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 21 هزار تن گندم
 از کردستان صادر شد 
اطالع رسانی و شفاف سازی؛ راه 
رسیدن از وضع موجود به مطلوب 

معاون سیاسی استاندار کردستان اطالع رسانی صحیح را مانع از گسترش شایعات در جامعه عنوان کرد و گفت: اطالع رسانی و شفاف 
ســازی راه رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.

ســنندج- خبرنگار جام جم: حسین خوش اقبال در بازدید از دفتر سرپرســتی روزنامه جام جم کردستان با اشاره به نقش رسانه 
ها در تنویر افکار عمومی اظهار کرد: بازگو نشــدن خدمات نظام و دولت از مشــکالت امروز دستگاه های اجرایی و خدماتی کشور است که 

باعث می شــود مردم اعتمادشان را به نظام و دولت از دست بدهند.
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 رفع مشکل کم آبی مجتمع بََلدستی 
از توابع دهگالن

معرفی داوران مرحله نهایی 
جشنواره »دف، نوای رحمت« 
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اختصاص 10میلیارد ریال 
برای حمایت از ورزش بیجار

 نماینده مردم شهرســتان بیجار در مجلس شورای 
اســالمی از تصویب و اختصاص کمک مالی 10 میلیارد 
ریالی دولت به هیات ها و اماکن ورزشــی این شهرستان 

خبر داد...

کاهش فرار مالیاتی با 
اجرای کامل طرح جامع 
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کردستان

بازسازی 200 واحد مسکونی فرسوده 
توسط بانک مسکن

فرارسیدن عید سعید قربان را به تمام مسلمین جهان تبریک می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

21 هزار تن گندم از کردستان صادر شد 

 اطالع رسانی و شفاف سازی؛ راه رسیدن از وضع
 موجود به مطلوب

 نمادی دیگر از مظلومیت فرهنگ و رســانه 
در کردستان

یحیی صمدی/ خبرنگار
برای انعکاس وقایع، همیشه 
عزم راســخ و صبری زیاد داشته 
و کیفیــت را بر کمیت و حق را بر 
ناحق ترجیح داده و قلمش در راه 
حق و صداقــت و دفاع از ارزش 
های ایــن ســرزمین چرخیده 
است. اما مدتی است روزگار با او 
خوب تا نکرده و کسی که در راه 
کمک به همنوعان خود همیشه 
پیشقدم بوده چند صباحی است 
در بســتر بیماری اسیر و گرفتار 

درد شده است.
وقتی در 15 خرداد سال 63، بانه توسط رژیم بعثی بمباران شد و ده ها شهید 
و مجروح نتیجه این تجاوز رژیم بعث و صدامیان بود وی برای تهیه گزارش به 
این شــهر اعزام شده بود اما به جای قلم در دستانش، به هر انگشتش یک سرم 
وصل بود و ســرپا در داخل هلی کوپتر ایستاده بود تا بتواند به زخمی ها و مردم 
آســیب دیده خدمتی بکند و این نمونه ای از خدمات و دلســوزی این خبرنگار 
مردمی اســت واکنون او در بســتر بیماری است با وجود گذشت بیش از 3 سال 
همچنان با بیماری دســت و پنجه نرم می کند و صبورانه می گوید: 'خدا بزرگ 

است، خواست خدا هرچه باشد شکرگزارم'.
ابراهیم دالوری روزنامه نگار و خبرنگار پیشکســوت کردســتانی مهربان 
مردی که بیش از 25 ســال از عمرش را صرف ســخت ترین و خطرناک ترین 
شــغل دنیا کرده است. انسانی زحمتکش و صبور که هر روز زمان گرگ و میش 
هوا از قروه به ســوی ســنندج حرکت می کرد و تا غروب به عشق کار و خدمت 
به دیارش می ماند و دوباره همان مســیر را بر می گشت و گرما و سرما و برف و 
کوالک و ســختی راه هیچ وقت مانع کار و تالشــش نشد اما این روزها بر روی 
تخت بیمارســتان منتظر و چشــم به راه اقدام نتیجه بخش و مؤثر مســؤالن و 
مدیران حوزه کاری اش اســت تا شــاید چند سال باقی مانده عمرش را در کنار 

همســر و فرزندانش حداقل با وجود بیماری به آرامی بگذراند.
یادمان نرود اگر فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، روزنامه 
نگاران و خبرنگاران کشــورمان با معضالتی روبرو باشند و مشکالتشان در حد 
و اندازه های آنان برطرف نشــود شــاهد پیشــرفت در دیگر حوزه ها نخواهیم 
نبود پس برای ســربلندی و توســعه این آب و خاک این موضوع را کم اهمیت 

جلوه ندهیم.
قدر این سرمایه های ملی، معنوی و ثمر بخش را با اقدامات درخور و نتیجه 
بخش بدانیم چرا که اینان آبروی ما هستند و آبرویمان را بهتر و بیشتر و ارزنده 

تر پاس بداریم.

یادداشت

 رفع مشــکل کم آبی مجتمع بَلَدستی 
از توابع دهگالن

مشــکل کم آبی مجتمع بَلَدستی با جمعیتی بالغ بر 4200 نفر از توابع 
شهرستان دهگالن مرتفع شد.

بــا تالش و زحمت مجموعــه اداره امور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان دهگالن مشــکل کم آبی مجتمع بَلَدستی که 8 روستا را با 

جمعیتی بالغ بر 4200 نفر پوشش می دهد مرتفع گردید.
میرزایــی مدیــر اداره امــور آبفار دهــگالن در گفتگو بــا روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی کردســتان گفت: با توجه به 
خشکســالی های اخیر و کم آبی و بارندگی کم، این مجتمع را با کم آبی 
مواجه کرده بود، با حفر چاه در روستای بگه جان و احداث ایستگاه پمپاژ 
و 320 متر خط انتقال و احداث پســت برق مشکل فوق حل و هزینه ای 

بالغ بر یک میلیون و 860 هزار ریال را در پی داشت.

معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی، رتبه نخست در اجرای برنامه 

عملیاتی

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در میان معاونت 
های غذا و داروی دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، مقام اول 

را در خصوص اجرای برنامه عملیاتی مشترک غذا و دارو کسب کرد.

خبر

نماینده شــرکت بازرگانی دولتی 
در کردســتان گفت: از ابتدای فصل 
برداشت محصول گندم تاکنون 21 
هزار تــن از این محصول به خارج از 

کشور صادر شده است.
ســنندج - خبرنگار جام 
جم: »جمال صالحی« اظهار کرد: 
این میزان محصــول گندم در قالب 
840 محموله به مقصد کشور عمان 

از مرزهای کشور خارج شد. 
وی با بیــان اینکه صادرات گندم 
به خارج از کشور نویدی در موفقیت 
ایران در تامین گندم مورد نیاز است، 
افزود: این میزان محصول توســط 
بخش خصوصی خریداری و پس از 
انجــام مراحل قانونی به خارج صادر 
شد و شــرکت بازرگانی دولتی تنها 

مجوز حمل را صادر کرده است. 
صالحــی تاکید کــرد: محصول 
گنــدم مازاد بر نیاز بــه صورت کاال 
در بورس عرضه می شــود و سرمایه 
گذاران و فعــاالن بخش خصوصی 
می توانند آن را خریداری و نســبت 

به صادرات آن اقدام کنند. 
وی یادآور شد: در سال گذشته نیز 
از این اســتان 15 هزار تن گندم و 10 
هزار و 500 تن گندم فرآوری شــده 
)آرد( به کشــورهای عمان و عراق 
صادر شده بود. وی گفت: کردستان 

از اســتان های عمــده تولید گندم 
کشور اســت که هر سال رتبه های 
سوم تا چهارم کشــوری را در تولید 
ایــن محصول به خود اختصاص می 
دهد، در سال جاری نیز در ردیف 10 
اســتان معین خرید تضمینی گندم 

کشور قرار دارد. 
هم اکنــون نزدیک به 800 هزار 
تــن محصول گنــدم مازاد بــر نیاز 
کشــاورزان کردســتان به صورت 
تضمینــی خریده شــده کــه از این 
میزان 108 هزار تن به منظور تامین 
گندم مورد نیاز به استان های تهران، 
البرز، گیالن، مازنــدران، اصفهان، 
چهار محال و بختیاری، سیســتان 
و بلوچستان، مشهد و بوشهر منتقل 

شده است. 

معاون سیاسی استاندار کردستان 
اطالع رســانی صحیــح را مانع از 
گسترش شــایعات در جامعه عنوان 
کرد و گفت: اطالع رســانی و شفاف 
سازی راه رسیدن از وضعیت موجود 

به وضعیت مطلوب است.
جام  خبرنگار  ســنندج- 
جم: حســین خوش اقبال در بازدید 
از دفتر سرپرســتی روزنامه جام جم 
کردستان با اشاره به نقش رسانه ها 
در تنویر افــکار عمومی اظهار کرد: 
بازگو نشــدن خدمات نظام و دولت 
از مشــکالت امروز دســتگاه های 
اجرایی و خدماتی کشــور است که 
باعث می شــود مردم اعتمادشان را 

به نظام و دولت از دست بدهند.

وی بــا تاکید بــر رعایت اصول 
حرفــه ای روزنامه نــگاری اضافه 
کــرد: بــا شــفاف ســازی و ارائه 
اطالعات درست و گزارش عملکرد 
به مردم زمینه را برای آگاهی بخشی 

به جامعه فراهم کرد.
خوش اقبال همچنین شــکایت 
دســتگاه ها از رسانه ها و خبرنگاران 
را بــه خاطر شــفاف ســازی و نقد 
منصفانه آفت عرصه اطالع رسانی 
دانست و ادامه داد: خبرنگاران چراغ 
راه جامعه هستند و باید در تمام امور 
درد دل مــردم را به صورت شــفاف 
در چارچوبی قانونی و بدون تعارفات 
سیاسی و حزبی و ترس از شکایت به 

اطالع مسئوالن برسانند.

معاون سیاسی استاندار کردستان 
تصریح کرد: اطالع رسانی و شفاف 
سازی راه رسیدن از وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب است و می توان 
با این اقدام خدمات کشور را معرفی 
کرد و مانع از گســترش شایعات و در 
نهایــت عدم رضایــت مندی مردم 

شــد.خوش اقبال ادامــه داد: حرفه 
خبرنگاری هنری اســت که نیازمند 
کار توامان با عشــق اســت و یک 
خبرنــگار مادامی که عاشــق حرفه 
و مردم کشــورش نباشد نمی تواند 
به صــورت حرفه ای به فعالیت خود 

ادامه دهد.

بانک کشاورزی استان کردستان 
یکــی از بانــک هایی اســت که در 
حمایــت از تولید و اشــتغال با ارائه 
تســهیالت کــم بهره به ســرمایه 
گذاران و تولید کنندگان درراســتاي 
ایجاد اشتغال پایدار حمایت می کند و 
این کار موجب کاهش بیکاری، تولید 
محصوالت با کیفیت، توسعه استان 
و همچنین حمایت از تولیدکنندگان 
و ســرمایه گــذاران بــرای ایجاد 
واحدهای تولیدی در استان می شود.

 - مقــدم  نــادری  زهره 
خبرنگار جام جم: در تور رسانه ای 
که بانک کشاورزی استان کردستان 
برای خبرنگاران استان برگزار نمود 
از ســه واحد تولیدي کارخانه بفرین، 
شــرکت تعاوني 452 مائده و شرکت 
تعاوني دام دشت گل شهرستانهای 
دهــگالن و قروه بازدید به عمل آمد 
تا از نزدیک شــاهد تولید و حمایت از 

اشتغال باشیم.
کارخانه بفریــن یکي از کارخانه 
هــاي تولید مــواد لبني اســت که 
محصــوالت خــود را بــه اســتان 
کردســتان ، اســتانهاي کشــور و 
همچنین اقلیم کردستان عراق صادر 
مي کند. محصوالت این کارخانه از 
بهترین محصــوالت لبني در غرب 
کشــور محسوب مي شود که با تولید 
و ایجاد اشتغال 75 نفر توانسته یکي 
از موفق تریــن کارخانه هاي تولید 

محصوالت لبني در کشور باشد.
شجاعي مدیر عامل این کارخانه 
در خصوص این واحد تولیدي اظهار 
داشــت: این کارخانه در سال 81 با 

همــکاري بانک کشــاورزي ظرف 
مدت یک ســال احداث و مورد بهره 
بــرداري قرار گرفت که در اوایل کار 
14 محصــول را تولید مي کرد که با 
توســعه کارخانه و ماشین آالت این 
محصــوالت بــه 20 محصول لبني 

افزایش یافت.
محصوالت کارخانــه بفرین به 
عنوان یک محصول خاص و سنتي 
تولید مي شــود و وارد بازار عرضه و 
تقاضا مي شود و در کنار این تولیدات 
محصولــي منحصر به فــرد براي 
افرادي کــه داراي بیمــاري )فنل 
کوتونــوري( نیز هســتند تولید مي 
شوداین محصول براي افرادي است 
که بــدن آنها قادر بــه دفع پروتئین 
نیســت و این مواد بــدون پروتئین 
تولیــد و در اختیار ایــن بیماران قرار 

مي گیرد.
شــجاعي افزود: ما نیز به عنوان 
یک تولید کننده با وجود مســایل به 
وجود آمده در کشور دچار مشکالتي 
شــده ایم و آن هــم افزایش قیمت 

لبنیات است .

وی تصریح کرد: این مشکالت به 
دلیل این بوده که درطول چند ســال 
اجــازه افزایش قیمــت محصوالت 
لبنــي داده نشــد و در ایــن مدت با 
افزایش 32 درصــدي محصوالت 
لبني روبرو شدیم و این لطمه بزرگي 
را بــه بخش تولید و بــازار عرضه و 
تقاضا وارد کردو موجب شد گاوداري 
ها و دامداري ها دچار آســیب جدي 

شوند.
شجاعی ادامه داد: این کارخانه با 
ســرمایه گذاری 150 میلیارد ریالي 
احداث شــده که 57 میلیارد ریال آن 
توســط بانک کشــاورزي پرداخت 
شــده و ظرفیت 25 هزار تن در سال 

را دارد .
وي حذف شیر یارانه اي و افزایش 
32 درصــدي لبنیات را علت کاهش 
مصرف مواد لبنــي در بازار عرضه و 
تقاضــا عنوان کرد و گفت: این موارد 
ضربه بزرگي را به واحدهاي تولیدي 
و دامــداري ها وارد مي کند که دولت 
بایــد براي این مشــکالت چاره اي 

بیندیشد.

وي به تولید علوفه در اســتان نیز 
اشــاره کرد و افزود:استان کردستان 
ششــمین تولیــد کننــده علوفــه 
درکشوراســت و عمده علوفه کشور 
در استان کردســتان تولید می شود 
درادامــه از گاوداري 3500 راســي 
دشــت گل قروه نیز بازدید به عمل 
آمد میزان سرمایه گذاري براي این 
گاوداري 850 میلیارد ریال است که 
358 میلیارد ریال آن توســط بانک 

کشاورزي پرداخت شده است.
این واحــد تولیــدي درصورت 
تکمیــل شــدن بــراي 180 نفــر 
شــغل ایجــاد خواهد نمــود و یکي 
از بزرگتریــن واحدهــاي تولیدي 
گاوشــیري غرب کشــور محسوب 

مي شود.
این واحــد تولیدي ظرفیت تولید 
روزانه 30 تن شــیر را دارد که بیشتر 
گاوهــاي این واحد تولیــدي از نژاد 

هلشتاین مي باشد.
فاز دوم ایــن واحد تولیدي نیز در 
آینده نزدیک در صورت تامین اعتبار 
در چراغ آباد دهگالن احداث خواهد 
شــدکه مي تواند در حمایت از تولید 
و ایجاد اشــتغال پایداردر این منطقه 
موثر واقع شــود.یکي از مشــکالت 
این واحد تولیدي نبــود نهاده هاي 
دامــي جو، ذرت و سویاســت که به 
دلیل تحریم هــا و کاهش واردات و 
چون ایــن نهاده هاي دامــي نیز از 
خارج از کشور وارد می شوند موجب 
ایجاد مشــکالتي بــراي این تولید 
کنندگان شده اســت که امیدواریم 

این مشکالت نیز حل شود.

با ارائه تسهیالت؛ 

بانک کشاورزی از طرح های تولید حمایت می کند

مــاده119 آیین نامه راهنمایی و رانندگی می گوید: 
در راههایی که خط کشــی شــده، وسایل نقلیه باید در 
مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در 
صورت نیاز به خروج و تغییر خط حرکت، احتیاط کامل 
را نموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما یا دادن عالمت، 
رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه سازند و 

ســپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در 
خطوط کناری در حرکت هســتند وارد خط های عبور 
دیگر شــوند. در راه هایی که خط کشی ندارند هرگونه 
تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است، مگر با 
رعایت احتیاط و دادن عالمت و رعایت حق تقدم عبور 
وســایل نقلیه هم مســیر و مجاور. همچنین انحراف و 

تجاوز وســایل نقلیه به مســیر مقابل) مخالف( ممنوع 
اســت؛ مگر در موارد ســبقت مجاز و با رعایت ضوابط 

سبقت. 
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
کردستان

 بین خطوط برانیم
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روستای »دری«، نمادی از مظلومیت و ایثار 
حامد هادیــان- خبرگزاری فارس: 
روســتا با صدایی توفنده شروع کرد به لرزیدن. 
مثل صحنه یک ارکسترســمفونی سهمگین، 
همه چیز داشــت. از صــدای زیر و بم و گروه ُکر 
گرفته تا تماشــاچی. کوه ها هم در نقش دستگاه 
صوت، صداها را توی کوه می چرخاندند. شــب 
بود و روســتایی ها از خواب پریده، روی ایوان ها 
ایســتاده بودند و به چشم هاشــان سرمه ترس 

می کشیدند.
اولش صــدا بود فقط، بعد نــور. تقریبًا همه 
حدس می زدند که چه شده. از پارسال که پایگاه 
نظامی قدیمی دوباره راه افتاد، حزبی ها به میدان 
اصلی روســتا آمدند و تهدید کردند اگر کسی با 
ســپاهی ها همکاری کند، خانــه اش را به آتش 
می کشــند و حاال صدای تیر و ترکش از باالی 

روستا یعنی همان پایگاه می آمد.
بعید بود به خود روستا حمله کنند؛ بین کردها 
بدنامی داشت. هرچند اکثر نیروهای پایگاه هم 
ُکرد بودند ولی بهانه این بود که زیر نام سپاه اند. 
حجم صدا و نــور و درگیری آن قدر زیاد بود که 

کسی جرئت نکرد از خانه خارج شود.
مردم از نیمه شــب تا اذان صبح که شــدت 
درگیری کم شــد، منتظر ماندنــد. چند جوان از 
اهالی روستا هم توی پایگاه بودند و خانواده شان 
در هول و وال. بعد از اذان مردها به ســمت پایگاه 
حرکت کردند تا اگر می شود کمکی برسانند ولی 
نظامی هــا که مجروح هم شــده بودند از ورود 
اهالی بــه خاطر خطرات احتمالــی جلوگیری 
کردند. تعدادی از تروریســت ها کشته شدند و 
بعضی شان هم فرار کردند. نیروهای کمکی که 

رسیدند کار تمام شده بود.
تروریســت ها غافلگیرانه و ناجوانمردانه در 
نیمه شــب به پایگاه خمپــاره زده بودند. یکی از 
خمپاره هــا به زاغه مهمات خــورده بود. نیروها 
را هم با قناســه زده بودنــد. از قبل برنامه ریزی 
داشــتند و اکثرشــان هم از کردهای غیرایرانی 

بودند؛ از سوریه و ترکیه.
ســاعت شــش و نیم صبح به میدان آزادی 
رســیدم و از آن جا با گروهی رســانه ای راهی 

مریوان شدم.
جاده یک بانده و کوهستانی بود و پر از کامیون 
و تریلرهای حمل ســوخت از عراق. دو ساعتی 
طول کشــید تا به ســه راهی )بکره( رسیدیم. از 
آن جا یک مینی بوس بنز قدیمی و محلی روستا 
را سوار شدیم. پیشنهاد دوستان گروه رسانه ای 

بود، بیشتر برای این که به عنوان غیربومی توی 
چشــم نباشیم؛ نشــانی از امنیتی بودن منطقه؛ 

چیزی که کمی جلوتر بیشتر درک کردم.
نیم ســاعت که گذشت به تابلوی خوش آمد 
روستای »َدری« رســیدیم. یعنی همان جایی 
که 11 نفر شــهید داد و 8 نفــر جوان کرد در آن 
مجروح شدند؛ جایی در 40 کیلومتری مریوان. 
پایگاه سپاه باالی روستا ساخته شده و یک سال 
و نیم اســت که راه افتاده و عماًل منطقه را برای 

گروهک ها ناامن کرده است.
روســتا حــدود 215 خانوار دارد؛ می شــود 
950 نفر جمعیت. اکثراً هم پیرو اعتقادات شــیخ 
عثمان سراج الدینی هستند که اتفاقًا با اعتقادات 
گروه های تروریســتی مثــل کومله و پژاک در 

تضاد است.
اولین گــروه غیرنظامی بودیم که به منطقه 
می رفتیــم. نمی دانم چرا کســی قبــاًل آن جا 
نرفته است. شــاید دلیلش امنیتی بودن منطقه 
باشــد. آنتن گوشــی ها که رفت، فضا را برای ما 
سینمایی تر کرد. هرچند بعدش فهمیدیم قطعی 

موبایل ربطی به ماجرای اخیر ندارد.
از جــاده اصلی کمی دور شــدیم. گرما هم 
بیشــتر شده بود. سر پیچ روستا دو نیروی سپاه را 
دیدیم که نگهبانی می دادند. البته سرباز نبودند. 
حضورمان کمی برای شان عجیب بود. تا سالم 
و علیک کنیم از بی سیم صدا آمد که »اون جا چه 
خبره؟ اینا کی اند؟« دور و اطراف را نگاه کردم و 
نفهمیدم از کجا ما را می پایند. از گرما خســته و 
کالفــه بودند ولی با تجهیزات کامل جاده و کوه 
مقابل را زیر نظر داشــتند. گفتند وارد روستا که 
می شوید مراقب کردهای سوری و ترک باشید، 
دور و بر مســجد ُپرند. البته راهنمای گروه گفت 

همچنین خبری نیست.
از مینی بوس پیاده شدیم و رفتیم سراغ همان 
پیرمردها. گفتیم خبرنگاریم و می خواهیم درباره 
مشــکالتتان گزارش تهیه کنیــم. با مهربانی 
گفتنــد صبر کنید دهیار بیاید از او ســؤال کنید. 
خیلی طول نکشید که یخشان آب شد. پیرمردها 
و پیرزن ها می آمدند و می رفتند و به زبان کردی 

از هر دری حرف می زدند.
طرح هادی به این روســتای مرزی رسیده 
بــود. آب و بــرق و گاز و تلفــن خانگی و حتی 
اینترنت پرسرعت هم داشتند. به قول خودشان 

از ریز به ریز اتفاقات روز جهان باخبر بودند. 
آنتن موبایل و مدرســه روســتا بزرگ ترین 

مشکلشــان بود. البته اگر حضور گروهک های 
تروریســتی را سوا کنیم. حتی کوچه های روستا 
هم سنگفرش بود. از شیک ترین روستاهایی بود 

که تا حاال دیده ام.
مردم روستا با قاطعیت می گفتند گروهک ها 
جایی در روستا ندارند. خودشان هم می دانستند 
دلیل حضورمان فقط بررسی مشکالت نیست. 
البته پژاک کنار مســجد روستا بود و نبود. کمی 

در روستا چرخیدیم.
 از شــعار »بژی کومله« و شــعارهای دیگر 
فهمیدیم رّدشــان در روستا هست؛ هرچند کم. 
اهالی می گفتند از سال گذشته که سپاه تصمیم 
گرفت پاســگاه قدیمی روی تپه را بازســازی و 
عملیاتــی کند، پژاک به روســتا آمده و گفته هر 
کسی که به ســپاه کمک کند خانه اش را آتش 

می زنیم. مردم روستا بیرونشان کردند.
مــردم عمومــًا کاری با آن هــا ندارند ولی 
گروهک ها ول کن نیســتند و بــه خاطر ضعف 
فرهنگی و قومیتی، بین تعداد کمی از مردم نفوذ 
کرده اند. گاهی برای گرفتن آذوقه یا توجیه مردم 
به آن جا و روستاهای اطراف سر می زنند. طبیعت 
خاص منطقه که جنگل های بلوط و کوهستان 
باشــد هم به حضورشان در منطقه کمک کرده؛ 
هرچند به ســختی. ولی هر جور هست با وعده و 
دروغ و گاهی هم با زور کارشان را پیش می برند.

پســر یکــی از پیرمردهــاِی دور میدان از 
مجروحان حادثه اخیر بود. با قناســه شانه پسر را 
زده بودند. اسمش فائق رسایی بود. می گفت بعد 
از اتفاق تا اذان صبــر کرده اند، بعدش با مردان 
روستا به ســمت پایگاه رفتند ولی نیروها اجازه 
ندادند قاطی ماجرا شــوند. آتشی را که از آتش 

پایگاه به جان پیرمرد افتاده بود، در حرف هایش 
می شد حس کرد. هرچند خیلی خوشحال بود که 
پسرش جان ســالم به در برده ولی از این اتفاق 
ناراحــت بود. نه فقط او، همه ســعی می کردند 

جلوی ما ناراحتی شان را ابراز کنند.
یکی از بچه ها ازشــان خواســت با دوربین 
مصاحبه کنند ولی کسی راضی به این کار نشد. 
حوصله گروهک ها را نداشتند. به هرحال ممکن 
بود همین امشــب با یکی شــان چشم تو چشم 
شوند. می گفتند فقط دهیار می تواند به مصاحبه 
راضی شــان کند ولی تا وقتی که ما توی روستا 

بودیم از دهیار هم خبری نبود.
مــردم می گفتند تروریســت ها گاهی یک 
شــب در میان می آیند و گاهی شش ماه یک بار. 
برنامه شــان مشــخص نیســت. معمواًل هم 
غیرایرانی انــد. اعضای ایرانــی گروهک ها در 
کشــورهای دیگر فعال اند و خب معلوم اســت 
کــه دالیل امنیتی دارد. حرفشــان هم به مردم 
این است که با دستگاه های اطالعاتی و نظامی 

ایران همکاری نکنید.
اتفاق اخیر به جز شــهید و مجــروح، برای 
مردم روســتا مصائب دیگری هم داشته. همان 
شــب، حزبی ها بعضی از چراگاه های طبیعی و 
زمین های کشــاورزی را به آتش کشیده بودند. 
بعضی مردم محلی می ترسیدند گله شان را ببرند 
چراگاه. در حالی که زندگی شان وابسته به همین 

دام و چراگاه بود.
بعد از روســتا به مریوان رفتیم. می خواستیم 
چندتایی از خانواده شــهدا را هم ببینیم. مریوان 
شهری جادویی است. خانه ها دور دریاچه زیبای 
زریبار ســاخته شدند و از وســط شهر می توان 

دریاچه را دید. معماری اش تقریبًا شبیه ماسوله 
و پاوه است.

از کوچه های تنگ و سرباالیی ها گذشتیم و 
به خانه ای کوچک رســیدیم که شهید شادمان 
مرادی بعد از مدت ها خریده بود تا همراه همسر 
و دختر 11ماهه اش »آیســا« در آن زندگی کند 

ولی...
شهید شــادمان دهه هفتادی بود. توی خانه، 
از خوبی هایی شهید گفتند تا به وصیت عجیبش 
رسیدیم. شــادمان وصیت کرده بود از حقوقش 
شــصت درصد به دخترش برسد، بیست درصد 
به همسرش، ده درصد به فقرا و ده درصد هم به 

مسجد روستا. کسی از این ماجرا خبر نداشت.
آخرین نفری که با شــهید شادمان صحبت 
کــرده بود برادرش بود. او هــم نظامی بود و در 
نقطه دیگری از منطقه خدمت می کرد. می گفت 
برادرش آن شــب خبر داده کــه اوضاع منطقه 
خــوب نیســت و او هم دلــداری اش داده ولی 
ساعت شش صبح، بعد از چند ساعت بی خبری 
و خاموش شدن گوشی، خبر شهادت برادرش را 
می شنود. مادر شــهید هم با جدیت گفت انتقام 

فرزندش را می خواهد.
بعد از این خانه، دوباره کوچه پس کوچه های 
تنگ را باال رفتیم تا به خانه شــهید عبدالرحمن 
خالدی رسیدیم؛ یکی دیگر از شهدای آن شب. 
در اتــاق پذیرایی خانه نشســته بودیم که مادر 
شــهید با لباس محلی و تسبیح به دست داخل 
شــد. زن، آرام و قرار نداشت. آن قدر گریه کرده 
بود که صدایش خش برداشته بود. با همان صدا 
و اشــک، تازه می گفت مهمانــان عبدالرحمن 
خــوش آمدید، شــما به خاطر پســرم آمده اید، 

قدمتان روی چشم.
پدر شــهید عبدالرحمن مرد میانسالی بود که 
با صدای بم مردانه اش از داغ پسرش ناالن بود. 
پدر می خواســت که مسئوالن انتقام پسرش را 
از دشــمنان بگیرند و برای این کار حاضر بود که 
با پــای برهنه کوه به کوه برود و تا آخرین قطره 
خونش بجنگد.محراب عبدی، قانع کرم ویسه، 
فرزاد رحیمی، ابراهیــم حضرتی، عبدالرحمن 
خالدی، ایرج رحیمی نیا، آرام فیضی، شــادمان 
مــرادی، برهان معین پــور، طالب محمودی و 
پاســدار وظیفه آرش رضایی، یــازده عزیزی 
بودند که در حمله تروریســتی به پایگاه نظامی 
در نزدیکی روستای َدری شهرستان مریوان به 

شهادت رسیدند.

 معرفی داوران مرحله نهایی جشنواره 
»دف، نوای رحمت« 

مدیرعامل جدید هالل احمر کردستان معرفی شد
طی مراســمی با حضور جمعی از مســئوالن »حسن خدابنده لو« مدیرعامل سابق 
هالل احمر کردستان تودیع و محمدباقر محمدی به عنوان سکان دار جدید این جمعیت 

معرفی شد.
10 اسفند 91 بود که طی مراسمی از زحمات آرش لهونی مدیرعامل اسبق جمعیت 
هالل احمر کردستان تقدیر و سکان مدیریتی این جمعیت در استان کردستان به دست 
حســن خدابنده لو داده شــد.5 سال از آن روز می  گذرد 5 ســالی که به قول مدیر سابق 
جمعیت هالل احمر کردســتان با رشد 72 درصدی در ســاخت پایگاه های جاده ای و 
100 درصدی در ســاخت پایگاه هوایی در اســتان مواجه بود.امروز با حضور جمعی از 
مسووالن کشوری و استانی سکان مدیریت جمعیت هالل احمر کردستان بعد از تقدیر 
از زحمات 5 ســاله حسن خدابنده لو به دست محمدباقر محمدی، معاون سابق جمعیت 
هالل احمر استان ایالم سپرده شد.حسن خدابنده لو در مراسم تودیع خود با بیان اینکه 
هر سازمانی سه وضعیت موجود، ممکن و مطلوب دارد اظهار کرد: باوجود تمام تنگناها 
و مشکالت، در پنج سال گذشته با تالش تمام مجموعه وضعیت هالل احمر استان را 
به سطح مطلوبی رساندیم.مدیرعامل سابق جمعیت هالل احمر استان کردستان افزود: 
خوشبختانه در زمینه ایجاد زیرساخت های هالل احمر کردستان پیشگام بوده و از نظر 
ایجاد انبارهای امدادی 120 درصد رشد داشته  است.وی از رشد 100 درصدی در بحث 
احــداث پایگاه امداد هوایی و 72 درصدی در ســاخت پایگاه های امداد جاده ای در این 
استان طی این بازه زمانی خبر داد و افزود: 10 هزار و 650 مترمربع به مساحت پایگاه ها، 
انبارها و امدادهوایی اســتان کردستان در طول 5 سال فعالیتم به عنوان مدیرعامل این 
جمعیت افزوده شده که در مجموع 22 میلیارد تومان اعتبار در این راستا هزینه شده است.

گفتنی است؛ محمد باقر محمدی مدیرعامل جدید جمعیت هالل احمر استان کردستان، 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان لرستان، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 

ایالم و نماینده جمعیت هالل احمر ایران در افغانستان را در کارنامه کاری خود دارد.

انتصــاب رئیس شــورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو

با صدور حکمی از ســوی رضا ارکانیان، وزیر نیرو ؛ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان کردستان به مدت یک ســال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران 

وزارت نیرو در استان منصوب شد.
ســنندج- خبرنگار جام جم: این حکم در راستای دســتورالعمل " ارتقای 
هماهنگی بین مدیران اســتان " صادرشــده و براســاس آن هیوا لهونیــان از تاریخ 
97/05/20 به مدت یک ســال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو 
در استان کردستان منصوب شده است. قابل ذکر است برنامه ریزی برای اجرای کامل 
دســتورالعمل فوق الذکر، برگزاری جلسات مستمر و منظم شــورا ، ایجاد هم افزایی، 
رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات میان شرکت های زیر مجموعه و انعکاس 
نتایج به دبیر شــورای هماهنگی مدیران اســتان ها در وزارت نیرو و نظارت بر اجرای 
مصوبات، تشکیل کار گروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان و برنامه ریزی و هماهنگی 
در سفرهای هیأت دولت و مقامات نظام مقدس جمهوری اسالمی به استان و... از جمله 

وظایف این سمت به کار مي رود.

خبر

۱۸۰ هزار شغل در کشور از سوی بانک 
مهر اقتصاد ایجاد شد

مشــاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: این بانک در راســتای 
تحقق شــعار اقتصاد مقاومتی تا پایان سال گذشته، 180 هزار شغل در 

کشور ایجاد کرده است.
ســنندج - خبرنگارجام جم: »منصور شــیخ االســالمی« 
درنشســت با روســای بانک مهر اقتصاد کردســتان اظهار کرد: بانک 
مهر اقتصاد برای ایجاد این تعداد شــغل، بیش از 45 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت به متقاضیان پرداخت کرده است. 
وی افزود: این تسهیالت اغلب در حوزه اقتصاد مقاومتی و در بخش 
های صنعتی، تجاری و ایجاد کســب و کارهای خرد به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت شده است.
مشــاور مدیرعامل بانــک مهر اقتصاد یادآور شــد: تمام واحدهای 
تولیــدی و کارخانه هایی که محصوالت ایرانــی تولید می کنند مورد 
حمایت این بانک هســتند ضمن اینکه در زمینه کمک به صنعت خودرو 

و صنایع تبدیلی نیز کارهای بسیار خوبی انجام داده ایم.
شیخ االسالمی استراتژی اصلی بانک مهر اقتصاد را حمایت از بنگاه 
هــای اقتصادی زودبازده اعالم کرد و گفت: این بانک در حوزه پرداخت 

تسهیالت به بخش تجارت و ساخت و ساز نیز فعالیت می کند.
مشاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد: بانک مهر اقتصاد تنها 
بانکی اســت که بیشــترین حمایت را از طبقات متوسط به پایین جامعه 

دارد و تسهیالت چشمگیری در این زمینه به آنها پرداخت کرده است.
مشــاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درادامه نشست تنها راه نجات 
ســاختار اقتصاد کشور را تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و 
گفت: گفتمان ســازی در حوزه اقتصاد مقاومتی از اصول مهمی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ایران اسالمی در آغازین سال های پیروزی انقالب 
با 8 سال جنگ تحمیلی مواجه شد که بدترین شرایط اقتصادی را در آن 
ســال ها مردم تجربه کرده ولی با تکیه بــر نیروی ایمان و توانایی های 

داخلی از مشکالت گذر کردیم.
مشــاور مدیرعامــل بانک مهر اقتصــاد با تاکید براینکــه ایران در 
حوزه هــای علمی و درمانی حرف برای گفتــن دارد، گفت: ایران امروز 
در بسیاری از عرصه های علمی، درمانی، سرمایه گذاری و غیره با وجود 
تمام تهدیدات و دشــمنی های دشــمنان در جایــگاه و رده های باالی 

جهانی قرار گرفته است.
وی افزود: آنچه تاثیرگذار اســت و ســاختار اقتصادی ما را می تواند 
ســامان دهد اقتصاد مقاومتی اســت که باید به صــورت واقعی تحقق 

پیدا کند.
مشاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با تاکید براینکه در تحقق اقتصاد 
مقاومتی یکی از مهم ترین مباحث گفتمان سازی در این حوزه در جامعه 
اســت، افزود: باید فرهنگ خرید، مصرف، ســرمایه گذاری و فرهنگ 

مشارکت در جامعه شکل گیرد.
شیخ االسالمی گفت: اگرچه فرهنگ سازی سخت و در طول تاریخ و 
زمانی که جامعه شکل گرفته همواره فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ ها با 

چالش و مشکالت مواجه بوده است.
شیخ االســالمی با تاکیــد براینکه اصل مشــتری مداری در بانک 
مهــر اقتصاد به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته اســت، گفت: باید 
با بهره گیری از تمام ظرفیت ها بســتر خدمات رســانی هرچه بهتر را به 

جامعه هدف فراهم سازیم.
وی افزود: آنچه در ســند باالدستی هر سازمانی تدوین می شود باید 
در مجموعه اجرا و در راستای فرهنگ سازی و انتقال آن به جامعه مورد 

توجه قرار گیرد.
مشاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد از عملکرد بسیار خوب بانک مهر 
اقتصاد کردســتان تقدیر کرد و گفت: این عملکرد مناسب مورد توجه ما 

بوده و به مجموعه بانک مهر اقتصاد استان تبریک می گویم.

ایجاد کارخانــه ۸۰ هزار تنی فرآوری 
میوه در مریوان

رئیس جهادکشــاورزی کردستان از ســرمایه گذاری 350 میلیارد 
تومانی یک ســرمایه گذار در مریوان برای ایجاد کارخانه 80 هزار تنی 

فرآوری محصوالت کشاورزی خبر داد.
روناک کنعانیان- خبرنگار جام جم: »خالد جعفری « اظهار 
کرد: بخش کشــاورزی مهمترین بخش فعالیت اقتصادی و منبع درآمد 
درصد زیادی از مردم کردستان است که 27 درصد تولید ناخالص داخلی 

استان نیز مربوط به این بخش است.
وی با اشاره به پیش بینی خرید یک میلیون تن گندم در استان، افزود: 
تا چند روز گذشــته 925 هزار تن گندم در استان خریداری شده که هزار 

و 600 میلیارد تومان ثروت به کشاورزان می رساند.
رئیس جهادکشــاورزی کردســتان عنوان کرد: ظرفیت سیلوهای 
اســتان 550 هزار تن اســت که 80 هزار تن آن دولتی و بقیه مربوط به 
بخش خصوصی است و همچنین عالوه بر این میزان 230 هزار تن نیز 

ظرفیت تعاون روستایی و انبارهاست.
وی از ســرمایه گــذاری 350 میلیارد تومانی یک ســرمایه گذار در 
مریوان جهت ایجاد کارخانه فرآوری محصوالت کشــاورزی خبر داد و 
یادآور شد: این کارخانه ظرفیت فرآوری 75 تا 80 هزار تن میوه را دارد و 

جزء بزرگترین کارخانه های فرآوری در کشور خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی کردستان گفت: عالوه بر فرآوری 
میوه، تولید عصاره مالت هــم در این کارخانه صورت خواهد گرفت که 
کشور را از واردات این محصول بی نیاز خواهد کرد و اولین واحد کشوری 

تولید عصاره مالت در کشور خواهد بود.

خبر

»اســتاد فریدون شــهبازیان«، 
»دکتــر عماد توحیدی« و »اســتاد 
ســید عالء الدین یاسینی«، »خلیفه 
عبدالرحمــن غوثــی« و »زکریــا 
یوســفی« داوری بخــش نهایــی 
هشتمین جشنواره بین المللی » دف 

نوای رحمت « را برعهده گرفتند. 
سنندج- خبرنگار جام جم: 
امین مرادی دبیر جشــنواره و رئیس 
حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
کردستان ضمن اعالم این خبر گفت 
: هشتمین جشنواره بین المللی » دف 
نوای رحمت« با حضور 27 اســتان 
کشــور از 31مرداد تا 2 شهریور ماه 
97 در محل پردیس سینمایی بهمن 

سنندج برگزار می گردد . 
وی افــزود : هیــأت داوران این 
جشــنواره در مــدت دو روز آثــار 
هنرمنــدان تک نواز، گــروه نواز و 
مولودی خــوان را مورد ارزیابی قرار 

می دهند.
وی در خصــوص معرفی داوران 
این دوره از جشــنواره گفت: اســتاد 

فریدون شهبازیان از اساتید شناخته 
شــده کشــور و رهبر دائم ارکستر 

موسیقی ملی می باشند. 
شهبازیان که عضویت در شورای 
موسیقی صدا وسیما را نیز در کارنامه 
خــود دارد در کنــار آهنگســازی 
نغمه هــای ماندگار موســیقی برای 
بســیاری از خواننــدگان مطــرح 
کشــوری همچون استاد شجریان، 
علیرضا افتخــاری، محمد اصفهانی 
و ... آهنگسازی بسیاری از موسیقی 

فیلم های بــه یاد ماندنی تلویزیون و 
ســینمای ایران را نیز برعهده داشته  
که از آن جمله می توان به موســیقی 
سریال میرزا کوچک خان و موسیقی 
فیلم های دادشاه، آقای هیروگلیف، 
غبارنشــین ها، هیوا، لیال، شام آخر و 
بسیاری دیگر از فیلم های سینمایی 

و سریال های تلویزیونی اشاره کرد.
مرادی در خصــوص بیوگرافی 
عمــاد توحیــدی از دیگــر داوران 
ایــن دوره از جشــنواره گفت: عماد 

توحیدی متولد 1351 دارای دکترای 
سخن شناســی ومؤلف کتاب شیوه 
دف نــوازی پرفروش تریــن کتاب 
موســیقی بعد از انقالب با 22 چاپ و 
تیراژ بیش از 90000 نسخه است که 
عالوه بر کسب جوایزی مانند جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، 
جایزه کتاب مرجع دانشگاه کلمبیا به 
عنوان کتاب شایسته ترجمه از سوی 
سازمان جهانی یونسکو نیز شناخته 
شد. دبیر جشــنواره در ادامه افزود : 
از دیگر داوران این دوره از جشــنواره 
استاد سید عالء الدین یاسینی است 

که سال 1346 متولد شدند . 
وی از شــاگردان برجسته استاد 
خلیفه کریم صفوتی و فرزند اســتاد 
صدیق یاســینی از دف نوازان مطرح 
کردستانی می باشد. تسلط کامل به 
مقام های خانقاهی و مولودی خوانی 
در کنار آمــوزش افتخاری هنر دف 
نوازی به عالقه مندان تا امروز زمینه 
حضور صدها نفــر نوازنده دف را به 
عرصه موسیقی فراهم آورده است . 

کاهش فرار مالیاتی با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی
مدیرکل اداره امور مالیاتی اســتان کردســتان 
اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی با افزایش شفافیت 
فعالیت اقتصادی مودیان، سبب کاهش فرار مالیاتی 

می شود.
ســنندج- خبرنگار جام جــم: علیرضا 
الوندی با اظهار اینکه طــرح جامع مالیاتی بتدریج 
در حال اجراســت تصریح نمــود: این طرح موجب 
سیستماتیک شــدن فرایند وصول مالیات، افزایش 
رضایــت عمومی، تحقق عدالــت مالیاتی، کاهش 

مراجعات حضوری مردم و همچنین کاهش تخلف 
می شود. 

وی بیــان کرد: در کشــور ما فرهنــگ مالیاتی 
نهادینــه نشــده اســت و مقاومت هایــی در این 
خصــوص وجود دارد در حالــی که باید همه متوجه 
باشــند که راهــکار نجــات اقتصاد کشــور قطع 
 وابســتگی از درآمدهــای نفتی و اتکا بــه مالیات 
اســت . مدیرکل اداره امور مالیاتی استان کردستان 
اذعــان نمود: برخی این مقاومت ها به شــکل فرار 

مالیاتــی نمود پیدا می کنند و طــرح جامع مالیاتی 
می تواند بــا تقویت فرهنگ مالیاتی در کاهش فرار 

مالیاتی موثر باشد.
الونــدی در پایــان اظهار داشــت: بــا اجرای 
طرح جامــع مالیاتی تمام فعالیــت های اقتصادی 
از قبیــل خریــد و فــروش و واردات و صــادرات 
بــه  صــورت کامال مشــخص رهگیــری و با این 
 اقدام جلوی بســیاری از فرارهــای مالیاتی گرفته 

می شود.
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 بازسازی 200 واحد مسکونی فرسوده، توسط
 بانک مسکن

اختصاص 10میلیارد ریال برای حمایت از ورزش بیجار

مدیر امور شــعب بانک مســکن 
کردستان گفت: 200 واحد مسکونی 
در ســه محله فرسوده شهر سنندج با 
مشــارکت این بانک در قالب طرح 
بازآفرینــی با تاکید بــر احیای بافت 

فرسوده، بازسازی می شود.
مقدم-  نــادری  زهــره 
: جالل الدین  خبرنگارجام جم 
سلیمی اظهار داشــت: این طرح ها 
شــامل احداث مســکن شهری در 
سه بافت فرســوده و ناکارآمد غفور، 
ســرته پوله و فرجه است که توسط 
شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن 

انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک مســکن 
یکــی از اعضای اجــرای طرح باز 
آفرینی شهری اســت، افزود: برای 
اجــرای این طرح ها در شــهرهای 
مختلف از جمله قروه، کامیاران، سقز 
و دیواندره نیز جلساتی با فرمانداران 
و شهرداران برگزار شده تا به اجرای 
طــرح بازآفرینی شــهری راغب تر 

باشند.
ســلیمی تاکیــد کرد: دســت 
اندازهای دریافت مجــوز، ابهامات 

مشــتریان دریافت تسهیالت، رکود 
موجود در بخش مسکن و هیجانات 
ســایر بخش های از جمله طال و ارز 
مشکالت و چالش های موفقیت در 
اجرای طرح احیای بافت فرســوده 

شهری است.
وی یادآور شــد: این مساله باعث 
شده حتی طرح های نیمه تمام استان 
که در سه ماه اول سال شتابی به خود 
گرفتــه بودند هم اکنون ســرعت 
تکمیل آنها کمتر شــده است.مدیر 
امور شــعب بانک مسکن کردستان 
گفت: شرکت سرمایه گذاری بانک 
مسکن صفر تا 100 واحدهای مورد 
نیــاز متقاضیان را احداث و پس از آن 
واحدها را با تسهیالت موجود بانکی 
بــه آنها واگذار می کنــد.وی اظهار 
داشــت: هم اکنون این شــرکت در 
انتظار معرفی اراضی در ســه محله 
برنامه ریزی شــده شــهر سنندج از 
ســوی اداره کل راه و شهرســازی 
اســت تا کار اجرایی را آغاز کند.طرح 
بازآفرینــی شــهری در بخش های 
مختلف از جمله ساماندهی محالت 
و ساخت مســاکن محله های بافت 

فرســود، نواحی منفصل شــهری و 
بافت تاریخی جدید اجرا می شــود.

عالوه بر برنامه ریزی برای ســاخت 
200 واحد مســکونی توســط بانک 
مســکن در طرح بازآفرینی شهری 
در ســنندج در قالب 11 طرح با 176 
میلیــارد و 750 میلیون ریال اعتبار از 
سوی وزارت راه و شهرسازی در چهار 
نواحیه منفصل نایسر، فرجه، تقتقان، 
حســن آباد و یک محله تاریخی آغه 

زمان در حال اجراست.
بانک مسکن در استان کردستان 
دارای 24 شعبه اســت که 10 مورد 
از این شــعبات در شــهر ســنندج و 
14 مورد نیز در ســایر شهرستان ها 
خدمات رســانی می کنند.ســاالنه 
250 هزار میلیــارد ریال اعتبار برای 
اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری 
در کشور هزینه می شود که 100 هزار 
میلیارد ریال از ایــن میزان اعتبار از 
ســوی بخش خصوصــی، 70 هزار 
میلیارد ریال از ســوی شهرداری ها 
و 80 هزار میلیارد ریال نیز از ســوی 
دولت هزینه می شود که اعتبار تمام 

طرح های اجرا شــده در کردستان از 
محل منابع دولتی تامین شده است.

در ســال 90 و بر اســاس مصوبه 
دولت دهــم چند روســتای بزرگ 
کردســتان به شــهر تبدیل شد که 
کارشناســان حوزه عمران شهری 
معتقدند ایــن موضوع بدون مطالعه 
و کار کارشناســی صــورت گرفت و 
تبعات بدی داشته و به گسترش پدیده 
حاشــیه نشینی و روی آوری مردم به 
سمت حاشیه شهرها کمک شایانی 
کرده است.نایســر، ننله و حسن آباد، 
تقتقان، فرجه در سنندج، شهرک امام 
خمینــی )ره( و محله در قلعه، محله 
تــازه آباد در ســقز و محله تفینی در 
مریوان از جمله مناطق اســتان است 
که در قالب طرح بازآفرینی شــهری 

ساماندهی می شوند.
در استان کردســتان می توان از 
سنندج و مریوان به عنوان 2 شهری 
که بیشــترین میزان حاشیه نشینی 
را دارنــد، نــام برد اگر چــه در دیگر 
شهرهای اســتان هم این پدیده در 

حال افزایش است.

 نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای 
اســالمی از تصویــب و اختصاص کمــک مالی 10 
میلیارد ریالی دولت به هیات ها و اماکن ورزشــی این 

شهرستان خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا، حمداهلل کریمــی در همایش 
تجلیل از ورزشــکاران این شهرستان اظهار داشت: 
ایــن کمک مالی از محل مالیــات بر ارزش افزوده با 
هدف حمایت از ورزشــکاران و تقویت ظرفیت های 
موجود و احداث اماکن جدید ورزشی اختصاص یافته 

است.
وی افــزود: در کنار حمایت مالی دولت از ورزش و 

ورزشــکاران بیجاری، انتظار داریم هیات های مردم 
نهاد رشــته های ورزشــی با اتحاد و همدلی، موجب 
رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی این شهرستان 

در کشور باشند.
کریمی با ابراز نگرانی از غیبت مدیران شهرستانی 
در همایش تجلیل از ورزشــکاران دیار گروس تاکید 
کرد: عــدم حضور مدیران اجرایی در این مراســم و 
کم توجهی شــان به امر مهم ورزش و ورزشکار قابل 

قبول نیست.
وی یــادآور شــد: در قانون جمهوری اســالمی، 
دولت مکلف اســت هم طراز اهمیت به امر آموزش و 

پرورش، نســبت به حمایت و تقویت ورزش در جامعه 
نیز اقدام کند.

نماینده مردم بیجار با اشــاره به اینکه تربیت بدنی 
یک نهاد فرهنگی در جامعه است، گفت: ورزش صرفا 
حرکات بدنی نیســت بلکه فرهنگ غنی ورزشکاری 
 و پهلوانــی از دیربــاز در میان مردم نهادینه شــده 
است.وی اضافه کرد: همایش تجلیل از ورزشکاران و 
پیشکسوتان رشته های ورزشی باید در تقویم ورزشی 
شهرســتان ثبت شــود البته می توان چنین همایش 
هایــی را آیین تجلیــل از جوانمردان ورزشــکاران 

نامگذاری کرد.

فوزیه غفاری، نویسنده و فعال 
اجتماعی

اورامان با دارا بــودن قدمت تاریخی 
و غنــای فرهنگی یکــی از جاذبه های 
گردشــگری در استان کردستان و کشور 
اســت. این منطقه، تاریخــی به قدمت 

تاریخ دارد.
در زمانی که دراکثر نقاط جهان نظام 
برده داری وظلم و زور حاکم بوده و اکنون 
هم حکومتی براســاس شــورا درجهان 
وجود نــدارد اما مردم هورامــان قبل از 
اســالم دارای تمدن بوده اند وحکومت 
شورایی به نام »ژیرال« داشته اند که »مه 
ری« محل انتخابات نام داشــته بنابراین 
این شورا به نام "ژیال ی مه ری" معروف 
اســت که این محلها هنــوز نام محل یا 
روســتا هســتند وبه این نام خوانده می 

شوند:
»مرو مه ری« در روســتای دزلی قرار 
دارد. »چه مه و مه ری« که در روســتای 
کمالــه می باشــد. »دره و مــه ری« در 
روستای دزاور است که اعضای این شورا 
به نسبت شهر یا روستا تعداد مختلف داشته 

و براساس پیشینه و مقبولیت دربین مردم 
حق کاندید شــدن داشته اند و به صورت 
رای گیری مخفیانه برای مدت4ســال! 
انتخاب می شده اند وآن زمان که زنان در 
دنیا هیچ گونه حق وحقوقی نداشتند زن 
کرد نه تنها حق رای وانتخاب داشت بلکه 

حق انتخاب شدن را نیز داشت.
 »ئه دا خه نانی« یکی از زنان برجسته 
هورامان چنان شــخصیت وتوان خود را 
حفظ نموده که چند دوره عضو شــورای 
ژیرال بــوده. به طوری کــه ژیرالی مه 
ری )اعضای انجمن یاشــورا( اداره امور 
را برعهده داشــته وقوانین ودســتورات 
الزم را درتمــام امور صادر می نمود و اگر 
کســی برخالف رویه عمل می کرد از هر 
نظر حتی ازطرف خانواده خویش تحریم 
می شــد حتی حرف زدن باچنین کسانی 
گناه بــوده و مادر حاضر بــه حرف زدن 
بافرزند خاطی نبوده اســت وچون رهایی 
از مجازات امکان نداشــته کسی مرتکب 
جرم نمی شــده وکمتر اتفــاق افتاده در 
َمه ری برروی کســی برای بازخواست 

ومجازات باز شود.

ژیرالیعنی عاقــالن از واژه ژیر یعنی 
عاقل گرفته شده است. درهورامان نظام 
اربــاب رعیتی وجود نداشــته وهرکس 

مالک زمین خویش بوده است.
وقتی بــه فرهنگ زبانهای دیگر نگاه 
می کنیم می بینیم دارای واژه های خالف 
ادب می باشند ولی درفرهنگ واژه های 
اصیل کردی چنین لغاتی وجود ندارند یا 

وارداتی هستند.
از نظر آداب معاشــرت وبهزیســتی 
وتمدن وبهداشــت ورعایت حق وحقوق 
جمعی وفردی وحتی حقوق حیوانات و... 
درقبل ازاسالم دارای دستوراتی بوده اند 

که با دستورات امروزی مغایرت ندارند.
از انواع بازیهای ورزشی وتفریحی که 
سینه به ســینه تاکنون 64 نوع ثبت شده 
ودر کتاب هورامان شناســی آمده اند می 
توان به عمق این تمدن عظیم گم شده پی 
بــرد که عالوه بر ورزش وتفریح در عمق 
آنها آموزش استقامت دربرابر ظلم ، تجاوز 
، تعدی ویاری به مظلومان در قالب بازی 

درک می شود. 
مردم هه ورامان )کردســتان 

میانه(
مردمی بادرایت وبا فکــر بوده اند به 
طوری که تمام مایحتاج زندگی شــان را 
خــود تهیه می کــرده و نیازمند دیگران 
نبوده اند بنابرایــن درطول تاریخ اصالت 

وهویت خویش را حفظ کرده اند.
مثال برای خــروج دانه های پنبه که 
محصول کشــاورزی آنان بوده ماشینی 
ســاخته و با کمک وســیله ای چوبی به 
نام »ته شــی« یا همان دوک که دست 
ســاخت خود آنان اســت از پنبه، پشــم 
ومرز نخ درســت می کرده اند و در کارگاه 
نساجی دست ساز خویش به نام جوالیی 
پارچه ای بســیار محکم وزیبا به نام »هه 
الوه« می بافته انــد و در رنگرزی طبیعی 
گیاهــی آن را رنگ کرده وبه کمک دانه 
های حبوبــات )نخود( به آن نقش ونگار 
زده اند و برای لبــاس های زنانه ولباس 
زیر مردانه اســتفاده کرده اند. و از نوعی 
پشــم )مرز( گلیم بافته اند و لباســهای 
مردانه شیک و مجلسی درست کرده اند 
که اکنون هم جزء بهترین لباسهای نایاب 

وفاخر مردان منطقه کردواری است.

ادداشتاورامان، مهد تمدن و فرهنگ سازی
ی


