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کردستان

برپايي ٥٤ محفل و جلسه قرآني در ماه رمضان 

میانگین دستمزد کارگران کردستان؛ 
کمتر از ۲ میلیون تومان

بیمارستان بیجار؛ منتخب کشوری در ترویج 
زایمان طبیعی

اعزام 1600 کردستانی به راهیان نور غرب 
کشور 

آغاز طرح نظارتی ویژه ماه رمضان 
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردســتان گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 

رمضان از 11 اردیبهشت برای صیانت از  مصرف کنندگان در استان آغاز شد.
فرزاد ســردارزاده اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده از امروز بازرســان و ناظران سازمان هر روز 

وضعیت یک کاال را در بازار استان مورد بررسی قرار می دهند.
وی اضافه کرد: گشــت های مشترک نیز برای بررســی بیشــتر و حفظ حقوق مصرف کنندگان با همکاری 

تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، اماکن و سازمان جهاد کشاورزی استان در این ایام تشکیل می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردســتان افزود: تسهیل در دسترسی مردم به 

کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب و برخورد با تخلفات احتمالی از جمله...

گرانی در کردستان 
رکورد   زد
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بیمارستان بیجار؛ منتخب 
کشوری در ترویج زایمان 

طبیعی 
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان بیجار گفت: 
برای ســومین ســال متوالی بیمارستان امام 
حســین)ع( در امر ترویــج زایمــان طبیعی 

منتخب کشوری شد.
بــه گــزارش فــارس، حســین جعفــری با 
بیــان اینکه طرح تحول ســامت بــا تمرکز 
بر فرهنگ ســازی در راه کاهــش آمار عمل 
ســزارین در تاش اســت، اظهار داشــت: از 
جمله برنامه های طرح تحول سامت کاهش 
عمل ســزارین و افزایش زایمــان طبیعی در 
بانوان است که نتیجه ای بســیار مطلوب، در 

شهرستان بیجار داشته است.
وی عنوان کرد: ترویج زایمــان طبیعی راهی 
برای ارتقای بیشتر سامتی مادر و نوزاد است 
که خوشبختانه این شاخصه در بیجار در سطح 

بسیار مطلوبی قرار دارد.
جعفــری افــزود: در صورتی که مــادر باردار 
مشــکلی برای زایمان طبیعی نداشــته باشد، 
می تواند با زایمانی راحت و آســان، خاطره ای 
 شــیرین بــرای خــود و خانواده اش داشــته 

باشد.
این مســوول افزود: ارتقــای کیفیت خدمات 
زایمانی، ارائه روش های کاهــش درد و ارائه 
خدمات زایمــان طبیعــی با رعایــت حریم 
خصوصی، در کنــار همراه آمــوزش دیده در 
محیطی امن و آرام در شهرستان بیجار انجام 

می شود .
مدیرشبکه بهداشت و درمان بیجار از انتخاب 
بیمارستان امام حســین)ع( به عنوان منتخب 
برتر کشــوی در  امر ترویج زایمــان طبیعی 
برای ســومین ســال متوالی خبر داد و گفت: 
با تاش هــای بی دریغ متخصصــان زنان و 
زایمان، کادر مامایی و خدمــات زایمانی، این 
بیمارستان، برتر کشــور در امر ترویج زایمان 

طبیعی شده است.
جعفری با تاکید بر اینکه حفظ ســامت مادر 
باردار و نوزاد از خطوط قرمــز کارکنان بلوک 
زایمان است گفت: مادران باردار می توانند در 
آرامش خاطر به بلوک زایمــان بیجار مراجعه 
نمــوده و در کمال آرامــش و حمایت عاطفی 
و روانی خاطره ای زیبــا را برای خود رقم زنند 
و شــیرینی حس مادری برایشــان دوچندان 

خواهد شد.
وی در پایــان از حمایت های دانشــگاه علوم 
پزشکی، پزشــکان متخصص زنان و زایمان 
شــاغل در بیجار، ماما و افراد خدماتی بلوک 
زایمان قدردانی کــرد و گفت: خدمت بی منت 
به مــردم وظیفه تمامی کارکنان بیمارســتان 
امام حســین )ع( و شبکه بهداشــت و درمان 

بیجار است.

آبرسانی بلندمدت به ۲۷ 
شهر کردســتان در افق 

سال ۱۴۲۵
مدیرعامل شــرکت آبفا کردســتان گزارشی 
از طرح های آبرســانی بلندمدت به شهرهای 

استان در افق سال 1۴۲۵ ارائه داد.
کیوان قاســمی - خبرنگار جام جم 
کردستان: محمدحســین محمــدی اظهار 
کرد: یکی از این طرح ها آبرســانی به شــهر 
سنندج است که از محل ســدهای قشاق و 

آزاد آب مورد نیاز آن تأمین می شود.
وی افزود: آبرسانی به شــهر شویشه از محل 
سد آزاد، آبرســانی به شــهرهای دیواندره و 
زرینه از محل ســد سیازاخ، آبرســانی به سقز 
از محل ســدهای چراغ ویس و شهید کاظمی 
و آبرسانی به شــهر صاحب از محل سد شهید 
کاظمی از دیگر پروژه های آبرسانی بلندمدت 
در دست اجرا در شهرهای استان کردستان به 

شمار می رود.   
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان تصریح کرد: 
آبرسانی به شــهرهای بانه، آرمرده، کانی سور 
و بوئین از محل ســدهای بانــه و عباس آباد، 
آبرسانی به شهرهای بیجار، پیرتاج، توپ آغاج 
و بابارشــانی از محل سد ســیازاخ و آبرسانی 
به شهر حسن آباد یاســوکند از محل سد شیخ 

بشارت از دیگر طرح هاست.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: آبرســانی به 
شــهرهای قروه، ســریش آباد، دزج، دلبران، 
دهــگان و بلبان آبــاد از محل ســد قوچم، 
آبرســانی به کامیاران از محل ســد گاوشان، 
آبرســانی به موچش از محل ســد رمشــت، 
آبرســانی به مریــوان و کانی دینــار از محل 
سد گاران و آبرسانی به شــهرهای سروآباد و 
اورامان تخت از محل سد آزاد دیگر طرح های 
آبرســانی بلندمــدت به شــهرهای اســتان 

کردستان می باشد.

ســایه رکــود بر بــازار 
اقتصادی کردستان 

فردین کمانگــر/ 
روزنامه نگار

در چند روز گذشــته 
آمارهایی از رشد نرخ 
تــورم، افزایش نرخ 
بیکاری و، نامناســب 
بودن فضای کسب و کار در کردستان در رسانه ها 
انتشار پیدا کرد که نشان از وضع خراب اقتصادی 

استان دارد.
بر اســاس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه ای مواد 
خوراکی و آشامیدنی در کردســتان 86/7 درصد 
اعام شده اســت؛ نکته تأســف بار دیگر در این 
گزارش رســیدن تورم نقطه ای مــواد خوراکی و 
آشامیدنی در روســتاهای کردستان به عدد 91/3 
درصد اســت. باال بودن نرخ تورم در کردستان و 
نامناسب شدن  وضع معیشــتی مردم سبب شده 
که بسیاری از نیروهای انسانی، ناچارا ترک جالی 
وطن یا به اســتان های همجوار یا اقلیم کردستان 
عراق مهاجرت کنند و با تحمل سختی ها و مشقات 
برای ادامه حیات همه مشــکات و تحقیرها را به 
جان بخرند تــا لقمه ای نان حال بــرای خانواده 

های خود تامین کنند.
کردستان با وجود همه ظرفیت هایی که دارد یک  
استان توسعه نیافته و به قول معروف محروم است. 
در استان خبری از صنایع مادر و واحدهای تولیدی 
بزرگ  نیست و تعداد محدودی هم که وجود دارند 
در حال حاضر تعطیل یا به صــورت نیمه تعطیل 
فعالیت می کننــد و هر روز تعــدادی از نیروهای 
کار خود را تعدیل می کنند.گرانــی و کمبود مواد 
اولیه و افزایش هزینه های تولید نیز پازل تعطیلی 
واحدهای تولیدی در اســتان کردستان می باشد و 
روز به روز بر آمار تعطیلــی واحدهای تولیدی در 
استان افزوده شده و در مقابل نیز بر جمعیت بیکار 
در استان افزوده می شود که بر اساس گفته برخی 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسامی، 
نرخ بیکاری در استان به بیش از ۵۰درصد رسیده 
اســت و این بدین معناســت که زنگ خطر برای 
مقابله با فقر در اســتان به صدا درآمده اســت اما 

شاهد سکوت هستیم.
برخی مسئوالن در مقابل این نوع خبرها سکوت 
کرده  و هیچ گونه جبهه گیــری انجام ندادند و در 
تشــریح وضع اقتصادی و شرایط نامناسب کسب 
وکار اقدامی انجام نشده است و این در حالی است 
که کردستان، یکی از استان های مرزی کشور می 
باشد و یکی از گمرکات رســمی کشور در استان 
واقع شده است. مرزی که مرکز صادرات و واردات 
کاال می باشد و در بخش های کشاورزی و معادن 
نیــز دارای ظرفیت های بالقوه اســت اما با وجود 
این موارد شاهد آن هســتیم که این استان مرزی 
هنوز غبار محرومیت بر چهره او نشســته اســت. 
لذا امروز ضرورت دارد که مســئوالن نســبت به 
گذشته پاسخگوتر باشند و برای تحقق خواست و 
مطالبات مردم تاش کنند  و یکی از درخواســت 
های شهروندان تاش برای رفع مشکل بیکاری و 
مسائل اقتصادی است امروز رکود بر بازار اقتصادی 
کشور و استان کردستان ســایه انداخته است بنابر 

این اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی است.

برگزاری اجالســیه نهایی 
کنگره ۵۴00 شهید بعد از 

ماه رمضان
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از برگزاری 
اجاســیه نهایی کنگره ملی ۵۴۰۰ شــهید در 

کردستان بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
خبرنــگار جام جم کردســتان: ســردار 
محمدحسین رجبی به اجاســیه نهایی کنگره 
ملی ۵۴۰۰ شهید در کردستان اشاره کرد و گفت: 
اجاسیه نهایی این کنگره ملی که قرار بود در ماه 
جاری برگزار شــود، بعد از ماه مبارک رمضان با 
حضور مسئوالن کشوری و استانی، خانواده های 
معظم شاهد و اقشار مختلف اســتان در سنندج 
برگزار می شــود.وی با یادآوری اینکه برگزاری 
کنگره ملی ۵۴۰۰ شــهید اســتان کردستان به 
منظور پاسداشت مقام شامخ شــهدا از چند سال 
پیش برنامه ریزی شــده اســت، افزود: برگزاری 
یادواره ها و کنگره های شهدا حداقل کاری است 
که می توانیم در راستای گرامیداشت یاد و نام آنها 
انجام دهیم، اما مطمئنا آنچه که انجام شــده به 

اندازه بضاعت ما در استان است.
ســردار رجبی همچنین خاطرنشــان کــرد: در 
راســتای برگزاری کنگــره ملی ۵۴۰۰ شــهید 
اســتان، تاکنون چند اجاسیه شهرستانی برگزار 
شــده که در شهرستان های ســنندج، مریوان و 
ســروآباد نیز تا زمان برگزاری اجاسیه نهایی، 

برگزار خواهد شد.
وی یادآور شــد: اجاسیه های شــهدای اقشار 
استان، شهدای کارگر و شهدای دانشجو تاکنون 

در این استان برگزار شده است.

16۰۰ نفر از کردستان در قالب کاروان راهیان نور به منطقه بازی دراز کرمانشاه 
اعزام شدند.

زهره نــادری مقــدم - خبرنگار جــام جم کردســتان: معاون 
هماهنگ کننده سپاه کردستان در حاشــیه اعزام یک هزار و 6۰۰ نفر از استان 

به منطقه بازی دراز کرمانشــاه، اظهار کرد: این تعداد افراد از اقشار مختلف مردم 
استان هستند که به این اردو اعزام می شوند.

جمشــید آزادی پور افزود: این افراد با ۴۰ دســتگاه خودرو اتوبوس و مینی بوس 
اعزام می شوند.وی از مجموعه استانداری و دســتگاه های اجرایی استان برای 

تامین خودروی این کاروان ها قدردانی کرد.کردستان یکی از استان های مرزی 
کشــور اســت که در دفاع مقدس خود درگیر جنگ بود و تا کنون بیش از 3۵۰ 
نقطه یادمانی در این استان شناسایی شده اســت و ساالنه نزدیک به ۴۰۰ هزار 

نفر از هموطنان ایرانی از نقاط یادمانی کردستان بازدید می کنند.

اعزام ۱۶00 کردستانی به راهیان نور غرب کشور 

رئیس کانون هماهنگی شــوراهای اسامی کار اســتان کردستان گفت: 
میانگین دستمزد کارگران در کردســتان به ۲ میلیون تومان هم نمی رسد 
این درحالی است که براساس آمار سازمان آمار، خط فقر در ایران ۴ میلیون 

تومان است، حال خط فقر کجا و حقوق و دستمزد کارگران کجا؟
به گزارش فارس سیدشــاکر ابراهیمی اظهار کرد: یکی از مشکات عمده 
جامعه کارگری در ایران و به تبع آن در استان کردستان وجود قراردادهای 

موقت است که به واسطه آن امنیت شغلی کارگران از بین رفته است.
وی افزود: وقتی در جایی کار جنبه مستمر و  دائمی دارد قرارداد موقت دیگر 
معنا و مفهومی نــدارد چرا که قرارداد موقت در جایــی مفهوم پیدا می کند 
که کار جنبه موقت داشته باشــد اما متاســفانه امروز در برخی شرکت ها، 
کارخانه هــا، واحدهای تولیدی و کارگاه ها برای کاری که جنبه مســتمر و 
دائمی دارد با نیروی کار قرارداد موقت می بندنــد که این بزرگترین ظلم و 

بی عدالتی به کارگران است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسامی کار استان کردستان به وضعیت 
نامناسب معیشت جامعه کارگری اشــاره کرد و گفت: با توجه به تورم باال و 
کمرشکن در کشور و خصوصا در استان کردستان که صدرنشین این تورم 
است اگر میانگین حقوق و دستمزد کارگران استان را بررسی کنیم متوجه 
می شویم که میانگین دستمزد کارگران در اســتان کردستان به ۲ میلیون 

تومان هم نمی رسد.
وی گفت: این درحالی اســت که براساس آماری که ســازمان آمار ایران 
ارائه داده اســت خط فقر در ایران ۴ میلیون تومان است، حال خط فقر کجا 
و حقوق و دستمزد کارگران کجا؟ چه کســی جوابگوی این همه اختاف 

است؟
وی با بیان اینکه جامعه کارگری در استان کردستان واقعا آسیب پذیر است، 
ادامه داد: شاید وقت آن رسیده است که با کنار گذاشتن بعضی ماحظات، 
واقعیت های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام های 

بلندی برداشت.
ابراهیمی تصریح کرد: سال گذشــته در جلسه ای که با مسؤولین رده باالی 
استان داشتیم جناب استاندار دستور تشکیل کمیته پیگیری و رفع مشکات 
جامعه کارگری و کارفرمایی استان را دادند اما متاسفانه این کمیته تا امروز 
که یک سال از آن دستور می گذرد فقط یک بار تشکیل جلسه داده است آن 

هم نه برای حل مسائل و مشکات کارگران.
وی به اعزام نیروی کار اســتان کردســتان به اقلیم کردستان عراق اشاره 
کرد و گفت: هیچ دســتگاهی حامی حق و حقوق کارگران اعزامی به اقلیم 

کردستان عراق نیست.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسامی کار استان کردستان ضمن ابراز 
گله مندی از مسئولین استان کردستان گفت: اخیرا تیمی از استان کردستان 
به منظور مذاکره و بررسی تعامات بین دو کشور به اقلیم کردستان عراق 
رفتند اما هیچ نماینده ای از جامعه کارگری و کارفرمایی در این تیم اعزامی 
حضور نداشــتند در حالیکه جامعه کارگری و کارفرمایی اســتان بیشترین 
فعالیت را در اقلیم کردســتان عراق دارند و به تناسب بیشترین مشکات و 

درگیری های کاری در زمینه حق و حقوق آنها را نیز دارند.
وی گفت: از تیم دولت تقاضا داریم در مواردی که جلسات و دیدارهای این 
چنینی برای انجام مذاکره پیش می آید حداقل نمایندگانی از جامعه کارگری 

و کارفرمایی را نیز همراه خود داشته باشند.
* کودکان کار 

ابراهیمی به به کارگیری کودکان در برخی مشاغل اشاره کرد و گفت: قضیه 

کودکان کار یکی از موارد موجود در بازار کار است که هم عامه مردم را آزار 
می دهد و هم جامعه کارگری را، این قضیه فوق العاده آزار دهنده است چرا 
که بچه ای که باید در سنین کم مشــغول تحصیل باشد به دلیل فقر مالی، 

سرپرست نامناسب و یکسری مسائل اجتماعی دیگر مجبور است کار کند.
وی یادآور شد: این کودکان کار به دلیل اینکه حقوق کمی دریافت می کنند 
مورد پسند کارفرمایان هستند و فرصت های شغلی خود را با این کودکان پر 

می کنند و همین مسئله به بازار کار آسیب زده است.
* تهاجم به صندوق سازمان تامین اجتماعی 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسامی کار استان کردستان افزود: تنها 
چیزی که جامعه کارگری دارد صندوق ســازمان تامین اجتماعی است. در 
واقع این صندوق حق الناس بین النسلین است اما متاسفانه در چند سال اخیر 
مرتبا برای صندوق هم از طرف دولت و هــم از طرف مجلس خواب هایی 

دیده اند.
وی اذعان داشت: جامعه کارگری و کارفرمایی نظارتی بر این صندوق ندارند 
و این دولت اســت که کامل بر آن نظارت می کند اما هر روز به بهانه های 
مختلفی به آن حمله می کنند لطفا این تهاجــم را بس کنید این حق الناس 

بین النسلین است.
* افزایش سهم بیمه جفا در حق کارگران

وی تصریح کرد: هرچند مِن کارگر معیشتم در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، 
کارفرما توان رونق تولید و صنعت را ندارد اما ســازمان تامین اجتماعی به 
دلیل اینکه امید به زندگی در بین مردم افزایش پیدا کرده اســت می خواهد 
دو درصد به حق بیمه و ســابقه کار و ... اضافه کند، این درحالی است که به 
نظر من امید به زندگی در بین مسئولین ما زیاد شده است نه در بین جامعه 
کارگری، مطمئنا به نســبت به 1۰ ســال قبل، امید زندگی در بین جامعه 

کارگری ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

میانگین دستمزد کارگران کردستان؛ کمتر 
از 2 میلیون تومان

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

یادداشت

توسعه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی در استان

تامین آب شرب ۶3 روستای سقز از سد چراغ ویس 

آغاز طرح نظارتی ویژه ماه رمضان 

مدیر کل تامین اجتماعی کردستان از تغییر در نحوه ارایه خدمات سازمان 
تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: همزمان با آغازین روزهای سال 1398، 
ارائه 6۵ خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی در اســتان کردستان آغاز 

شده است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: ســید صاح 
قریشــی اعام کرد: اداره کل تامین اجتماعی کردستان و شعب تامین 
اجتماعی این استان به عنوان استان پایلوت جهت اجرای سامانه متمرکز 

ارائه 6۵ مورد خدمات غیر حضوری آغاز به کار نموده اند.
وی استفاده از فناوری های نوین در جهت خدمت رسانی را الزمه پویایی 
سازمانها دانست و اذعان داشــت: با توجه به تغییر فرهنگ عمومی و نیز 
پیشرفت تکنولوژی، فرآیندهای سنتی پاسخگوی نیاز مشتریان نبوده و 
سازمان تأمین اجتماعی با درک صحیح این موضوع در راستای گسترش 
خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به منظــور ارتقای کیفت خدمات و 
جلب رضایتمندی هر چه بیشــتر مراجعین گام برداشــته و کاهش تردد 

درون شــهری و صرفه جویی در وقت و هزینه  ذینفعان از جمله مزایای 
اجرای این طرح است.

مدیر کل تامین اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه این طرح به صورت 

پایلوت در استان کردستان عملیاتی شده و با احصا و رفع ایرادات احتمالی، 
به سایر اســتانها تعمیم خواهد یافت، بر لزوم فرهنگ سازی در راستای 
استقبال عمومی بیمه شدگان جهت اســتفاده از خدمات غیرحضوری و 
الکترونیکی و دریافت و ثبت بازخوردها تاکید نمود و خاطر نشــان کرد: 
خدمات دفترچه درمانی، مشــاهده و ثبت اعتراض نســبت به ســوابق 
پرداخت حق بیمه، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، اخذ برگ پرداخت 
حق بیمۀ بیمه شــدگان خاص، درخواســت تعهدات کوتاه مدت شامل 
غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتــز، کمک هزینه 
ازدواج، کمک هزینه کفــن و دفــن و .... از خدماتی اســت که در این 
سامانه پیش بینی شده و در حال گسترش است.قریشی توسعه خدمات 
غیرحضوری در جهت پاســخگویی مطلوب و ایجــاد رضایتمندی را از 
ضرورت های این سازمان دانســت و خاطر نشان کرد: با تکمیل سامانه 
متمرکز خدمات غیرحضوری ســازمان شــاهد تحولی شگرف در نحوه 

خدمت رسانی در سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضاب روســتایی 
استان کردســتان اعام کرد: با توجه به مطالعات و 
برنامه ریزی های صورت گرفته آب شرب 63 روستای 
شهرســتان ســقز در آینده ای نزدیک از محل سد 

چراغ ویس تامین خواهد شد.

خبرنگار جام جم کردستان: صدیق محمدزاده 
در گردهمایــی شــوراهای اســامی و دهیــاران 
شهرســتان ســقز از برنامه ریزی بــرای تامین آب 
پایدار از محل ســد چراغ ویس خبر داد  و با اشاره به 
سیاســت های دولت در خصوص تامین آب شرب از 
محل منابع پایدار گفت: با توجه به شرایط تغییر اقلیم 
و کاهش میزان بارش در سنوات گذشته مطمئن ترین 
راه برای تامین مســتمر آب شرب استفاده از ظرفیت 
ســدهای موجود در اســتان بوده که سد چراغ ویس 

نیز یکی از این منابع اســت.وی همچنین حضور و 
مشارکت روستائیان شهرســتان سقز در آماده سازی 
بســترهای الزم برای آبرسانی به روســتاهای این 
شهرستان را شایســته تقدیر دانست وافزود: بی شک 
بدون همکاری و مشــارکت اهالی روســتاها امکان 
خدمت رسانی وجود نداشته یا با مشکل مواجه خواهد 
شد.محمدزاده در خصوص اجرای طرح های مربوط 
به فاضاب گفت: شــرکت آبفار کردســتان برای 
اجرای طرح های فاضاب ردیف اعتبــاری ندارد و 

در سال های گذشته اعتبارات مربوط به فاضاب در 
اختیار دهیاری ها بوده و اجرای این طرح ها توســط 

آن ها صورت گرفته است.
مدیرعامل آبفار کردســتان در خصــوص حفاظت 
از منابــع آبــی ســطحی و روان آب های ناشــی از 
بارندگی های فصلی گفت: متاسفانه برداشت بی رویه 
شن و ماسه از بستر رودخانه ها تهدیدی جدی برای 
منابع آبی روستاهاست که باید به صورت جدی با آن 

مقابله شود. 

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کردســتان گفت: طرح نظارتی ویژه ماه 
مبارک رمضان از 11 اردیبهشــت برای صیانت از  

مصرف کنندگان در استان آغاز شد.
فرزاد ســردارزاده اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده از امروز بازرســان و ناظران سازمان هر 
روز وضعیت یک کاال را در بازار استان مورد بررسی 

قرار می دهند.
وی اضافه کرد: گشــت های مشــترک نیز برای 

بررســی بیشــتر و حفظ حقوق مصرف کنندگان با 
همکاری تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، اماکن و 
سازمان جهاد کشاورزی استان در این ایام تشکیل 

می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کردستان افزود: تسهیل در دسترسی مردم 
به کاالهای مورد نیاز با قیمــت مصوب و برخورد با 
تخلفات احتمالی از جمله اهــداف اجرای این طرح 

است.

سردارزاده در ارتباط با قیمت بامیه و زولبیا، گفت: با 
توجه به اینکه قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه 
بامیه و زولبیا نســبت به سال گذشته تغییراتی کرده 
بی شــک قیمت نهایی این کاال هم تغییر یافته اما 
تا کنون اتحادیه مربوطه آن را بــه ما اعام نکرده 

است.
تماس تلفنی مــردم از طریق شــماره 1۲۴ انجام 
شده و می شــود و این ســامانه تلفنی به طور شبانه 
روزی برای دریافت شکایت، انتقادات، پیشنهادات و 

نظارت مردمی فعال است و شهروندان می توانند هر 
گونه تخلف اقتصادی در راســتای عدم درج قیمت، 
صدور فاکتور، تقلب و گرانفروشــی را از این طریق 

اعام کنند.
حدود 6۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کســب در 
استان کردستان وجود دارد که از این تعداد، بیش از 
۲9 هزار واحد در مرکز اســتان مستقر است و حدود 
ســه درصد از این واحدهای صنفی فروشگاه های 

بزرگ و زنجیره ای محسوب می شوند. 

خسارت 2۷ میلیارد تومانی دامداران قروه ای
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی قــروه گفت: در 
پی بــارش برف و کــوالک فروردین ســال جاری 
دامداران این شهرستان ۲7 میلیارد تومان خسارت 

دیدند.
خبرنگار جــام جم کردســتان: خســرو 
کریمی پناه  اظهار کرد: در پی بارش برف و کوالک 
در فروردین سال جاری ۲ هزار و 39۴ واحد دامداری 
در مناطق مختلف روستایی این شهرستان تخریب 

شده است.
به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی قروه، بارش 

برف و کوالک موجب تخریب ۲ واحد مرغداری و 9 
واحد انبار محصوالت کشاورزی شده است.

کریمی پناه تصریح کرد: طبــق برآوردهای صورت 
گرفته دامداران و مرغداران قروه ای در بخش فنی و 

زیربنایی ۲7 میلیارد تومان خسارت دیدند.
وی اظهار داشــت: با برآورد خســارت های صورت 
گرفته و شناســایی این مناطق آیین نامه ای کاملی 
برای پرداخت خســارات به صاحبــان این واحدها 
تدوین شده اســت در صورت تامین اعتبار خسارات 

این افراد پرداخت خواهد شد.

کریمی پناه افــزود: در زمینه ســرمازدگی باغات و 
اراضی کشاورزی هنوز گزارش کاملی وجود ندارد و 

نتیجه کلی تا ۲۰ روز آینده مشخص می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی قروه ادامه داد: 
در ســال زراعی جاری 8۰۰ کیلوگرم بذر یارانه ای 
خیار بوتــه ای با نــرخ مصوب هــر کیلوگرم 6۰۰ 
هزار تومــان در نظر گرفته شــده اســت از طریق 
 تعاونی های روســتایی در اختیار جالیــزکاران قرار 
می گیرد.کریمی پنــاه افــزود: بــا توجــه به پیش 
بینی های صورت گرفته و افــراد متقاضی 3 تن بذر 

خیار در سال جاری نیاز است در صورت عدم تامین 
جالیزکاران به ناچــار باید آن را از بــازار آزاد با نرخ 
۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان تــا ۵ میلیون تومان 
تهیه کننــد.وی در پایان تصریح کــرد: هنوز آفت 
خاصی در مزارع و باغات قروه گزارش نشــده است 
با این وجود از تمام بهره برداران درخواســت کرد به 
منظور کنترل آفات و طبق نظر کارشناســان حوزه 
باغی و کشــاورزی مزارع و باغات خود را سم پاشی 
کنند، همچنین ضرورت دارد برای کاهش خسارات 

احتمالی محصوالت خود را بیمه کنند.
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مدیر حج و زیارت استان کردستان از اعزام یک هزار و 93۰ نفر کردستانی به حج 
تمتع در سال جاری خبر داد.

خبرنگار جام جم کردستان: هاشــم ناظمی جال اظهار کــرد: 7۰۵ نفر از  
زائران شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در قالب پنج کاروان مدینه بعد 

در نیمه دوم تیر امسال به سفر معنوی حج اعزام می شوند.وی افزود: ۵3 درصد از 
7۰۵ نفر حجاج اعزام شده از  سه شهرستان یاد شده مرد و ۴7 درصد زن هستند.

ناظمی جال با بیان اینکه امســال  86 هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی به سفر معنوی حج 
اعزام می شود، ادامه داد: سهم استان کردســتان از این میزان یک هزار و 93۰ نفر 

است.وی از اقامت 3۰ تا 3۵ روزه زائران خانه خدا در مکه و مدینه خبر داد و گفت: 
هدف از برگزاری این جلسه آموزشــی،  توجیهی ترویج فرهنگ حج و زیارت در 
جامعه،  آشنایی زائران خانه خدا با مناســک حج، ایجاد هماهنگی و همدلی میان 

زائرین و آشنایی با  قانون و مقررات کشور مقصد است.

3اعزام ۱930 کردستانی به حج تمتع 98  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

نرخ رســمی تورم نقطه ای اقــام خوراکی و 
آشامیدنی در روستاهای کردستان در فروردین، 

91/3 درصد اعام شد.
مهوش رحیمی - خبرنــگار جام جم 
کردســتان: در گــزارش مرکز آمــار، تورم 
نقطه ای مواد خوراکی و آشامیدنی در کردستان 
86/7 درصد اعام شده اســت؛ نکته تأسف بار 
دیگر در این گزارش رسیدن تورم نقطه ای مواد 
خوراکی و آشامیدنی در روستاهای کردستان به 

عدد 91/3 درصد است.
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف 
کننده به تفکیــک اســتان در فروردین 98 را 
منتشــر کرد؛ کردســتان در تورم نقطه به نقطه  
کل خانوارها، بدترین وضعیــت را در بین همه 

استان های کشور دارد.
طبق گزارش منتشره، تورم نقطه به نقطه برای 

خانوارهای کشــور ۵1/۴ درصد و در کردستان 
63/۴ درصد اســت؛ و این یعنــی خانوارهای 
ساکن کردســتان به طور متوســط 1۲ درصد 
بیشتر از میانگین کشور و ۲۰/۲ درصد بیشتر از 
آخرین استان کشور نسبت به فروردین  97 برای 
خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده که تورم نقطه 
به نقطه برای خانوارهای شــهری کشــور ۵۰ 
درصد و در کردســتان 6۰/9 درصد است و این 
یعنی خانوارهای شــهری ســاکن کردستان به 
طور متوســط 1۰/9 درصد بیشــتر از میانگین 
کل کشور و 18/1 درصد بیشتر از آخرین استان 
کشور نســبت به فروردین 97 برای خرید یک 
»مجموعــه کاال و خدمات یکســان« هزینه 

کرده اند.
در گــزارش مرکز آمــار، تورم نقطــه به نقطه 
برای خانوارهای روســتایی کشور ۵9/۴ درصد 
و در کردستان 71/8 درصد اســت و این یعنی 
خانوارهای روستایی ســاکن کردستان به طور 
متوســط 1۲/۴ درصد بیشــتر از میانگین کل 
کشــور و ۲3/۵ درصد بیشــتر از آخرین استان 
کشور نســبت به فروردین  97 برای خرید یک 
»مجموعــه کاال و خدمات یکســان« هزینه 

کرده اند.

یحیی صمدی/ روزنامه نگار
ســرانجام پس از کش و قوس های بسیار و پس از 
چند بار به تعویق انداختن  زمان برگزاری جشــنواره، 
جشــنواره ای  به نام نخستین جشــنواره رسانه های 
ُکردی« توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

استان کردستان طی مراسمی در سنندج برگزار شد. 
اختتامیه جشــنواره و نمایشگاه رســانه های ُکردی 
روز سه شنبه  1۰ اردیبهشت جاری با حضور دربندی 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، ضیایی پرور مدیرکل دفتر 
مطالعات رســانه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، 
استاندار کردســتان، سید مهدی فرشــادان نماینده 
مردم سنندج، دیواندره و  کامیاران در مجلس، خوش 
اقبال معاون سیاســی امنیتی اســتاندار کردستان، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان کردستان، 
در مجتمع فرهنگی هنری فجر ســنندج  برگزار شد 
و متولیان نمایشــی از توان مدیریتی خود به صورت 
ضعیف و پر حاشیه به اجراء گذاشتند که خود میزبانان 
در نحوه مدیریت آن دچار سردرگمی شده بودند چرا 
که سردی مراسم که با اســتقبال کم اهالی فرهنگ 
و رســانه و مردم مواجه شده بود ســبب شد برنامه 
اختتامیه بعد از گذشت حدود یک ساعت تاخیر شروع 
شــود و نبود مدیریت و بی نظمی در مراسم بخوبی 

نمایان بود.
در مجال کوتاه نمی توان بــه همه جزئیات و کمی و 
کاستی های این جشنواره اشــاره کرد تا بر همگان 
روشــن شــود که ناعدالتی و نبود مدیریــت واقعی 
همچنان در این اســتان تیشــه به ریشــه فرهنگ 
و زحمات دلســوزان این دیار می زند و عــده ای با 

عناوین مختلــف در این حوزه ورود کردند و بیشــتر 
به فکر منافع خودشــان هستند و ســبب دلسردی 
فعاالن حوزه های مختلف می شــوند و زمینه تفرقه 
و دو دستگی ایجاد می کنند و برای توسعه و پیشرفت 
استان های مرزی کشــور و بویژه حوزه رسانه گامی 
برنمی دارند، کسانی که زمینه ساز آسیب و ناهنجاری 
هایی می شوند که دود آن به چشــم مردم، فرهنگ 
و جوانان این دیار می رود و اگر چاره اندیشــی نشود 
لطمات بیشتری را شــاهد خواهیم بود. برای نمونه 
مجری برنامه که از چهره های ملی و مشــهور حوزه 
گویندگی بودند، به فرهنگ و رسانه کردستان مسلط 
نبودند و در خواندن جمات ُکردی که عناوین بخش 
های مختلف جشــنواره بودند دچار مشکل شده بود 
ولی این گونه موارد می تواند از موارد حاشــیه ای این 
یادداشــت قرار بگیرد اما چرایی نایــده گرفتن تعداد 
زیادی از روزنامه نگاران و تضعیف حق آنان از دالیل 

نگارش این یادداشت است.
نخستین جشنواره مطبوعات کوردی از همان اوایل 
با حواشی و ابهاماتی همراه بود تمدید چندین باره آن 
و مهمتر از آن در ابتدا فردی به عنوان دبیر جشنواره 
که یکی از خبرنگاران رسانه ای بود معرفی شد اما در 
کمال ناباوری در دقایق پایانی با آشــفتگی و بدون 
مشــورت با پیشکســوتان و فعاالن این حوزه دبیر 
جشــنواره تغییر می کند و یک فرد دیگــر به عنوان 
دبیر جشنواره تعیین می شــود و جشنواره ای که قرار 
بود برای روزنامه نگارانی که در رســانه های ُکردی 
فعالیت می کنند با آشــفتگی بخش فارســی نیز به 
آن اضافه می شــود که در این جشــنواره فقط کلمه 
ُکردی در پوســتر و در نام جشــنواره درج شده بود 
وگرنه با دیگر جشــنواره های قبلــی تفاوت چندانی 
نداشت و رنگ و بوی جشنواره روزنامه نگاری ُکردی 
را مشــاهده نکردیم پس نابه جا نیســت که نام به 

اصطاح جشــنواره ُکردی برای آن قید شــود چون 
جشنواره اصا ُکردی نبود.

در کنــار جشــنواره، دســت انــدرکاران و مجریان 
آن عجوالنــه در لحظــات پایانــی، نمایشــگاهی 
از رســانه های ُکردی را هم برپا کردند که بیشــتر 
به یک دکه مطبوعاتی بزرگ و شــیک شــبیه بود 
تا به یک نمایشــگاه جشــنواره ُکردی...خدا را شکر 
دســت اندکاران می دانند که دوســتان رســانه در 
اســتانهای  غربی کشــور و بویژه کردستان یکی دو 
بار به جشــنواره مطبوعات در تهران و یکی دو بار به 
جشنواره مطبوعات و فرهنگی اقلیم کردستان عراق 
ســر زده اند و معنی و مفهوم و چگونگی نمایشــگاه 
رسانه را می دانند و عیب بود با شعور و فهم و زحمات 
برخی از روزنامه نگاران بازی کنند هر چند این دکه 
شیک مطبوعاتی بیشتر در اختیار رسانه ای خاص و 

دولتی قرار گرفته بود.
بیشتر جوایز نخستین جشــنواره  رسانه های ُکردی 
هم به رســانه ها و خبرنگاران خودی تعلق گرفت و 
به نوعی این موضوع را مدیریت کردند که هر کسی 
که حتی از خارج از اهالی رســانه بود متوجه می شد 
که برخی از کســانی که به عنوان نفرات برتر بخش 
ها معرفی شــدند در این بخش نــه فعالیت دارند، نه 
سابقه ای دارند و نه چنین توانی دارند که در گزارشی 
کامل به درج نام و بخش های مد نظر و ناحقی هایی 
که صورت گرفت اشــاره می شــود. اما سوال اصلی 
اینجاست که چرا مدیران و مسئوالن ما از خبرنگاران 
غیر دولتی و منتقد هراس دارنــد و صادقانه و قانونی 
هراس و نگرانی خــود را به آنها گوشــزد نمی کنند 
و از ترفنــد و روش های غیر اصولــی و غیر اخاقی 
برای تنبیــه و خارج کردن آنها از گــود فعالیت بهره 

می گیرند.؟
برای نمونه در این جشــنواره خبرنــگاران و روزنامه 

نگارانی که بیشــتر در رســانه های مکتوب فعالیت 
می کنند و به شــیوه اخاقی و قانونی و بر اســاس 
رســالتی که دارند به نقد و بررســی موضوعات مهم 
جامعه بویژه دولت می پردازند در این جشنواره جایی 

نداشتند و آثار آنان در هیچ بخشی پذیرفته نشده بود.
جالب است با وجود گذشت چند ماه از انتشار فراخوان 
جشنواره که با نام جشنواره رسانه های ُکردی اعام 
شده و چند مورد هم باز نشر شده بود اما در نهایت به 
جای رسانه های ُکردی، رســانه های فارسی هم به 
جشنواره اضافه شــد و به بهانه تعداد کم آثار ُکردی 

موفق به اعمال نظر خود شدند.
جشنواره در حالی به پایان رسید که به زعم بسیاری 
از اهالی مطبوعات کمبودها و اشــکاالت فراوانی بر 
نحوه برگــزاری آن و چگونگــی داوری آثار و گاهی 
دخالت های بی مورد در شیوه انتخاب آثار و نشریات 
مثًا برتــر چالش هایی را در بین شــرکت کنندگان 
و روزنامه نگاران هر چهار اســتان بویژه کردســتان 

ایجاد کرد.
نمی دانم شــاید این جشــنواره در بی نظمی، عدم 
مدیریت و بویژه در ناعدالتی یــک برند ویژه و یک 
شاهکار فراموش نشدنی باشــد اما مسئوالن استان 
کردستان بویژه اســتاندار محترم و مدیرکل محترم 
فرهنگ و ارشاد اسامی بدانند اینگونه برخورد کردن 
موجب دور شدن کامل بســیاری از روزنامه نگاران 
و اهالی فرهنگ و رفتن آنها از اســتان خواهد شد و 

عواقب خوشایندی را در بر نخواهد داشت.
امیدواریم شــفاف برای پیگیری این موارد نسبت به 
احقاق حقوق روزنامه نگاران و فعاالن رســانه ای در 
اســتان که از هر ســو مورد هجمه و بی مهری قرار 
می گیرند چاره اندیشــی و اقدام موثر صورت بگیرد 
تا فردای این دیار بیشــتر به سوی تاریکی و ناامیدی 

سوق داده نشود.

جشنواره مطبوعات کردی و زخمی تازه برای 
روزنامه نگاران

یادداشت

گرانی در کردستان رکورد زد
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان کردستان

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردســتان گفت: ماه 
هیچگاه پشــت ابر پنهان نخواهد ماند و هنگامي 
که واقعیت ها هویدا شود بسیاري رسوا خواهند شد 
لذا پیشنهاد مي شــود اعضاي شوراي شهر سنندج 
ضعف هاي عملکردي خود را پشت حمله به اوقاف 

پنهان نکنند.
غریبــه رحیمــی- خبرنگار جــام جم 
کردستان: حجــت االســام مصطفی نوروزی 
اظهــار کرد: مــاه مبــارک رمضان ماه احســان 
و نیکــوکاری اســت و کمــک بــه خانواده های 
بی بضاعت از جمله اموری است که در کنار تاوت 

قرآن کریم دارای جایگاه ویژه ای است.
وی افزود: طرح مفتاح الجنــه از جمله طرح هایی 
اســت که اداره اوقاف در اّیام ماه مبارک رمضان 
برگزار می کند و در قالب این طرح فرصت تاوت 
قرآن، موضــوع جزءخوانــی و کاس های قرآنی 

خیلی مورد نظر قرار گرفته است.  
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کردســتان 
در بخشــی دیگر از ســخنان خود به اجرای طرح 
ضیافت الهی در ســال جاری همزمان بــا اّیام ماه 
مبــارک رمضان خبــر داد و گفت: در ســال های 
گذشته این طرح بخوبی اجرا شــده است و برای 

چندمین سال پیاپی این طرح را اجرا خواهیم کرد.
نوروزی افــزود: طرح افطــاری ســاده از جمله 
طرح هایی اســت که در قالب طرح ضیافت الهی 
مورد اســتقبال بیش از 9۰ درصد مخاطبین قرار 

گرفته است.
وی در بخشــی دیگر از ســخنان خود به مبحث 
ترویج قرآن کریــم در قالب طــرح ضیافت الهی 
در ماه مبارک رمضان اشــاره کرد و گفت: برپایی 
کرسی تفســیر قرآن کریم با حضور یکی از اساتید 
برجسته حوزه تفســیر کشور در ســه شهرستان 
بیجار، قروه و ســنندج، برپایی 3۰ جلسه قرآنی و 
۲۴ محفل قرآنی در مســاجد و امام زادگان استان 
و دعوت از قــاری مصری و بین المللــی از جمله 

برنامه های حوزه قرآن است.
وی افزود: اســتان کردســتان در حوزه قرآن حائز 
رتبه اســت و وظیفه همه ماســت در بحث قرآن 

حضور جدی داشته باشیم.
نوروزی خاطرنشــان کرد: در ســنوات گذشته از 
محل موقوفاتی که نیت خیرات و مبرات داریم به 
مناطق محروم اطراف سنندج کمک شده و در اّیام 
ماه رمضان غذای گرم پخت و توزیع شده و امسال 
نیز صورت می گیرد. وی افزود: فعالیت های عبادی 

و تبلیغی، فعالیت های قرآنــی از جمله محورهای 
طرح ضیافت است و در استان با کمک افراد خیر و 

نیکوکار پیگیری می نماییم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کردستان از 
کمک ۵۰ میلیون تومانــی از محل نیات متولیان، 
خیرین و واقفان در قالب  محموله های مواد غذایی 
به مناطق ســیل زده کشــور خبر داد و گفت: در 
جریان زلزله کرمانشاه نیز اوقاف نخستین محموله 

کمک های مردمی استان کردستان را ارسال کرد.
نــوروزی در ادامــه ســخنان خــود با انتقــاد از 
موضع گیری های رئیس و اعضای شــورای شهر 
ســنندج در خصوص عملکرد اوقاف و امور خیریه 
اظهار کرد: شورای شــهر حدود و اختیاراتی دارد 
و صرفا در داخل شــهر و حدود شهر این اختیارات 
برای آنان تعریف می شــود لذا وقتی در خصوص 
خارج شهر جلسه ای غیرقانونی می گذارد این خود 
تخلف است.  وی افزود: بعضی ها برای اینکه از زیر 
بار مسئولیت خود شانه خالی کنند فضاسازی هایی 
را علیه برخی ادارات  و ســازمان ها انجام می دهند 
که شورای شــهر ســنندج نیز متاســفانه ضعف 
عملکردی خود را در ســایه حمله به اوقاف پنهان 

می کند.

برپایي ٥٤ محفل و جلسه قرآني در ماه رمضان 

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کردستان از 
ارســال 1/7 میلیارد تومان کمک  مردمی کردستان 
به مناطق سیل زده خبر داد و گفت: پنحمین کاروان 

نیز بزودی به مناطق سیل زده ارسال می شود.
زهره نــادری مقدم - خبرنــگار جام جم 
کردســتان: محمدی اظهار کرد: جمعیت هال 
احمر استان کردستان در سال گذشته در 71۴ مورد 
حادثه حضور داشــته که بیشترین درصد آن حوادث 

جاده ای بوده است.
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کردســتان 
تصریح کرد: در 31۴ مورد از این حوادث مصدومین 
منتقل شده اند.محمدی افزود: ۵8۵ تیم امدادی در 
طرح زمستانه سال گذشته مشــارکت داشتند که ۲ 

هزار و 117 نفر اسکان اضطراری داده اند.
وی افــزود: 361 آمبوالنــس نیز در ایــن طرح به 

کارگیری شده و 111 مورد رهاسازی مصدومین در 
تصادفات جاده ای انجام گرفته است.

محمدی میانگین حضور تیم های امداد و نجات در 
صحنه را 1۲ دقیقه عنوان کرد و گفت: برای رسیدن 
این آمار به میزان میانگین کشوری تاش می کنیم.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کردســتان 
اذعان کرد: در سال گذشته در مجموع 31۵ کاس 
آموزشی امداد و نجات در اســتان برگزار شده است 
که طی آن 7 هزار و 31۵ نفر آموزش های امدادی و 

تخصصی را فراگرفته اند.
محمــدی افــزود: ۴۵ هــزار و 168 نفــر از انواع 
آموزش هــای امداد و نجــات در اســتان بهره مند 
شده  اند  و یک هزار و ۵79 نفر برای دریافت خدمات 

در حوزه ارتوپدی مراجعه کرده اند.
وی در ادامه به خدمات و اقدامات هال احمر استان 

کردســتان در بحث کمک به ســیل زدگان کشور 
هم گریــزی زد و عنوان کــرد: کمک های مردمی 
در قالب چند کاروان به مناطق ســیل زده در کشور 
اعزام شده اند.مدیرعامل جمعیت هال احمر استان 
کردســتان تصریح کرد: ۴۰۰ میلیون تومان اقام 
مــورد نیاز از طریق هــال احمر کردســتان برای 

سیل زدگان آق قا ارسال شد.
محمــدی همچنین گفت: ضمن اینکه کردســتان 
اســتان معیــن شهرســتان پلدختر بــود، 1۲ تیم 
تخصصی به استان های ایام و لرستان اعزام شدند.

به گفته وی، کردســتان در بحث کمک   رسانی جزو 
اســتان های برتر اســت و در مجموع یک میلیارد و 
۵۵۰ میلیون تومان کمک غیرنقدی و ۲6۰ میلیون 
تومان کمک  نقدی با محوریت هال احمر اســتان 

کردستان به مناطق سیل زده ارسال شده است.

کمک 1/۷ میلیارد تومانی مردم کردستان به مناطق سیل زده


