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کردستان

عزم جدی شهرداری سنندج برای 
ساماندهی دستفروشان

کلینیک مشاوره اشتغال و 
توسعه کارآفرینی آغاز به کارکرد

 پرداخت تسهیالت بانکی به 
زندانیان با کارمزد 2 درصد

 افزایش 380 درصدی 
قاچاق سوخت در کردستان

 تشکیل پرونده برای 36 کامیون 
حامل چوب غیر مجاز 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از تشکیل پرونده برای 36 کامیون حامل چوب غیر 
مجاز در کردستان خبر داد.

فردین کمانگر- خبرنگار جام جم کردســتان: سعدی نقشبندی در تشــریح اقدامات این اداره کل 
در برخورد با قاچاقچیان چوب درختان در اســتان عنوان کرد: از تاریخ 20 مهر امســال و در پی  پایان یافتن 
کشیک های اطفاء حریق، مرحله دوم  فعالیت همکاران این اداره کل با ایجاد گروه های گشت و مراقبت شبانه 

روزی در تمام استان آغاز شد و ضمن گشت زنی...

سیر نزولی صادرات، مرز 
باشماق را تهدید می کند
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قســط بندی 30 هزار واحد 
مسکن مهر در کردستان 

مدیرشعب بانک مسکن کردستان درگفتگو با 
جام جم گفت: 30 هزار واحد مسکن مهر را قسط 
بندی کرده ایم که پنج هزار و 350 واحد در شرف 
قســط بندی هســتند که در مجموع 85 درصد 

واحدها قسط بندی شده اند. 
جالل الدین ســلیمی اضافه کرد: عدم مراجعه 
برای قســط بندی به ضرر خود افراد است چون 
طول طرح مسکن مهر 20 ساله بوده و در پایان 
این مدت، اگر قسطی باقی مانده باشد به صورت 
اقساط آزاد باید پرداخت شود و دولت هیچگونه 

حمایتی نمی کند. 
وی در بخش بافت فرســوده شهری نیز با اشاره 
به سهمیه 300 واحدی در ســال جاری، عنوان 
کرد: تاکنــون 192 مورد به ما معرفی شــده که 
قرارداد 124 فقره منعقد شــده است و شهرهای 
سنندج، سقز و بیجار بیشترین تعداد را به ترتیب 
داشته اند. سلیمی تسهیالت ســایر بخش ها از 
جمله حوادث غیرمترقبه، احداثــی، تعمیراتی و 
معیشتی را نیز 357 میلیارد و 300 میلیون ریال 
اعالم کرد. وی افزود: در بخش قرض الحســنه 
ازدواج نیز 697 زوج کردســتانی در سایت بانک 
مســکن ثبت نام کرده اند که 461 میلیارد ریال 
در 10 مرحلــه در این بخش جــذب و پرداخت 
شده اســت و 133 پرونده را نیز در دست اقدام 
داریم. مدیر شعب بانک مســکن کردستان در 
ادامه ســخنان خود با بیان اینکه در مجموع 47 
هزار واحد مسکن روستایی بازسازی شده است، 
گفت: از این میزان 12 هزار واحد را بانک مسکن 
تامین اعتبار کرده است که 26 درصد کل پروژه 
را شامل می شــود. مدیر شــعب بانک مسکن 
کردستان به بخشودگی سود و جرایم تسهیالت 
مسکن روستایی اشــاره و عنوان کرد: براساس 
حکم تبصره ماده 35 قانون بودجه ســال 95 که 
دســتورالعمل اجرایی آن به تازگی ابالغ شــده 
است، دولت سود تسهیالت مسکن روستایی را 

تقبل کرده و بانک نیز جرایم آنها را می بخشد. 
وی اظهار کرد: توسط بانک مســکن 20 هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در استان پرداخت شده 
است. وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال، 2 
هزار میلیارد ریال تسهیالت در تمامی پخش ها 
پرداخت شــده اســت، افزود: در همین مدت در 
بخش غیرتبصــره ای یک هــزار و 828 فقره 

تسهیالت در بخش مسکن پرداخت شده است. 
مدیر شعب بانک مسکن کردســتان با اشاره به 
پرداخت تسهیالت ســاخت 387 واحد مسکن، 
عنوان کرد: دیواندره بعد از شــهر سنندج، با 70 

فقره بیشترین میزان جذب را داشته است. 
وی ادامه داد: امسال 900 فقره تامین مالی خرید 
مسکن صورت گرفته که شهر قروه بعد از شهر 
سنندج با 124 واحد بیشترین میزان جذب را در 

این بخش داشته است. 
سلیمی  درپایان اعالم کرد: از آغاز طرح مسکن 
مهر تامین مالی 35 هــزار و 350 واحد را انجام 
داده ایم که بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت شده است.

چگونه باید در بــرف و یخ 
رانندگی کرد؟

برای جلو گیری از تصادفات و مشــکالت 
ناشی از سفرهای زمستانی و رانندگی در شرایط یخ 

و برف، باید به نکات ذیل توجه کامل داشت:
* یخ وبرف باعــث ســُرخوردن و موجب بروز 
مشــکالتی در رانندگی می شود ،لذا برای ایجاد 
اصطکاک بیشتر باید از الستیک های یخ شکن 

یا زنجیر چرخ استفاده کرد.
* با ســرعتی کمتر از زمانی که جاده خشــک 
اســت،حرکت کنید و خودرو را در حرکت، ثابت 

نگه دارید.
* در پیچ ها با دقت و به آرامی ،گردش کنید . 

* از گردش و انحراف ناگهانی ،خودداری کرده و 
از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید.

* از فشــار دادن ناگهانی پا بر روی پدال گاز یا 
برداشتن فشار از روی آن خودداری کنید .

*  از سرعت زیاد در معابر یخ زده و هوای برفی 
بپرهیزید بخصوص وقتی که راه دارای دســت 

انداز باشد.
 از رانندگی در لبه راهها یا شانه های راه خودداری 

کنید.
در یک سطح لغزنده، وقتی که سرعت دارید، از 

تغییرناگهانی به دنده سنگین خودداری نمایید.

ســیر نزولی صادرات، مرز 
باشماق را تهدید می کند

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ســنندج گفت: اگر مشکالت مرزی 
برطرف نگردد شاهد سیر نزولی صادرات در مرز 
رسمی باشــماق خواهیم بود و تبعات اقتصادی 
این مبحث عالوه بر کردستانی ها همه ایرانیان 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
خبرنــگار جام جم کردســتان: محمد 
هالکو اظهار کــرد: اکثر کاالهــای صادراتی 
مرز باشماق خصوصا کاالهای فسادپذیر، سیر 
نزولی دارد و صــادرات از طریق مرزهای دیگر 

صورت می گیرد.
وی عنوان کــرد: دلیل این مســئله کم هزینه 
بودن، آســان کاری و کم بودن زمان ترخیص 
کاال در مرز های دیگر می باشــد که مســلما 
بازرگان جهت ترخیص کاالی خود به ســوی 

مرزهای با این شرایط سوق پیدا می کند.
 نایب رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ســنندج ادامه داد: در خصوص حل 
مشکالت زیرساختی مرز باشماق مریوان مکررا 
در جلســات متعدد صحبت شــده اما متاسفانه 
هیچ انگیزه و اراده ای برای حل این مشکالت 
وجود ندارد در این صورت باید انتظار کم شدن 

صادرات از مرز باشماق را داشته باشیم.
هالکو گفت: در نشست با اســتاندار سلیمانیه 
و مدیــران اجرایــی منطقه اقلیم کردســتان 
پیشنهاداتی مطرح شد که مورد تاکید و موافقت 
آنان قرار گرفت که به صــورت تفاهم نامه به 

امضا رسید.
این مقام مســئول همچنین افزود: یکی از این 
پیشنهادات این بود که در مبادی ورودی مرزی 
از کارت شناسایی اتاق های بازرگانی دو طرف 
جهت عبور و مرور فعــاالن اقتصادی به عنوان 
VIP در محوطه مرز باشماق و طرف استفاده 
گردد. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی سنندج با اشاره به برگشت برخی از 
کاالهای صادراتی از سوی طرف عراقی عنوان 
کرد: این اقدام گاهی ســلیقه ای بوده خصوصًا 
مواد خوراکی درخواســت همکاری و تسهیل 
را از ادارات گمرک اســتاندارد و معاونت غذا و 

دارو داشتند.
هالکو اضافه کرد: در این خصوص پیشــنهاد 
گردید که نسبت به ساخت )قرنطینه استاندارد، 
بهداشت( در نقطه صفر مرزی از سوی دو طرف 
اقدام شود تا در آنجا مشــترکا کاال بازرسی و از 

برگشت آن جلوگیری شود. 
وی از حضــور مدیــرکل گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران که از ســوی اتاق  دعوت شده 
بزودی جهت بازدید از مرز باشماق مریوان خبر 
داد و خاطر نشــان کرد: این دیدار به واســطه 
برگزاری نشست با بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
استان و رفع و چاره اندیشی مشکالت این حوزه 

پیش بینی شده است.

نصب شــیرآالت کاهنده 
اماکن آموزشی  مصرف در 

سقز
مدیر امور آبفای سقز اظهار کرد: با توجه به 
اهمیــت تداوم آمــوزش و فرهنگ ســازی در 
خصــوص اصالح راهکارهــای صحیح الگوی 
مصرف آب در میــان دانش آموزان، خانواده ها و 
مشترکین در راستای کاهش مصرف و گسترش 
فرهنگ بهینه آب، امور آبفا ســقز اقدام به نصب 

شیرآالت کاهنده مصرف نموده است.
عباس والیتی بــا بیان اینکه این شــیرآالت 
شــامل تک پایه، دوپایه و پرالتورهای ارسالی 
است، افزود: 100 دستگاه شیر اهرمی تک پایه، 
200 دستگاه شیر اهرمی دوپایه و 900 پرالتور 
قابل نصب روی شــیرآالت در اختیــار اماکن 

مختلف و به ویژه آموزشی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه هزینه قابل توجهی برای 
تأمین و توزیع آب شرب انجام می شود، تصریح 
کــرد: بنابراین بایــد اقداماتی را در راســتای 
بهینه ســازی مصرف با همکاری شــهروندان 
انجــام بدهیم.والیتــی با اشــاره بــه اینکه 
برنامه های متعددی در این راســتا تدوین شده 
اســت، گفت: یکــی از ایــن برنامه ها اصالح 

شیرآالت اماکن عمومی است.

فرمانده ســپاه کردســتان  از برگزاری  کنگره ملی 5400 شهید اســتان کردستان 
اردیبهشت ماه سال آینده در ایام ســالروز سفر مقام معظم رهبری به استان در سنندج 

خبر داد.
سردار محمدحســین رجبی در پیش کنگره 5400 شهید اســتان کردستان در سقز با 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برگزاری این کنگره ها را نشان از اهمیت و جایگاه شهدا 
در جامعه عنوان کرد و گفت:  امروز نفوذ ایران اسالمی در جهان وجود دارد و در هر کجا 
به مظلومی ظلم شود نظام مقدس اسالمی برپایه دستورات دین از آن حمایت خواهد 
کرد.سردار رجبی اظهار داشت: تقدیم 611 شهید گلگون کفن از شهرستان سقز نشان 

از استقامت ملت ایران در برابر دشمنان دارد.وی تشکیل چنین اجالسیه هایی را برای 
یادآوری حماسه های شهیدان به نســل کنونی جامعه ارزشمند دانست و بر برگزاری 
منظم آن تاکید کرد.وی افزود: در راستای کنگره ملی 5400 شهید کردستان، اقدامات 

زیادی را انجام داده ایم و مجموعاً 60 کمیته از اقشار مختلف جامعه داریم.

برگزاری کنگره 5400 شهید کردستان، اردیبهشت 98 

شهردار سنندج از آغاز اجرای فاز نخست طرح 
ساماندهی دستفروشان از اول دی سالجاری خبر داد 
و گفت: در فاز نخســت این طرح تمامی دستفروشان 
خیابان فردوســی در قالــب روز بازار و شــب بازار 

ساماندهی می شوند.
غریبــه رحیمــی- خبرنگار جــام جم 
کردســتان: امروزه پدیده دستفروشــی که از 
جمله مشــاغل بخش غیررسمی شــهر می باشد، 
پدیده ای شــناخته شــده و در عین حــال پیچیده 
به نظر می رســد. گذشــته از مســائل و مشکالت 
به وجود آمده توســط دستفروشــان، این دسته از 
فروشندگان فرصت های ارزشــمندی را نیز برای 

شهر و شهروندان مهیا می سازند.
 ایجاد اشــتغال هرچنــد موقت برای افــراد بیکار 
جامعه و به تبــع آن کاهش انحرافــات اجتماعی، 
کاستن فشار اقتصادی بر اقشــار کم درآمد جامعه 
و ... نمونه هایــی از این فرصت ها می باشــند. اما 
مهم ترین مســئله ای که بســیاری از شهرها در 
ایــن رابطه با آن مواجه هســتند، مشــکل حضور 
دستفروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که 
موجبات ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در 
بخش مرکزی شــهر را فراهم می نماید. از همین 
رو در بسیاری از شــهرها مکان هایی ویژه در قالب 
طرح های ساماندهی دستفروشــان شهری جهت 
حضور این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده 
است اما تاکنون در ســنندج چنین طرحی اجرایی 

نشده است.

* افزایش دستفروشان در شهر
افزایش آمار بیکاری، تعطیلــی واحدهای تولیدی، 
ســایه رکود بر بازار و افزایش اجاره بهای مغازه ها 
از جملــه عواملــی هســتنند که ســبب افزایش 

دستفروشان در شهر سنندج شده است.
در چند ســال گذشــته تاکنــون شــاهد افزایش 
دستفروشان در شهر سنندج هســتیم که این مهم 
سبب ایجاد اختالل در نظم و سیمای بصری شهر 
شده است و در ســاعات پیک تردد به کندی انجام 
می گیرد و متاســفانه عوامل اجرائیات شهرداری 
تاکنون نســبت به ورود و اجرای طرح ساماندهی 
اقدامی در خور شــان انجام نداده اند امــا امروز با 
وجود مخالفت و انتقادها شهردار سنندج و شورای 
اسالمی شــهر ســنندج عزم خود را جزم کردند تا 

دستفروشان را ساماندهی کنند.

* اجرایــی کــردن طرح ســاماندهی 
دستفروشان از اول دی

شــهردار ســنندج پیرامون این موضوع عنوان می 
کند: وجود دستفروشــان در معابر هســته مرکزی 
یکی از مهم ترین مشکالت شــهر است که سالها 
باعث ایجاد ترافیک، آشــفتگی بصری و نارضایتی 

شهروندان شده است.
حشــمت اله صیــدی اضافه مــی کنــد: یکی از 
برنامه های شــهرداری و شورای اســالمی شهر 
ســنندج در این دوره که با جدیــت و برنامه ریزی 
اصولی در جهت عملیاتــی نمودن آن بودیم اجرای 

طرح ساماندهی دستفروشان است.
وی تصریح مــی کند: معاونت خدمات شــهری و 
سازمان ساماندهی مشــاغل شهری این شهرداری 
با انجام مطالعات کارشناســی ودر جلسات مستمر 
در ســال جاری کلیات طرح ساماندهی دستفرشان 
را تدوین و در صحن شــورای شهر هم اجرای این 

طرح به تصویب رسید.
شــهردار ســنندج با بیان اینکه برخــورد قهری با 
دستفروشــان تنها پاک کردن صورت مسئله است 

ادامه می دهد: جلسات متعددی با دستفروشان هم 
برگزار شد و تمام سعی  مجموعه شهرداری هم بر 
اجرای طرح ساماندهی دستفرشان با حفظ  شأن و 

کرامت آنهاست.
صیدی همچنین اضافه می کند: در راستای اجرای 
این  طرح دستفروشان در قالب روز بازار و شب بازار 
ساماندهی می شــوند که برای برپایی این بازارها 
مجوزات الزم از دســتگاههای مرتبط و ذیربط هم 

اخذ شده است.
شهردار ســنندج از آغاز فازنخســت اجرای طرح 
ساماندهی دستفروشــان از اول دی سالجاری خبر 
می دهد و می گوید: در فاز نخست اجرای این طرح 
دستفروشان خیابان فردوســی در قالب روز بازار و 

شب بازار ساماندهی می شوند.
صیــدی عنوان می کنــد: در راســتای مدیریت و 
کنترل بهتر روز بازار و شــب بازار اپلیکیشنی تهیه 
شــده که تمامی اطالعــات دستفروشــان در آن 
وارد شــده و شــهروندان هم می تواننــد با نصب 
این اپلیکیشــن انتقادات و پیشــنهادات خود را در 

خصوص نحوه مدیریت این بازار ارائه نمایند.

* ساماندهی مشاغل شهری
رئیس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و 

فرآورده های کشــاورزی شهرداری ســنندج هم 
عنوان می کند: در راستای اجرای طرح ساماندهی 
دستفروشان اطالعات 600 دستفروش در محدوده 
خیابان فردوســی در اپلیکیشــن که به این منظور 

طراحی شده ثبت شده است.
تورج ســلطنت پوری اضافه می کند: یکی از مهم 
ترین رسالت های این ســازمان ساماندهی مشاغل 
شهری است که ساماندهی دستفروشان به عنوان 
مهم ترین اولویت کاری این سازمان در دستور کار 

قرار گرفت.
وی توضیح می دهد: در گام نخســت کلیات طرح 
ســاماندهی دستفروشان تدوین شــده و مجوزات 
الزم هم ازشــورای شــهر و فرمانداری هم جهت 

اجرای این طرح اخذ شد.
این مسئول شــهرداری ســنندج اضافه می کند: 
جهت اجــرای بهترایــن طرح عالوه بــر طراحی 
اپلیکیشن عملیات برداشت آمار تعداد دستفروشان 

در خیابانهای مختلف شهر صورت گرفت.
وی از ثبت اطالعات 600 دســتفروش در محدوده 
خیابان فردوسی در ســامانه طراحی شده خبر می 
دهد و می گوید: اطالعاتی نظیر نام و نام خانوادگی 
،آدرس محل سکونت ،کد ملی و نوع صنف فعالیت 

آنها ثبت شد.

عزم جدی شهرداری سنندج 

برای ساماندهی دستفروشان

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

 ساماندهی انشعاب های غیر مجاز برق با واگذاری انشعاب غیردائم

دانشگاه کردستان، به دنبال آموزش  های اشتغال  پذیر و کارآفرین

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای 
آیین نامه اجرایی ســاماندهی انشــعابات غیر مجاز و  تبدیل 6 هزار فقره 
انشــعاب غیر مجاز به انشعاب غیر دائم در سال جاری در استان خبر داد.

 هیوا لهونیان با اشاره به آخرین آمار موجود از انشعاب های غیر مجاز 
گفت: حدود 13 هزار انشــعاب غیر دائم تا کنون شناسایی شده است 
که 11 هزار عــدد آن مربوط به بخش خانگی و بقیــه مربوط به خانه 

باغ ها می باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از اهداف مهم شــرکت توزیع برق اســتان 
کردستان، ساماندهی انشعابات غیر مجاز اســتان از طریق واگذاری 
انشــعاب غیر دائم می باشــد به شــرطی که منع قانونی نداشته و با 
 آییــن نامه های اجرایی و قانون ابالغ شــده مغایرتی وجود نداشــته 

باشد.

لهونیان با اشاره به تبدیل 6 هزار انشــعاب غیر مجاز به انشعاب های 
غیردائم در ســال جاری عنوان کرد: 6هزار فقره انشعاب غیر مجاز به 
غیردائم تبدیل شده و یک هزار فقره در دســتور کار قرار دارد که در  
حال احداث شبکه های برق این انشعاب ها هستیم و بقیه نیز با تالش 
شبانه روزی همکاران و همکاری دســتگاه های مربوطه متولی انجام 

می گردد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه تاکید 
کرد: با توجه به قانون تصویب شــده در ارتباط با انشــعاب های غیر 
مجاز، استعالم انجام شــده توسط دســتگاه های ذی ربط به منظور 
اعالم ســال ســاخت و عدم منع قانونی، این اســتعالم اگر در زمان 
کوتاهی انجام گیرد شــرکت توزیع برق هیچ منعــی برای واگذاری 

انشعاب ها ندارد.

 رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تالش این 
دانشــگاه در زمینــه اشــتغالزایی گفت: دانشــگاه 
کردســتان بدنبــال آموزش  هــای اشــتغال  پذیر و 
کارآفرین اســت و در تالش اســت که با توجه به نیاز 

جامعه دانشجو را جذب بازار کار کند.
خبرنگارجام جم کردستان: فردین اخالقیان 
در نشســت خبری با خبرنــگاران اســتان که به 
مناسبت هفته پژوهش در ســالن جلسات دانشگاه 
کردستان در سنندج برگزار شد، گفت: این دانشگاه 
به عنوان تنها دانشــگاه دولتی کردستان به دنبال 

آموزش  های اشــتغال  پذیر و کارآفرین اســت، به 
همین دلیل به دنبال ارائه رشــته هایی متناسب با 
نیاز جامعه هستیم که بتواند دانشــجویان عزیز را 
جذب بازار کار کند و بعد از فــارغ التحصیلی  بیکار 

نباشند.
وی در ادامه افزود: با توجه به پایین بودن ســرانه 
درآمدی در کردستان، اســتقبال داوطلبان کنکور 
سراسری برای ورود به دانشــگاه دولتی بسیار زیاد 

بود.
این مقام مســئول اظهار کرد: همچنین با افزایش 

سرانه دانشجویی در این دانشــگاه به دنبال کیفی 
سازی و تقویت بسترهای علمی نیز هستیم.

وی افــزود: امروز با توجه توســعه علمی کشــور، 
بیشــتر دانشــگاه های ایران خودکفا شــده اند و 
دانشگاه ها رشته های مورد نیاز دانشجویان را دارند 
و این به برکــت نظام مقدس جمهوری اســالمی 
اســت که دانشــگاه ها این چنیــن در زمینه های 
مختلف علمی به پیشــرفت های زیادی نائل شده 

اند.
اخالقیان افــزود: همچنین در ســال های اخیر در 

زمینه آموزش عالی در کشور، سرمایه گذاری های 
زیادی انجام شــده و فعالیت های علمی دانشــگاه 
نسبت به گذشــته با افزایش چشــمگیری روبه رو 
بوده است.وی اذعان کرد: ســال گذشته از سوی 
نویسندگان ایرانی در مجالت مهم دنیا بیش از 50 
هزار مقاله منتشــر شده که این نشــان از پیشرفت 
علمی کشورمان اســتوی در پایان خاطرنشان کرد: 
این دانشــگاه همچنیــن دارای 385 عضو هیات 
علمی است که از لحاظ تعداد اعضای هیات علمی 

بیست وچهارمین استان کشور است.

در گفت وگو با جام جم کردستان تشریح شد؛

 تشکیل پرونده برای 36 کامیون حامل چوب غیر مجاز 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردســتان از تشــکیل پرونده 

برای 36 کامیون حامل چوب غیر مجاز در کردستان خبر داد.
فردیــن کمانگر- خبرنگار جام جم کردســتان: ســعدی 
نقشــبندی در تشــریح اقدامات این اداره کل در برخورد با قاچاقچیان 
چوب درختان در اســتان عنوان کرد: از تاریخ 20 مهر امسال و در پی  
پایان یافتن کشیک های اطفاء حریق، مرحله دوم  فعالیت همکاران این 
اداره کل با ایجاد گروه های گشت و مراقبت شبانه روزی در تمام استان 
آغاز شد و ضمن گشــت زنی در مناطق حســاس و در معرض خطر و 
استقرار نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی در مبادی خروجی 
شهرستانها و اســتان؛ ماموریت پیشــگیری و مقابله با قاچاق چوب با 
اولویت مشــارکت جوامع محلی و انجمنهای مــردم نهاد به همکاران 

شهرستانها ابالغ گردید.
وی با اشــاره به شناســایی متخلفان عنوان کرد: از 436 مورد کامیون 
حامل چوب و مقطوعات چوبی در خروجی شهرســتانها و استان بازدید 

به عمل آمده  که 400 مــورد حامل مقطوعات چوبــی درختان باغی 
بوده اســت.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردســتان  توضیح 
داد: ضمنًا با توجه به  آبگیری ســدهای جدیداالحداث وقطع درختان 
محدوده آبگیر، قســمتی از مقطوعات چوبی مربوط به این بخش بوده 
است، میزان قطع درختان و خودرو حاشیه رودخانه ها در 36 کامیون و 

کامیونت توقیفی به میزان 225 تن برآورد شده است .
نقشــبندی اضافه کرد: بیش از 90 درصد از 36 کامیون و محموله های 
توقیفی مربوط به درختان بید واقع در بستر رودخانه های دائمی و فصلی 

بوده که به صورت پراکنده وجود داشته اند.
* برخورد با متخلفان 

وی همچنین به اقدامات فرهنگی در این خصوص اشــاره کرد و ادامه 
داد: هماهنگی های الزم  و اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی از طریق 
رســانه های مجازی و خبرگزاریهــا، مراجع ذیصــالح) ائمه جمعه و  
جماعت، معتمدین محلی، بخشــداران، دهیــاران، همیاران طبیعت و 

انجمن های مردم نهاد  و ... ( در جهت مشارکت بهره برداران و جوامع 
محلی درامــر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی ونیز ارســال اخبار و 
گزارشات؛ از سوی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها  انجام 
شده است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان تصریح کرد: 
ضمنًا شورای اداری این اداره کل در مورخ 2 آبان سال جاری با حضور 
تمام عوامل حفاظتی شهرستانها تشــکیل؛ ابالغیه الزم صادر و در پی 
آن دســتورالعمل اجرایی نحوه شناسایی و کنترل نقاط حساس و ضبط 
محموله های قاچاق مقطوعات چوبی به پاسگاه های ویژه منابع طبیعی 
شهرســتانهای تابعه اعالم شــده است.سعدی نقشــبندی با تاکید بر 
برخورد با متخلفان عنوان کرد: برای 36 مورد کامیون حامل چوب غیر 
مجاز  پرونده تشــکیل و ضمن توقیف محوله و کامیون مراتب به مقام 
محترم  قضایی جهت ســیر مراحل قانونی ارجاع شــده است ضمنًا از 
تاریخ 20 مهر1397  تــا تاریخ 26 آذر 97 مقــدار  225 تن مقطوعات 

چوبی غیر مجاز ضبط شده است.
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 امدادرســانی هالل احمر 
کردستان  به افراد گرفتار 

در برف  

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
کردستان، از امدادرسانی به 374 فرد گرفتار در 

برف در محورهای مواصالتی استان خبرداد . 
خبرنگارجام جم کردستان: محمد باقر 
محمدی با بیــان اینکه بارش برف ســنگین 
در اســتان کردســتان انســداد محورهــای 
مواصالتی و گرفتــاری بســیاری از افراد در 
برف و کوالک را در پی داشــته است، گفت: 
ضمن اعــالم  آماده بــاش به تمــام عوامل 
امدادی جمعیت هالل احمر استان، بالفاصله 
تیمهای تخصصی امــداد و نجات با تجهیزات 
کامل به محل حادثه اعزام گردیده و عملیات 

امدادرسانی در محورهای برفگیر آغاز شد. 
محمــدی با اشــاره بــه انســداد محورهای 
مواصالتی در مسیرهای بین شهری سنندج-

دیواندره /سنندج-کامیاران/ســنندج –قروه 
-همدان/سنندج-مریوان/ســقز-بانه/ ، از 
فعالیت 20 تیــم تخصصی  امــداد و نجات و  
امدادرســانی به 374 فرد گرفتــار در برف در 
عملیات هــای صورت گرفته در اســتان خبر 
داد . مدیرعامــل جمعیت هالل احمراســتان 
کردســتان ضمن تقدیر از عوامل امدادرسان 
در برف و کوالک، عملیات های صورت گرفته 
را موفقیت آمیز خواند و از مردم خواســت در 
صورت بروز حــوادث احتمالــی در جاده ها و 
محورهای مواصالتی با شــماره 112 سامانه 

ندای امداد تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکراســت که سامانه 112 به صورت 
شبانه روزی و 24 ســاعته آماده پاسخگویی به 

حوادث احتمالی می باشد .

اختصاص تســهیالت به 
واحدهای خسارت دیده از 

زلزله
قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان کردســتان درباره معوقه وامهای مسکن 
روستایی و بخشــودگی جرائم این وامها گفت: 
افرادی که طی ســنوات گذشــته از تسهیالت 
مسکن روستایی استفاده کرده اند با مراجعه به 
شــعب بانک مســکن با پرداخت اصل وام از 

پرداخت سود و جریمه معاف می شوند .
قادری درباره تســهیالت اختصــاص یافته به 
واحدهــای خســارت دیــده از زلزلــه گفت : 
تســهیالت مورد نیــاز واحدهــای تعمیری و 
همچنین احداثی توســط دولت اعالم شــده و 
متقاضیان باید هرچه ســریعتر به شــعب بنیاد 
مســکن جهت عقد قرارداد ومعرفــی به بانک 

اقدام نمایند.

 در کامیاران؛
 جشنواره منطقه ای هوره 
و سیاچه مانه به خط پایان 

رسید
دومین جشنواره منطقه ای هوره و سیاچه 
مانه بــا حضور هنرمندان و پیشکســوتان حوزه 
موسیقی ســنتی و فولکور منطقه غرب کشور با 
استقبال کم نظیر مردم فرهنگ دوست و هنرپرور 
کامیــاران در ســالن ورزشــی اســتقالل این 

شهرستان برگزار شد.
دومین جشنواره منطقه ای هوره و سیاچه مانه 
با حضور 15 نفر از هنرمندان و نام آوران حوزه 
موســیقی اصیل کردی غرب کشور و استقبال 
بیش از 2 هزار نفر در ســالن ورزشی استقالل 

کامیاران برگزارشد. 
فرماندار کامیاران در این مراســم با اشــاره به 
پیشینه تاریخی موسیقی ســنتی و فولکلور در 
این شهرســتان  اظهار کرد: این شهرســتان 
از دیربــاز مهد فرهنــگ و هنر بوده اســت و 
هنرمندان بزرگ و صاحب ســبکی نیز در حوزه 

موسیقی هوره و سیاچه مانه دارد.
مسعود الماســی، توســعه فرهنگی را موجب 
توسعه جوامع دانست و افزود: یکی از نمادهای 
فرهنگی هر منطقه زبان، پوشش و موسیقی آن 
جامعه است و باید مسئوالن فرهنگی در جهت 
حفظ این نمادها و ترویــج آن همتی مضاعف 

داشته باشند. 
وی با تاکید بــر اهمیت تقویت و پاسداشــت 
فرهنــگ بومی و محلــی خاطر نشــان کرد: 
الزم است با پاسداشــت فرهنگ هر منطقه و 
تقویت آن در جامعه امروز در راســتای مقابله 
با هجمه های فرهنگی دشــمنان بیش از پیش 

تالش کرد.
در ادامه این مراســم هنرمنــدان منطقه غرب 
کشــور از جمله نصرالدین نصرتی و لطف اهلل 
نصرتــی، محمد حســین خالدی، هوشــنگ 
ویسی، قاسم کمالی و نادر مرادی، علی اشرف 
احمــدی، علیمراد آقایــی، پرویــز مارنجی و 
اسماعیل هادی قورق، ماموستا شفیع کیمنه ای 
و محمد رفیــع خالدی، محمدرضــا کهریزی، 
پیمان رازیانی، زاهد غالمی و کیهان واضعی در 
حوزه موسیقی هوره، ســیاچه مانه، فولکلور و 
سنتی به اجرای برنامه پرداختند.همچنین اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان در ادامه 
مراســم دومین جشــنواره منطقه ای هوره و 
ســیاچه مانه از ســالها خدمت شــفیع خالدی 
)کیمنه ای( و محمد حسین خالدی)کیمنه ای( 
هنرمندان به نام و صاحب ســبک موســیقی 
سنتی و فولکور کردستان تجلیل کرد.این ویژه 
برنامــه به همــت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی کردستان و با همکاری فرمانداره، اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، شــورای شهر و 

شهرداری کامیاران برگزار شد.

کشاورزی کردســتان از 
اعتبارات ملــي برخوردار 

شد
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اســالمی که به منظور بررســی طــرح های 
پیشران استان در بخش کشــاورزی با ریاست 
دکتر کیخا و حضور استاندارکردســتان برگزار 
شد بخش کشاورزی کردستان از اعتبارات ملی 

برخوردار شد.
 این جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار، 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ،رئیس 
سازمان جهادکشــاورزی اســتان کردستان و 
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه اي و معاونان 
وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو  وهمچنین 
تعــدادی از نماینــدگان مــردم در مجلــس 
شــورای اســالمی  برگزار شــد طرح توسعه 
100هزارهکتاری براي تخصیص آب و اعتبار  
مورد نیاز  ، طرح افزایش تولید گوشــت قرمز، 
توســعه باغات دیم و آبی و مطالعه و مدیریت 
حوزه آبخیز استان دربخش کشاورزی بررسی 
شــد.همچنین مقرر شــد در مورد طرح 100 
هزارهکتاری بخش کشــاورزی کــه در چند 
ماه گذشــته 37هزار هکتار آن از تخصیص آب 
برخوردار شــد نســبت به تعیین تکلیف سطح  
باقیمانده نیز برای تخصیص آب مورد پیگیری 

قرار بگیرد .
پیگیری تامین اعتبار ملــی برای طرح افزایش 
تولید گوشت قرمز نیز از دیگر دستاوردهای این 
جلسه بود که در آن مقرر شد در سال اول برای 
این طرح 10میلیارد تومان از تســهیالت ارزان 
قیمت اســتفاده شــود. همچنین در راســتای 
توســعه باغات دیم و آبی نیز در ســال اول از 
محل اعتبارات 20میلیارد تومان در نظر گرفته و 
تاکید شــد برای طرح های کشــاورزی استان 
ردیفهای ویژه اعتباری مدنظر قرار گیرد و امید 
اســت در الیحه بودجه ســال جاري گنجانده 

شود.

مدیر جهاد کشــاورزی بانه گفت: امســال 10 هکتار اراضی کشاورزی در این 
شهرســتان زیر کشــت زعفران رفت و چهار هزار و 530 گرم زعفران از این 

مزارع برداشت شد.
کریم شــریفی با بیان اینکه زعفران بانه از مرغوب ترین نوع زعفران در کشور 

است، ادامه داد: این سومین سال کشت این محصول در بانه است.
وی افزود: در هفت هکتار از اراضی کشاورزی روســتای زیویه چهار کیلوگرم 
و در 2 هکتار از اراضی کشاورزی روســتای بلوه نیز 250 گرم زعفران مرغوب 
برداشت شده است.شریفی اضافه کرد: در اراضی کشاورزی روستای بویین نیز 

در یک هکتار 90 گرم و در روســتای کیوله در 1500 متر مربع زمین 190 گرم 
رغفران برداشت شد.وی با اشاره به افزایش چشــمگیر کشت زعفران در بانه 
یادآور شد: بخشــی از زعفران برداشت شــده به اقلیم کردستان عراق صادر و 

بخشی هم به مصرف داخلی می رسد.

4/5 کیلو زعفران از مزارع بانه برداشت شد

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در کردستان به امضای 
تفاهم نامه با ســازمان زندان ها و مجمع خیرین ســالمت اشاره کرد و 
گفت: این بانک به زندانیان و افراد بی بضاعتی که از ســوی ســازمان 
زندان هــا یا نهادهــای حمایتی معرفی شــوند، تســهیالت بانکی با 

کارمزد2درصدبه زندانیان پرداخت می شود.
خبرنگار جام جم کردســتان: شهرام عدل ســتا در یازدهمین 
سالگرد تاسیس بانک قرض الحســنه مهر ایران اظهار کرد: براساس 
این تفاهم نامه، زندانیان آزاد شده ای که به دنبال ایجاد شغل هستند 
و بیمارانی که توان پرداخت هزینه های درمانــی خود را ندارند، حتی 
در صورت نداشتن سپرده، می توانند تســهیالت با نرخ سود 2 درصد 

دریافت کنند.
وی تاکید کرد: پرداخت این نوع تسهیالت کم بهره در راستای کمک 
به ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شــده و اقشار ضعیفی است که از 

پرداخت هزینه های درمانی ناتوان هستند.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: اخیرا با شرکت ملی 

فرش ایران نیز تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که براساس آن، کسانی 
که می خواهند فرش بخرند، مــی توانند از تســهیالت این بانک تا 

سقف 200 میلیون ریال استفاده کنند.
وی اضافه کرد: طرحی در بانک قرض الحســنه مهر ایران ارائه شده 
که طبق این طرح، خیرین مــی توانند مبلغی را )هــر چند اندک( به 
عنوان وقف در اختیــار این بانک قــرار دهند تا از محــل وجوه آن، 

تسهیالت به اقشار ضعیف پرداخت شود.
عدل ســتا با بیان اینکه این بانک باالترین رشــد منابــع را در بین 
بانک های استان در 2 سال گذشته داشــته است، یادآور شد: در سال 
جاری یک هزار و 700 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه به 17 

هزار نفر در استان کردستان پرداخت کرده ایم. 
رئیس خانه صنعت و معدن کردســتان هم در این مراســم رســالت 
اصلی بانک ها را کمک به پروژه هــای عمرانی و تولیدی اعالم کرد و 
گفت: بانک ها باید در راستای حمایت از تولید و اقتصاد و به دنبال آن 

توسعه استان گام بردارند.

عبداهلل کاردانی تســهیالت پرداختی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
را بسیار ارزشمند دانســت و افزود: انتظار داریم این بانک نرخ کارمزد 

تسهیالت را در امور خیریه به صفر برساند.
نماینده مجمع خیرین کردستان هم گفت: در سال 96 و امسال 120 
نفر را برای دریافت تســهیالت به بانک قرض الحســنه مهر ایران 

معرفی کردیم.
کریمی با اشــاره به اینکه نرخ سود تســهیالت پرداختی این بانک 2 
تا 4 درصد اســت، افزود: امیدواریم بانک های دیگر نیز در راســتای 

پرداخت تسهیالت کم بهره و کمک به نیازمندان ما را کمک کنند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با ســرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال 
و با مشــارکت بانک های دولتی در 22 آذر سال 1386 افتتاح شد و با 
300 شــعبه آغاز به کار کرد.  این بانک هم  اکنون مالک شبکه ای از 

568 شعبه در سراسر ایران است.
در حال حاضر این بانک در استان کردستان هم با 14 شعبه و 79 نفر 

پرسنل مشغول فعالیت هستند.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد؛

 پرداخت تسهیالت بانکی به زندانیان 
با کارمزد 2 درصد 

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

دبیرکمیسیون مبارزه باقاچاق کاال و ارز کردستان اظهار کرد: ایران 
با 15 کشور در دنیا مرز مشترک دارد که همین مسئله یکی از سختی های 

مدیریت کشور است.
زهره نادری مقــدم- خبرنگار جام جم کردســتان: علی 

خداویسی افزود: استان کردستان هم یک استان مرزی است که بحث 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در آن اهمیت زیادی دارد.

وی عنوان کرد: از سال 92 بیشــترین تاکید کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بر روی امر پیشــگیری بوده که در حــال حاضر 70 درصد از 
اقدامات در حوزه پیشــگیری و 30 درصد در حوزه مقابله با امر قاچاق 

است.
وی ادامه داد: بیشترین تاکید مبارزه با قاچاق کاال، به جلوگیری از ورود 
اقالمی همچون مشروبات الکلی، اقالم فرهنگی و سالمت محور است 
و نیروهای مرزبانی و نظامی به صورت جدی با ورود این کاالها برخورد 
می کنند.خداویسی تصریح کرد: متاســفانه برخی از افراد از اسم کولبر 
سوءاســتفاده کرده و کاالهایی را وارد می کنند کــه در موارد جزئی ما 
چشم پوشی کرده ایم اما با قاچاق سازمان یافته و دانه درشت ها موظف 

به برخورد جدی هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اواخر ســال 87 شاهد انسداد مرزهای استان 
کردستان بودیم که ســال 88 دولت وقت در راســتای بهبود معیشت 
مرزنشــینان اقدام به بازگشــایی پنج بازارچه مرزی نمود، اضافه کرد: 
دولت در راســتای قانونمندی ایــن بازارچه ها، اواخر ســال 96 طرح 
ســاماندهی بازارچه های مرزی را در دســتور کار خود قــرار داد که 5 
بازارچه مرزی اســتان در 3 بازارچه ادغام و تجمیع شــدند اما در حال 

حاضر با توجه شرایط اقتصادی کشــور تعطیل هستند.دبیر کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان با عنوان اینکه مرز هم یک فرصت 
و هم یک تهدید محسوب می شود، گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی 
کنونی که کشــور درگیر تحریم آمریکا و همدســتانش است از مرز به 
عنوان یک فرصت می توان اســتفاده کرد و از طرف دیگر هم مسائل 

امنیتی باعث تهدید مرزها شده است.
وی ادامه داد: زمانی که یــک متجاوز مرزی که به خاک کشــورمان 
تعرض کرده اســت کشته می شــود رســانه های معاند در بوق و کرنا 
می کنند که یک کولبر کشته شده اســت در صورتی که کشور ایران به 

هیچ عنوان به دنبال کشتن کولبران نیست.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان اضافه کرد: متاسفانه 
در حال حاضر بســیاری از قاچاقچیان عمده به اسلحه مجهز شده اند و 

حتی در مواردی نیروهای مرزبانی را به شهادت رسانده اند.
وی تاکید کرد: دولت به هیچ وجه به دنبــال برخورد قهری با کولبران 

نیست بلکه با متجاوزان مرزی برخورد خواهد کرد.
خداویســی در ادامه سخنان خود به آمار کشــفیات قاچاق سوخت در 
هشــت ماهه امسال اشــاره و عنوان کرد: در این مدت یک میلیون و 308 
هزار لیتر ســوخت قاچاق در اســتان کشف شده که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 380 درصد افزایش داشته است. 

 افزایش 380 درصدی قاچاق سوخت در کردستان

مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی اســتان 
کردســتان گفت:ارائه تسهیالت مکانیزاسیون توسط 
بانک کشــاورزی، خود نقطه مثبتــی در عملکرد این 

بانک  است.
خبرنگار جام جم کردستان: اسعد فهیمی در 
جلسه ای که به منظور ارتقای ســطح ارائه خدمات 
بانکی به بخش کشاورزی با بانک کشاورزی برگزار 
شــد گفت: ارتباطات دو طرفه موجب آســانکاری 

بیشــتری خواهد شــد تا دو طرف بتوانند انتظارات 
یکدیگر را بــرآورد کنند ومحدودیــت منابع با این 
تعامل کمتر شــود.مدیر امور شعب بانک کشاورزی 
استان کردستان گفت: هدف بانک کشاورزی از این 
ارتباطات  هم پیدا کــردن راهکارهایی برای تامین 

منابع و اعتبار بخش کشاورزی است.
فهیمی اذعان نمود: برقراری ایــن ارتباطات باعث 
اطالع رسانی و شفافیت بیشتری می شود تا از مزیتها 

و خدمات بانک کشاورزی بهره برداران اطالع کافی 
داشــته باشــند. وی عنوان کرد: بانک کشــاورزی  
وظیفه خود مــی داند  که ســرمایه در گردش برای 
متقاضیان بانک را پرداخت کند و اولویت با کســانی 
خواهد بود که در بانک مورد نظر حساب دارند.مدیر 
امور شعب بانک کشــاورزی استان کردستان افزود:  
بخشی از رونق کشاورزی وابسته به این تعامل بین 

بانک کشاورزی و بهره برداران  است.

 بانک کشاورزی استان، آماده ارتباط با بهره برداران 
بخش کشاورزی 

معلوالن ســقز در دیدار جمعی از مسئوالن با 
آنان خواستار توجه مسئوالن به سه حوزه مسکن، 

اشتغال و مناسب سازی شهری شدند.
 نماینده مردم ســقز و بانه در مجلــس،  فرماندار 
ســقز،  مدیر کل بهزیســتی اســتان کردستان و 
معاون برنامه ریــزی فرماندار بــا اعضای جامعه 

معلوالن و جمعی از معلوالن دیدار کردند.
سید صباح قریشی، مدیر کل بهزیستی کردستان 
در این دیدار گفت: 100 پرونــده یارانه ای و 30 
پرونده ضایعه نخاعی به مرکز حرفه آموزی جامعه 
معلوالن  واگذار و صدور پروانه این مرکز تســریع 
خواهد شد.همچنین مسئوالن با حضور در سرای 
سالمندان مهر از این کهنساالن عیادت و از بخش 

های مختلف این مکان بازدید کردند.
همچنین در سفر قریشی به سقز، نماینده مردم در 
مجلس در دیدار با اعضای موسســه رفاه نابینایان 
گفت: تالش های موسســه رفــاه نابینایان قابل 
تقدیر اســت و مجلس در راستای تصویب قوانین 
در زمینه رعایت حقوق معلوالن از هیچ کوششــی 

دریغ نمی کند.
کامیل کریمیان، فرماندار ســقز هم با بیان اینکه 
اجــرای قانون عصای ســفید، نیازمنــد فرهنگ 

سازی است، اظهار کرد: هیات مدیره موسسه رفاه 
نابینایان توانمند و تاثیر گذار هستند.

قریشی هم عنوان کرد: جامعه معلوالن، ُشرکای 
کاری سازمان بهزیستی هســتند و موسسه رفاه 
نابینایان سقز از موسســه های توانمند و فعال در 

کشور محسوب می شوند.
ناصر ســرگران از اعضای موسسه نیز اعالم کرد: 
مناسب ســازی محیط شــهری و اماکن عمومی 
، حمایت مالی برای تکمیل ســاختمان موسســه 
و اشــتغال نابینایان و کم بینایان از دغدغه های 
اصلی اســت.وی خواســتار افزایش پرونده های 
موسسه رفاه نابینایان و مساعدت مسئوالن جهت 
اســتخدام معلوالن در بیمارستان در دست اتمام ، 

ادارات و بخش خصوصی شد.
همچنین کریمیان، فرماندار ســقز در دفتر کاری 
خویش در دیدار با قریشــی، گفت: توجه به جلب 
مشــارکت های اجتماعی ضرورت کار بهزیستی 
است.وی با عنوان اینکه، کار کردن در بهزیستی 
انگیزه هــای الهــی و انســانی را می طلبد گفت: 
ســازمان بهزیســتی نقش مهمی در ســالمت 
نســلهای آینده جامعه و جلوگیری از معلولیتهای 

جسمی دارد.

 مسکن، اشتغال و مناسب سازی شهر؛ 
3 درخواست معلوالن سقزی



معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
کردســتان گفت: باید با ایجاد فضای امید آفرینی در 
جامعه مردم را به انقالب و نظام خوشبین سازیم و زمینه 

را برای مشارکت آنها در توسعه کشور فراهم کنیم:
خبرنگار جام جم کردســتان: حسین خوش 
اقبال اظهار کــرد: در حالی به اســتقبال چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی می رویم که در 
چند سال اخیر تهدیداتی را از سوی استکبار جهانی و 
سلطه گر و برخی کشورهای فریب خورده و عوامل 

دست نشانده آنها علیه کشورمان شاهد هستیم.
وی افزود: در حقیقت نوک پیکان این تهدیدات در 
مرحله نخست خدشــه وارد کردن به امنیت کشور 
و در مرحله بعــد ایجاد فضای یــاس و ناامیدی در 
جامعه و فاصله انداختن بین مردم و مســئولین در 

کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان 
خاطر نشــان کرد: تمام تالش ضــد انقالب بر این 
محور استوار است که با نامناسب جلوه دادن اوضاع 
کشــور و افزایش نارضایتی ها در جامعه شــیرینی 
چهلمین ســالگرد پیروزی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را از بین برده و مردم را از اهداف و آرمانهای 

انقالب اسالمی دور کند.
خوش اقبال خطاب به بخشــداران تابعه و ســایر 
مدیران و مسئوالن اســتان گفت: هر کدام از ما با 

توجه به وظیفه ســنگینی که بر عهده داریم باید با 
عملکرد صحیح و پشــتکار در انجام وظیفه  خود در 
راستای خنثی ســازی اقدامات وتهدیدات دشمنان 
انقالب تالش کنیــم.وی با بیان ایــن مطلب که 
امسال باید مراســمات ســالگرد پیروزی  انقالب 
را بسیار باشــکوه تر از گذشــته برگزار کرد، اذعان 
داشــت: ما به عنوان نمایندگان نظام و دولت باید با 
خدمت رسانی صادقانه به مردم آنها را هرچه بیشتر 
به انقالب اسالمی و توســعه پایدار جامعه امیدوار و 

خوش بین سازیم.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
کردستان گفت: باید با ارتباط بیشتر با مردم محیطی 
را فراهم کنیم تا مردم آزادانه نظرات و دیدگاههای 
خود را با مســئولین در میان گذاشته و باید با صبر و 

سعه صدر پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.
وی گفت: شما باید با رصد مسائل و مشکالت مردم 
آن را اولویت بندی کــرده و تالش خود را برای رفع 

این موانع مضاعف کنید.

با ایجاد فضای امید آفرینی در جامعه؛

مردم را به انقالب و نظام خوش بین کنیم

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

بهر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
حافظکس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در جلسه 
هیأت رئیســه این شــرکت بر جایگاه ویــژه نظام 
مشارکت در سازمان ها اشــاره و برضرورت ارتقای 
جایگاه نظام مشارکت تاکید و توجه ویژه به این واحد 
ســازمانی را باعث افزایش بهــره وری و کارآیی و 

هموار کردن مسیر تحقق اهداف سازمانی برشمرد.
احمــد فعله گری بــر اهمیــت نظام مشــارکت و 
پیشــنهادات و لزوم توجه ویژه به حوزه مشــارکت 
تاکید کــرد و گفت: مدیران ســازمان هــا در همه 
حال نیازمند نظرها و پیشــنهادات همکاران بوده و 
این مســاله باید مورد توجه ویژه قــرار گیرد؛ چراکه 
با اهمیــت دادن به ایــن موضوع، می تــوان میزان 
همکاری کارکنــان در تصمیم گیری ســازمانی را 

افزایش داد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان افزود: برای 
موفقیت سازمانی باید به صورت سیستماتیک عمل 
کرد به این معنا کــه همه کارکنان بایــد خود را در 
سرنوشت سازمان شان سهیم دانســته و در قبال آن 
احساس مسئولیت کنند، تنها در این صورت است که 

شاهد توسعه و پیشرفت سازمانی خواهیم بود.
این مقــام مســئول در ادامــه ســخنانش اظهار 

داشت: نظام مدیریت مشــارکتی مبتنی بر دریافت 
پیشــنهادهای کارکنان در خصوص رفــع تنگناها 
و راه های توسعه فعالیت ســازمان،  بررسی طرح ها 
و پیشــنهادهای دریافتی در یک کمیته تخصصی، 
ارزیابی بهترین پیشــنهادها و ایجاد زمینه مســاعد 
برای عملی ســاختن آنها و بهره منــدی کارکنان از 
مزایای ناشــی از اجرای پیشــنهادهای مؤثر و مفید 
اســت و از آنجا کــه در نظام مدیریت مشــارکتی،  
کارکنان خود را در اتخاذ تصمیم های راهبردی برای 
ایجاد تحول در سازمان ســهیم می دانند،  همکاری 
و همدلی بیشــتری نســبت به اجــرای طرح ها و 
پیشنهادهای پذیرفته شده نشان می دهند و سازمان 

با ســهولت بیشــتری می تواند در اجرای طرح های 
جدید، به موفقیت دست یابد.

فعله گری با بیان اینکه هــدف اصلی نظام مدیریت 
مشارکتی، توسعه ارزش های انسانی تمام کارکنان و 
استفاده از هوش، استعداد و خالقیت آنها در راستای 
اهداف شرکت اســت و در این حالت، با همفکری و 
همدلی بیشتر و استفاده از امکانات موجود، می توان 
بهره وری و در نهایت برون داد هر سازمان را ارتقا داد، 
افزود: ایجاد محیط مناسب و فرصت برای مشارکت 
فکری کارکنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه 
و برخوردار کردن آنان از ثمــرات مادی و معنوی از 
اهم اهدافی است که در این نظام دنبال می شود.وی 
تصریح کرد: نظام مدیریت مشارکتی به لحاظ ایجاد 
فضای مناسب برای مشــارکت فکری کارکنان در 
امور سازمان، سبب می شــود که بهره وری در تمام 
زمینه های مؤثر در فعالیت ســازمان از جمله نیروی 
انسانی،  ارتقا پیدا کند؛ از ســوی دیگر بهره گیری از 
این نظام مدیریت صرفه جویی های کالن اقتصادی 
دربر دارد که می تواند بخشــی از آن صرف توســعه 
نیروی انسانی و گسترش مشــارکت آن در مدیریت 

سازمان شود.

 نظام مشارکت تسریع کننده اهداف 
استراتژیك سازمان هاست

بــه مناســبت هفتــه پژوهــش چهارمیــن 
نمایشــگاه اشــتغال و توســعه کارآفرینــی 
دانشگاه علمی کاربردی اســتان کردستان با 
حضور معاون نیروی انسانی استاندار افتتاح 

گردید.
به گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علمی 
کاربردی استان کردستان ؛ همزمان با شروع 
هفته پژوهش چهارمین نمایشگاه اشتغال و 
توســعه کارآفرینی دانشــگاه علمی کاربردی 
اســتان کردســتان با حضــور معــاون نیروی 
انسانی استاندار کردستان، رئیس دانشگاه 
جامــع علمی کاربــردی اســتان کردســتان  و 
جمعی از مدیــران کل ادارات دولتی برگزار 

گردید.
دکتــر »تیمــور جــوادی«، رئیس دانشــگاه 
علمی کاربردی استان کردســتان با اشاره به 
ظرفیت این افراد در تجاری سازی تولیدات و 
طرح های خود در سطح وسیع، خواستار توجه 
و حمایت بیشتر مســئوالن امر همچنین رفع 
مشــکالت و دغدغه های دانشجویان فعال در 

این حوزه ها شد.
دکتر حســین فیروزی، معاون نیروی انسانی 
اســتاندار کردســتان در بازدیــد از تمامــی 
غرفه های نمایشــگاه ضمن ابراز خرسندی از 
حضور فعال و با نشاط و محصوالت ارائه شده 

توسط دانشــجویان وکارآفرینان مراکز علمی 
کاربردی، تاکید کرد: با وجــود چنین ظرفیت 
خوبی کــه جوانــان دارنــد، بایــد تالش های 
مســئولین بــه ســمت حمایــت از ایــن گونه 
فعالیت های خالقانــه و کارآفرین بــرود زیرا 
نیاز جامعــه کنونی برای پیشــرفت در تمامی 
زمینه ها پویایی و کارآفرینــی جوانان ماهر و 

خالق می باشد.
در همین راستا کلینیک پژوهش و کارآفرینی 
به عنوان مکانی دائمی جهت مشاوره تخصصی 
کارآفرینی بــرای عموم مردم و دانشــجویان 

عالقمند در این دانشگاه افتتاح گردید.
* بازدیــد نماینــده دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربردی کشور از چهارمین نمایشگاه اشتغال 

و توسعه کار آفرینی
نماینده و کارشــناس مســئول دفتــر ارتباط 
صنعــت و کارآفرینی دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی کشور از چهارمین نمایشگاه اشتغال 
و کارآفرینی دانشــگاه علمی کاربردی استان 

کردستان بازدید کرد.
در طول برگزاری چهارمین نمایشگاه اشتغال 
و کارآفرینــی محمــود اســفند فــرد در محل 
نمایشــگاه حاضر و از غرفه هــای مختلف دایر 
شده توسط مراکز علمی کاربردی تحت نظارت 

استان کردستان بازدید کرد.

کارشــناس مســئول دفتر ارتبــاط صنعت و 
کارآفرینــی دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
کشور در بازدید از این غرفه ها و محصوالت 
ضمن ابراز خرســندی از توانایی دانشجویان 
کردســتانی مشــکالت و دغدغه هــای آنان را 

جویا شد.
* اســتقبال دانشــجویان و عالقمنــدان از 

نمایشگاه 
دانشــجویان مراکز علمــی کاربردی اســتان 
کردســتان در دومین روز برپایــی چهارمین 
نمایشــگاه اشــتغال و کارآفرینی دانشــگاه 
علمــی کاربــردی اســتان کردســتان بازدید 

کردند.
در دومین روز برگزاری چهارمین نمایشــگاه 
اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی 
اســتان کردســتان عالقمندان به کارآفرینی 
و دانشــجویان مراکــز همراه اســاتید مراکز 
از غرفه هــای دایــر شــده و دســتاورد های 

کارآفرینان مراکز بازدید کردند.
در ایــن نمایشــگاه 11 غرفــه از مراکز تحت 
نظارت دانشــگاه علمــی کاربردی اســتان از 
جمله مرکــز علمی کاربــردی صنایع دســتی، 
هالل احمر، مدیریت صنعتی، صنعت و معدن 
و تجــارت، فرهنــگ و هنــر، علمــی کاربردی 
ســنندج 1 ، اداره کل فنی و حرفه ای، علمی 

کاربردی دیواندره- مریوان و ســازمان جهاد 
کشاورزی غرفه وجود دارد. 

محصوالت عرضه شــده در نمایشــگاه شامل 
عســل، میوه خشــک، نــان صنعتــی، صنایع 
دســتی، خیاطی، گلیم، کیف، نقاشــی، کاشی 
نوشــته، کفش پوش های ســه بعدی، کتاب، 

هنر طال و جواهرسازی و... است.
* برگــزاری کارگاه های آموزشــی در حاشــیه 

چهارمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی
همزمان با هفته پژوهــش و برپایی چهارمین 
نمایشــگاه اشــتغال و توســعه کارآفرینــی 
دانشــگاه علمی کاربردی اســتان کردســتان 
کارگاه های آموزشــی در کلینیک مشــاوره و 

کارآفرینی دانشگاه برگزار شد.
به منظور آشنایی عالقمندان و دانشجویان با 
مسائل آموزشی و کاربردی در حوزه اشتغال 
و کارآفرینی کارگاه های آموزشی با موضوعات 
مختلف در طول روزهای برگزاری نمایشــگاه 

دایر می باشد.
در ایــن کارگاه های آموزشــی دانشــجویان و 
بازدید کنندگان با عناوینی از قبیل مدیریت 
صــادرات و واردات ، تبلیغــات پنهــان، 
فرصت های اشــتغال در فنــاوری اطالعات و 
کمک های اولیه  در حوادث توســط مدرسین 

مراکز تحت نظارت آشنا می شوند.

* عناوین کارگاه:
مدیریت صادرات و واردات- مدرس: رزگار 

قهرمانی
تبلیغــات پنهــان – مــدرس: دکتر ســوران 

احمدی زاد
کمک های اولیــه در حوادث –مــدرس: دکتر 

حمید راد ویسی
فرصت های اشــتغال در فنــاوری اطالعات- 

مدرس مهندس ناصر عباسیان
ارزیابــی و بازدید کارشناســان پــارک وعلم 

فناوری از غرفه های چهارمین نمایشگاه 
کارشناسان کارشناســان پارک وعلم فناوری 
از چهارمیــن نمایشــگاه اشــتغال و توســعه 
کارآفرینی دانشــگاه علمی کاربردی اســتان 

کردستان بازدید کردند.
به مناسبت هفته پژوهش و ارزیابی کیفیت 
برگزاری نمایشگاه و دستاوردها و محصوالت 
ارائه شــده کارآفرینان، کارشناســان پارک 
وعلم فناوری از غرفه های دایر شــده توسط 
دانشــجویان و کارآفرینــان دانشــگاه علمی 

کاربردی استان کردستان بازدید کردند.
هیئت کارشناســی ضمن بررسی دقیق غرفه 
، طبق شاخص های مشخص شــده به ارزیابی 
کیفیت و کمیت برپایی نمایشگاه و محصوالت 

آن پرداختند.

همزمان با هفته پژوهش؛

کلینیك مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی آغاز به کار کرد


