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حمایت از کاالی داخلی 
عامل رونق اقتصاد

2 پیشکسوت عرصه فرهنگ و ادب 
تجلیل شدند

به همت انجمن تجلیل از مفاخر کردســتان و با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب کردســتان، از محمد کمانگر و علی ظهیرنیا دو 
شــخصیت برجسته و پیشکسوت فعال در حوزه فرهنگ و ادب کردستان تجلیل به عمل آمد.

مراســمی به منظور تجلیل از علی ظهیرنیا، فعال حوزه هنری و پیشکســوت هلپرکی کردی و همچنین محمد)همایون( کمانگر فعال 
حوزه ادبیات و رادیو کردی، با حضور جمعی از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر کردســتان در باغ نوروز، برگزار شــد.

نایب رئیس انجمن تجلیل از مفاخر کردســتان در رابطه با فعالیت این انجمن، اظهار کرد: انجمن تجلیل از مفاخر کردســتان به مدت 
25 ســال اســت که در استان فعال بوده و به منظور قدردانی از سالها خدمت پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و...
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ظرفیت تولید زالوی طبی به۲میلیون 
قطعه می رسد
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کردستان

 افتتاح ۷  اقامتگاه بوم گردی 
در کردستان

نیروهای مسلح اجازه 
شرارت به دشمن را 

نمی دهند

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 
پیاده کردستان گفت: نیروهای مسلح 
مســتقر در کردســتان اعم از ارتش، 
ســپاه، بســیج، انتظامی، مرزبانی و 

اطالعات با اشراف و...
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سرپرستی شعب  استان کردستان
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

خداحافظ »دالور«حمایت از کاالی داخلی، عامل رونق اقتصاد
برخاستن از بستر بیماری و بهاری 
شــدنت در جمــع اصحاب رســانه 
کردســتان را در این روزها، ماه ها و 
سال های سخت آرزو می کردیم، اما 
خبر آســمانی شدنت ای مرد اخالق 
حوزه رســانه چشــمان خیلی ها را 

بارانی و قلب ها را آکنده از غم کرد.
شــیرین  داســتان  نمی دانــم 
بودن هایت را از کدامین ســطر آغاز 
کنــم که جدایی نقطــه تلخ پایانش 
نباشــد، هرچه ذهنم را برای پیدا کردن  واژه ای جســتجو می کنم تا برای نبودنت 

بنویسیم  هیچ چیز جز گرمی ردپای اشک روی گونه هایم حس نمی کنم.
آقای دالوری، همکارانت این روزها روزهایشــان را به گونه ای دیگر ســپری 
کردند، روزی که شــاید خیلی ها در این ماه ها و سال های بستری بر تخت بیماری 
در ناخداگاه ذهنشــان به آن اندیشیده و اشــک از ترس به واقعیت پیوستن آن بر 
گونه هایشــان جاری شده بود.برخاستنت از بستر بیماری و بهاری شدنت در جمع 
اصحاب رسانه کردستان را در این روزها، ماه ها و سال های سخت آرزو می کردیم 

اما خبر شتافتنت به سوی حق چشمانمان خیلی ها را بارانی کرد.
اینکه مرگ و به ابدیت پیوستن چیزی نیست که کسی را یارای فرار از آن باشد، 
باور دارم، اینکه گاه ثانیه ها مجال دقیقه شــدن ندارند و دقیقه ها مجال ســاعتی 
کنارش نشستن را از آدمی می گیرند و گاه ساعت ها مجال روز را تنگ و گاه روزها، 
هفته ها، ماه ها و ســال ها مجال می طلبد تا یکی را همچون ابراهیم،  دالور روزگار 
ســازند.دالورمردی که ابراهیم وار در طول نزدیک به ســه دهه خدمت در عرصه 
اطالع رســانی قلمش وقف نوشتن از مردمی شد که کوک ناکوک روزگار، زندگی 
را برایشــان ســخت کرده بود، مردی که هر چند عنوانش خبرنگار ورزشی بود و 
بیشتر با این عنوان او را می شناختند، اما نامی آشنا برای تمامی کسانی است که در 

حوزه خبر فعالیت همیشگی دارند و او را مرد اخالق می شناختند.
هر چند بیماری چند ســالی است حضور گرمش را در خزانی سرد احاطه کرد و 
مســیر برگشت  قروه به ســنندج را برایش ناممکن کرد اما همین که می دانستیم 
هست و امیدوار بودیم روزی باز می گردد دل  بسیاری از همکارانی که با او و قلمش 

آشنا بودند قرص کرده بود که این رفتن بدون بازگشت نیست!
امــا خبر پروازت به ابدیت دل هایمان را ســخت غمگین کرد، دلم برای تمام 
غربت و تنهایی ات گرفت.به روزهایی اندیشــیدم که بی هیچ ادعایی مسیر قروه 
تا ســنندج را در سرما و گرمای ســال در برف و باران می پیمودی تا  اندیشه ها در 
مقابــل قلم زانو زنند و واژه ها در خدمت بیان حــق برآید.چند روز پیش »ابراهیم 
دالوری« خبرنگار پیشکســوت روزنامه کیهان در اســتان کردستان که طی این 
سال ها ابراهیم وار وادی رسانه را عرصه دالوری ها کرد بعد از تحمل چند سال درد 

و بیماری در سن 60 سالگی دار فانی را وداع گفت و آسمانی شد.
یادت گرامی، راهت مستدام

شیرین مرادی- خبرنگار

یادداشت

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان:
 نیروهــای مســلح اجازه شــرارت 

به دشمن را نمی دهند

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشــکر 28 پیاده کردستان گفت: نیروهای 
مسلح مستقر در کردستان اعم از ارتش، سپاه، بسیج، انتظامی، مرزبانی 
و اطالعات با اشراف و آمادگی، اجازه تفرقه افکنی و شرارت را به دشمن 

نخواهند داد.
 امیــر ابوالفضل برزگری در مراســم رژه یگان های نمونه نیروهای 
مســلح مستقر در سنندج اظهار داشــت: دفاع مقدس از پرافتخارترین 
حماســه های تاریخ و یادآور رشادت شهیدان و ایثارگران است که ما به 

آن می بالیم و افتخار می کنیم.
وی افزود: دفاع مقدس به تنهایی جبهه ای به وســعت تاریخ و تبلور 
ایمان و اراده فرزندان ایران زمین است که منطبق بودن آن با آموزه های 
دینــی، واژه مقدس برای آن به کار برده شــده و یکی از پرافتخارترین 

دوران های تاریخ ایران است.
فرمانده لشکر عملیاتی 28 پیاده کردستان اذعان داشت: نسل  امروز 
و نســل های فردا باید بدانند چه بر سرپدرانشــان آمده و آنها با دشمنان 

چه کار کردند.
وی گفت: دشــمن هر روز به دنبال حربه و تاکتیک و تکنیک جدید 

است و تاکتیک امروز آنها جنگ اقتصادی است.
برزگری ادامه داد: ســناریوی مثلث آمریکا، اســرائیل و کشورهای 
مرتجــع منطقه و گروهک هــای ضدانقالب و منافقیــن و همکاری 
گروه هــای راســت و چــپ مارکسیســتی از فضای مجــازی برای 
امنیتی کردن فضای جامعه و بسط و گسترش آن در دو فاز خشونت آمیز 
و غیر خشــونت آمیز با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی و فاز خشونت با 

استفاده از گروهک های معاند ورود پیدا کرده اند.
وی افزود: این ســربازان خود را فدایی ملت می دانند و در این لباس 
که لباس شرف و افتخار و جهاد و شهادت است و کفن خود می دانند، در 

راه دفاع از سرزمین و ملت از هیچ دشمنی ابایی ندارند.

خبر

رئیس امور شعب بانک مهر اقتصاد در استان 
کردســتان با تاکید بر حمایت از کاالهای داخلی 
عنــوان کرد: حمایت از کاالهــای داخلی عامل 
رونق اقتصادی و اشــتغالزایی در  کشور و استان 

کردستان است.
غریبه رحیمــی- خبرنگار جام جم: 
مدیر شــعب بانک مهــر اقتصاد در اســتان در 
نشســتی که با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد 
تعاون بسیج کشــور در سنندج برگزار شد ضمن 
تبریــک هفته بانکداری اســالمی عنوان کرد: 
هفته بانکداری اســالمی در استان کردستان به 
صورت ویژه و با برنامه های متنوعی برگزار شد.

* بانــک مهــر اقتصــاد؛ پرچمدار 
بانکداری اسالمی در کشور

وی با اشــاره به رســالت اصلی بانکها عنوان 
کــرد: بانک مهر اقتصــاد به عنــوان پرچمدار 
بانکداری اســالمی در کشــور اســت و وظیفه 
اصلی بانک مهر اقتصاد، شناســایی و بازاریابی 
صحیح و پرداخت تســهیالت به متقاضیان است 
و سرلوحه کار پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

می باشد.
وی در ادامه اضافه کــرد: تاکنون با 30اداره 

قرار داد و تفاهمنامه هایی عقد شــده است .
رئیس امور شعب بانک مهر اقتصاد در استان 
کردســتان عنوان کرد: تسهیالت پرداخت شده 
در اســتان کردســتان بیش از 20درصد ترکیب 

آن را وام قرض الحســنه ای تشکیل داده است.
حســین مالمحمدی به میزان اشتغالزایی در 
اســتان اشاره کرد و گفت: در سال برای 370نفر 

اشتغالزایی ایجاد شده است.
وی به نقش بانک ها در توسعه اشاره و اظهار 
کرد: بانک ها می توانند با آینده نگری و تســهیل 

گری عامل توسعه در استان ها شوند.
این مسئول در اســتان کردستان همچنین با 
تاکیــد بر حمایت از کاالهای ایرانی عنوان کرد: 
بانــک مهــر اقتصاد با توجه به رســالت خود در 
حمایــت از کاالهای داخلی تســهیالت الزم را 

پرداخت نموده و این تســهیالت در استان بیش 
از سایر استان ها بوده است.

* رونق بانکداری بدون ربا در کشور 
در ادامــه نماینده ولی فقیــه در بنیاد تعاون 
بســیج کشــور عنوان کرد: بانک مهــر اقتصاد 
در چند ســال گذشــته تالش و مجاهدت های 
بســیاری را نموده است تا بتواند بانکداری بدون 

ربا را در کشور رونق بخشد. 
حجت االســالم رحیمــی تصریح کرد: برای 
ایجــاد بانکداری اســالمی، قدم هــای مثبت 
وبســیارخوبی برداشــته شــده و خوشــبختانه 
مقدماتش فراهم شــده اســت. هفته بانکداری 

اســالمی یکی از سنت های حسنه می باشد.
وی اضافه کرد: باید احکام و عقود اســالمی 
در جامعــه نهادینه و جاری شــود و این اقدامات 

سختی ها و مشکالت خاص خود را دارد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد تعاون بســیج کشور 
به ظرفیت های اســتان کردســتان اشاره کرد و 
گفت: معوقات بانکی در اســتان کردســتان در 
ســطح پایین است و این استان جزو استان های 
اول کشــوری در پرداخت معوقــات بانکی می 
باشد و این مهم نشان از عملکرد مناسب مدیران 

بانکی در استان است.

حجت االسالم رحیمی ادامه داد: باید دین را 
در زندگی سهیم کنیم و از برکات آن بهره ببریم.

* همت جهادی برای رفع مشکالت 
موجود کشور

وی همچنیــن بــه توطئه های دشــمنان و 
مشــکالت اقتصادی اشاره کرد و گفت: انقالب 
اســالمی یک انقالب فرهنگی اســت و تاکنون 
دشــمنان با بهره گیری از دسیســه های متعدد 
درصدد بودند تا این انقالب شــکل نگیرد اما در 
ســایه الطاف الهی انقالب اســالمی توانست بر 

مشکالت پیروز شود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد تعاون بســیج کشور 
به تحریم های ظالمانه بر ضد کشــور اشاره کرد 
و ادامه داد: از آغاز انقالب، کشور ما تحت تحریم 
هــای ظالمانه قرار گرفته امــا با همت جهادی، 
کشــور در بســیاری از موارد به مرز خودکفایی 

رسیده است.
حجت االســالم رحیمی کشورهای به ظاهر 
ابر قــدرت جهانی را از ناقضان حقوق بشــر در 
جهــان معرفی کــرد و گفت: در هــر نقطه ای 
از جهــان که کشــتار و تضعیــف حقوقی انجام 
 می شــود نقش آمریکا و اســرائیل در آن وجود 

دارد.

مدیرعامل شــرکت پاک آرا سنندج 
در جریــان بازدید خبرنــگاران که در 
قالب طرح شــیفت ایثار بسیج کارگری 
کردســتان برگزار شــد، اظهــار کرد: 
کیفیــت محصوالت تولیــدی اولویت 
کاری کارخانه شــیر پاک آرای سنندج 
می باشــد و هیچ گونه مواد سفیدکننده 
در لبنیات این کارخانه استفاده نمی شود.

زهره نادری مقدم -خبرنگارجام جم 
: حسام خدایی بیان کرد: این کارخانه از 
زیرمجموعه های شــرکت پاک است و 
تنهــا خط تولید پنیر در کشــور را دارد و 
نیاز کشور در این کارخانه تولید می شود.

وی به صادرات محصوالت تولیدی 
کارخانه اشاره کرد و افزود: ما توانسته ایم 
توزیع مناسب محصوالت لبنی در استان 
را داشــته باشیم و حتی در عرصه تامین 
استان های همجوار و صادرات به اقلیم 

کردستان موفق باشیم.
خدایی خاطرنشــان کرد: در ســال 
94 مــا 40 تن شــیر را در روز دریافت 
می کردیم که این مقدار در ســال جاری 

به 85 تن رســیده و در برنامه داشتیم که 
طی چند ســال آینده بــه 300 تن هم 
برسانیم که با این شرایط اقتصادی این 

امر ممکن نیست.
مدیرعامل شــرکت پاک آرا سنندج 
گفــت: بــرای ارتقــاء ســطح کیفی 
محصوالت سال گذشته با یک شرکت 
فرانســوی قراردادی منعقد کردیم که 
با شکســت برجام ادامه همکاری میسر 

نشد.
وی به اشتغالزایی این کارخانه اشاره 
کرد و ادامــه داد: نزدیک به 200 نفر در 
این کارخانه مشغول به کار هستند اما اگر 
قیمت خرید شیر و ظرف و کارتن به این 
شــیوه افزایش یابد به ناچار باید تعدیل 

نیرو داشته باشیم.
خدایــی بیان کرد: هیــچ گونه مواد 
ســفیدکننده در لبنیات کارخانه پاک آرا 
اســتفاده نمی شود و اگر خبری هم بوده 

است آن را تکذیب می کنم.
وی افزود: ما 70 درصد محصوالت 
را به دیگر شهرها و خارج از کشور ارسال 

می کنیم.
مدیرعامل شرکت پاک آرا سنندج در 
پایان اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
قیمت ارز برای اینکه بتوانیم ادامه حیات 
و تولید داشته باشیم باید از حمایت های 
دولتی برخوردار شــویم که متأســفانه 

چنین چیزی را تا به حال نداشته ایم.
مدیرعامل شــرکت تراکتورسازی 
کردســتان در ادامه بازدید خبرنگاران 
از کارخانــه تراکتورســازی اظهار کرد: 
افراد ســودجو بدون داشتن کوچکترین 
سر رشــته از تراکتور آن را جزو کاالی 
معامالتی قــرار داده اند که باعث از بین 

رفتن این صنعت می شود.
یوســف دادگــر  در بازدید اصحاب 
رســانه از کارخانه تراکتورسازی گفت: 
تنها واحدهای تولیدی در کشــور با این 
شرایط اقتصادی می توانند سرپا بمانند 
کــه روحیه ایثــار در مجموعه آن دیده 

شود.
وی افزود: در شرایط فعلی صنعتگران 
ما در خاکریزها و میدان جنگ اقتصادی 

هســتند و با تمام وجود در این جبهه ها 
مقاومت می کنند و الزم است که دولت 
فکری برای این رزمنــده های عرصه 

صنعت بکند.
دادگر بیــان کرد: در شــرایطی که 
ارزش پــول ملی بشــدت کاهش یافته 
اســت وافزایش ارزش ارز تا چند مدت 
دیگر شرکت کفاف مخارج خود را نمی 
دهد و باید کم کم واحدهایمان را تعطیل 
کنیم و این در حالی اســت که ما از ســه 
شیف کاری تنها یک شیفت فعال داریم.

مدیرعامل شــرکت تراکتورسازی 
کردستان خاطرنشــان کرد: با توجه به 
اینکه مشــتریان ما بیشــتر از قشر فقیر 
جامعه و بخصوص کشــاورزان هستند 
می خواهیم با کاهش هزینه های جاری 

کار تولید را ادامه دهیم.
وی افــزود: در حال حاضــر با 105 
کارگر در ســال قریب به 2 هزار دستگاه 
تولید تراکتور در دو تیپ دو دیفرانسیل و 
تک دیفرانسیل را داریم که در بازارهای 

خارجی عرضه می شوند.

کیفیت محصوالت تولیدی؛ اولویت کاری کارخانه 
شیر پاک آرای سنندج

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان کردستان 
گفت: یکی از اولویت های کاری جمعیت هالل احمر 
اســتان کردســتان، تالش در جهت به روز رســانی 
آموزش های امدادی بر اساس منابع و سرفصل های 

جدید است. 
به گزارش ایســنا، محمد باقــر محمدی در جمع 
مربیان امداد فعال در طرح دادرس هالل احمر استان 
کردســتان گفت: ما تمام تالشمان را انجام خواهیم 
داد تا جدای از برنامه   های آموزشی ستادی با منابعی 
که در اســتان وجود دارد برنامه های بازآموزی و توان 
افزایی مربیان و نجاتگران جمعیت هالل احمر استان 
را در زمــان های منظم انجام دهیــم تا بتوانیم برای 
پاســخگویی ســریع به حوادث از آمادگی بیشتری 

برخوردار باشیم. 
وی با پرداختن به اهمیــت آمادگی نجاتگران در 

جهت حضور در حوادث احتمالی، افزود: آموزش امداد 
و کمــک های اولیه از ضــرورت های جمعیت هالل 
احمر است و مربیان باید مطالبه گر، منظم و بر اساس 
دانــش روز دنیا باشــند و در ایــن راه از هیچ اقدامی 

کوتاهی نکنند. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان کردستان 
با اشــاره به جایگاه مهم و خطیــر مربیان در آموزش 
امــداد و کمک های اولیه اظهار کرد: اگر مربیان خود 
را با آموزش ها و سرفصل های جدید آموزشی به روز 
نکننــد و در صحنه ای از حــوادث نیروهای امدادی 
کارشــان را حتی در کوچکترین جزء بدرستی انجام 
ندهند همه ما در پیشــگاه خداوند مدیون و مســئول 

خواهیم بود. 
محمدی اضافه کــرد: مربیان و ناظران برگزاری 
دوره های آموزشــی باید زمینه را برای رقابت مثبت و 

ســازنده فراهم کنند زیرا همه ما در یک مسیر وظایف 
ذاتی جمعیت هالل احمر را دنبال می کنیم و هرگونه 
ضعف یا پیشــرفت برای همه خانواده جمعیت هالل 

احمر است.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر کردستان عنوان کرد؛

به روزرسانی آموزش های امدادی، در اولویت هالل احمر
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آمارگیری از ویژگی های مســکن روستایی افتتاح ۷  اقامتگاه بوم گردی در کردستان
انجام می شود

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان کردستان گفت: همزمان باسراسر 
کشــور5438 واحد روستایی در289 روســتا از10 شهرستان استان کردستان تحت 

پوشش طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی قرار می گیرد.
قادری افزود: طرح آمارگیری ازویژگیهای مســکن روســتایی باهدف کســب 
اطالعات تخصصی ازویژگی های مســکن روســتایی همزمان  با سراسرکشــوربه 

مرحله اجراگذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد:این طرح تاکنون 3 مرحله درسنوات گذشته طی سالهای 82،87 
و92 در کشــور انجام شــده که مرحله چهارم آن از 21 مهر امسال به مدت یک ماه  به 

اجرا در خواهد آمد.
قادری خاطرنشــان کرد: هدف ازاجرای این طرح شــناخت هر چه بهتر و بیشتر 
از خصوصیات فنی و مهندســی معماری ابنیه های موجود در روســتاها و به دســت 
آوردن اطالعات جامع و کامل از این ویژگی ها اســت که امیدواریم با همکاری خوب 

روستاییان شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.
وی اضافــه کرد: از آنجایی کــه آمار و اطالعات به عنوان پایه و اســاس برنامه 
ریزی های بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتظارمی 

رود این طرح با مشارکت باالی روستاییان به اجرا درآید.
وی ازمردم ،شــوراها، دهیاریها و مســئوالن محلی درخواســت کــرد تا نهایت 
 همکاری را داشــته باشــند و این طــرح بادقت،صحت ودرمدت زمــان مقررانجام 

شود.

در کردستان؛
 ظرفیت تولید زالوی طبــی به2میلیون قطعه 

می رسد
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: ظرفیت تولید زالوی طبی 

به2میلیون قطعه می رسد.
سنندج- خبرنگار جام جم: خالد جعفری در سومین جلسه برنامه عملیاتی 
بخش کشــاورزی شهرستان ســنندج با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک 100 
درصد ســالم کشاورزی استان کردستان، ســبب کسب رتبه های برتر این استان در 
کشور شده است، افزود: در راستای افزایش تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت که 

به عنوان برند استان در کشور مطرح است باید با جدیت تمام اقدام کرد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان ادامه داد: عسل تولیدی استان 
کردســتان بــه عنوان برند این اســتان دارای اهمیت ویژه ای اســت به طوری که 
زنبورداران کردستانی اکنون با تولید ژل رویال در کشور به جایگاه خوبی از تولید این 

محصول رسیده اند.
جعفری با بیان اینکه برای تامین برگ درخت توت در سال های 95 و 96 بیش از 
10 هزار اصله نهال توت توزیع شده است، اظهارداشت: تالش می شود پرورش کرم 

ابریشم هم به عنوان یک شغل پر درآمد در چرخه تولید استان قرار گیرد.

خبر

نصب المان استاندارد در بانه
مدیرکل اســتاندارد کردســتان از نامگذاري اولین میدان در استان 
کردســتان در شهر بانه به نام اســتاندارد و نصب المان استاندارد در این 

میدان در شهریور امسال خبر داد.
منصــور لهونیان گفت: بــا پیگیریهاي به عمل آمــده و هماهنگي 
هاي انجام شــده با شــهرداري بانه، در جهت ترویج فرهنگ استفاده 
از محصوالت اســتاندارد و حمایت از مصــرف کاالي باکیفیت داخلي، 
یکشنبه 25 شــهریور 1397 , در سال 'حمایت از کاالي ایراني'، المان 
استاندارد در میداني که با نام 'استاندارد' نامگذاري خواهد شد،  در منطقه 

شهرک توحید شهر بانه نصب شد.
وي با بیان اینکه براي اولین بار است که میداني در یکي از شهرهاي 
استان با نام 'استاندارد' نامگذاري مي شود، افزود: این المان مهر امسال 

همزمان با گرامیداشت هفته  استاندارد افتتاح خواهد شد.

 7 مرکــز علمــی کاربــردی دولتی 
در کردستان واگذار می شود

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کردســتان گفت: براساس 
مصوبه شــورای عالی اداری تا پایان امسال هفت مرکز علمی کاربردی 

وابسته به دستگاه های دولتی در استان واگذار می شوند.
زهره نادری مقدم- خبرنگارجام جم: تیمور جوادی اظهار 
داشــت: براساس مصوبه شــورای عالی اداری، مراکز علمی کاربردی 
وابســته به ارگان های دولتی باید تا پایان ســال جاری انتقال یا واگذار 

شوند.
وی افزود: بر این اســاس هفت مرکز در اســتان وجود دارد که طبق 
این مصوبه باید واگذار شــوند و آنهایی نیز کــه قابلیت واگذاری ندارند 

منحل خواهند شد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کردســتان با بیان اینکه هم 
اکنون اقداماتی در زمینه واگذاری این مراکز انجام شــده اســت، گفت: 
اولویــت واگذاری این مراکز به بخش خصوصی در جوار صنعت اســت 
که اگر ظرفیت آموزش در زمینه کارآفرینی را داشته باشند ما نیز از آنان 

حمایت خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه تصمیم گیری در زمینــه مراکزی که قابلیت 
واگذاری ندارند بر عهده ارگان های دولتی مربوطه است، افزود: دانشگاه 
جامع از تمامی مراکزی که کیفیت آموزشــی را رعایت کنند حمایت می 
کند.جوادی یادآور شــد: هدف اصلی و اساسی دانشگاه علمی کاربردی 

باال بردن کیفیت آموزشی و توسعه و تقویت رشته های مهارتی است.
40 درصد رشته های نظری دانشگاه علمی کاربردی کردستان حذف 
شد رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان گفت: یکی از اولویت 
های اصلی این دانشگاه ایجاد و توسعه رشته های مهارتی و حذف رشته 

های با ماهیت نظری است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری کردستان از 
افتتاح 7 اقامتگاه بوم گردی در استان 
به مناسبت هفته گردشگری خبرداد .

آرام کمانگر- خبرنگار جام 
جم: ســید محسن علوی گفت: این 
7 اقامتگاه بوم گردی در روستا های 
دوالب، دره تفی، آویهنگ و شــهر 

دیواندره قرار دارند.
وی عنــوان کــرد: افتتــاح یک 
هتــل در بانــه و مجتمــع تفریحی 
گردشــگری روستای نوره سنندج از 
دیگر برنامه های هفته گردشــگری 

دراستان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری کردســتان 
همچنین افزود: عالوه بر این کلنگ 
احداث یک مجتمع تفریحی بخش 
خصوصــی در ســنندج برزمین زده 

خواهد شد.
علوی برپایی نمایشــگاه عکس 
جاذبه های استان و پاکسازی طبیعت 
روستا های گلین، دوالب، پالنگان و 
محوطه غارباستانی کرفتو را از دیگر 
برنامه هــای هفته گردشــگری در 

استان کردستان اعالم کرد.

برگزاری جلسه مجمع عمومی بررسی صورت های 
مالی 96 اعتبارات هزینه ای آبفار 

در دیواندره؛ 

۲۰۰ انشعاب آبفا به متقاضیان واگذار شد

جلسه مجمع عمومی بررسی صورت های مالی 
ســال 96 اعتبارات هزینه ای شــرکت آبفار استان 

کردستان به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد.
سنندج- خبرنگار جام جم: جلسه مجمع 
صورت های مالی ســال 96 اعتبــارات هزینه ای 
شرکت آب و فاضالب روســتایی استان کردستان 
به ریاست مهندس خشــایی معاون برنامه ریزی و 

اقتصادی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان کردســتان جلسه مجمع عمومی 
ســاالنه اعتبارت هزینه ای این شرکت برای اولین 
بار به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت، اعضای هیئت مدیره، 

معاونین و مدیران ســتادی در محل این شــرکت 
برگزار شــد. در ابتدای این جلســه مهندس صالح 
مفاخری مدیرعامل شرکت ضمن تشکر و قدردانی 
از حضور مهندس خشائی، به بیان گزارش عملکرد 
هیئت مدیره شــرکت، عملکــرد مالی و همچنین 
فعالیت های صورت گرفتــه در حوزه های مختلف 

شرکت پرداخت. 

مدیر امور آب و فاضالب شهری دیواندره گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از 200 انشعاب 

آب و فاضالب به متقاضیان واگذار شده است.
دیوانــدره- خبرنگار جام جــم: خالد 
مقصودی اظهــار کرد: در این مــدت بیش از یک 
میلیون و 500 هزار مترمکعب آب شــرب بهداشتی 

در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شــهر دیواندره دارای 10 هزار 
و 300 انشــعاب آب است، افزود: تعداد انشعابات آب 
و فاضالب واگذار شــده در نیمه نخست سال جاری 
200 فقره، تعداد حوادث رفع شده شبکه های توزیع 
و انشعاب 433 مورد و تعداد کنتورهای تعویض شده 

نیز 150 دستگاه بوده است.
مدیر امور آبفای دیواندره تصریح کرد: توســعه و 
اصالح سه کیلومتر شبکه در شهرک های کارکنان 
دولــت و اصناف و تأمین آب شــرب روســتاهای 
رشیدآباد و نساره علیا از دیگر اقداماتی بوده که در 6 

ماهه نخست سال 97 انجام شده است.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کردستان:
 فردین کمانگر

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کردستان:   

087-33237۶۹8

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

حافظبرمنتهای همت خود کامران شدم
چهارشنبه 4  مهر 1397  شماره 5210 ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

به پاس 40 سال تالش؛

سامانه ای که موقوفات را سامان بخشید2 پیشکسوت عرصه فرهنگ و ادب تجلیل شدند
به همت انجمن تجلیل از مفاخر کردســتان و با 
حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب کردســتان، از 
محمد کمانگر و علی ظهیرنیا دو شخصیت برجسته 
و پیشکسوت فعال در حوزه فرهنگ و ادب کردستان 

تجلیل به عمل آمد.
مراســمی به منظور تجلیل از علی ظهیرنیا، فعال 
حوزه هنری و پیشکسوت هلپرکی کردی و همچنین 
محمد)همایون( کمانگــر فعال حوزه ادبیات و رادیو 
کــردی، با حضور جمعــی از فعاالن حوزه فرهنگ و 

هنر کردستان در باغ نوروز، برگزار شد.
نایب رئیس انجمن تجلیل از مفاخر کردســتان 
در رابطه با فعالیت ایــن انجمن، اظهار کرد: انجمن 
تجلیل از مفاخر کردستان به مدت 25 سال است که در 
استان فعال بوده و به منظور قدردانی از سالها خدمت 
پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و ادب کردستان، 

از این افراد تجلیل به عمل می آورد.

یحیی صمدی افزود: این انجمن وابســته به هیچ 
گروه و حزب و جناحی نیست و تمامی فعالیت هایش 
تنها در راســتای خدمت به فرهنگ و هنر کردستان 
صورت می گیرد.وی به بیان فرهنگ غنی و استعداد 
و هنــر کردها در این زمینــه پرداخت و گفت: کردها 
در حوزه های مختلف فرهنگی استعدادهای زیادی 
دارند و بررســی پیشینه آنها در این حوزه، این را اثبات 

می کند.
* رادیوی کردی، وامدار خدمات »محمد 

کمانگر«
سید اسماعیل حسینی، فعال حوزه فرهنگ و ادب 
کردستان به تاریخ راه اندازی و فعالیت رادیوی کردی 
در کشور اشــاره کرد و گفت: فعالیت رادیوی کردی 
در ایران به ســال 1324 برمی گردد اما ابتدا فعالیت 

ضعیفی داشت.
وی افزود: در ادامه و با آغاز رسمی فعالیت رادیوی 
کــردی، افرادی نظیر محمد کمانگر، مظهر خالقی و 
... در آن آغاز به کار کردند که علیرغم فضا و شــرایط 
نامناســبی که وجود داشــت، این افراد خشت اول را 
بخوبی گذاشــتند و به سرمایه های فرهنگی تبدیل 

شدند که آثار کارشان تا امروز همچنان پابرجاست.
* هه لپه رکی، جزو هویت مردم

این فعال حوزه ادب و فرهنگ کردستان به خدمات 
علی ظهیرنیا نیز پرداخت و گفت: هلپرکی کردی نماد 
حرکت و جنب و جوش و تالش و رفتن به سوی عالم 

باالست که ظهیرنیا سالها در این عرصه خدمت کرده 
و این بخش مهم از فرهنگ کردی را به نســل های 

بعد انتقال داده است.
وی به تفاوت میان رقص و هلپرکی کردی اشاره 
کــرد و افزود: کردها رقص ندارند و هلپرکی با آنچه از 
آن به عنوان رقص یاد می شود، متفاوت است و نمادی 
از فرهنگ کردهاست که همیشه باید حفظ شود.ادامه 
این مراسم با پخش پیام استاد مظهر خالقی به مراسم 
و اجرای چند گروه موسیقی با حضور هنرمندان کرد، 
عادل نادری، فریــد رحیمی، جلیل رحمتی و اجرای 

گروه هلپرکی همراه بود.
الزم به ذکر است؛ محمد کمانگر 40 سال فعالیت 
فرهنگی و هنری داشــته و ســالها مدیریت رادیوی 
کردی تهران و کرمانشاه را بر عهده داشته است، وی 
همچنین سردبیر مجله فرهنگی ئاوینه و همکار و هم 
دوره اساتید بزرگی همچون مظهر خالقی بوده است.

سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه که 
از ســال 89 در ادارات اوقاف و امور خیریه کشــور راه 
اندازی شده توانسته است نابسامانی های حوزه وقف 

را سامانی ببخشد.
این ســامانه از ســال 89 به تبع کشــور در استان 
کردســتان نیز راه اندازی شــد و از آن زمان تا کنون 
تمامی مشــخصات رقبات موقوفات اســتان اعم از 
حدود جغرافیایی، متراژ، موقعیت مکانی، مشخصات 

مستاجر و دیگر اطالعات در آن ثبت می شود.
براین اســاس تمامــی نیات واقفــان و جزئیات 
موقوفات در هر زمینه و حوزه ای ثبت شده و اسنادی 
که قرار است وارد این سامانه شود از چندین کانال رد 
شده، توســط چند نفر تایید می شود و این کار دست 

سودجویان و موقوفه خواران را کوتاه می کند.
از زمــان راه اندازی این ســامانه تاکنون تمامی 
تراکنــش های مالی و هر نوع حســابی که مربوط به 
حوزه موقوفات و بقاع متبرکه در استان باشد به صورت 

الکترونیکی انجام می شود.
اداره کل اوقــاف و امور خیریه کردســتان برای 
آشنایی بیشــتر مردم با مدیریت وقف و نحوه هزینه 
کــرد درآمدهای موقوفات و اجرای نیات و رفع برخی 
شــبهات که در این زمینه در جامعه وجود دارد نشست 
تخصصی با حضور جمعی از خبرنگاران رســانه های 

مختلف در سنندج برگزار کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج 
در این نشست گفت: همواره برخی شبهات در جامعه 
در زمینه اجرای نیات واقفان و نحوه هزینه کرد درآمد 
موقوفــات در جامعــه وجود دارد که ناشــی از عدم 

فرهنگ سازی الزم در این زمینه است.
ماموستا »ادریس هنرور« با بیان اینکه آشنایی با 
سامانه جامع موقوفات و مراحل مختلفی که برای ثبت 
یک وقف طی می شود می تواند به تمامی این شبهات 
پایان دهد گفت: رســانه ها مــی توانند در زمینه این 
اطالع رسانی کمک خوبی برای ادارات اوقاف باشند.

وی با بیــان اینکه فردی که متقاضی اجاره زمین 
های وقفی اســت باید مراحل مختلفی را طی کند تا 
ملک را در اختیــار بگیرد، افزود: این افراد باید قبل از 
هر کاری بــه ادارات اوقاف مراجعه کنند تا اطالعات 

آنان ثبت شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کردســتان اضافه 
کرد: متقاضی پس از طی مراحل مختلف کارشناسی 
می تواند با اخذ قرارداد، رقبات تجاری یا مســکونی 
موقوفــه مورد نظــر را در اختیار بگیرد و پس از آن نیز 
فیش اجاره  بها به صورت یک ســاله یا سه ساله صادر 

شده و در اختیار فرد قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: برای امالک مسکونی و تجاری 

وقفی پــول پیش دریافت نمی شــود و اجاره بها نیز 
براســاس موقعیت مکانی ملک از سه میلیون ریال تا 

20 میلیون ریال تعیین می شود.
* وجود 2۶7۰ رقبه مسکونی و تجاری 

در سنندج
ماموستا هنرور با بیان اینکه در حال حاضر 2 هزار 
و 670 رقبه مســکونی و تجاری در شهرستان سنندج 
وجود دارد، گفت: 870 مورد از این رقبات تجاری است 
که اکثر آنها به صورت ســرقفلی واگذار شــده و فقط 

ساالنه مبلغی به صورت اجاره به اوقاف می پردازند.
وی با اشــاره به اینکه یک هزار و 800 مورد از این 
رقبات نیز مسکونی است که آن را خریداری کرده اند، 
افزود: عالوه بر این 180 موقوفه مســکونی و تجاری 
دیگر نیز وجود دارد که متعلق به اوقاف است و ساالنه 

به صورت مزایده به متقاضیان واگذار می شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج 
یادآور شــد: تمامی اطالعات مربوط به این موقوفات 
اعم از اجاره، باطل کردن اجاره، طرح، نقشه و غیره در 

سامانه جامع ثبت می شود.
وی از خبرنگاران خواست در زمینه نهادینه سازی 
فرهنگ وقف در جامعه و همچنین آشــنایی مردم با 
مراحل ثبت موقوفــات و اجرای نیات واقفان ادارات 

اوقاف را یاری دهند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری استان 
کردســتان گفت: سال گذشــته 20 کیلومتر عملیات 
اصالح و توســعه شــبکه های آب و فاضالب در نایسر 

انجام شده است.
ســنندج- خبرنگار جام جم: محمدحسین 
محمدی در خصوص مناطق منفصل شــهری استان 
اظهار کرد: نایسر ســنندج از جمله مناطقی است که با 
توســعه مجاز و غیرمجاز به شهر الحاق شده و تا پیش از 
الحاق به سنندج، شــرکت آبفا اجازه ایجاد تأسیسات و 
خدمات رسانی به مناطق منفصل شهری از جمله نایسر 

را نداشــت که البته سال گذشته قانونی تصویب شد که 
اجازه تبدیل انشــعابات غیرمجاز به مجاز را )به صورت 

موقت( صادر کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین آب نایســر و 
سایر مناطق منفصل شهری استان بدون مشکل انجام 
می شــود، گفت: شبکه های قدیمی یا دستی موجود در 
این ناحیه توســط آبفا بازسازی شــده و در حال حاضر 

امکان تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای کردستان خاطرنشان کرد: 
در سال گذشــته 20 کیلومتر عملیات اصالح و توسعه 

شــبکه های آب و فاضالب در نایسر انجام و ساماندهی 
فاضــالب این منطقــه نیز به ترتیــب اولویت در حال 

اجراست.

تا پایان سال؛
مخزن تکمیلی آب نایسر وارد مدار می شود

مدیــرکل گمــرکات کردســتان 
ترانزیت صورت گرفته در اســتان در 5 
ماهه سالجاری را 2 میلیارد دالر اعالم 
کرد و ادامه داد: این میزان در مقایســه 
با مدت مشابه ســال گذشته 8 درصد 
رشــد داشــته و عمده محصوالت نیز 

کاالهای مصرفی بوده است. 
بختیار رحمانی پور درگفتگو با جام 
جم اظهار کرد: گمرکات استان طی 5 

ماهه سالجاری 780 هزار تن صادرات 
انجام داده کــه ارزش ریالی آن 510 
میلیون دالر است و در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته از نظر دالری 37 
درصد و از نظر وزنی 60 درصد رشــد 
داشته اســت. وی با اشــاره به اینکه 
روزانــه حدود 3 میلیــون و 200 هزار 
دالر کاال از مرزهــای اســتان صادر 
می شــود، افزود: گمرک مرز باشماق 

مریوان از بین 107 گمرک کشور رتبه 
بیستم، گمرک ســنندج رتبه چهلم و 
گمرک ســیرانبند بانه هم رتبه سی و 
پنجم را کســب کرده است. مدیرکل 
گمرکات کردســتان تعــداد محدود 
واحدهای تولیدی اســتان را در کسب 
رتبه تاثیرگذار دانســت و عنوان کرد: 
پتروشیمی کردستان صادرات زیادی 
دارد اما علیرغم تالش و پیگیری های 

گمرک و استانداری، میزان صادرات را 
در اســتان اظهار نمی کند و به صورت 
تجمیعــی و در گمرک هــای خارج از 
اســتان اعالم می شــود. وی تصریح 
کرد: در 5 ماهه گذشــته نیز 4 هزار تن 
کاال به ارزش 19 میلیون دالر از طریق 
گمرکات اســتان وارد شده که از نظر 
دالری 35 درصــد و از نظــر وزنی 80 

درصد کاهش داشته است. 

ترانزیت 2 میلیارد دالر کاال از گمرکات کردستان


