از لحاظ 
تحصیالت و زندگی چیزی کم و کسر نداشتند 
اما با وظیفه شناسی و آرمان خواهی جان خود 

را تقدیم انقالب کردند.

کنونی  جامعه  وقت  هیچ  این که  بیان  با  وی 
افزود:  نیست،  قیاس  قابل  انقالب  از  قبل  با 
برگزاری هرساله انتخابات، این همه امکانات، 
اقدامات عمرانی و خدمات در سایه و به برکت 
و  کشور  در  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

استان کردستان فراهم است.
حجت االسالم  پورذهبی با ذکر این که تبعیض 
و بی توجهی ناشی از عدم برخورداری از روحیه 
اگر  کرد:  عنوان  است،  ازخودگذشتگی  و  ایثار 
بیشتر  و  کرده  جانفشانی  به موقع  مسئوالن 
وقت بگذارند و برای مردم کار کنند، بسیاری از 

مشکالت کنونی وجود نداشت.
ابراز  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
وظیفه شناسی،  با  ما  همه  امیدوارم  داشت: 
در  ازخودگذشتگی  و  ایثار  و  آرمان ها  پیگیری 
مشکالت  رفع  و  نظام  سیاست های  پیشبرد 

مردم موفق باشیم.
خدمات نظام در استان را نباید نادیده گرفت

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان 
این که نقد منصفانه با تخریب متفاوت است، 

اظهار داشت، منتقدان و آگاهان باید با حفظ 
عدل و انصاف نسبت به آگاهی رسانی تالش 
پورذهبی  عبدالرضا  حجت.االسالم  کنند. 
انقالب  محور  با  انقالب  جشن  در  بهمن   14
اسالمی، خودباری و جوانان ایرانی که در سالن 
برگزار  سقز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعات 
مسئوالن  و  روحانیان  با  نشست  در  شد، 
محاصره  در  کشور  این که  وجود  با  افزود: 
برای  زیادی  تالش های  ولی  است  اقتصادی 

عمران و آبادانی انجام شده است.
کرد:  اضافه  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اگرچه بخشی از  مشکالت اقتصادی در کشور 
ناشی از بی تدبیری است ولی نباید تالش های 
دولتمردان را نادیده گرفت. وی با عنوان اینکه، 
باعث  انصاف،  و  اعتدال  خط  از  کردن  دوری 
روحانیان  از  می شود  مردم  کردن  مایوس 
خواست تا در بیان دستاوردها، جوانب عدل و 

انصاف را رعایت کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان 
این که نقد منصفانه با تخریب متفاوت است، 

اظهار داشت: منتقدان و آگاهان باید با حفظ 
عدل و انصاف نسبت به آگاهی رسانی تالش 
بر  همچنین  پورذهبی  االسالم  حجت  کنند. 
و  کشور  به  عالقه  نفس،  به  اعتماد  اهمیت 
آگاهی  و  نفس  تذهیب  و  تحصیل  اسالم، 
دادن مردم تاکید و تصریح کرد باید روحانیان و 

مسئوالن، این محورها را ترویج کنند.
روحانیت  جایگاه  ارتقاء  نظام  اصلی  هدف 

است
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: رسیدگی 
معظم  رهبر  دستور  روحانیون  مشکالت  به 
انقالب است که در سرلوحه کار ما قرار گرفته و 
تمام تالش خود را برای ارتقا جایگاه روحانیون 

بکار می بریم.
عبدالرضا  االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
با  انقالب  جشن  در  بهمن   13 ذهبی  پرو 
آیات  این که  بیان  با  اسالمی  انقالب  محوریت 
اظهار  کرد  روز تطبیق  به  را می توان  کریم  قرآن 
داشت:  یک عده انسان مومن که اهل عمل 
صالح بودند با تواصی به حق و صبر و در برابر 

شکنجه، قتل و زندان مقاومت کردند و انقالب 
شکوهمند اسالمی را به پیروزی رساندند.

داده  که  نویدهایی  با  این که  به  اشاره  با  وی 
خواهد  حل  مردم  معیشتی  مشکالت  شده 
فرهنگی  حرکت  یک  انقالب  اصل  افزود:  شد 
آن  شاخصه های  مهم ترین  که  بود  دنیا  در 
مذهب  تقریب  و  تبعیض  ظلم،  با  مقابله 
کرد:  اضافه  ذهبی  پور  االسالم  است.حجت 
فرهنگی  و  علمی  زیرساخت های  پیشرفت 
کشور به برکت پیروزی انقالب حاصل شده و 
نگاه جهانی به اسالم از مهم ترین رویکردهای 
ح  طر جهان  کل  برای  اسالم  و  است  انقالب 

مساله می کنند.
وی ادامه داد: یکی از دستورات دینی مقابله با 
ظلم مستکبران است که انقالب اسالمی ایران 

با این رویکرد به پیروزی رسید.
از  یکی  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شرب  آب  تامین  بانه  شهرستان  مشکالت 
پیگیری  نیرو  وزیر  با  موضوع  این  که  است 
شده و این مشکل حل خواهد شد.وی ادامه 
هزار   ۱۰۰ برای  بانه  اقتصادی  ویژه  منطقه  داد: 
نزدیک  آینده  در  که  می کند  اشتغالزایی  نفر 
می شوند  منتفع  منطقه  این  برکات  از  همه 
از  بسیاری  منطقه  این  در  اشتغالزایی  با  و 

ناهنجاری های اجتماعی بر طرف می شود.
این که  به  اشاره  با  پورذهبی  االسالم  حجت 
تربیت روحانیون جوان باید در دستور کار قرار 
بگیرد گفت: در شهرستان بانه ساختمان مرکز 
بزرگ اسالمی است باید به این امر اختصاص 
یابد و روحانیون با تجربه نیز باید در این زمینه 

همکاری کنند.
اسالمی  انقالب  مهم  دستاوردهای  از  یت  حر

است
گفت:  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
»حریت، قیام و تکیه کردن به مذهب« از جمله 

دستاورد و اهداف انقالب اسالمی است.
شانزده  پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم  
با  که  انقالب  بزرگ  جشن  مراسم  در  بهمن 
موضوع” قرآن، عترت و غیرت دینی” در سالن 
یاد  گرامیداشت  با  برگزار شد،  ارشاد دیواندره 
تبریک  و  اسالمی  انقالب  شهدای  خاطره  و 
دهه مبارک فجر به همه مردم اظهار داشت: 
انقالب اسالمی از دل قرآن و دین سه دستاورد 
و برکت “حریت، قیام و تکیه کردن به مذهب” 

به دنبال داشت.
آزادگی،  به معنای  حریت  این که  بیان  با  وی   
است،  عدالت خواهی  و  آزادمنشی  آزادمرد، 
انقالب  امام خمینی)ره( فرمود  گفت: حضرت 
آن نورانیت  از  اسالمی انفجار نور بود که یکی 
داشته  را  ویژگی  این  کسی  اگر  بود،  “حریت” 

باشد کرامت انسانی را دارد. 
با  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
یادآوری این که قیام به معنای مسئولیت پذیری 
تبعیض  و  ظلم  برابر  در  نبود  بی تفاوت  و 
تصریح کرد: وقتی انسان حریت داشته باشد، 
برابر ستم و فساد بی تفاوت  که در  نمی تواند 
پیروزی  برای  ایران  ملت  که  همانطور  باشد 
ستم شاهی  رژیم  برابر  در  اسالمی،  انقالب 
ایستادگی و قیام کردند. وی با بیان این که در 
قبل از انقالب جامعه فاسد و مظلومان مردم 
را شکنجه و آزار و اذیت می کردند، افزود: امروزه 
حفظ  با  مردم  همه  اسالمی  انقالب  برکت  به 
آسایش  و  امنیت  آزادی،  در  انسانی  کرامت 

زندگی می کنند.
چرایی  با  رابطه  در  پورذهبی  حجت االسالم  
کرد:  عنوان  مذهب  به  کردن  تکیه  ضرورت 
آموزه های دینی و کالم  را بر اساس  وقتی پایه 
تدین،  دینی،  غیرت  گذاشتیم،  پیامبر)ص( 
ترک  و  واجبات  انجام  و  دین  و  قرآن  به  توجه 

محرمات در جامعه ساری و جاری خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

روحانیون در زمینه هدایت دینی مسائل روز را تبیین کنند

امام جمعه سنندج گفت: همه امکانات و بسترها برای توسعه کشور مهیاست 
و اکنون نیازمند تالش، عمل و غم خواری دولت و مسئوالن هستیم.

به گزارش جام جم، ماموستا فایق رستمی 12 بهمن در دیدار با نماینده ولی فقیه 
شد،  برگزار  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  آغاز  مناسبت  به  که  کردستان  استان  در 
اظهار کرد: در واقع زمانی که قیام و انقالب ملت ایران آغاز شد، استبداد و ظلم و 

ستم پهلوی به اوج خود رسیده بود. 
مستشاران  دست  به  ایران  و  بود  گرفته  را  جا  همه  تاریکی  و  ظلمت  گفت:  وی 
تاراج به  راحتی  به  کشور  این  سرمایه های  و  می شد  اداره  ناپاک  و   غربی 

 می رفت.
ماموستا رستمی تصریح کرد: از سوی دیگر مرکزی به نام »ساواک« وجود داشت 
که  می دانستند  زیرا  می افتاد  اندامش  بر  لرزه  می کردند،  احضار  را  کسی  اگر  که 
رهبری  خبرگان  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده  نیست.  کار  در  ترحمی 
تأکید کرد: در دوران ستم شاهی خبری از امکانات همانند جاده، تولید، عدالت 
امام  ملت؛  این  گاه  آ و  باتدبیر  پیر  که  شد  باعث  رنج  و  درد  همه  این  نبود،  و.. 
 خمینی )ره( با پشتیبانی مردم رنج کشیده قد علم کند و با توفیقات الهی پیروز

 شود. 
پیروزی  سالگرد  از  دهه  چهار  از  بعد  اکنون  داد:  ادامه  سنت  اهل  عالم  این 
ایثار جان و مال خود  با  که  انقالب اسالمی جای شهدا خالی است  شکوهمند 

برای ما آرامش و امنیت به ارمغان آوردند.
 ماموستا رستمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: گام اول انقالب اسالمی در 
جهان امید را در دل مظلومان عالم به وجود آورد و باعث وحشت استکبارگران 

شد چون باعث شد که زمان سلطه گری استکبار پایان یابد. 
وی افزود: بعد از پیروزی انقالب، جنگ نابرابر تحمیلی با شرکت ۳۷ کشور دنیا 
با تمام تسلیحات مدرن جنگی بر این ملت تحمیل شد و به راستی ایمان، ایثار 

و وحدت باعث پیروزی در این جنگ شد و این امنیت و آرامش به وجود آمد.
امام جمعه سنندج اظهار کرد: بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی حرکت عظیم 
مردمی برای بازآوری هویت ملت ایران بود و در واقع این دستاورد هم برای مردم 

ایران و هم سایر نقاط جهان غیرقابل انکار است.
و  کرد  ایجاد  کشور  در  بسیاری  دگرگونی های  اسالمی  انقالب  کرد:  اضافه  وی 
مند  بهره  اسالمی  نظام  این  امکانات  از  کشور  دورافتاده  مناطق  از  بسیاری 
 شدند و در سایه این انقالب پیشرفت های گوناگون در همه عرصه ها را کسب

 کرده ایم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: برگردیم به گام 
دوم انقالب و بیانیه مهم رهبری که سرلوحه تالش همه است و امیدی دوباره 
رونق  و…  ساالری  مردم  ساالری،  شایسته  آن  در  که  کرده  ایجاد  همه  دل  در  را 

بیشتری گرفت.
میز  پشت  ساالری  شایسته  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  سنندج  جمعه  امام   
رونق  و  مردم  به  خدمت  برای  تالش  ساالری  شایسته  بلکه  نیست،  نشستن 

تولید در کشور و یکایک استان هاست.
 این عالم اهل سنت با اشاره به این که باید به میان مردم رفت و از مشکالت آنها 
گاه شد، افزود: دغدغه اصلی رهبر معظم انقالب اسالمی همیشه محرومیت  آ
زدایی بوده است.  ماموستا رستمی اظهار داشت: خوشبختانه نظام اسالمی از 
لحاظ دفاعی، اقتصادی، منابع خدادادی و استعدادهای فکری و نخبه در دنیا بی 
نظیر است و همه امکانات و بسترها مهیاست و اکنون نیازمند تالش، عمل و 

غم خواری دولت و مسئوالن هستیم. 
مسئوالن  باید  کرد:  عنوان  رهبری  خبرگان  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده 
قدر این مردم وفادار و این وحدت و انسجام را بدانند و آنچه که در توان دارند 

برای اشتغال جوانان، توسعه اقتصادی و حفاظت از بیت المال هزینه کنند.
مهم  بسیار  زدایی  مانع  و  اشتغال  تولید،  کرد:  خاطرنشان  سنندج  جمعه  امام 
تا هرگونه  العین خود قرار دهند  را نصب  باید این سه اصل  است و مسئوالن 

وابستگی به دشمنان از بین برود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری :

امروز نیازمند تالش، عمل و غم خواری دولت و مسئوالن هستیم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

ح جامع شبکه های آبیاری در کردستان ایجاد 17 هزار شغل با اجرای طر

ح جامع  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با اجرای کامل طر
تثبیت  و  ایجاد  شغل  هزار   ۱۷ از  بیش  کردستان،  در  آبیاری  فرعی  شبکه های 

می شود.
به گزارش جام جم سنندج، محمدفرید سپری  در جلسه قرارگاه امنیت غذایی 
کار تغذیه گیاهی و تامین  سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با ۲ دستور 
و  آبیاری  فرعی  شبکه های  جامع  ح  طر مشکالت  پیگیری  و  نیاز  مورد  کودهای 
کنار  در  باید  استان  زراعی  گیاهان  تغذیه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استان  زهکشی 
افزایش عملکرد افزایش کیفیت و میزان مواد مغذی آن مورد توجه قرار گیرد و 
بر همین اساس در آینده کیفیت محصوالت کشاورزی بر قیمت خرید تضمینی 
آن تاثیرگذار خواهد بود.  وی با اشاره به خشکسالی بی سابقه سال گذشته یادآور 
کیلوگرم   65۰ تا  استان  گندم  ع  مزار عملکرد  میانگین  گذشته  زراعی  سال  شد: 
کاهش یافت در حالی که برخی کشاورزان در همان شرایط آب و هوایی با اجرای 
ع  دیم توانستند نزدیک به  ۲ تن گندم  کشاورزی حفاظتی و تغذیه مناسب مزار
برداشت کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اذعان کرد: تامین 
و توزیع کود در سال زراعی جاری نسبت به ۲ سال گذشته مناسب تر بوده و تاکنون 

۷۸ درصد سهمه کودی استان جذب و در بین کشاورزان توزیع شده است.
* تامین و توزیع 8۱ هزار تن کود کشاورزی در کردستان

که  است  بوده  تن  هزار   ۱۰۴ حدود  استان  کودی  سهمیه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ازته 56 هزار و 6۳۳ تن و  کود  توانسته  کنون شرکت خدمات حمایتی استان  تا 
سازمان تعاون روستایی استان هم ۱۰ هزار ۲6۷ تن کود ازته و جمعا با سایر کوها 

۸۱ هزار تن تاکنون تامین و در شهرستان های استان توزیع کنند.
سپری با تاکید بر این که تعدادی از شهرستاهای استان صدردرصد سهمیه کودی 
خود را جذب کرده اند تصریح کرد: برای فصل داشت در سطح ۳9۰ هزار هکتار از 
ح جهش تولید، به ۲۱ هزار تن کود مازاد بر سهمیه ابالغی نیاز  اراضی زیر پوشش طر
داریم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان این که تاکنون  شده 
است، اظهار کرد: افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه موجب شده مصرف 

این نوع کودها در کشور و استان کاهش یابد.
سپری با تاکید بر مصرف کودهای سرک در فصل بهار گفت: براساس مطالعات 
صورت گرفته فسفر اراضی زراعی استان تخلیه شده و باید مصرف کود فسفره در 

اراضی زراعی جدی گرفته شود تا در آینده با کاهش تولید روبرو نشویم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اسنام کردستان در ادامه جلسه به مبحث اجرای 

ح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور پرداخت و  طر
ح در سال 9۴ و در ۱۰ استان مرزی کشور کلید خورد و در این ۱۰  اذعان کرد: این طر

ح قرار گرفت.  استان ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی زیر پوشش این طر
ح جامع شبکه های فرعی آبیاری در ۱6 هزار هکتار اراضی کردستان * اجرای طر

سپری با بیان این که سهم استان کردستان از این سطح ۱6 هزار و ۸۱۰ هکتار بوده 
تاکید کرد: پروژه به لحاظ فیزیکی بیش از 9۰ درصد پیشرفت داشته و اکنون برای 

تکمیل و افتتاح کامل آن به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
اساس  بر  شد:  یاداور  کردستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ح در کل  پیش بینی های اولیه 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده برای کل طر

کشور بوده که سهم استان کردستان  ۳۲۸ میلیارد تومان بوده است.
ح در سه  شهرستان سنندج مریوان و کامیاران  سپری خاطر نشان کرد: این طر
انجام می شود که با بهره برداری کامل پروژه برای 6 هزار و ۸9۱ نفر به صورت مستقیم 

شغل ایجاد خواهد شد و ۱۰ هزار و ۳۳۷ شغل دیگر هم تثبیت خواهد شد.
ح را استفاده از جدیدترین سیستم های آبیاری  وی یکی از مزیت های اجرای این طر
ح ساالنه ۷۲ میلیون متر مکعب در مصرف  دانست و تصریح کرد: با اجرای این طر

آب صرفه جویی خواهد شد.
محصوالت  تولید  افزایش  کرد:  اظهار  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزی در این سطوح از ۲۲ هزار ۷۰۰ تن به ۱۸۳ هزار تن در سال افزایش خواهد 

یافت و کشاورزی اقتصادی را متبلو خواهد ساخت.

ماموستا سیدفاروق حسینی، مدیر مرکز بزرگ اسالمی 
با  که  انقالب  جشن  همایش  در  نیز  سقز  شهرستان 
ایرانی«  جوان  و  خودباوری  اسالمی،  انقالب   « موضوع 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  سقز  آزاد   دانشگاه  در 
فجر  مبارک  دهه  تبریک  و  اسالمی  انقالب  شهدای 
گرانقدر  مرجع  و  دینی  اندیشمند  یک  داشت:  اظهار 
حکم  داشته  حاکمیت  که  آنچه  کردند  احساس  که 
را  اسالمی  انقالب  دلیل  همین  به  و  نیست  خداوند 

رقم زدند و اکنون در طول چهار دهه اخیر احکام دینی 
در کشور حاکم است.

دست  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  این که  بیان  با  وی 
همه  علی رغم  گفت:  دشمنان  فساد  و  توطئه گران 
رهبری  با  شاهنشانی  رژیم  توطئه های  و  حیله ها 
امام)ره( و همراهی نقشه دشمنان با شکست مواجه 

شد.
در  را  ناامیدی  و  یاس  ایجاد  و  ناکارآمدی  افزود:  وی 

جامعه ترویج بدهند، وظیفه علمای دین است که در 
این برهه از زمان، بیش تر از گذشته در صحنه حضور 

داشته باشند.
همه  علی رغم  روحانیون  کرد:  بیان  حسینی  ماموستا 
در  می رود  امید  و  بوده  کار  پای  سختی ها  و  مشکالت 
با  مقابله  در  فعال تری  حضور  نیز  نرم  جنگ  جبهه 

تهدیدات دشمن داشته باشند.
وی اظهار کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری 

اختیار  در  که  متناسب  آموزشی  فضای  با  اسالمی 
100طلبه  از  بیش  ساالنه  بوده،  روحانیون  و  اساتید 
معرفی  جامعه  به  و  داده  پرورش  توانمند  و  جوان 
سقز  شهرستان  اسالمی  بزرگ  مرکز  مدیر  می کنیم. 
حوزوی،  تحصیالت  عالوه بر  طلبه ها  این که  بیان  با 
که  داشته  نیز  دکتری  مقطع  تا  دانشگاهی  تحصیالت 
برکت  به  کرد:  خاطرنشان  است،  مباهات  مایه  این 
نظام مقدس جمهوری اسالمی هیچ مشکل و مانعی 

علمی  ج  مدار ارتقای  و  آموزش  تحصیل،  ادامه  برای 
طالب نداریم و این عزیزان پس از دو سال فعالیت نیز 

از بیمه برخوردار خواهند شد.
ماموستا حسینی یادآور شد: مدرسه علوم دینی امام 
را  طلبگی  برای  جوانان  پذیرش  آمادگی  سقز  شافعی 

داشته تا آنان را به جامعه معرفی کنیم.
از  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  مراسم  این  پایان  در 

ائمه جمعه و جماعات شهرستان سقز تجلیل شد.

شرایط برای ادامه تحصیل طالب در سقز فراهم است



با حضور نماینده ولی فقیه در ایام دهه 
فجر صورت گرفت: 

ــی در  ــران ــم ــاح 31پـــــــروژه ع ــت ــت اف
بخش کرفتو دیواندره

۳۱پروژه عمرانی خدماتی دهه مبارک فجر بخش 
در  ولی فقیه  نماینده  حضور  با  دیواندره  کرفتو 

استان کردستان افتتاح شد.
 ، فجر مبارک  دهه  از  روز  پنجمین  با  همزمان 
۳۱پروژه عمرانی خدماتی بخش کرفتو دیواندره 
روستای  در  ریال  ۱۱۰میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با 
نماینده  حضور  با  شهرستان  این  “پاپاله” 
شد.  افتتاح  کردستان  استان  در  ولی فقیه 
این  در  پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم  
مراسم و در جمع مردم روستای پاپاله با تبریک 
کرد:  اظهار  ایران  ملت  همه  به  انقالب  جشن 
امروز برای عرض سالم، ادب و احترام خدمتتان 
و  محبت  لطف،  همه  از  گفت:  رسیدم.وی 
روز  و  سرما  این  در  که  روستا  مردم  مرحمت 
یافته اند،  حضور  مقدس  مکان  این  در  برفی 
ج می نهم. صمیمانه تشکر کرده و حضورتان را ار
بیان  با  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
و  همدلی  دورهمی،  وحدت،  “همین  این که 
از  یکدیگر  کنار  در  روستا  عزیز  مردم  یکدلی 
است،  اسالمی  انقالب  مهم  دستاوردهای 
را  همبستگی  و  اتحاد  این  قدر  کرد:  تصریح 

دانسته و آن را حفظ کنید.
در  شده  انجام  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  وی 
با  مسئوالن  کرد:  تاکید  دیواندره  کرفتو  بخس 
ح شده  مطر مشکالت  مضاعف  همت  و  تالش 
مردم روستای پاپاله توسط عضو شورای روستا 

پیگیری و رفع و رجوع شود.
همه  شد:  یادآور  پورذهبی  حجت االسالم  
در  مختلف  حوزه های  در  شده  انجام  اقدامات 
به  شهرستان  این  به ویژه  کردستان  استان 
خ داده  برکت انقالب اسالمی بوده و در زمانی ر

که در تحریم های ظالمانه به سر برده ایم.
در  نیز  دیواندره  کرفتو  بخشدار  پرویزی،  کاوه 
این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب اسالمی و تبریک دهه مبارک فجر اظهار 
داشت: این ۳۱ پروژه به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال 
افتتاح شده که از این تعداد ۲۲پروژه آن از محل 
ادارات  اعتبارات  محل  از  پروژه   9 و  دهیاری 

شهرستان تامین شده است.
بخش  مردم  تعامل  و  صداقت  همدلی،  وی 
افزود:  و  خواند  تقدیر  قابل  را  دیواندره  کرفتو 
خودیاری  بحث  در  منطقه  این  مردمان 
این  از  جدا  و  نگذاشتند  کم  پروژه ها  این 
مناسبت ها،  در  همواره  خیرخواهانه،  اقدامات 
فعال  حضور  انتخابات  و  مختلف  صحنه های 

دارند.
گرچه دشمنان  گفت:  کرفتو دیواندره  بخشدار 
در  کشور  علیه  بر  مختلفی  توطئه های  نظام 
قدرت  اوج  در  اسالمی  انقالب  اما  داشته  ذهن 

دارد.
پاپاله  روستای  شورای  عضو  نصیری  عطا 
قدردانی  ضمن  مراسم  این  در  نیز  دیواندره 
داشت:  اظهار  ولی فقیه  نماینده  حضور  از 
انقالب اسالمی امکانات  خوشبختانه به برکت 
مختلفی همچون راه روستایی، گازرسانی، وجود 
و  مخابرات  بهداشت،  خانه  ابتدایی،  مدارس 

برق برای این مردم فراهم شده است.
همراه،  تلفن  آنتن دهی  ضعف  گفت:  وی 
روستا،  شرب  آب  بودن  مصرف  غیرقابل 
فاضالب  ادامه  جهت  الزم  بودجه  نداشتن 
عالئم  عدم نصب  مدارس،  نبود  روستا، 
راهنمایی و رانندگی، نبود سیلو و فروآورده های 
جمله  از  مردم  نیازمندی  میزان  به  نفتی 

مشکالت مردمان این روستا است.
تصریح  دیواندره  پاپاله  روستای  شورای  عضو 
در  ولی فقیه  نماینده  سفر  این  امیدکاریم  کرد: 
مردمان  برای  برکت  و  خیر  به  منجر  کردستان 

روستا شود.

و  امنیت  ثبات  موضوع  با  انقالب  جشن  در  مریوان  فرماندار  اقبال  ارتیکاس 
اقتدار نظامی در شهرستان مریوان که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان 
برگزار شد،با تبریک ایام اهلل دهه فجر اظهار کرد: امیدواریم سالهای سال شاهد 

برگزاری جشن های باشکوه سالگرد پیروزی انقالب باشیم.
وی تصریح کرد: همزمان با دهه مبارک فجر شاهد بهره برداری و افتتاح پروژه های 

مختلف در این شهرستان مرزی بودیم. فرماندار مریوان افزود: در ستاد دهه 
و  افتتاحیه  اجتماعی،  فرهنگی،  برنامه   200 به  قریب  مریوان  شهرستان  فجر 
کلنگ زنی برنامه ریزی شده که 108 برنامه از این تعداد افتتاح پروژه عمرانی و یا 
ح عمرانی از این تعداد توسط  کلنگ زنی بوده است. وی خاطرنشان کرد: 55 طر
دهیاری های اجرا و تعدادی پروژه های شهری و اقتصادی بوده است.وی اضافه 

کرد: روز گذشته با حضور استاندار کردستان و نماینده مردم سروآباد و مریوان 
در مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید و افتتاح این پروژه نقش مهمی 
در ارائه خدمات درمانی و آموزشی به مردم مریوان از جامعه فرهنگیان و عموم 
مردم خواهد بود. فرماندار مریوان عنوان کرد: سعی کردیم توسعه متوازن در 
اجرا و بهره بردرای از پروژه های مختلف در شهرستان به صورت ویژه دیده شود.
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توجه به توسعه متوازن در اجرای پروژه های عمرانی در مریوان

رسانه  مهم  وظایف  از  امیدواری  و  امیدآفرینی  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
است و امروز جامعه ما نیاز به امیدآفرینی دارد.

به گزارش  جام جم حجت االسالم حاج عبدالرضا پورذهبی شامگاه یکشنبه در نشست 
اظهار  فجر  دهه  اهلل  ایام  مناسبت  به  رسانه ها  خبرنگاران  و  مسئوالن  از  تعدادی  با 
کرد: یکی از کارهای دفتر در آینده، برگزاری نشست با اصحاب رسانه استان به صورت 

ماهیانه خواهد بود.
برگزار  نشستی  رسانه  اصحاب  همه  حضور  با  امسال  اسفندماه  در  کرد:  تصریح  وی 
خواهیم کرد و سعی می کنیم موضوعات و دغدغه های عزیزان را در حد توان پیگیری 
کنیم. نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: نگاه ما بیشتر به فضای باز است و اینکه 

همه بتوانند اظهارنظر کنند و حرف های خود را بیان کنند.
وی گفت: به نظر بنده هر رسانه ای برای فعالیت باید وجدان داشته باشد و یک سری 
چیزها را رعایت کند و ما که ادعای حزب اللهی بودن داریم باید همه چیز را مورد توجه 

قرار دهیم.
ح می شود بدون حجت االسالم پورذهبی صداقت را از مهمترین اصول در رسانه خواند و گفت: صداقت  آنچه که مطر در کار رسانه ها یک مساله بسیار اساسی است و باید 

تغییر و کم کاست نشر دهند.
وی اضافه کرد: متاسفانه صداقت که یک امر جهانی است و همه عالم آن را می پسند 

رفته رفته به یک گوهر نایاب تبدیل می شود.
نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: بعضی اوقات رسانه ها زبان مبالغه دارند و 
گاهی اوقات برخی ها آدم ها با زبان سر می برند و بزرگترین ضربات به افراد وارد می کنند.
وی تصریح کرد: امیدآفرینی و امیدواری از وظایف مهم رسانه است و امروز جامعه ما 
نیاز به امیدآفرینی دارد.حجت االسالم پورذهبی اذعان داشت: رسانه ها باید به دردها 
ح  مطر نگرانی  یک  اگر  و  نپاشند  آنها  زخم  به  نمک  ولی  کنند  توجه  جامعه  نیازهای  و 

می شود، آن نگرانی عاقالنه باشد طوریکه امید را از جامعه نگیرد. 
ح  وی در ادامه اظهار کرد: رسانه ای که سیاسی می شود تنها یک سری مشکالت را مطر

می کند که اصال مشکل آن جامعه و مردم نیست.
و  دانست  رسانه ها  وظایف  دیگر  از  را  حق طلبی  و  حق جویی  پورذهبی  حجت االسالم 
گفت: اگر رسانه ارزشی یک حرف نادرست بزند چند برابر تاثیر می گذارد لذا رسانه باید 

ح کند که به درد جامعه بخورد و مشکلی از آن کم کند. مطالبی مطر

نماینده ولی فقیه در کردستان:

امیدآفرینی و امیدواری از وظایف مهم رسانه است

ــرحــمــن  ــا عــبــدال ــتـ ــامـــوسـ »مـ
خدایی« بیان کرد: ماه رجب، 
تهذیب  و  خـــودســـازی  مـــاه 
اعــمــال  اوج  و  اســـت  نــفــس 
ــاه تــوبــه و اســتــغــفــار  ایــــن مــ
گناهانی  از  شـــدن  ســبــک  و 
دل  و  قـــلـــب  در  ــه  کــ ــت  ــ اسـ

انسان جای گرفته است.
ــرحــمــن  ــا عــبــدال ــتـ ــامـــوسـ »مـ
ــه  ــع ــم خـــــــدایـــــــی« امــــــــــام ج
ــه، ضــمــن  ــ ــان ــ شـــهـــرســـتـــان ب
فجر  مبارک  دهه  ایام  تبریک 
انقالب و اسالمی و درود به روح و روان پاک حضرت امام خمینی )ره( و شهدای انقالب اسالمی و 
آرزوی صحت،سالمتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری، برقراری و تثبیت امنیت را از بزرگترین 
مأمور  شهادت  کردستان  استان  مردم  ما  داشــت:  اظهار  و  برشمرد  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
اوباش  و  اراذل  دست  به  را  فــارس  استان  در  انتظامی  نیروی  خــدوم  پرسنل  از  آسایش  و  امنیت 
از  ملت  بحق  مطالبه  جامعه،  آسایش  و  امنیت  زنــان  هم  بر  با  جــدی  برخورد  و  کنیم  می  محکوم 
را  در  انتظامی است و انشاءاهلل خدای متعال همه این سربازان سرافراز اسالم   نیروهای جهادگر 

این راه مقدس عّزت دهد.
* انقالب اسالمی موجب ترقی مسلمانان شد

 ماموستا خدایی با بیان اینکه انقالب اسالمی موجب ترقی مسلمانان شد؛ اذعان داشت: پیشرفت 
علمی مسلمانان نتیجه عواملی مانند جامعیت اسالم و وجود حکومت مستقل اسالمی، تحول در 

فکر و عمل و ایجاد رابطه وسیع بین علم و ایمان و غیره است.
 وی خاطر نشان کرد: تجربه انقالب اسالمی  ایران در میان مسلمانان همواره مورد توجه مسلمانان 
بوده است، بطوریکه جنبش های اسالمی   پس از انقالب اسالمی  ایران همواره با الگوگیری از آن در 

پی برقراری حکومت اسالمی   در کشورهای خود بوده اند.

امام جمعه شهرستان بانه:

ماه رجب، ماه خودسازی 
و تهذیب نفس است

 مدیر عامل شرکت گاز خبر داد:

افتتاح 228 پروژه گازرسانی روستایی 
وصنعتی در  ایام دهه فجر

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد: در دهه فجر امسال 228 پروژه 
گازرسانی روستایی وصنعتی با اعتباری بالغ بر 177 میلیارد تومان افتتاح و کلنگ 

زنی می شود .
به گزارش جام جم، احمد فعله گری ضمن تبریک به مناسبت چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی 
اهالی  45 روستای تحت  کرد: در دهه مبارک فجر  این چنین اعالم  را  روستایی 
پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند و تعداد 35 پروژه روستایی نیز عملیات اجرایی 

آن ها آغاز و کلنگ زنی می شود.
هر  افتتاح  قابل  روستاهای  تعداد  کردستان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
شهرستان را به تفکیك این گونه گزارش داد : شهرستان بانه 2 روستا با 142 خانوار 
و 2 شهرك شهری ،  دیواندره 9 روستا با   402  خانوار ،  سقز 6 روستا با 264 خانوار 
، سنندج 8 روستا با1101 خانوار ، قروه 2 روستا با 24 خانوار ، بیجار 13 روستا با 425 
خانوار کامیاران 5 روستا با 144  خانوار  روستای ایام اهلل دهه فجر را جشن می گیرند 
ح های گازرسانی روستایی در این ایام مبارک  .  وی خاطر نشان کرد : با افتتاح طر

تعداد 2502 خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.
وی افزود : تعداد پروژه های کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی در بخش روستایی 
35 مورد می باشد که پیش بینی می گردد تعداد 994 خانوار روستای در آینده ی 

نزدیك به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل گردند.
فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تعداد روستاهای کلنگ زنی 
هر شهرستان را به تفکیك این گونه تشریح کرد :شهرستان بانه با 3 روستا و 
28 خانوار ، دیواندره 4 روستا با  64 خانوار ، سقز  6 روستا با 201 خانوار ، سنندج 12 
روستا با  349  خانوار و یک پروژه ایمنی ،  سروآباد 3 روستا با 46 خانوار و مریوان  7  
روستا با  306خانوار عملیات اجرایی گازرسانی آن ها به مناسبت گرامیداشت دهه 
مبارك فجر آغاز حواهید گردید. مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان این نوید 
را به مردم شریف و نجیب استان کردستان داد که در کوتاه ترین زمان ممکن 

سایر روستاهای که امکان گاز رسانی به آنها میسر است ، را عملیاتی نماید. 

استان  در  روستاها  به  گازرسانی  عملیات  این که  به  اشاره  با  گری  فعله  احمد 
کردستان با سایر استان ها متفاوت است اظهار داشت : روستاهای باقیمانده از 
نقاط اصلی خطوط انتقال گاز بسیار فاصله داشته و اغلب دارای مسیری طوالنی 
گازرسانی  عملیات  اجرای  می گردد  سبب  امر  این  و  می باشد  العبور  صعب  و 
گاز  شرکت  ولی  گردد  روبرو  فراوانی  دشواری های  و  سختی ها  با  روستاها  به 
استان کردستان با تالش مضاعف سعی دارد تا پایان سال 1401تمام روستاهای 

واجدشرایط را از نعمت گاز طبیعی برخوردار نماید.
بینی  اعتبارات هزینه شده و قابل پیش  کل  پایان سخنان جمع  گری در  فعله 
اعتبارات هزینه شده در قسمت پروژه های  کل  : جمع  کرد  گونه تشریح  این  را 
پروژه   14 و  صنعتی  واحد   133 به  گازرسانی  برای  و  تومان  میلیارد   61 روستایی 
زیربنایی و مقاوم سازی اعتباری بالغ بر 48 میلیارد تومان و برای 36 پروژه کلنگ 

زنی   68 میلیارد تومان اعالم کرد.
الزم به ذکر است برای گاز رسانی به 45 پروژه روستایی افتتاح شده  بیش از 260 

هزار متر شبکه گذاری صورت گرفته و  1643 علمک نیز نصب شده است.

مدیـر مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور گفـت: برنامه هـای کمیتـه 
بـزرگ  مرکـز  محوریـت  بـا  کـه  فجـر  دهـه  سـتاد  مذاهـب  تقریـب 
اسـالمی غـرب کشـور برگـزار می شـود، مردمـی خواهـد بـود، بـه این 

معنـا کـه حضـور مـردم در برنامه هـا پررنـگ خواهـد بـود.
عسـکری  سـعید  حجت االسـالم  سـنندج،  جام جـم  گـزارش  بـه 
مدیرمرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور  در نشسـت بـا خبرنـگاران 
رسـانه ها بـا گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه فجـر اظهـار کـرد: بـا توجـه 
بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری جهاد تبیین رسـالت بسـیاری 
آیـات الهـی نـازل شـده  آنچـه در بـاب جهـاد در  سـنگینی اسـت و 
صرفـا  جهـاد  اسـت،  ایشـان  سـنت  و  سـیره  و  پیامبـر  احادیـث  و 
جهـاد  بخـش  بلکـه  نیسـت،  مالـی  و  جسـمی  جهـاد  در  منحصـر 

زبانـی کـه همـان جهـاد تبییـن اسـت مهم تـر اسـت.
همـه  امـروز  سـنگین  رسـالت  تبییـن  جهـاد  کـرد:  تصریـح  وی 
از جملـه علمـا،  بـه عهـده همـه موثریـن  کـه  مـا اسـت وظیفـه ای 
ایـن  در  تـوان  حـد  در  بایـد  و  اسـت  غیـره  و  رسـانه ها  روحانیـون، 

کنیـم. نقش آفرینـی  و  تـالش  مسـیر 
* مردم محـوری اولویـت مرکـز بـزرگ اسـالمی در برنامه هـای دهـه 

فجر 
مدیر مرکز بزرگ اسـالمی غرب کشـور به برگزاری جلسـات متعدد 
کمیتـه  توسـط  فجـر  مبـارک  دهـه  مراسـمات  برگـزاری  راسـتای  در 
تقریـب مذاهـب دهـه فجـر بـا محوریـت مرکز بزرگ اسـالمی اشـاره 
و اظهـار کـرد: تـالش بـر ایـن اسـت برنامه هـای دهـه فجـر مردمـی 
باشـد بـه ایـن معنـا کـه حضـور مـردم در برنامه هـا پررنـگ خواهـد 

بود.
همیـن  در  کـرد:  تصریـح  کشـور  غـرب  اسـالمی  بـزرگ  مرکـز  مدیـر 
ولـی  نماینـده  دیدارهـای  بـرای  مختلفـی  برنامه ریزی هـای  راسـتا 
بـه صـورت  و مـردم در شهرسـتان ها  روحانیـون  بـا جامعـه  فقیـه 

اسـت. گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در  ویـژه 
و  مسـاجد  در  مراسـمات  و  مجالـس  در  مسـووالن  حضـور  وی 

وقتـی  مسـووالن  گفـت:  و  دانسـت  ضـروری  را  جمعـه  نمازهـای 
از  بیـش  مشـکالت  رفـع  زمینـه  می گیرنـد  قـرار  مـردم  جمـع  در 
هرچـه  تعامـل  کـرد:  اضافـه  می شود.عسـکری  فراهـم  پیـش 
و  تصمیم گیـری  در  مهمـی  نقـش  مـردم  بـا  مسـئوالن  بیشـتر 
توسـعه  و  جامعـه  مشـکالت  رفـع  در  آنـان  تصمیم سـازی های 

بـود. خواهـد  نقش آفریـن  بیشـتر  هرچـه 
* حضور قاری برجسته بین المللی در کردستان

مدیـر مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور از حضـور قـاری بین المللـی 
از اقلیـم کردسـتان عـراق همزمـان بـا ایـام اهلل دهـه فجر در اسـتان 
کردسـتان خبـر داد و افـزود: بـه هـر میـزان بتوانیم محافـل قرآنی را 
پرشـورتر کنیـم، بیشـتر از فیوضـات ایـن کتـاب آسـمانی بهره منـد 

خواهیم شـد.
برگـزاری  کـرد:  تصریـح  کشـور  غـرب  اسـالمی  بـزرگ  مرکـز  مدیـر   

نشسـت های هم اندیشـی علمـا و روحانیـون بـه صـورت اسـتانی 
می شـود. برگـزار  شهرسـتانی  و 

وی از اجـرای دوره هـای تربیـت مبلـغ تبلیغـی همزمـان بـا ایـام اهلل 
راسـتای  ایـن دوره هـا در  دهـه فجـر در اسـتان خبـر داد و گفـت: 
ارتقـای سـطح تـوان تبلیـغ و نشـر روحانیـون بـه صـورت مسـتمر از 
سـوی مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور برگـزار می شـود کـه در ایـام 

اهلل دهـه فجـر نیـز شـاهد برگـزاری ایـن دوره هـا خواهیـم بـود.
* برگزاری گفتمان های دینی در مدارس 

برگـزاری  کـرد:  اضافـه  کشـور  غـرب  اسـالمی  بـزرگ  مرکـز  مدیـر 
بـرای  مـدارس  در  دینـی  گفتمان هـای  و  بصیریتـی  نشسـت های 
دانش آمـوزان و فرهنگیـان و برگـزاری کارگاه هـای سـبک زندگـی بـا 
محوریـت زن و سـیره فاطمـی از دیگـر برنامه هـای شـاخص مرکـز 

بـود. خواهـد  کشـور  غـرب  اسـالمی  بـزرگ 

مدیـر مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور اظهـار کـرد: انتشـار بیانیـه 
براسـاس  بهمـن   ۲۲ راهپیمایـی  در  مـردم  عمـوم  مشـارکت  بـرای 
جامـع  مشـارکت  و  کرونـا  سـتاد  سـوی  از  شـده  اعـالم  کار  و  سـاز 
روحانیـون در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن نشسـت تخصصـی گام دوم 
انقـالب و برگـزاری مسـابقه کتابخوانـی بـه همـت واحـد فرهنگـی 
مرکـز بـزرگ اسـالمی از دیگـر برنامه هـای مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب 

کشـور در دهـه مبـارک فجـر خواهـد بـود.
مدیـر مرکـز بزرگ اسـالمی غرب کشـور افـزود: تجلیـل از روحانیون 
در  روحانیـون  و  علمـا  حضـور  و  شـهدا  خانواده هـای  و  ایثارگـر 
مصاحبه هـای رادیـو و تلویزیونـی و همچنیـن مسـابقات پیامکـی 
افتـای  شـورای  اسـتانی  همایـش  و  اسـتانی  شـبکه  همـکاری  بـا 

کردسـتان و ...در ایـن ایـام در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
* جهاد تبیین مذهب امام شافعی توسط روحانیون

روحانیـت  کـرد:  اضافـه  کشـور  غـرب  اسـالمی  بـزرگ  مرکـز  مدیـر 
بایـد نسـبت بـه دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی و ُمـر مذهـب امـام 

شـافعی جهـاد تبییـن را مـورد توجـه جـدی قـرار دهنـد.
ایجـاد  در  را  خـود  راهبـرد  بزرگتریـن  دشـمن  این کـه  بیـان  بـا  وی 
تفرقـه و شـکاف در بیـن مذاهـب اسـالمی می دانـد، گفـت: جامعـه 
ارزش هـای  و  وحـدت  سرسـخت  مدافـع  همـواره  روحانیـون 

هسـتند. و  بـوده  اسـالمی 
، همایش  به گفته عسـکری مدیر مرکز بزرگ اسـالمی غرب کشـور
علمـای اهـل سـنت و تشـیع نیـز همزمـان بـا دهـه فجـر در سـطح 
حضـور  بـا  انقـالب  جشـن  مجمـوع  در  و  می شـود  برگـزار  اسـتان 
نماینـده ولـی فقیـه در تمـام شهرسـتان ها بـا محوریـت مـردم و بـا 

حضـور اقشـار مـردم برگـزار خواهـد شـد. 
در ایـن جلسـه از خبرنـگاران برتـر اسـتان کـه بیشـترین فعالیـت را 
در حـوزه تقریـب مذاهـب داشـته اند از سـوی مرکـز بـزرگ اسـالمی 
برنامه ریـزی  شـورای  دبیرخانـه  فرهنگـی  واحـد  و  کشـور  غـرب 

مـدارس علـوم دینـی تجلیـل شـد.

: مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور

مردم محوری اولویت مرکز بزرگ اسالمی در برنامه های دهه فجر است
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مراسم 22بهمن  خودرویی   و 
موتوری  برگزار می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
کردستان در گفت و گو با جام جم در سنندج گفت: 
با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا در استان، 
مراسم 22 بهمن امسال به صورت رژه موتوری و 

خودرویی برگزار خواهد شد.
سیدمحمد  االسالم  حجت  جم،  جام  گزارش  به 
سادات در آستانه یوم اهلل 22 بهمن، از برگزاری رژه 
شهرهای  تمام  در  خانوادگی  خودرویی  و  موتوری 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  داد.وی  خبر  استان 
جدید و اهمیت حفظ سالمت عموم مردم دربرابر 
حداکثری  رعایت  با  امسال  مراسم  کرونا،  بیماری 
محوریت  با  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
بود. خواهد  موتوری  و  خودرویی  حرکت های 
اهلل  یوم  آغازین  مراسم  کرد:  خاطرنشان  سادات 
جمعه  روز   9/30 ساعت  راس  امسال  بهمن   22
رعایت  با  و  سنندج  22گوالن  استادیوم  محل  در 
کامل فاصله اجتماعی خواهد بود و پس از اجرای 
سرود،  گروه های  اجرای  نظیر  آغازین  برنامه های 
سخنرانی و قرائت قطعنامه، رژه موتوری و خودرویی 
آغاز  سنندج  شهر  خیابان های  سطح  در  خانوادگی 
خودروها  حرکت  مسیر  افزود:  وی  شد.  خواهد 
میدان  سمت  به  گوالن   22 استادیوم  مقابل  از 
بلوار  و  بسیج  چهارراه  آزادی،  میدان  شافعی،  امام 
حضور  مراسم  بخش  پایان  و  می باشد  کردستان 
فریضه  این  در  شرکت  و  جمعه  نماز  میعادگاه  در 
ادامه داد: پس  عبادی و سیاسی خواهد بود. وی 
از  دستگاه   43 از  خودرویی  و  موتوری  رژه  پایان  از 
وسایل نقلیه شرکت کننده در مراسم که بهترین 
تزیین را داشته اند با اهداء هدایایی نفیس تقدیر 
خواهد شد.سادات در پایان با دعوت از عموم مردم 
و خانواده های انقالبی استان جهت حضور با نشاط 
کرد: نظیر این مراسم در  در این جشن ملی اعالم 
نیز  استان  پرجمعیت  روستاهای  و  شهرها  تمام 

برگزار خواهد شد.

خبر

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: ۳۸۰ پروژه مخابراتی با اعتبار 
یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم سنندج، آزاد حکمت  در مراسم افتتاح پروژه های 
استان که به صورت همزمان با حضور مسئوالن استانی و کشوری 
ح کلی، ۳۸۰  برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر در قالب ۷ طر
پروژه مخابراتی با اعتبار یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در 

نقاط مختلف استان به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: برخی از این پروژه ها در حوزه توسعه سوییچ تلفن 
ثابت است که میزان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش ۳9 

میلیارد ریال است.
مربوط  پروژه های  افتتاح  برای  گرفته  صورت  هزینه  میزان  حکمت 
به حذف کابل های اقماری در مناطق روستایی را ۸۷ میلیارد ریال 
خواند و گفت: اعتبار هزینه شده برای پروژه های مربوط به افزایش 

پهنای باند 5۷ میلیارد ریال است.
ح های مربوط  مدیر مخابرات منطقه کردستان افزود: برای اجرای طر
به فیبرنوری ۴۴ میلیارد ریال و احداث و بهره برداری از سایت های 

جدید تلفن همراه در دهه فجر امسال هم ۴۴۴ میلیارد ریال هزینه 
شده است.

حکمت مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به سرمایه گذاری 
انتقال شبکه های  ح های  از طر برداری  بهره  برای  ریالی  ۲5۰ میلیارد 

مخابراتی با ۳۱9 میلیارد ریال در دیگر بخش ها، گفت: در مجموع 
حوزه های  در  ریال  میلیارد   ۷۰ و  هزار   ۲ از  بیش  اخیر  یکسال  طی 

مختلف مخابرات سرمایه گذاری شده است.
پروژه  میلیارد  و ۲۴۰  هزار  یک  از  همزمان  صورت  ابه  است؛  گفتنی 
شامل 9۰ پروژه توسعه سوییچ adsl و vdsl در تمام شهرستان های 
استان، ۸9 پروژه حذف کابل انباری اقماری، تعویق سوییچ قدیمی 
و ایجاد مرکز جدید، ۴ پروژه افزیش پهنای باند، ۱۳پروژه اجرای فیبر 
دیوادره،  بانه،  سنندج،  شهرهای  در  شبکه  توسعه  و  دسترسی 
در   bts جدید  سایت  احداث  پروژه   ۱5 کامیاران،   و  دهگالن  سقز، 
ارتقای  پروژه   ۲۸ و  بیجار  قروه  مریوان  بانه،  سقز،  شهرستان های 
ارتقای  و  انتقل  پروژه توسعه شبکه  و ۱۷۷  ۳j جی  و   ۴j تکنولوزی 
برداری  بهره  استان  در  همزمان  بصورت  روستایی  و  شهری  مراکز 

شد.
تلفن  شماره  هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۲ از  بیش  آمار  آخرین  براساس 
همراه اعتباری و دائمی با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد در کردستان فعال 
است تعداد 9۳۸ روستای استان نیز تحت پوشش خدمات تلفن 

همراه اول مخابرات است.

افتتاح 380 پروژه مخابراتی در کردستان:

سرمایه گذاری 2 هزار میلیاردی در حوزه مخابرات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان 
کنون  تا  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  گفت: 
محل  از  معیشتی  بسته  هزار   35 از  بیش 
و  نیازمندان  بین  در  استان  موقوفات  درآمد 

آسیب دیدگان کرونا توزیع شده است.
جشن  در  کاروند  محمد  االسالم  حجت 

انقالب با موضوع ثبات امنیت و اقتدار نظامی 
نماینده  حضور  با  که  مریوان  شهرستان  در 
ولی فقیه در کردستان برگزار شد، اظهار کرد: 
اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان نهادی که 
مولود انقالب اسالمی است براساس تکلیف 
امام راحل در راستای احیای موقوفات شکل 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  است.  گرفته 
واگذاری  کرد:  خاطرنشان  کردستان  استان 
امین  عنوان  تحت  موقوفات  مشارکت  و 
اداره  که  است  اقداماتی  از  مردم  به  موقوفه 

کل اوقاف استان دنبال می کند.
مشارکت مردم برای نظارت بر موقوفات

برای  مردم  مشارکت  از  این که  بیان  با  وی 
نظارت بر موقوفات استفاده می شود، تصریح 
کرد: بهترین امین در بخش موقوفات و امنا 
بهره  و   هستند  روحانیون  و  ماموستایان 
و  شده  شروع  ارزشمند  ظرفیت  این  از  گیری 
از روحانیون و ماموستایانی که به فعالیت در 
خواهد  استفاده  باشند  عالقمند  زمینه  این 

کرونا  ویروس  شیوع  زمان  افزود:از  وی  شد. 
از  معیشتی  بسته  هزار   35 از  بیش  کنون  تا 
احاد  بین  در  استان  موقوفات  درآمد  محل 

مردم توزیع شده است.
ظرفیت  از  بهره گیری  کرد:  عنوان  وی 
دیگر  از  اشتغالزایی  راستای  در  موقوفات 
اقدامات صورت گرفته است که در این راستا 
با راه اندازی کارگاه های کوچک خیاطی زمینه 
در  توجهی  قابل  جمعیت  برای  اشتغالزایی 
سطح استان فراهم شده است و اهدای دام 
سبک به صورت رایگان نیز در اسفند امسال 

انجام می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان 
ولی  نماینده  پیگیری های  با  کرد:  خاطرنشان 
از  که  شده  اخذ  مجوزی  کردستان  در  فقیه 
کمک  سال  در  بار  چندین  موقوفات  محل 
هزینه معیشتی برای ماموستایان لحاظ شود 
نفر   500 به  حمایت  این  اول  مرحله  امروز  و 

روحانی در مریوان پرداخت می شود.

توزیع 35 هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  مدیرکل 
در  کوالک  و  برف  سنگین  بارش  برشمردن  با  کردستان 
۴هزار  از  بیش  ایام  این  گفت:در  کردستان  جاده های 
کل  اداره  این  راهداران  سوی  از  برف  در  گرفتار  خودروی 

رهاسازی شدند. 
به گزارش جام جم محمد راشد مدرس گرجی گفت: طی دو 
جبهه بارشی در روزهای ۲۷ و ۳۰ دی ۴۰۰ نفر از نیروهای این 
اداره با ۳۰۰ دستگاه ماشین آالت و ۱5۰ نفر از نیروهای بخش 
خصوصی با ۱۰۰ دستگاه ماشین آالت برف روبی محورهای 

مواصالتی استان را به عهده داشتند.
وی تعداد اکیپ های فعال در محورهای استان را ۱۴۰ اکیپ 
و تعداد راهدارخانه های خدمه رسان را ۳۲ راهدارخانه عنوان 

کرد.
عملیات  حجم  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
برف روبی طی دو سامانه بارشی که وارد استان شدند را ۸6 

هزار کیلومتر باند و تناژ برف روبی را ۷۰۰ هزار تن اعالم کرد.
و  کرد  اشاره  برف  در  گرفتار  خودروهای  رهاسازی  به  وی 
گفت: در این مدت ۴ هزار دستگاه خودرو گرفتار شده در 
برف رهاسازی شدند و همچنین ۴۰۰ نفر از سرنشینان این 

خودروها در راه دارخانه های استان اسکان داده شدند.
مدرس گرجی در بحث روستاهای درگیر در برف هم تعداد 

برف روبی  روستاهای  تعداد  و  روستا   ۱۷۰۰ را  روستاها  این 
شده را ۱۴۰۰ روستا اعالم کرد.

وی به میزان شن و نمک مصرف شده در جاده های سطح 
استان اشاره کرد و گفت: جهت نمک پاشی در محورهای 

مواصالتی استان ۲۰ هزار تن شن و نمک مصرف شد.
وی در پایان به تعداد تماس های پاسخ داده شده توسط 
یاد  مدت  در   گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۴۱ پاسخگویی  سامانه 
شده ۱۳۰ هزار تماس توسط اپراتورهای این سامانه پاسخ 

داده شده است.

مدرس گرجی خبرداد: 

رهاسازی بیش از 4هزار خودرو گرفتار در برف

امام جمعه مریوان گفت: رفع مشکالت فراروی اشتغال و ازدواج جوانان به عنوان یک مطالبه 
جدی مردم در اولویت دولت قرار گیرد و در این راستا تدابیر مناسب اندیشیده شود.

ثبات  موضوع  با  انقالب  جشن  در  بهمن  نوزده  ظهر  از  پیش  شیرزادی  مصطفی  ماموستا 
امنیت و اقتدار نظامی در شهرستان مریوان که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار 
شد، اظهار کرد: امروز متاسفانه جوانان ما فقر عقیدتی دارند و همین مسئله موجب می شود 
دشمنان اسالم به راحتی اعتقادات غیردینی خود را در بین آنها رواج دهند. وی با بیان این که 
مهمترین رسالت امروز ما روشنگری و شفاف سازی در بین جامعه به ویژه در بین جوانان 
است، گفت: پیامبر مکرم اسالم برای این که عقیده را در قلب انسان ها در عصر جاهلیت قرار 

دهد 13 سال در مدینه سختی کشیدند.
وی تصریح کرد: نظام باید به فکر جوانان باشد و زمینه کار و کسب حالل و رونق اقتصادی را 

برای آنها فراهم کنند تا دین را برای زندگی دنیوی نفروشند.
یک  عنوان  به  جوانان  ازدواج  و  اشتغال  فراروی  مشکالت  رفع  گفت:  مریوان  جمعه  امام 
مطالبه جدی مردم در اولویت دولت قرار گیرد و در این راستا تدابیر مناسب اندیشیده شود. 
آگاهی بخشی  ماموستا شیرزادی با بیان این که طالیه داران و روحانیون باید بیشتر به فکر 
جوانان باشند، اضافه کرد: انقالب اسالمی ما حاصل خون پاک شهیدانی است که در برابر رژیم 
ستم شاهی و دشمنان بعثی سینه سپر کردند و اجازه ندادند یک وجب خاک کشور به دست 

دشمنان تا دندان مسلح بیفتد.
موجب  آنها  به  توجه  هستند  جامعه ای  هر  سرمایه های  بزرگترین  جوانان  کرد:  تصریح  وی 
توسعه، شکوفایی و آبادانی در همه حوزه ها می شود وقتی زمینه اشتغال و اقتصاد جوانان در 

داخل فراهم شود هیچ دشمنی توان تطمیع آنها را پیدا نخواهد کرد.
گریزی  دین  موجب  اقتصادی  مشکالت  و  اشتغال  نبود  امروز  افزود:  مریوان  جمعه  امام 
جوانان شده است تا جایکه جوان مسلمان ما بسیاری از تکالیف دینی خود را نادیده می گیرد. 
از هر زمانی نیازمند روشنگری است،  با بیان این که جامعه امروز بیش  ماموستا شیرزادی 
اذعان کرد: امروز نسل جوان نسبت به آنچه بر ملت ایران قبل از پیروزی انقالب و حتی جنگ 
تحمیلی گذشت آگاهی و اطالع چندانی ندارند جامعه روحانیون، اندیشمندان، طالیه داران 

و اقشار تاثیرگذار باید در تبیین دستاوردهای اسالم و انقالب تالش جهادی داشته باشند.
ملت  این  بر  گذشته  در  آنچه  مورد  در  جوانان  آگاهی  و  شناخت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
و  فکری  پاشی های  سم  و  هجمه ها  برابر  در  آنان  بیشتر  هرچه  بیداری  موجب  می گذشت 

عقیدتی دشمنان خواهد شد و توطئه های دشمن را نقش بر آب می سازد.

نماینده ولی فقیه در کردستان: امام جمعه مریوان:
مشکالت صنفی معلمان برطرف می شودرفع مشکل بیکاری جوانان  در اولویت دولت قرار گیرد

مشکالت  این که  از  امیدواری  ابراز  با  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
صنفی معلمان برطرف می شود، گفت: زحمات این عزیزان در زمینه تعلیم و 

تربیت جای قدردانی دارد.
بصیرتی  نشست  در  هجده   پیش ازظهر  پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم  
سالن  در  دانش آموزان  و  معلمان  مسئوالن،  حضور  با  که  بسیج  سیاسی 
فرهنگیان  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شهر  این  خاطر  سلیمان  جلسات 

زحمتشکان عرصه تعلیم و تربیت هستند.
با افتخار در این جلسه حضور یافته و هدف ادای احترام به  وی گفت: امروز 

جایگاه و مقام شامخ معلمان تالشگر استان کردستان است.
کسوت  در  معلمان  این که  بیان  با  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
مربیگری قرار دارند، گفت: تربیت، شرافت و احساس مسئولیت از ویژگی های 
بارز معلمان زحمتکش است. وی افزود: آنچه که بنده به عنوان یک دانش آموز 
از  انقالبی  و  شایسته  دانش  آموزان  تربیت  کرده  مشاهده  انقالب  بعد  و  قبل 
جمله نتایج زحمات معلمان بوده است، کما این که افرادهای زیادی از این قشر 

در جنگ و جبهه ها حضور یافتند و جانشان را تقدیم انقالب کردند.
حجت االسالم  پورذهبی با اشاره به این که دانش آموزان زیادی به خیل شهدا 
پیوستند که دست پرورده های معلمان بودند، خاطرنشان کرد: در قبل و بعد 
انقالب معلمان در حوزه ترویج نماز و تشویق دانش آموزان به دین، روشنگری 

کرده اند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان این که معلمان و فرهنگیان قبل 
و بعد از انقالب شرافت خود را حفظ کرده و انسان های شریف، قانع و با مناعت 
طبع هستند، ابراز داشت: بنده در سال های مختلفی در حوزه تعلیم و تربیت 
خدمت کرده و همواره دنبال تحویل افراد سالم به جامعه بودیم.  وی ادامه 
داد: یک لقمه نان معلمی کم شرافتی نیست و وقتی انسان شاگردانش را در 
جایگاه های مخالف می بیند، ارزشمند و مایه مباهات است. نماینده ولی فقیه 
در استان کردستان با ابراز امیدواری از این که مشکالت صنف معلمان برطرف 
می شود، یادآور شد: احساس مسئولیت و دلسوزی در زمینه تعلیم و تربیت 
از دیگر ویژگی های بارز معلمان بوده که این عزیزان در این زمینه برای نجات 

دانش آموزان از ظلم و تاریکی جانفشانی کرده و زحماتشان جای تقدیر دارد.

حجت االسالم  عبدالرضا پورذهبی با بیان این که خبرنگاران »صداقت« را 
رعایت کنند، گفت: دردها و نیازهای مردم منعکس شود.

اصحاب  با  نشست  در  بهمن   17 پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم  
در  ولی فقیه  نماینده  دفتر  در  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  که  رسانه 
از  برگزاری جلسات متداوم  با اشاره به درخواست  برگزار شد،  کردستان 
سوی خبرنگاران اظهار داشت: از این به بعد ماهانه یا هر 45روز یکبار با 

خبرنگاران جلسه برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان این که این جلسات به منظور انعکاس دغدغه ها و مسائل 
شد،  خواهد  برگزار  کردستان  استان  مشکالت  و  فعالیت  پیش روی 
گفت: هر رسانه ای که می خواهد رسانه و وجدان داشته باشد، باید در 

انعکاس اخبار و عمل »صداقت« داشته باشد.
امر  یک  صداقت  این که  ذکر  با  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
این  رفته  رفته  اما  می پسندند  را  راستگویی  عالم  همه  و  بوده  جهانی 
مهم، گوهر نایاب می شود، تصریح کرد: گاهی برخی رسانه ها زبان مبالغه 
داشته که این خالف صداقت است؛ برخی ها از رسانه ها دروغ نمی گویند 

اما آنچه که باید و شاید را منعکس نکرده و پنهان کاری می کنند.
آبرو برایشان  را می برند و  وی با بیان این که برخی ها با زبان، سر انسان 
اطالعات  ساعت ها  انسان ها  شناخت  برای  افزود:  نیست،  مهم  

جمع آوری کرده تا هر کس را در جای خود بشناسم.
حجت االسالم  پورذهبی امیدآفرینی را از جمله رسالت رسانه ها خواند و 

بیان کرد: اصحاب رسانه نگرانی های عاقالنه را منعکس کنند.
وی با تاکید بر این که رسانه ها به انکعاس دردها و نیازهای مردم جامعه 
می شود،  سیاسی  کامال  که  رسانه ای  متأسفانه  کرد:  اظهار  کنند،  توجه 

ح کرده که اصال مشکل عموم مردم نیست. برخی مشکالت را طر
نماینده ولی فقیه در استان کردستان »حق جویی و حق طلبی« را از دیگر 
رسالت  رسانه ها خواند و خاطرنشان کرد: رسانه باید با رعایت چارچوب  

دنبال بیان حق و حقیقت و انتقاد دلسوزانه باشند.
حجت االسالم  پورذهبی با تاکید بر این که واژه محرومیت برای کردستان 
که  کرده  منعکس  را  مطالبی  خبرنگاران  شد:  یادآور  نشود،  برده  به کار 

مشکلی را از جامعه کم کنند.

نماینده ولی فقیه کردستان در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرد:

دردها و نیازهای مردم منعکس شود

پرستی  روزنامه جام جم کردستان پرستی  روزنامه جام جم کردستانسر سر

 از محل موقوفات کردستان صورت گرفت:


